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Sammanfattning 

Betong har länge varit det mest använda byggnadsmaterialet. Dess goda beständighet, 

formbarhet och hållfasthet har gjort att den till ett av våra viktigaste byggnadsmaterial. 

Uttorkningen av betongbjälklagen är en del av ett projekts kritiska linje eftersom det inte är 

möjligt att applicera golvbeläggningen innan detta moment är utfört. 

JM inledde 2016 ett pilotprojekt där man istället för utfackningsväggar prövade att använda 

prefabricerade betongytterväggar, vilket förkortar produktionsledtiden och gör att huset blir 

tätare. I samband med detta väcktes frågan om hur de prefabricerade betongväggarna 

påverkade uttorkningen av betongen.  

Detta examensarbete syftar till att undersöka hur JM arbetar med uttorkningen av 

betongbjälklag och att utreda vad JM kan göra för att undvika att betonguttorkning blir ett 

problem för byggarbetsplatserna.  

För att ta reda på hur JM arbetar med uttorkning av betongbjälklag intervjuades platschefer 

och arbetsledare. Intervjuerna visade att platsledningen upplever att betonguttorkningen utgör 

ett problem i vartannat till vart tredje projekt och att det skulle behöva fokuseras betydligt mer 

på den. De visade även att de som arbetar med betongen har god kunskap om uttorkning av 

betong och eventuella åtgärdsmetoder om torkningen går för långsamt. Hur 

betonguttorkningen hanteras beror dock till stor del på platsledningens erfarenhet. 

När ett projekt påbörjas görs en fuktdimensionering av BetongIndustri som visar vilken 

betongkvalitet som krävs för att betongen ska hinna torka till den önskade relativa fuktigheten 

under utsatt tid. Den visar även om det finns en risk att det uppstår problem någonstans. 

Det finns dock flera moment som kan leda till att det senare uppstår problem, t.ex. simuleras 

inte nederbörd på ett verklighetstroget sätt i beräkningsprogrammet, det är problematiskt att 

olika definitioner används och frånvaro av tydliga riktlinjer kring ventilation ökar risken för 

att det missas eller startas för sent. 

En mätning utfördes även av den relativa fuktigheten i ett torkande bjälklag på projektet 

Berghus 3 i Liljeholmen i Stockholm. Mätningarna visade att betongen i princip inte torkar 

alls innan huset är tätt och värmen slagits på. Mätningarna visade även att torkklimatet i 

byggnaden endast under en kort period befinner sig inom det intervall som uttorkningen 

beräknats för.  

Det finns åtgärder för att motverka problem med torkningen uppstår. Genom att undvika 

nederbörd och stående vatten på bjälklagen får betongen bättre förutsättningar och kan torka 

snabbare. För att  säkerställa att omgivningen uppfyller det som krävs för att betongen ska 

torka ut behöver torkklimatet kontrolleras och det behövs även en beredskap för hur 

torkinsatser ska ske vid för långsam torkning. 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

Concrete is one of the most common building materials. Its good durability, formability and 

strength have made it one of our most important building materials. The drying of the 

concrete floorings is part of a project's critical line since it is not possible to apply the floor 

coating before this moment in the building process is performed. 

In 2016, JM initiated a pilot project in which, instead of infill walls, prefabricated concrete 

walls were used. This shortens the production time and makes the building envelope more air 

tight. In connection with this, the question arose how this would affect the drying of the 

concrete. 

This master thesis aim to examine how JM works with the drying of concrete in floorings and 

to investigate what JM could do to prevent the drying of the concrete from becoming a 

problem for the construction sites. 

To find out how JM works with drying of concrete floorings, interviews were held with site 

managers and supervisors. The interviews showed that the supervisors experiences that the 

drying of concrete is a problem in every third to every second project and that it needs to be 

focused on a lot more. The interviews also showed that those who work with concrete have 

good knowledge of the drying process of concrete and methods to speed up the drying if 

necessary. However, the way in which the drying of the concrete is handled depends a lot on 

the experience of the site managers. 

When a project is started, a moisture dimensioning is made by BetongIndustri which shows 

the concrete quality that is required for the concrete to dry to the desired relative humidity 

during the designated time. It also shows if there is a risk that problems will occur. 

However, there are several factors that can cause problems later, for example, that the rainfall 

is not simulated in the computation program, different definitions are used and the lack of 

clear guidelines on ventilation increases the risk of missing something or starting too late. 

Measurements were made of the relative humidity of a drying flooring on the project Berghus 

3 in Liljeholmen in Stockholm. The measurements showed that the concrete does not dry at 

all before the building envelope is air tight and the heat is turned on. The measurements also 

showed that the drying climate in the building only is within the range for which the 

desiccation was calculated for a short period. 

There are ways to prevent the drying from becoming a problem. By avoiding rainfall and 

water ponds on the floor, the concrete has better conditions to dry faster. To ensure that the 

surroundings meet the climate that is required for the concrete to dry, the drying climate must 

be checked and preparations are needed to take actions when the drying is too slow. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Betong har länge varit det mest använda byggnadsmaterialet. Dess goda beständighet, 

formbarhet och hållfasthet har gjort att den till ett av våra viktigaste byggnadsmaterial 

(Burström, 2007). Den ökade konkurrensen inom byggbranchen har lett till en konstant 

strävan att förkorta produktionstiderna. Uttorkningen av byggfukt i betongbjälklag tar relativt 

lång tid och påverkar därför produktionstiden i stor utsträckning.  

Höga krav på korta byggtider leder till att det inte alltid finns tid för betongen att torka ut till 

en tillräckligt låg fuktnivå för att kunna säkerställa att fukten inte orsakar skador i byggnaden 

eller att människor som vistas i byggnaden blir sjuka. Idag är det ett relativt vanligt problem 

inom byggsektorn att det uppstår skador i betongkonstruktioner som orsakas av för höga 

fukttillstånd. 

JM är ett av Sveriges största byggföretag med fokus inom nyproduktion av framförallt 

flerbostadshus. År 2010 inledde JM projektet Strukturerad produktion. Projektets syfte är att 

få en kontinuitet i förbättringsarbetet inom företaget och därmed kunna säkerställa en god 

arbetsmiljö, hög kvalitet, kortare ledtider i produktionen, lägre kostnader mm. 

JM har som mål att reducera ledtiderna utan att arbetsmiljön och kvaliteten reduceras. Vid 

tidsplaneringen av JM:s projekt utgår man från en tidplanstandard vilken specificerar längden 

på aktiviteterna samt vilka förutsättningar som måste uppfyllas för att aktiviteten ska kunna 

startas. Ledtiderna i ett projekt styrs av dess kritiska linje, d.v.s. den längsta kedjan av 

aktiviteter som är beroende av varandra vilken styr projektets slutdatum. Innan aktiviteterna 

”parkettläggning” och ”tätskikt i våtrum” kan starta krävs det att det underliggande 

betonggolvet torkat ut till en viss relativ fuktighet, 85 % för våtrum och 90 % för övriga 

bjälklag.    

JM har under 2016 inlett ett projekt där man prövar att använda prefabricerade 

betongytterväggar istället för utfackningsväggar i trä som man tidigare gjort. Projektet 

initierades eftersom det fanns önskemål om att hitta ett alternativ till att använda organiskt 

material i kombination med betong och puts i fasaderna. Det visade sig att användningen av 

de tunga ytterväggarna förde med sig flera fördelar, bl.a. en kortare monteringstid,  tätare hus 

och bättre termiska egenskaper. Men i och med att huset blir tätare försämras även den 

naturliga ventilationen vilket kan tänkas påverka uttorkningen av betongbjälklagen. 

 

1.2 Syfte  

Examensarbetet syftar till att undersöka hur JM arbetar med uttorkningen av betongbjälklag 

och att utreda vad JM kan göra för att undvika att betonguttorkning blir ett problem för 

arbetsplatsen.  
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1.3 Problemformulering 

1. Hur arbetar JM med uttorkningen av betongbjälklag för att nå den kritiska fukthalten inom 

utsatt tid? 

2. Hur ofta är betonguttorkningen begränsande i JM:s projekt?  

3. Vilka metoder finns för att påskynda uttorkningen av betongen? 

4. Vad kan JM göra för att förbättra arbetet med betonguttorkning? 

 

1.4 Avgränsningar 

I det här arbetet har mätningar endast gjorts i Stockholmsområdet och mätvärdena kan därför 

inte antas gälla överallt.  

Kostnader för olika betongkvaliteter och uttorkningsmetoder har inte undersökts i detta 

arbete. 

Vidare diskuteras heller inte uttorkningsmetoderna ur ett hållbarhetsperspektiv eller 

klimatpåverkan från betongen.  
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2. Metodik 

Kvantitativa forskningsmetoder fokuserar på mätningar av värden och siffror, så kallade hårda 

data, medan kvalitativa forskningsmetoder fokuserar på verbala metoder och tolkande 

analyser, så kallade mjuka data (Patel och Davidson, 2003). I det här examensarbetet har jag 

valt att dela upp arbetet i en kvantitativ och en kvalitativ del. Den kvantitativa delen består av 

insamling och analys av information och mätdata medan den kvalitativa delen utgörs av 

intervjuer. 

2.1 Kvantitativa metoder 

2.1.1 Insamling av mätdata 

För att studera fukttillståndet i betongen under uttorkningstiden placerades mätare ut på ett 

flertal ställen i byggnaden, se bilaga 3 för mätpunkternas placering. Mätningarna utfördes 

med företaget Betongindustris mätsystem, BI Distant, vilket mäter och sedan trådlöst överför 

den insamlade datan. I varje mätpunkt placerades en nod i bjälklaget, på ekvivalenta djupet, 

som mäter temperaturen och den relativa fuktigheten i betongen. Noderna placerades på 

ställen som är representativa för bjälklaget, en för varje begränsande golvbeläggning och så 

att de inte var i vägen för annat arbete som skulle utföras. Mätningarna var tidsinställda och 

för denna undersökning lästes värdena av varje heltimme från 2016-09-20 kl. 12.00 för plan 1 

och 2, respektive 2017-01-10 kl. 14.00 för plan 3 och 5, till 2017-02-15 kl. 14.00. Noderna är 

trådlöst anslutna till en huvudenhet som registrerar mätvärdena samt överför dessa till en 

databank på internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 1. Till vänster: RF-givare, till höger:  

skyddshylsa. 

Figur 2. Till vänster: Nod, till höger: skyddshylsa ovanifrån. 
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2.1.2 Studerat objekt - Berghus 3 

JM:s projekt Berghus 3 byggs på Sjöviksvägen i Liljeholmen i Stockholm. Huset är ett 

bostadshus och har 5 våningar med sammanlagt 36 lägenheter samt en förskola. Stommen 

består av betong, bjälklagen utgörs av plattbärlag med pågjutningar av betong och både inner- 

och ytterväggar är prefabricerade betongväggar. Stommen påbörjades i 18 maj 2016 och 

pågick till i januari 2017. 

2.1.3 Enkäter 

För att kunna jämföra uttorkningstiderna var det viktigt att få en uppfattning om hur 

uttorkningen av betongbjälklagen hos JM fungerar i vanliga fall när utfackningsväggar av trä 

används. En enkät skickades därför ut till 2 st platschefer för att ta reda på hur 

betonguttorkningen sett ut i andra projekt. För att distribuera enkäten användes 

internettjänsten Surveymonkey. I enkätsvaren redovisades tidpunkt för gjutning, tätt tak, 

påslag av värme, vilken betongkvalitét som användes samt när bjälklagen ansågs tillräckligt 

torra för golvläggning. Dessa jämfördes sedan med insamlad information från projekten 

Översten och Berghus 3, vilka båda använt tunga ytterväggar. 

Urvalet för referensprojekten skedde med avseende på hur långt projekten kommit. 

Några viktiga fördelar med att använda enkäter är möjligheten att på ett effektivt sätt nå ut till 

ett stort antal personer och att samtliga respondenter får identiska förutsättningar för att svara 

på frågorna. Nackdelar är dock att det inte är möjligt för intervjuaren att ställa följdfrågor och 

att det är svårare för respondenten att ställa förtydligande frågor till intervjuaren vid 

osäkerhet.  

I enkäterna användes både frågor med alternativsvar, s.k. slutna frågor, och frågor med fri 

svarstext, s.k. öppna frågor. Slutna frågor är generellt lättare att bearbeta än öppna då öppna 

frågor genererar svar av varierande längd och innehåll. Slutna frågor har även fördelen att de 

anses lättare att svara på vilket kan leda till en högre svarsfrekvens. Nackdelen med slutna 

frågor är att det finns en risk att svarsalternativen formuleras för snävt, så att annan relevant 

information går förlorad. Frågornas formulering och antal valdes för att generera användbara 

svar för undersökningen och så att de skulle vara lätta för respondenterna att svara på. 

 

2.2 Kvalitativa metoder 

Den kvalitativa delen av examensarbetet utgjordes av ett flertal intervjuer.  

2.2.1 Strukturerade intervjuer 

En strukturerad eller standardiserad intervju innebär att man på förhand har bestämt ett 

intervju- och frågeschema. Fördelen med att använda strukturerade intervjuer är, liksom för 

standardiserade enkäter, att felkällorna på grund av variationer i frågeformuleringar 

minimeras. 

En variant av strukturerade intervjuer är semistrukturerade intervjuer. I en semistrukturerad 

intervju förbereder intervjuaren ett frågeschema men frågornas ordningsföljd kan variera och 

frågorna är i regel mer öppet formulerade än i en strukturerad intervju och intervjuaren kan 

även ställa följdfrågor vid behov (Bryman, 2011). 

För intervjuerna valdes semistrukturerade intervjuer för att möjliggöra följdfrågor i syfte att 

säkerställa att tillräcklig information erhölls samtidigt som det var viktigt att förbereda 
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frågorna på förhand för att intervjuerna skulle bli så lika som möjligt för att underlätta 

jämförelsen av svaren. 

2.2.1.1 BetongIndustri 

Examensarbetet inleddes med en intervju av Jonas Axeling på Betongindustri för att få en 

inblick i hur arbetet med fukt i betong ser ut från tillverkarens sida. Jonas började med att 

berätta om Betongindustris arbete och därefter intervjuades han kring deras process. 

2.2.2.2 Arbetsledare och platschefer 

Intervjuer genomfördes med utvalda arbetsledare och platschefer för att få en uppfattning om 

hur stor kunskap JM:s produktionsledare har om betonguttorkning och hur arbetet med detta 

ser ut idag. Totalt genomfördes sju intervjuer under perioden februari-mars 2017. Urvalet 

skedde med avseende på hur långt projekten kommit samt med hänsyn till respondenternas 

erfarenhet. Fem av intervjuerna utfördes på byggarbetsplatserna, en på huvudkontoret i 

Frösunda och en över telefon. 

2.3 Litteraturstudie 

Den teoretiska referensramen byggdes med en litteraturstudie med fokus på viktiga faktorer 

för torkning av betongbjälklag. För detta användes bl.a. söktjänsten Primo, vilken ger tillgång 

till KTH:s elektroniska och tryckta samlingar, samt Lund University Publications. Sökorden 

som användes var ”betong+fukt”, ”concrete+moisture”, ”TorkaS” och ”BI Dry”. I tillägg till 

detta avhandlades även av handledare rekommenderat material. 
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3. Litteratur  

3.1 Fukt 

Fukt definieras som vatten och förekommer i olika halt i alla material. Fukten behöver inte 

vara skadlig men kan på fel ställe eller i för höga halter orsaka skador. Hög fuktnivå i en 

byggnad kan leda till många typer av problem. Dels kan själva byggmaterialet skadas genom 

frostsprängning, saltsprängning, korrosion, röta och annan biologisk aktivitet, kemisk eller 

fysikalisk omvandling. Vidare kan höga fukthalter medföra hälsorisker på grund av dålig lukt 

eller mögel och försämrad värmeisolering ger genom ett ökat energibehov såväl högre 

driftskostnader som negativ miljöpåverkan. Fukt kan även leda till försämrad hållfasthet och 

fuktbetingade rörelser så som svällning, krympning, skevhet och välvning (Elmarsson och 

Nevander, 1994). 

Alla byggmaterial är mer eller mindre porösa och innehåller därför också luft. Luften i 

porsystemet är i de flesta fall i kontakt med luften i materialets omgivning vilket innebär att 

det kan ske ett utbyte med omgivningen. Det är därför viktigt att ha kunskap om luftens 

förmåga att avge och uppta fukt när man tittar på fukttillståndet i ett material (Elmarsson och 

Nevander, 1994). 

Vatten i material kan förekomma som kemiskt eller fysikaliskt bundet. Kemiskt bundet vatten 

brukar inte falla under begreppet fukt då detta ingår i materialets struktur och därför inte 

räknas som förångningsbart. Det fysikaliskt bundna vattnet är däremot förångningsbart 

(Elmarsson och Nevander, 1994). 

Mängden fukt i ett material kan anges på flera sätt. Med fukthalt [kg/m
3
] avses mängden 

vatten per volymenhet medan fuktkvot [kg/kg] definieras som mängden vatten i förhållande 

till torrt material. För att mäta hur fuktigt ett material är, d.v.s. hur mycket fysikaliskt bundet 

vatten materialet innehåller, är det vanligaste sättet att mäta den relativa fuktigheten i 

materialets porsystem. Den relativa fuktigheten, RF, [%] är kvoten mellan luftens aktuella 

fuktinnehåll och dess mättnadsånghalt vid den aktuella temperaturen. Mättnadsånghalten 

[kg/m
3
] är den mängd vattenånga luft kan innehålla vid en given temperatur och ånghalten 

[kg/m
3
] är vattenångans densitet i fuktig luft. Mättnadsånghalten stiger med ökande 

temperatur vilket betyder att den relativa fuktigheten beror av temperaturen. Luftens förmåga 

att bära fukt, fuktpotentialen, ökar därmed när luften värms upp. Mängden fukt i ett material 

kan vara hög även om den relativa fuktigheten är låg och tvärt om (Elmarsson och Nevander, 

1994).  

Transport av vatten i ångfas sker i huvudsak på två sätt; genom diffusion och konvektion. 

Diffusion sker genom  att vattenmolekylerna rör sig mot områden med en lägre koncentration 

för att uppnå jämnvikt. Konvektion innebär att fukten transporteras med luften (Elmarsson 

och Nevander, 1994). 

 

3.2. Byggfukt och kritiska fuktnivåer 

Byggfukt kan tillföras en byggnad genom byggnadsmaterial som innehåller fukt från 

tillverkningen eller som tillkommit vid förvaringen på arbetsplatsen, i samband med 

byggprocessen, i form av nederbörd och från marken. Byggfukt definieras som ”den mängd 

vatten som måste avges för att ett material eller byggnadsdel skall komma i fuktjämvikt med 

den omgivande luften” (Almqvist och Lindvall, 1997). Detta ska inte förväxlas med 
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överskottsfukt som är den fukt som måste avges för att nå den kritiska nivån, d.v.s. det 

fukttillstånd över vilket materialet riskeras att skadas eller påverkas negativt (Johansson, 

2005). De flesta byggmaterial har en kritisk fuktnivå som gäller för det enskilda materialet 

men ofta är den kritiska fuktnivån även beroende av vilka material som kombineras, t.ex. om 

ett trägolv läggs på ett betongbjälklag (Almqvist och Lindvall, 1997).  

 

 

Figur 3. Den kritiska fukthalten bör skiljas från jämviktsfukthalten. 

Fukt i betong är sällan ett problem för betongens egenskaper, utan problem uppstår när andra 

material placeras i anslutning till den. Vid applicering av golvbeläggningar på betongbjälklag 

är det därför viktigt att ta hänsyn till materialens kritiska fukttillstånd. Överskrids dessa finns 

det en risk för t.ex. rörelser i golvbeläggningen på grund av svällning och krympning samt 

dålig vidhäftning mellan golvbeläggning och betonggolv på grund av förändring av limmets 

egenskaper. Höga fuktnivåer kan också medföra emissioner av skadliga ämnen vilket kan leda 

till skador på andra material och hälsorisker samt dålig lukt (Almqvist och Lindvall, 1997). 

3.2.1 Regler och föreskrifter 

Plan och Bygglagen, PBL, reglerar allt byggande. Fukt regleras inte i PBL men det föreskrivs 

att man ska ha god hushållning av energi, beständighet, god hygien och tillfredställande 

inomhusklimat. Byggnader ska även utföras så att underhålls-, reparations- och 

driftskostnader minimeras (Elmarsson och Nevander, 1994). Enligt Boverkets Byggregler, 

BBR, ska byggnader utformas så att ”fukt inte orsakar skador, lukt eller mikrobiell växt som 

kan påverka hygien eller hälsa”. För att uppfylla detta är det lämpligt att göra en 

fuktsäkerhetsprojektering under projekteringen av projektet. Under byggtiden bör byggnader 

och byggmaterial skyddas mot fukt och smuts och regelbundna, dokumenterade besiktningar 

genomföras (BBR, 2017). I Hus AMA 11 (Allmän Material- och Arbetsbeskrivning), vilket är 

frivilliga utförandebestämmelser som ges ut av Svensk byggtjänst, står att ”betongens 

sammansättning ska anpassas till krav på beständighet, toleranser för ytojämnheter, kulör och 

krav på uttorkning av byggfukt” (Rapp, 2011). Enligt Hus AMA 14 är det upp till tillverkaren 

av golvbeläggningen att redovisa vilken fuktnivå i underlaget som materialet kan utsättas för 

utan att skador uppstår. Om det kritiska fukttillståndet för ett material inte går att bestämma 

ska den kritiska nivån på den relativa fuktigheten bestämmas som 75 %. (Hus AMA 14, 2, 

2017). 
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3.3 Betong 

Betong består till största delen av vatten, cement och ballast. Utöver dessa material kan även 

olika tillsatsmedel och tillsatsmaterial  användas för att påverka betongens egenskaper, t.ex. 

flyttillsatsmedel för en lösare konsistens på betongen och luftporbildande medel för att göra 

den frostbeständig. Cement består i sin tur av kalksten och lera. Cement  tillverkas genom att 

dessa material bränns i en ugn så att det bildas cementklinker som sedan mals ner och blandas 

med gips. Cement är ett hydrauliskt bindemedel vilket betyder att  när det blandas med vatten 

bildas ett material, cementpasta, som är motståndskraftigt mot vatten. Ballasten utgör mellan 

65-75 % av betongens totala volym och består vanligtvis av naturliga bergarter som tas från 

grustag eller krossat berg. Betongen framställs sedan genom att cementen blandas med vatten 

och ballast och får sedan härda tills betongen hårdnat. (Burström, 2007).  

Cementpastans egenskaper beror till stor del på förhållandet mellan mängden vatten och 

mängden cement, vilket kallas för vattencementtalet. 

Vattencementtalet anges som: 

𝑣𝑐𝑡 =
𝑊

𝐶
 

där W är mängden vatten [kg/m3] och C är mängden cement [kg/m3]. 

Ett lågt vct innebär alltså att mängden cement är stor i förhållande till mängden vatten i 

betongen. Reaktionen mellan cement och vatten börjar så snart materialen blandas. 

Reaktionshastigheten är som störst de första dygnen och avtar sedan med tiden. Efter 1 månad 

har 60 – 80 %  cementet reagerat, beroende på vilket vct betongen har. Detta bidrar till att 

fukthalten i betongen sänks kraftigt då det går ca 0,25 l vatten per kg cement. Om mängden 

cement är 250 kg/m
3
 innebär det 50 l vatten per m

3
 bundits kemiskt i betongen när 80 % av 

cementet reagerat (Nilsson, 2012). 

 

Figur 4. Schematisk bild av betongens härdande (Burström, 2007). 
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3.4 Uttorkning av fukt i betong 

Vid nyproduktion av lokaler och bostäder är uttorkningskravet ofta dimensionerande vid valet 

av betongkvalitet till stomsystemet. Valet av golvmaterial bestämmer hur torr betongen måste 

vara vid golvläggningen och tidplanen avgör hur lång tid uttorkningen av betongen får ta, 

vilket i sin tur styr vilken betongkvalitet som väljs. 

Betongens uttorkningshastighet påverkas av flera faktorer, bl.a.:  

- vattencementtal 

- cementtyp 

- tillsats av mineraliska tillsatsmaterial 

- temperatur hos betongen och dess omgivning 

- relativ fuktighet i omgivande luft 

- nederbörd 

- utformning av konstruktionen 

- plattans tjocklek 

Av dessa är den parameter som har störst påverkan på uttorkningstiden betongens 

vattencementtal. Utöver vattencementtalet påverkar betongplattans tjocklek och 

uttorkningsförhållandena uttorkningshastigheten mycket. Tjockleken på mellanbjälklagen är 

svår att styra över då denna bestäms av konstruktören. Vattencementtalet blir därför extra 

viktigt vid grova konstruktioner där det är svårt att torka ut vattnet genom diffusion. Dock blir 

betongen mer svårarbetad vid låga vct. Uttorkningsförhållandena är därmed den mest flexibla 

parametern. (Nilsson, 2012).  

Betongen torkar i huvudsak på två sätt, genom självuttorkning och genom diffusion. 

3.4.1 Självuttorkning 

När cement blandas med vatten startar en kemisk process, hydration, i vilken vattnet binds 

kemiskt till cementen.  När cement och vatten blandas bildas cementpasta och kemiska 

processer startar vilka leder till att betongen börjar hårdna (Burström, 2007). Figur 5. visar 

hur strukturen på cementpartiklarna förändras under hydratiseringen. 

Mängden cement påverkar hur tät den slutgiltiga strukturen blir. Om vct > 0,39 räcker 

mängden cement i betongen inte till för att fylla ut hålrummen mellan cementkornen vilket 

leder till att det bildas s.k. kapillärporer. Ju högre vct är desto större blir andelen kapillärporer. 

Ju större andel kapillärporer desto större blir cementpastans permeabilitet och desto lägre blir 

beständigheten och hållfastheten. Är vct < 0,39 är mängden vatten i betongen för liten för att 

alla cementpartiklar ska kunna hydreras fullständigt (Johansson, 2005).  
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Figur 5. Strukturutveckling hos cementpasta. a) Direkt vid blandning med vatten. b) Några minuter efter 

blandning. c) När cementen börjar binda. d) Efter ett par månader (Burström, 2007). 

Vattencementtalet påverkar även betongens förmåga att transportera fukt, d.v.s. 

uttorkningshastigheten genom fukttransport. Ju lägre vct, och därmed tätare struktur, en 

betong har desto sämre fukttransportförmåga har den men desto större andel av vattnet kan 

bindas kemiskt så att betongen självuttorkar. Det innebär att den inte kommer suga upp fukt 

från sin omgivning men också att det tar längre tid för en sådan betong att torka genom 

diffusion. Därför bör sådan betong inte utsättas för kyla eller vatten i tidiga skeden eftersom 

det kan påverka eller fördröja de kemiska reaktionerna. Höga vct innebär att betongen har en 

hög förmåga att transportera fukt vilket innebär att fukten både tas upp och diffunderar bort i 

större utsträckning (Johansson, 2005). Som figur 6. visar har en betong med högt vct mer 

byggfukt att torka ut och trots att fukttransporten är högre tar det längre tid för en betong med 

högre vct att torka ut (Nilsson, 2012). 

 

 

Figur 6. Mängden byggfukt som måste torka ut för att en RF på 90% ska nås för betong med olika vct och en 

vattenmängd på 180l/m3 (Nilsson 2012). 
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3.4.2 Diffusion 

Diffusion innebär att vattenmolekylerna förflyttar sig mot områden som har en lägre 

koncentration. För att uttorkningen av betongen genom diffusion ska starta krävs det att 

betongens yta är torr utan stående vatten. Det är därför viktigt att undvika stående vatten för 

att uttorkningstiden ska bli så kort som möjligt. Tiden efter gjutning är viktigast eftersom 

materialets förmåga att transportera fukt minskar med stigande ålder (Nilsson, 2012).  

3.4.3 Temperatur 

Betongens temperatur påverkar uttorkningshastigheten i stor utsträckning då 

cementhydrationen ökar med ökande temperatur. Om cementen hydratiseras snabbt sänks 

även den relativa fuktigheten i betongen då vattnet binds med cementen, framför allt för 

betong med vct < 0,40. När temperaturen i betongen höjs avdunstar vattnet i betongen vilket 

höjer ånghalten i betongens porer. Detta skapar ett överskott av fukt i betongen som då kan 

diffundera ut i den omgivande luften (Johansson, 2005).  

En hög temperatur i betongen är alltid gynnsamt då detta höjer ånghalten i luftporerna i 

materialet. Har den omgivande luften en låg ånghalt ger detta goda förutsättningar för 

uttorkning. Det är viktigt med ventilation för att föra bort fukten. En betongplatta i en 

byggnad som inte är uppvärmd och ventilerad torkar betongen i princip inte alls (Nilsson, 

2012). 

3.4.4 Tillsatsmaterial 

Cement innehåller ofta även olika tillsatsmaterial, t.ex. flygaska och silikastoft, vilka påverkar 

dess fuktlednings- och uttorkningsförmåga. Bascement, vilket finns i  alla JM:s 

betongkvaliteter, innehåller flygaska. På senare tid har man upptäckt att betong med 

mineraliska tillsatsmaterial har en högre förmåga att transportera fukt den närmsta tiden efter 

gjutning jämfört med Portlandcement. Fukttransportförmågan minskar sedan med tiden. Detta 

leder till att betongen lätt suger åt sig vatten i tidiga skeden men har svårare att torka ut 

senare. Det betyder att det är extra viktigt att skydda betongen mot stående vatten och 

nederbörd i tidiga skeden. Det medför även att den blir tätare efter en tid vilket är positivt 

eftersom betongen då inte kan dra åt sig så mycket vatten (Rapp, 2016).  

Pågående forskning visar på att det kan uppstå problem om fritt vatten tillåts ligga på 

betongytan under tiden den härdar. Särskilt om det sker i ett tidigt skede då 

vatteninträngningen är större. Ska betongens självuttorkande egenskaper utnyttjas för att 

åstadkomma en sänkning av den relativa fuktigheten bör betongen skyddas mot 

vatteninträngning eftersom fukttransporten hos betong med cement med mineraliska 

tillsatsmaterial är mycket lägre än betong utan dessa (Rapp, 2016). 

3.5 Beräkningsprogram 

Med dagens pressade tidplaner är det viktigt att kunna beräkna ungefär hur lång tid 

betonguttorkningen kommer ta för att kunna anpassa de andra aktiviteterna i byggprocessen. 

Det finns ett flertal verktyg som kan användas för att förutse fukt- och temperaturtillståndet i 

byggnadskonstruktioner. Vanligast är dock att dessa verktyg endast tar hänsyn till den fukt- 

och värmetransport som sker på grund av koncentrationsskillnader i konstruktionen. För de 

flesta byggmaterial är detta tillräckligt men för cementbaserade material behöver även hänsyn 

tas till att det sker en kemisk bindning av fukt (Lindvall, 2010). 
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3.5.1 TorkaS 

TorkaS är ett beräkningsprogram som används för att beräkna uttorkningstider hos 

betongkonstruktioner. Programmet utvecklades vid Lunds tekniska högskola och är resultatet 

av ett samarbete mellan SBUF, Cementa, NCC, Swerock och Tyréns. TorkaS har länge varit 

en branchstandard eftersom det inte är knutet till ett specifikt företag. Programmet tar hänsyn 

till utformningen av konstruktionen, betongens sammansättning samt torkklimatet (Lindvall, 

2010). 

Fördelarna med TorkaS är att programmet tar hänsyn till betongens självuttorkning samt att 

det går att anpassa till betongens sammansättning, utformning av konstruktionen och 

torkklimatet. De största nackdelarna med programmet är att det endast gäller för de 

förutsättningar som programmet tagits fram för vilket innebär att det under andra 

förutsättningar inte är helt tillförlitligt. Till exempel är det inte möjligt att få korrekta 

beräkningar för andra betonger än de som innehåller Cementas Byggcement. Vidare är 

beräkningsmodellen inte känd för användaren vilket kan göra det svårt att värdera resultaten 

(Lindvall, 2010). 

Beräkningarna utförs genom att betongplattans tjocklek automatiskt delas upp i ett antal 

beräkningsceller och det stabila tidssteget beräknas. Sedan beräknas hydrationsutvecklingen, 

jämviktsfuktkurvan, hur mycket vatten som är kemiskt bundet, fukttransportegenskaperna och 

fuktflödet till och från cellerna för varje tidssteg. Som indata används typ av konstruktion, ort 

i Sverige, gjutningsdatum, datum för tätt hus, datum då uttorkningen påbörjas och avslutas, 

uttorkningsklimat (RF och temperatur), betongkvalitet (vct) och vattenhalt per kubikmeter 

betong (Arfvidsson et al., 2017) 

 

Abrahamson och Tammo (2003) har i sitt arbete gjort en jämförelse mellan verkliga 

uttorkningstider och de som de beräknat med hjälp av TorkaS. Uttorkningstiderna som 

beräknades med TorkaS skiljer sig mest från verkligheten vid låga vct men var i samtliga fall 

längre än vad som uppmättes i verkligheten. Anledningen till detta skulle vara att programmet 

inte räknar in betongens värmeutveckling vid hydratiseringen, vilken är som störst vid låga 

vct. Programmet visar heller ingen påverkan på uttorkningstiden vid nederbörd under de 

första dagarna efter gjutning. Skillnaden mellan en betong som utsatts för en veckas 

nederbörd och en som inte gjort det alls var obefintlig. Studien visade även att de simulerade 

resultaten överensstämmer dåligt med verkligheten. För höga vct (0,55-0,70) överskattade 

programmet torktiden med 4-6 % och för låga vct 8-10 % (Abrahamson och Tammo, 2003). 

3.5.2 BI Dry 

BI Dry har utvecklats av Betongindustri i samarbete med Luleå tekniska högskola. 

Programmet är utformat för att beräkna uttorkningstiderna för Betongindustris betonger, 

TorkBI 1-5, och Betongindustri garanterar att den önskade fuktkvoten uppnås inom en 

bestämd tid. Även om programmet är byggt för att beräkna uttorkningstiden för 

Betongindustris betonger är det möjligt att beräkna den även för andra betongsorter genom att 

använda informationen om deras sammansättning (Lindvall, 2010) 

Den största fördelen med BI Dry är att den tar hänsyn till betongens självuttorkning vid 

beräkningen av uttorkningshastigheten (Lindvall, 2010). Vidare är det en stor fördel att 

programmet kan ta hänsyn till om golvvärme använts under uttorkningsförloppet (Ingesson 

och Skog, 2016). 
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En stor nackdel med BI Dry är att det inte är möjligt att simulera fuktbelastning på ett 

verklighetstroget sätt. Klimatdatan i programmet är ett medelvärde från perioden 1986-2006 

och kan inte justeras manuellt (Ingesson och Skog, 2016). 

Betongindustri har en säkerhetsmarginal på 3 % när de prognosticerar uttorkningstiderna för 

sina betonger i BI Dry. Tidigare studier visar att TorkaS 3.0 ofta ger optimistiska prognoser 

för betong med vct<0,40–0,45 medan BI Dry beräknar optimistiska prognoser för betong med 

vct>0,40–0,45 (Lindvall, 2010). 

3.6 Uttorkningsmetoder 

För att betongen i en byggnad ska kunna torka ut genom diffusion krävs det att ånghalten i 

luften är lägre än ånghalten i betongen vilket då skapar ett flöde av fukt från betongen till 

luften. Detta kan uppnås genom att värma upp luften och betongen. För att minska 

energiförlusterna och maximera effektiviteten bör uppvärmningen ske när huset har blivit tätt 

(Almqvist och Lindvall, 1997). 

3.6.1 Ventilation 

För att kunna minska ånghalten i luften i huset så att fukten kan diffundera ut från betongen 

krävs det att den fuktiga luften ventileras bort och ersätts med en torrare luft. För en effektiv 

uttorkning krävs det att ventilationen är väl dimensionerad. Är ventilationen för stor kan detta 

ge onödiga energiförluster men är den för liten förs inte tillräckligt av luften bort för att 

påskynda torkningen. Under vissa delar av året är luften inte tillräckligt torr och ventileringen 

fungerar då sämre (Almqvist och Lindvall, 1997). 

3.6.2 Avfuktning 

Vid stora mängder fukt räcker det inte att värma och ventilera utan det krävs att man använder 

en avfuktare. Med avfuktare avses vanligtvis en kondensavfuktare. I avfuktaren leds luften 

över en yta vars temperatur ligger under luftens daggpunkt. Detta leder till att vattnet i luften 

kondenserar och kan föras bort. För att avfuktaren ska fungera på bästa sätt krävs det att huset 

är tätt så att ingen luft läcker in utifrån, (Almqvist och Lindvall, 1997). En avfuktare behövs 

framför allt då utomhusluften har en hög ånghalt, vilket ofta är fallet under 

sommarmånaderna. Vid kall väderlek är luftens ånghalt låg och byggnaden kan då avfuktas 

genom vädring (Elmarsson och Nevander, 1994) 

3.6.3 Elektriska fläktar 

Elektriska fläktar är det vanligaste sättet att värma byggnaden för torkning. För att kunna 

använda dessa krävs dock att byggnaden är tät. Uteluften värms och ventileras in i byggnaden 

så att den ersätter den fuktiga luften inomhus (Almqvist och Lindvall, 1997). 

3.6.4 Vakuumsugning 

Vakuumsugning sker genom att en maskin suger ut fukten ur betongen. Den har störst effekt 

om den utförs i ett tidigt skede. Genom att vakuumsuga betongen är det möjligt att få bort 

överskottsvatten och torktiden förkortas väsentligt. Det bidrar även till att göra ytan mindre 

känslig mot nederbörd. Det är mest fördelaktigt på betongbjälklag med en tjocklek < 200 mm 

(Almqvist och Lindvall, 1997). 

3.6.5 Värmeslingor 

För  konstruktionsdelar som är problematiska att torka på annat sätt kan värmeslingor som är 

ingjutna i betongen vara fördelaktiga. Vattenburen värme förekommer men det vanligaste 

alternativet är att använda elkablar (Almqvist och Lindvall, 1997). 
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3.6.6 Strålningsvärme 

För att undvika frysskador och påskynda härdningen av betongen kan man använda 

strålningsvärme. En så kallad mikrovågstork värmer upp vattnet i konstruktionen som 

förångas och sedan ventileras bort med en fläkt. Uttorkningsmetoden är mycket effektiv men 

endast de områden som träffas av strålarna värms upp och strålningen är farlig för människor. 

Strålningen når även in i angränsande utrymmen (Almqvist och Lindvall, 1997). 

3.6.7 Byggfuktfri betong 

Byggfuktfri betong torkar mycket fortare än vanlig betong på grund av sitt låga vct. Betong 

med vct mellan 0,32 och 0,38 brukar kallas snabbtorkande betong och betong med vct under 

0,32 brukar kallas för självtorkande betong eftersom allt vatten binds kemiskt i betongen 

(Almqvist och Lindvall, 1997). 

3.6.8 Fördelar och nackdelar 

Tabell 1. nedan visar för- och nackdelar med torkningsmetoderna. 

 

 

Tabell 1. Fördelar och nackdelar med de olika uttorkningsmetoderna (Almqvist och Lindvall, 1997).. 

 

Uttorkningsmetod 

 

Fördelar 

 

Nackdelar 

 

Ventilation 

- Enkel och lättskött metod. 

Ibland räcker det med att öppna 

fönstret. 

- Låga driftskostnader. 

- Svårt att få kontroll över 

uttorkningen. 

- Fungerar bara när uteluften är 

tillräckligt torr. 

- De ytor som torkas riskerar 

att bli kalla. Kalla ytor torkar 

långsammare. 

 

Avfuktare 

- torkar snabbt ut fukt. 

- Kontroll över 

torkningsförloppet. 

- Kan endast torka ner till 40-

50 %, dvs kan inte bli för torrt. 

- Känslig för störningar, t.ex. 

dörröppning ut. 

- Måste vara tätt så det inte 

läcker in luft. 

- Under 0 grader kan den inte 

användas. Under 15 grader 

fungerar den inte optimalt. 

- Bör ej användas i stora rum. 

 

Elektriska fläktar 

- Krävs lite tillsyn. 

- Enkel och välbeprövad. 

- Den förhöjda temperaturen 

påskyndar betongens härdning. 

- Den tillförda värmen går till 

viss del förlorad p.g.a. 

ventilationen. 

 

Vakuumsugning 

- Mycket stor effekt. Torktiden 

kan upp till halveras. 

- En behandlad yta får större 

motståndskraft mot ny 

nederbörd. 

- Fungerar endast på plattor 

med en tjocklek på upp till 250 

mm. 

- Krävs att plattan har få 

genomföringar och ursparingar 

samt en regelbunden form. 
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Värmeslingor 

- Avger inga gaser och ingen 

ventilation krävs 

- Vattenburna system kan 

orsaka vattenläckage. 

- Kan förstöras vid borrning i 

betongen. 

 

Strålningsvärme 

- Endast de delar som man vill 

värma värms. 

- Snabbare uttorkning än andra 

metoder. 

- Med eldrivna direktvärmare 

krävs tillförlitlig el? 

- Ger höga temperaturer i 

betongen vilket kan medföra att 

betongen inte härdar riktigt och 

får sämre hållfasthet. 

- Avger hälsovådlig strålning. 

 

Byggfuktfri betong 

- Ger bra resultat om den inte 

utsätts för mycket fukt under 

torktiden. 

- Torkar snabbt och jämt över 

hela tvärsnittet. 

- Blir mer tät efter härdning. 

- Hållfasthetstillväxten är 

snabbare än i vanlig betong. 

- Ofta högalkaliska vilket gör 

att de kan reagera med lim, 

mjukgörare etc. Kan undvikas 

genom användning av spärrar. 

- Känslig för krympning. 

- Temperatursprickor uppstår 

lättare än i vanlig betong. 

- Tätare struktur efter härdning 

vilket innebär kvarvarande 

vatten torkar ut långsammare. 

 

3.7. Inverkan av nederbörd på betongen 

Nederbörd på en nygjuten betongplatta förlänger betongens uttorkningstid. Betongens 

vattencementtal bestämmer hur mycket den förlängs; ju högre vattencementtal desto mer 

förlängd blir uttorkningstiden. För betong med låga vct, mellan 0,35-0,40, förlängs 

uttorkningstiden till RF 85% med ungefär den tid som vattenbelastningen varade. Orsaken till 

detta tros vara att betongen från början förhindrades att torka ur snarare än att vattnet skulle 

ha sugits upp av betongen. För betong med högre vattencementtal ökar uttorkningstiden 

kraftigt med ökande vct. För en betong med vct 0,45 som utsätts för nederbörd under 2-4 

dagar förlängs uttorkningstiden med ca 2 veckor och utsätts den för nederbörd under 7 dagar 

förlängs uttorkningstiden med 1 månad. Motsvarande tider för en betong med vct 0,55 är 1 

respektive 2 månader (Abrahamsson och Tammo, 2003). 

Abrahamsson och Tammos (2003) studie visar också att nederbörden påverkar 

uttorkningstiden mer ju lägre den kritiska nivån för den relativa fuktigheten sätts. För de lägre 

betongkvalitéerna förlängdes uttorkningstiden med ca 1 vecka för uttorkning till en RF på 

95% medan en uttorkning till RF 85% förlängdes med 2 månader (Abrahamsson och Tammo, 

2003). 

Anledningen till att påverkan från nederbörden är så liten vid låga vct antas vara att den 

dominerande torkningsmekanismen hos dessa betonger är självuttorkningen. Att 

förlängningen av uttorkningstiden på grund av fuktbelastningen är densamma som 

varaktigheten hos fuktbelastningen tyder på att självuttorkningen kan pågå trots att betongens 

yta är fuktig (Johansson, 2005). 

För betong med högt vct är självuttorkningen obetydlig. Den stora effekten av 

fuktbelastningen på uttorkningstiden kan även förklaras av att den öppna strukturen i ung 
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betong med högt vct bidrar till att vatten sugs in i betongen vilket leder till att RF i betongen 

blir nästan 100 % under fuktbelastningstiden. Detta leder till att betongen inte kan börja torka 

förrän fuktbelastningen upphör och uttorkningsprocessen skjuts upp med fuktbelastningens 

varaktighet. När fuktbelastningen upphör och betongen tillåts torka ut har betongens struktur 

tätnat vilket leder till att uttorkningshastigheten blir lägre (Johansson, 2005). 

 

3.8. Inverkan av avjämningsmassa 

För att betonggolv ska få en tillräckligt jämn yta för att det ska vara möjligt att applicera 

golvmaterialet är det idag vanligt att golvet avjämnas med en avjämningsmassa. Ytterligare 

en fördel med golvavjämning är att det är möjligt att reducera risken för kemisk nedbrytning 

av limmet under golvmaterialet genom att använda ett lågalkaliskt bindemedel i 

avjämningsmassan så att den bildar ett lågalkaliskt skikt mellan limmet och betongen 

(Johansson, 2005). 

Vid avjämningen appliceras en cementbaserad avjämningsmassa med en underliggande 

primer. Fukttillståndet i den underliggande betongen kan då påverkas eftersom såväl primer 

som avjämningsmassa innehåller vatten. I tillägg till detta kan det nya skiktet försvåra 

uttorkningen av den underliggande betongen genom att den försvårar diffusionen (Johansson, 

2005). 

När avjämningsmassa appliceras på betongytan sker ett fukttillskott vilket ger en ökning av 

den relativa fuktigheten på 15 mm djup. På det ekvivalenta djupet sker inget fukttillskott. För 

bjälklag med ett vct mellan 0,55 och 0,70 ökar den relativa fuktigheten med 2%-enheter på 15 

mm djup (när avjämningsmassan läggs på efter 1 mån). För ett bjälklag med vct mellan 0,40 

och 0,45 ökar inte den relativa fuktigheten men uttorkningen avstannar under en kortare 

period direkt efter att avjämningsmassan lagts på. För en betong med vct 0,35 sker ingen 

förändring av den relativa fuktigheten. Om avjämningsmassan appliceras 2 månader efter att 

bjälklaget gjutits blir ökningen av den relativa fuktigheten större, vilket antagligen beror på att 

betongen torkat ut mer och därför är mer mottaglig för fukt. För betonger med vct mellan 0,55 

och 0,70 ökar den relativa fuktigheten med 10 %-enheter, för betong med vct 0,40-0,45 ökar 

den relativa fuktigheten med 6%-enheter och för betong med vct 0,35 ökar den relativa 

fuktigheten med 4%-enheter. Oavsett betongkvalitet ökar inte den relativa fuktigheten på det 

ekvivalenta djupet nämnvärt (Abrahamsson och Tammo, 2003). 

Ur uttorkningssynpunkt är det inte helt klarlagt när det är mest lämpligt att applicera 

avjämningen. Johansons (2005) studie visar att uttorkningsförloppet påverkas mindre ju 

tidigare avjämningsmassan appliceras. Ur uttorkningssynpunkt vore det därför mest gynnsamt 

att avjämna betonggolvet så tidigt som möjligt. Studien visar även att betongen fortsätter 

torka även efter att en avjämningsmassa om 10 mm applicerats, dock med minskad 

uttorkningshastighet. Som mest förlängs torktiden ner till ett visst RF med ca 1 månad 

(Johansson, 2005). 
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3.9 Mätning av fukt i betong 

För att kontrollera att betongen torkat till den fuktnivå som krävs måste en fuktmätning 

utföras för att säkerställa att fuktnivån i betongen är under den kritiska fuktnivå som gäller för 

det golvmaterial som ska appliceras på bjälklagets yta (Hus AMA 14). För att mäta fuktnivån 

i betongen används vanligtvis den relativa fuktigheten som mått. Den är i jämförelsevis lätt att 

mäta och andra mått som t.ex. fuktkvoten kan variera kraftigt mellan olika betongkvaliteter 

och ger ofta en felaktig bild av fuktnivån (Johansson, 2005). 

Rådet för ByggKompetens, RBK, är ett samarbetsorgan som arbetar för att byggbranchen ska 

ha tillgång till aktuell utbildning och behålla en hög kompetensnivå. En av rådets 

huvuduppgifter är att förvalta systemet ”RBK-auktoriserad fuktkontrollant” vilket innebär att 

genomföra kunskapsprövningar, utfärda auktorisationer samt att föra register över verksamma 

fuktkontrollanter (RBK, 2017). Det är viktigt att fuktmätning betong utförs korrekt då en 

felaktig mätning oftast ger ett för lågt mätresultat. Ett för lågt resultat kan leda till att 

fuktnivån underskattas och det finns en risk att det uppstår fuktproblem om golvbeläggning 

appliceras. Fuktmätningen kräver därför både kunskap och noggrannhet från den som utför 

den. För att säkerställa att fukttillståndet i betong mäts, dokumenteras och rapporteras på ett 

korrekt och enhetligt sätt har RBK tagit fram en fuktmätningsmanual och utbildar RBK-

auktoriserade fuktkontrollanter (RBK, 2005) 

För att mätningen ska kunna utföras måste byggnaden uppfylla kriterierna för ”tätt hus”, d.v.s. 

att byggnaden är tät mot fukt utifrån och att det är 15-20° C inomhus, och bjälklaget måste ha 

en temperatur på 15-20° C. Utöver detta måste vattencementtalet, tjockleken på 

konstruktionen, om golvvärme använts och om uttorkningen är enkel- eller dubbelsidig vara 

känt (Ingesson och Skog, 2016). Vattencementtalet styr hur länge mätaren måste vara 

monterad innan avläsningen kan ske och behövs även för att kunna beräkna den relativa 

fuktigheten vid 20° C, vilket är den temperatur som de kritiska fuktnivåerna är angivna för. 

Kännedom om bjälklagets tjocklek samt huruvida uttorkningen sker åt ett eller två håll behövs 

för att bestämma mätdjupet (Rapp, 2011). 

Det finns två olika sätt att mäta den relativa fuktighet i betongen; mätning i borrhål på platsen 

med en kvarsittande givare och mätning på uttaget prov där mätningarna görs i laboratorium. 

På grund av att det på senare tid visat sig att det finns en risk för missvisande provsvar för 

metoden med uttaget prov avråder RBK från användning av denna metod (Hus AMA 14, 1, 

2017). 

Vid borrhålsmätning borras ett ø 16 mm hål ner till det ekvivalenta djupet. Innan 

mätcylindern monteras i borrhålet måste det rengöras så att allt borrkax försvinner. Därefter 

fodras borrhålet med ett plaströr för att undvika att fukt kommer in i mätaren från borrhålets 

väggar. Plaströret tätas sedan både i under- och överkant. Mätningen görs på det ekvivalenta 

djupet, vilket är 20 % av bjälklagets tjocklek för dubbelsidig uttorkning och 40% för 

enkelsidig. För att undvika att borrningen i betongen påverkar mätvärdet bör hålet borras 

några dagar innan RF-givaren monteras och sedan måste det gå ytterligare några dagar innan 

avläsning av mätvärdena kan ske (RBK, 2005).  

Om avjämningsmassa appliceras på betongen sker det ett fukttillskott till betongen vilket 

medför att fuktfördelningen i betongen förändras. Då fukttillskottet från avjämningsmassan är 

som störst i skiktet närmast avjämningsmassa bör en fuktmätning utföras även där. Det högsta 

av de två mätvärdena blir det dimensionerande (Hus AMA 14, 1, 2017). 
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3.9.1 Mätdjup 

Uttorkningen av betongen börjar vid ytan och fortsätter sedan inåt i konstruktionen. Läggs ett 

tätt ytskikt på kommer fukten att omfördela sig eftersom att fukten diffunderar inom 

materialet så att fuktnivån blir densamma genom hela tjockleken. På ett visst djup i betongen 

är fukttillståndet detsamma före jämvikt infunnit sig och efter. Detta kallas det ekvivalenta 

djupet och varierar beroende på om uttorkningen är ensidig eller dubbelsidig. Anledningen till 

att det ekvivalenta mätdjupet används är att den relativa fuktigheten på det djupet motsvarar 

det fukttillstånd som maximalt kan uppnås om ett helt tätt ytskikt appliceras på betongens yta 

(RBK. 2005). 

 

Figur 7. Principiell fuktfördelning i en 100 mm tjock betongplatta vilken torkar uppåt initialt. Vid applicering av 

tätskikt ovanpå omfördelas fukten.. Streckad linje - initial torkning, Vertikal kurva -  Fuktfördelningen 

efteromfördelning. Där den vertikala linjen skär den streckade återfinns det ekvivalenta djupet (RBK, 2005). 

 

Enkelsidig uttorkning sker vid platta på mark med cellplastisolering under samt om en 

kvarsittande plåtform används medan dubbelsidig sker vid t.ex. platsgjutna mellanbjälklag. 

Vid enkelsidig uttorkning sätts det ekvivalenta djupet, d, till 0,4 H och vid dubbelsidig till 0,2 

H, se figur 8 (RBK, 2005). 

Uttorkningen hos mellanbjälklag som gjuts på ett plattbärlag utgör en kombination av 

dubbelsidig och enkelsidig uttorkning. I detta fall sätts H till den totala bjälklagstjockleken, 

d.v.s. plattbärlagets och pågjutningens sammanlagda tjocklek (RBK. 2005). 
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Figur 8. Till vänster: Dubbelsidig uttorkning, till höger: Enkelsidig uttorkning. 

 

H = plattans tjocklek 

a = fuktprofil före uttorkning 

b = fuktprofil under uttorkning 

c = fuktprofil efter golvläggning och omfördelning av fukt 

(RBK, 2005) 
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4. Resultat 

4.1 Arbetssätt 

4.1.1 Fuktdimensionering av BetongIndustri  

Innan ett projekt startar gör Betongindustri en fuktdimensionering där betongkvalitén väljs för 

att betongen ska hinna torka ut till en tillräckligt låg RF-nivå innan appliceringen av 

golvbeläggningen. I dimensioneringen utgår de från datum för betonggjutningen och för 

golvläggningen för varje våningsplan, datum för tätt hus samt den erforderliga betongkvalitén 

från konstruktionshandlingarna. Därefter bestäms vilka betongkvalitéer som krävs för att 

konstruktionen ska hinna torka ut under den utsatta tiden. Dessa måste sedan stämmas av med 

konstruktören så att armeringsinnehållet kan anpassas efter den nya betongkvalitén. Slutligen 

avropar JM de valda betongkvalitéerna hos Betongindustri. 

4.1.2 På byggarbetsplatsen  

Hur betonguttorkningen hanteras från att betongen gjuts till appliceringen av golvbeläggning 

beror till stor del på platsledningens kunskap och erfarenhet. Några av respondenterna svarade 

att de har betonguttorkningen i åtanke och arbetar proaktivt medan andra arbetade mer 

reaktivt med punktinsatser om fuktmätningarna indikerar långsam uttorkning. Som exempel 

på proaktiva åtgärder gavs ingjutning av värmeslingor i bjälklagen och användning av 

gasolvärmare vid gjutningen vid dåliga väderförhållanden. För punktinsatserna används 

främst elektriska värmefläktar och avfuktare. 

4.1.3 Fuktmätning  

Innan golvbeläggningen appliceras måste fuktnivån i bjälklaget godkännas av en RBK-

certifierad fuktkontrollant. Systemet med live-mätare är ännu inte certifierat och går därför 

inte att använda som dokumentation av fukttillståndet i betongen utan en fuktkontrollant 

kommer ut och mäter på plats. Det är platsledningen som har till uppgift att avgöra när 

fuktkontrollanten ska tillkallas. För att fuktmätningen ska kunna utföras måste huset vara tätt 

och värmen är påslagen med minst 15° C i betongen, vilket enligt rådande praxis sker ca 5-6 

veckor innan appliceringen av golvbeläggningarna. Efter varje mätning får platsledningen ut 

ett protokoll som visar den relativa fuktigheten i betongen. När betongen torkat ut till 

erforderlig fuktnivå med tillräcklig säkerhetsmarginal anses det säkert att lägga på 

golvbeläggningen. 

 

4.2 Resultat från mätningarna 

Nedan visas en graf över hur temperaturen och den relativa fuktigheten i betongen 

förändrades under perioden 2016-09-20 till 2017-02-15. Det syns tydlig i grafen att det är 

först när temperaturen i huset stiger som uttorkningen av betongen påbörjas. 
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Figur 9. Temperatur och relativ fuktighet i betongbjälklaget över plan 10 under perioden 2016-09-20 till  

2017-02-15. 

Något som är intressant att notera är hur torkklimatet förändras under perioden. Temperaturen 

i betongen kan antas variera med temperaturen i den omgivande luften. Grafen för 

temperaturen visar att temperaturen i betongen endast under en kort tidsperiod ligger inom det 

intervall som BetongIndustri använt för sina beräkningar. 

 

Figur 10. Temperatur och relativ fuktighet i betongbjälklaget över plan 10 under perioden 2016-12-02 till  

2017-01-25. 
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Tittar man närmare på perioden mellan 2016-12-02 till 2017-01-25 ser man tydligt hur den 

relativa fuktigheten sjunker med den stigande temperaturen. Under november 2016 

monterades fönster och fönsterdörrar och 2016-11-17 uppnåddes milstolpen ”Tätt tak”. I 

samband med att fönsterdörrar och fönster monteras blir huset tätare och utomhusluften får 

svårare att tränga in, något som möjliggjorde användandet av värmefläktar vilket ledde till ett 

varmare inomhusklimat. Detta kan antas vara orsaken till att temperaturen i betongen började 

stiga i början av december. Initialt stiger även den relativa fuktigheten i betongen eftersom 

den ökade temperaturen i betongen leder till att det fysikaliskt bundna vattnet i betongens 

porer avdunstar vilket leder till en högre relativ fuktighet i dessa. I takt med att den fuktiga 

luften i porerna diffunderar till omgivande luft sänks den relativa fuktigheten i betongen. 

 

4.3 Resultat från enkäterna 

I tabell 2. visas en sammanställning från enkätundersökningen. De flesta av JM:s projekt kan 

antas vara relativt lika i storlek och utformning och bör därmed ta ungefär lika lång tid att 

uppföra. Genom en grov jämförelse av byggtider kan slutsatsen dras att de tunga 

ytterväggarna inte verkar förlänga uttorkningstiden för bjälklagen. 
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Tabell 2. Resultat från enkätundersökningen. 

  

Projekt 1 

 

Projekt 2 

 

Översten 

 

Berghus 3 

Väggtyp 

ytterväggar 

 

Utfackningsvägg 

 

Utfackningsvägg 

 

Tung yttervägg 

 

Tung yttervägg 

Väggtyp 

innerväggar 

 

Skalväggar 

 

Skalväggar 

 

Skalväggar 

 

Skalväggar 

Vct i bjälklag 0,45 0,49 0,45 0,43 

Antal veckor från 

gjutning av första 

bjälklaget till tätt 

hus: 

 

 

21 

 

 

30 

 

 

14 

 

 

23 

Antal veckor från 

gjutning av sista 

bjälklaget till tätt 

hus: 

 

 

3 

 

 

2,5 

 

 

6 

 

 

3,5 

Antal veckor från 

gjutning av första 

bjälklaget till 

påslag av värmen: 

 

 

22 

 

 

31 

 

 

11 

 

 

27 

Antal veckor från 

gjutning av sista 

bjälklaget till 

påslag av värmen: 

 

 

4 

 

 

3,5 

 

 

3 

 

 

7,5 

Antal veckor från 

påslag av värmen 

till första 

bjälklaget torrt: 

 

 

6 

 

 

10,5 

 

 

11 

 

 

6 

Antal veckor från 

påslag av värmen 

till sista bjälklaget 

torrt: 

 

 

11 

 

 

9 

 

 

11 

 

 

6 

 

4.4 Resultat från intervjuer 

4.4.1 Arbetssätt 

Respondenterna tyckte alla att uttorkningen av betongen är viktig eftersom den styr projektets 

tidplan. De uppgav samtidigt att de inte anser att de behöver lägga så mycket tid på 

uttorkningen av betongen. Ser man till att uppfylla kraven från Betongindustri bör 

betonguttorkningen inte utgöra något problem. Det som tar tid är de punktinsatser, i form av 

t.ex. värmefläktar och avfuktare, som behöver utföras om betonguttorkningen går för 

långsamt. 



30 

 

Intervjuerna visade att de flesta avropar den betong Betongindustri rekommenderar. De fall då 

den rekommenderade betongkvaliteten inte avropas beror detta oftast på att det råder en 

motsättning mellan den betongkvalitet som konstruktören föreskriver och den som 

Betongindustri rekommenderar. 

Vidare visade intervjuerna att de flesta tillkallar fuktkontrollanten inom 2 veckor från att 

huset blivit tätt och värmen slagits på, vilket innebär ca 5-6 veckor innan parkettläggningen. 

Vid första mätningen är det mycket sällan som alla punkter har en fuktnivå under den kritiska. 

Ofta är vissa punkter tillräckligt torra men sällan alla. 

4.4.2 Erfarenhet 

När det gäller kunskap om betonguttorkning så har de som arbetar med betonguttorkning 

goda kunskaper om vad som påverkar torktiden och vad som kan göras om uttorkningen går 

för långsamt. De som inte har betonguttorkning som en av sina arbetsuppgifter har en god 

förståelse för hur betongen torkar men inte lika stor kunskap om vad man kan göra om det går 

för långsamt. De flesta brukar använda värmefläktar för att påskynda torkningen. Ett par av 

respondenterna kände till fler sätt att påskynda uttorkningen, som t.ex. att använda en 

gasolbrännare under gjutningen, gjuta in värmeslingor eller använda avfuktare. Kunskapen 

kommer framför allt från erfarenhet men även från kurser som ges av Cement- och 

betonginstitutet, CBI. 

4.4.3 Problem 

Resultatet från intervjuerna visar att uttorkningen av betongen är ett problem i så ofta som var 

annat till varje projekt. Det är sällan som betonguttorkningen tar längre tid än planerat men 

det blir ofta tidsnöd mot slutet och respondenterna upplever att det är svårt att styra över den. 

Enligt respondenterna är en orsak till detta otillräcklig kunskap och väldigt pressade tidplaner. 

De ansåg även att det är svårt att hålla den temperatur som krävs för att betongen ska torka 

konstant då det är mycket folk som rör sig i huset och att det ofta lämnas stående vatten på 

bjälklaget, framför allt i ursparingen för badrum. Vidare tyckte respondenterna att de kritiska 

fuktnivåerna för bjälklagen idag är orimligt låga. 

Det råder en tveksamhet om vems ansvar det är att betongen torkar i tid. Samtliga är överens 

om att det är JM:s och platsledningens ansvar, men flera menade att det kan bli ett problem då 

det är arbetsledaren för stomme som gjuter bjälklagen och tillkallar fuktkontrollanten medan 

det är arbetsledaren för inredning som ansvarar för parkettläggningen. 

4.4.4 Åtgärder 

När uttorkningen av betongen går för långsamt är de vanligaste åtgärdsmetoderna att använda 

elektriska fläktar, vilka tillför värme och får luften att cirkulera, och avfuktare. Ett par 

respondenter uppgav även att de brukade använda sig av golvvärme för att påskynda 

torkningen, men detta verkade vara undantagsfall. 

Samtliga var positiva till ett system där betonguttorkningen kunde mätas och följas 

kontinuerligt. 
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5. Diskussion 

Resultatet från enkäterna tyder på att det inte tar längre tid för bjälklaget i ett hus med tunga 

ytterväggar än ett med utfackningsväggar att torka tillräckligt innan appliceringen av 

golvbeläggning. JM:s hus är alla ungefär lika stora, med lika många våningar och liknande 

utformning. Gör man en grov jämförelse av tiden från gjutning till att betongen har uppnått 

önskad RF-nivå ser man att det inte skiljer så mycket mellan byggnaderna. Vid användning av 

tunga ytterväggar fanns det en farhåga för att huset inte skulle ha samma naturliga ventilation 

och att fukten därför skulle bli instängd i huset. I och med användningen av de tunga 

ytterväggarna blir huset tätare snabbare och bjälklaget hinner därför inte utsättas för lika 

mycket fukt och har därför inte lika mycket fukt att torka ut. 

Mätningarna visar tydligt att den relativa fuktigheten i bjälklagen börjar sjunka när värmen i 

huset stiger. I dagsläget finns det mycket tid för betongen att torka men om huset inte är tätt är 

det svårt och kostsamt att värma upp det och utan värme torkar betongen i princip inte alls. 

För att kunna utnyttja tiden som finns borde fokus ligga på att få huset tätt så fort som möjligt. 

En anledning till att det uppstår problem skulle kunna vara missförstånd vid 

fuktdimensioneringen. När JM inför fuktdimensioneringen skickar in uppgifter om datum för 

gjutning m.m. ingår även datumet för ”tätt hus”. Detta är väldigt lätt att förväxla med JM:s 

milstolpe ”tätt tak”. Tätt tak innebär att taket är byggt men det saknas fönsterdörrar vilket 

innebär att det inte är möjligt att slå på någon värme i huset, medan Betongindustris term ”tätt 

hus” syftar till det datum som huset inte längre tar in någon fukt samt att 

inomhustemperaturen är 15° C. Om JM då skickar in datumet för ”tätt tak” istället för ”tätt 

hus” kan det få stora konsekvenser vid uttorkningen av betongen eftersom värmen kommer 

slås på senare än vad det är beräknat vilket innebär att betongen får kortare tid än beräknat att 

torka ut till rätt RF-nivå. 

Vidare är det inte tydligt formulerat av Betongindustri att ventilation av byggnaden är ett 

måste. I de förutsättningar som ges från deras sida står det att den relativa fuktigheten i huset 

inte ska överstiga 60% vilket i praktiken förutsätter att fukt transporteras bort från byggnaden 

genom ventilation. Detta är dock inte uppenbart. JM har heller inga rutiner på att kontinuerligt 

mäta luftfuktigheten för att säkerställa att den ligger under 60%, vilket är kravet för att 

betongen ska torka ut under den utsatta perioden.  

Ytterligare en anledning till att det uppstår problem är att BI Dry inte kan simulera nederbörd 

på ett verklighetstroget sätt. De torktider som beräknats gäller därför endast om betongen inte 

utsätts för nederbörd. Skulle betongen utsättas för stora mängder nederbörd eller vatten som 

blir stående på betongens yta under en längre tid förlängs uttorkningstiden, vilket det ofta inte 

finns marginal för. 

En viktig faktor vid beräkningen av uttorkningstider för betong är den nivå som väljs som den 

kritiska fuktnivån. Idag är det materialtillverkarna som bestämmer vilken nivå som kan anses 

som kritisk för deras material. Det kritiska fukttillståndet för ett material ska enligt BBR vara 

”väl undersökta och dokumenterade”. Finns det inga sådana föreskriver BBR att RF 75% ska 

användas.  Det har gjorts flera sammanställningar av kritiska fukttillstånd men dessa kan inte 

alltid anses vara ”väl undersökta och dokumenterade” och behöver därför studeras ytterligare 

(Lindvall, 2010). 

Ett alternativ till att påskynda uttorkningen av betongen skulle vara att höja de kritiska 

fuktnivåerna för betongen. Då en procentenhet kan förlänga uttorkningstiden med veckor 
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finns det mycket att vinna på att höja de kritiska och acceptabla fuktnivåerna. Dagens nivåer 

(90 % för bjälklag under parkett och 85 % i våtrum) har uppkommit på ytterst tveksamma 

grunder. I Hus AMA fanns fram till 1983 de kritiska fukttillstånden uttryckta som ”CM-%” 

(CM=karbidmätare). Till Hus AMA RA 78 gjordes dessa värden om till värden för relativ 

fuktighet, RF. Denna omvärdering gjordes utan vetenskaplig grund och baserades mer på vad 

materialleverantörerna och byggnadsentreprenörerna ansåg rimligt och acceptabelt. Vid 

tidpunkten då detta gjordes hade instrumenten som fanns för att mäta RF inte så stor 

noggrannhet vilket resulterade i att dessa värden inte blev så nyanserade utan landade i 

”jämna värden” så som 85, 90 och 95 % RF (Nilsson och Åhs, 2010). Ett alternativ till att 

höja befintliga kritiska fuktnivåer skulle vara att ta fram material som klarar högre fuktnivåer. 

 

Figur 11. Principiellt exempel på hur mycket torktiden skulle kunna förkortas genom att höja den kritiska 

fuktnivån (Nilsson och Åhs, 2010). 

JM har överlag bristfälliga rutiner på att kontrollera inomhusklimatet i husen och se till att de 

uppfyller de krav som BetongIndustri ställer på dem. Tittar man på figur 10 är det ytterst lite 

tid från det att bjälklagen gjuts till att appliceringen av golvbeläggningar sker som 

temperaturen ligger inom intervallet 15-20° C, vilket krävs för att uppfylla de förutsättningar 

som uttorkningsberäkningen är gjord för. Från det att den ordinarie värmen i huset slås på 

2017-01-13 ligger temperaturen i intervallet 15-20° C under 24 dagar och stiger sedan över 

20° C. En så hög temperatur blir dyrare, sämre för miljön och skapar ett dålig klimat att arbeta 

i. 

För att uttorkningen av betongbjälklagen inte ska utgöra ett problem skulle det behövas 

tydligare direktiv för hur denna ska skötas på JM. Det är platschefens uppgift att beställa 

fuktdimensioneringen från Betongindustri men det är inte uppenbart för alla platschefer att det 

är deras uppgift om man inte gjort det tidigare, vilket kan leda till att det glöms bort. Det bör 

även framgå hur man ska gå till väga i de fall som den föreskrivna betongkvaliteten skiljer sig 

åt mellan konstruktör och betongföretaget. Arbetet med betonguttorkningen borde även vara 

mer systematiserat. Fuktproblemet skulle behöva tas hänsyn till tidigt i projekten. Idag 

beräknas kostnaderna från projektet baserat på den betongkvalitet som konstruktören 

föreskriver vilket innebär att projektet ofta blir dyrare än planerat då fuktdimensioneringen 

ofta visar att det krävs en högre betongkvalitet. En högre betongkvalitet betyder högre pris. 

Genom att ta hänsyn till betonguttorkningen i ett tidigt skede går det att förebygga många av 

de problem som idag uppstår. Till exempel visar fuktdimensioneringen ibland att även den 

bästa betongkvaliteten inte klarar av att torka ut till rätt RF under den önskade tidsperioden 
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med den säkerhetsmarginal som krävs. I dessa fall behöver man göra en plan för hur man ska 

klara uttorkningen. I vissa projekt har man då gjutit in värmeslingor i betongen för att klara 

uttorkningskravet. 

Något som bidrar till en osäkerhet hos platsledningen är att konstruktören och Betongindustri 

föreskriver olika betongkvaliteter vilket innebär att det kan vara svårt att veta vilken man ska 

gå efter. Om Betongindustri rekommenderar en betong med ett lägre vct än konstruktören och 

detta inte efterföljs riskerar uttorkningstiden för betongen att öka drastiskt. 

Ett annat problem är att det inte är tydligt vems ansvar det är att betongen torkar i tid. I 

intervjuerna var de flesta överens om att det är platsledningens ansvar men det finns en 

motsättning i detta då det är arbetsledaren för stommen som ansvarar för gjutningen av 

bjälklagen men arbetsledaren för inredning som ansvarar för golvbeläggningen.  

Förutsättningarna för att betongen ska torka ser även olika ut beroende på vilken årstid 

bjälklaget gjuts. Under sommaren är ånghalten i luften hög vilket innebär att man kan behöva 

använda en avfuktare medan under vinterhalvåret behöver luften framförallt värmas och 

ventileras för att påskynda uttorkningen.  

En hög temperatur i betongen ökar ånghalten i betongen vilket innebär att skillnaden i 

koncentration mellan betongen och den omgivande luften ökar, vilket ökar diffusionen. Ju 

högre temperaturen i luften är desto mer vatten kan den innehålla. Men något som är viktigt är 

att den fuktiga luften ventileras bort och ersätts med ny torrare luft. Det är även viktigt att titta 

på skillnaden i ånghalt mellan inomhusluften och utomhusluften för att förstå förutsättningar 

att torka ut. Vidare borde möjligheten att använda ventilationssystemet i huset så fort det är 

monterat undersökas då detta skulle leda till en mycket mer effektiv luftomsättning. I 

dagsläget används endast självdrag och värmefläktar för att få luften att rotera. I husen med 

tunga ytterväggar kan dessutom självdraget antas vara mycket begränsat. 

Något som är tydligt är att stående vatten på betongytan förlänger uttorkningstiden mycket, 

både genom att det förhindrar diffusion från betongen till den omgivande luften och genom att 

den förskjuter torkstarten vilket innebär att betongen hinner tätna och när torkningen väl 

startar går den långsammare. Detta problem är som störst i badrum där man dels gör en 

ursparing i bjälklaget för att kunna skapa fall mot golvbrunnen vilket gör det lättare för vatten 

att samlas just där och dels för att man, för att kunna göra detta, använder en betong med låg 

vct (ofta 0,34) vilken har en sämre förmåga att transportera bort fukt. För att förhindra att 

vatten får bli stående på bjälklaget under en längre period bör man använda en 

våtdammsugare regelbundet, vilket med fördel skulle kunna införas i rutinerna. 
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6. Slutsatser 

Betonguttorkningen utgör en del av den kritiska linjen och styr därmed produktionsledtiden. 

Trots detta får den inte så mycket fokus och upplevs vara ett problem i var tredje till vartannat 

projekt. 

Enligt utföra mätningar tar det inte längre tid för betongbjälklagen att torka till en tillräckligt 

låg fuktnivå i hus med tunga ytterväggar än i hus med utfackningsväggar. 

Kompetens och förståelse finns på byggarbetsplatsen. Det finns dock en risk för missförstånd 

på grund av att den som fattar besluten som rör torktiden är inte den som behöver den korta 

torktiden. 

Det finns åtgärder för att påskynda torktiden och göra det lättare att förutsäga den. 

a) Undvik nederbörd på betongbjälklag. Skydda ursparingar för badrum och sug upp  

överskottsvatten. 

b) Håll koll på torkklimatet i byggnaden. Gäller framför allt från det att man nått ”tätt 

hus”. Följ upp temperatur, RF och ånghalt så att man vet att det finns förutsättning för 

att torkningen ska ske. 

c) Ha beredskap för insatser för att klara torkningen. Det behövs en plan för hur detta ska 

ske. T.ex. extra värme på vintern som inte behöver el och avfuktare på sommaren. 

d) Materialval – finns det material som tål högre fuktnivåer än vad som annars är 

brukligt? Värt att undersöka. 

e) Det finns fortfarande möjlighet för förbättringar vid val av betongkvalitet och 

torkmetod. 

f) Det är möjligt att det kan gå att välja betong med högre vct (med lägre pris och lägre 

CO2-belastning) om rutinerna för torkklimat och hantering av nederbörd är tydligare 

utformade. 

 

6.1 Förslag på vidare arbeten 

För att kunna tala om hur uttorkningsklimatet ser ut i JM:s byggnader bör fuktpotentialen i 

dem undersökas. För detta behövs information om ånghalten i rummet och för detta behövs 

temperaturen och den relativa fuktigheten i rummen. Denna kan sedan jämföras med 

ånghalten i betongen vilken kan beräknas med hjälp av de uppmätta värdena för relativa 

fuktigheten och temperaturen i betongen. Det vore även intressant att jämföra ånghalten 

inomhus och jämföra denna med ånghalten utomhus, där information om denna kan fås från 

Stockholms luft- och bulleranalys, SLB-analys. 

Vidare bör det undersökas hur fukttillskottet från andra aktiviteter i huset, t.ex. målningen, 

påverkar fuktnivån i huset och därmed även betonguttorkningen. 
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Bilagor 
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Bilaga 1 – Frågor till enkät 

 

Frågor till enkät om uttorkning av betongbjälklag i hus med utfackningspartier 

Vilken typ av innerväggar användes i trapphuset? 

Vilket datum gjöts första bjälklaget i trapphuset? 

Vilket datum gjöts sista bjälklaget i trapphuset? 

Vilken betongkvalitét användes vid första bjälklaget? 

Vilken betongkvalitét användes vid sista bjälklaget? 

Vilket datum var trapphuset tätt? 

Vilket datum slogs värmen på i trapphuset? 

Vilket datum var första bjälklaget tillräckligt torrt för parkettläggning? 

Vilket datum var sista bjälklaget tillräckligt torrt för parkettläggning? 

Tog uttorkningen av betongen längre tid än vad som var planerat? 
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Bilaga 2 - Intervjufrågor 

 

Frågor till intervjuer med platschefer och arbetsledare. 

1. Hur arbetar du med betonguttorkning? 

 

2. Har det någon gång varit ett problem att betongen inte torkar i tid? 

Om ja: 

Hur ofta upplever du att betonguttorkningen är ett problem? 

3. Vad tror du att det beror på? 

 

4. Hur viktigt tycker du att det är med betonguttorkning? 

(Skala 1-10) Motivera! 

 

5. Hur mycket energi lägger du på uttorkningen av betongen? 

(Skala 1-10) Motivera! 

 

6. Vad brukar du göra när uttorkningen av betongen går för långsamt? 

 

7. Hur har du lärt dig det du kan om betonguttorkning? 

 

8. Känner du att du kan vidta de åtgärder som du vill? 

Om nej: 

Varför? 

9. Vad skulle du säga är de viktigaste faktorerna för att betongen ska torka? 

 

10. Beskriv de händelser som påverkar torktiden. 

 

11. Brukar du avropa de betongkvalitéer som Betongindustri rekommenderar? 

Om inte: 

 Varför? 

12. Tycker du att det är tydligt vems ansvar det är att betongen torkar i tid? 

Om nej: 

Varför inte? 

13. Hur lång tid innan parkettläggningen brukar du tillkalla den som mäter fukthalten i 

betongen? 

 

14. Vad bestämmer när man bokar in kontrollen? 
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15. Hur ofta är första mätningen torr? 

(Aldrig, sällan, ofta, alltid) 

 

16. Vad tror du att JM kan göra för att förbättra uttorkningen av betongen? 

 

17. Hur ställer du dig till att använda ett system med live-mätare? 

 

Projekt med tunga ytterväggar: 

18. Hur har det fungerat med live-mätarna? 

 

19. Har du använt dig av dem? 

 

20. Är det något du vill fortsätta med? 

 

21. Vad finns det för fördelar? 

 

22. Vad finns det för nackdelar? 

  



41 

 

Bilaga 3 – Ritningar 

 

Ritning som visar var givarna är placerade. 
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