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Sammanfattning 

I jakten på att kunna slutföra ett byggprojekt på en kortare tid har ett flertal beprövade metoder och 

studier publicerats. I detta examensarbete utfördes en undersökning om det är fördelaktigt att använda 

en betong av högre kvalitet än vad som konstruktionsmässigt behövs, för att göra tids- och  ekonomiska 

besparingar i produktionsskedet av ett byggprojekt. 
 

En hög betongkvalitet innebär att betongen består av en hög hållfasthetsklass och lågt vattencementtal. 

Om en hög betongkvalitet uppvisar kortare formtid kan inhyrda komponenter återlämnas till 

leverantören i ett tidigare skede och ekonomiska besparingar kan göras. En hög betongkvalitet är dock 

dyrare än en låg betongkvalitet. I detta examensarbete utfördes därför en totalkostnadsanalys för att 

bedöma om det totalt sett är fördelaktigt. 
 

I examensarbetet presenteras inledningsvis fakta om betong och formbyggnad. Därefter ges en 

beskrivning om konstruktionsdelarna som studerats. Konstruktionsdelarna tillhör en bro på Trafikplats 

Vega och består av en bottenplatta, pelare och överbyggnad. Studien har behandlat tre olika 

betongkvaliteter: C 35/45 vct 0.40, C 40/50 vct 0.38 och C 45/55 vct 0.36. Formtiden för varje 

konstruktionsdel beräknades med de ovan nämnda betongkvaliteter. Beräkningen genomfördes med 

hjälp av beräkningsprogrammet ProduktionsPlanering Betong. En analys av totalkostnaden för varje 

konstruktionsdel gjordes utifrån formtiden där kostnad för betong jämfördes med kostnader för  formar, 

ställningar och allmänna kostnader. Slutligen visar resultat som erhölls att användningen av en hög 

betongkvalitet ger kortare formtid och ekonomiska besparingar inom de konstruktionsdelar som 

undersökts på Trafikplatsen. 
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Abstract 
 

In the pursuit to complete a construction project in a shorter period of time, a number of studies have 

been published and methods tested. 

 

This thesis study examines if it is profitable to use a higher quality concrete than constructional needed 

to gain time and economical savings in the production phase of a construction project. High concrete 

quality possess a high strength class and a low water-cement ratio. If a high concrete quality exhibits 

shorter formwork striking time, rented components can be returned to the supplier at an earlier stage and 

economical savings could be made. However, a high concrete quality is more expensive than a  low 

quality concrete, therefore a comparison was made to see if it overall is profitable. 

 

The report begins with facts about concrete and formwork. Thereafter a description of the studied 

construction parts are given. The construction parts belongs to a bridge at Interchange Vega and consist 

of a footing, column and a superstructure. The study analyzes three different concrete qualities: C 35 / 

45 vct 0.40, C 40 / 50 vct 0.38 and C 45 / 55 vct 0.36. The formwork striking time for each construction 

part was calculated with the three above-mentioned concrete qualities. The calculation was performed 

by using the calculation program ProduktionsPlanering Betong. A total cost analysis was made based 

on the formwork striking time where the cost of concrete was compared with the  costs for formwork, 

scaffolding and general costs. Ultimately, on the basis of the results of this research, it can be concluded 

that the use of a high concrete quality gives shorter formwork striking time and economical savings 

amongst the construction parts that was studied at Interchange Vega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Keywords: Concrete quality, strength class, w/c, strength development, formwork striking time, costs, 

construction parts, PPB 



6  

 



 

Förord 

Examensarbetet har utförts som avslutande del på högskoleingenjörsprogrammet Byggteknik och 

Design vid Kungliga Tekniska Högskolan och skrevs i uppdrag från Skanska Väg och Anläggning 

Stockholm. Arbetet omfattar 15 högskolepoäng och motsvarar 10 veckors heltidsarbete. 
 

Under arbetets gång har flera personer bistått med hjälp och information. Vi vill därför först och  främst 

tacka våra handledare Magnus Westman, produktionschef på Skanska och Thomas Johansson vid KTH. 

Magnus har varit behjälplig med expertis samt hjälpt oss knyta värdefulla kontakter och stöttat oss under 

arbetets gång. Thomas har bidragit med värdefull information och feedback. Utan handledarnas hjälp 

och stöd hade arbetet inte kunnat fullföljas på ett tillfredsställande vis. 

 
 

Därutöver, ett stort tack till: 

Hans Hedlund, Skanska Teknik 

Jonas Eriksson, CBI Betonginstitutet 

Jessica Sjudin, Skanska Betong 

Oskar Esping, Thomas Concrete Groups Forskning och Utveckling 

Peter Eklund, KTH 

Skjalg Töndel, Skanska Maskin 

 

 
 

Elsa Tesfamichael & Laxmi Roka 

Stockholm, juni 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VIII 



 

Innehåll 
Begreppsförklaring/Förkortningar/Teckenförklaring ......................................................... 1 

1. Inledning ............................................................................................................................... 3 

1.1 Bakgrund ....................................................................................................................................... 3 

1.2 Problembeskrivning....................................................................................................................... 3 

1.3 Syfte .............................................................................................................................................. 4 

1.4 Frågeställning ................................................................................................................................ 4 

1.5 Avgränsningar ............................................................................................................................... 4 

1.6 Målformulering ............................................................................................................................. 4 

2. Metod ..................................................................................................................................... 5 

3. Nulägesbeskrivning .............................................................................................................. 7 

3.1 Skanska Sverige AB ...................................................................................................................... 7 

3.2 Projekt Trafikplats Vega................................................................................................................ 7 

3.3 Leverantörer .................................................................................................................................. 9 

4. Teoretisk referensram ........................................................................................................ 11 

4.1 Tidigare studier............................................................................................................................ 11 

4.2 Betong ......................................................................................................................................... 11 

4.2.1 Introduktion .......................................................................................................................... 11 

4.3 Betongens beståndsdelar ............................................................................................................. 11 

4.3.1 Cement.................................................................................................................................. 11 

4.3.2 Vatten ................................................................................................................................... 12 

4.3.3 Ballast ................................................................................................................................... 12 

4.3.4 Tillsatsmedel ........................................................................................................................ 13 

4.4 Vattencementtal ........................................................................................................................... 13 

4.5 Betongens egenskaper ................................................................................................................. 16 

4.5.1 Hållfasthetsklasser ................................................................................................................ 16 

4.5.2 Betongenstillstyvnande och hårdnande ................................................................................ 17 

4.5.3 Metoder för att följa betongens tillstyvnande ....................................................................... 17 

4.5.4 Betongens hårdnande............................................................................................................ 17 

4.5.5 Metoder för att följa betongens hårdnande ........................................................................... 17 

4.6 Formbyggnad............................................................................................................................... 17 

4.6.1 Allmänt om form .................................................................................................................. 18 

4.6.2 Formtyper ............................................................................................................................. 18 

4.6.3 Formrivning .......................................................................................................................... 19 

5. Genomförande .................................................................................................................... 21 



2  

5.1 Konstruktionsdelar ...................................................................................................................... 22 

6. Simuleringsprogram .......................................................................................................... 25 

6.1 ProduktionsPlanering Betong, PPB ............................................................................................. 25 

7. Betongegenskaper och konstruktionsdelar ...................................................................... 33 

7.1 Bottenplatta ................................................................................................................................. 34 

7.2 Pelare ........................................................................................................................................... 38 

7.3 Överbyggnad ............................................................................................................................... 42 

8. Resultat ................................................................................................................................ 47 

8.1 Formtid ........................................................................................................................................ 47 

8.2 Kostnadskalkyl ............................................................................................................................ 51 

8.3 Kostnadskalkyl Allmänna kostnader ........................................................................................... 55 

8.4 Totalkostnadsanalys .................................................................................................................... 58 

10. Diskussion ......................................................................................................................... 61 

11. Slutsats ............................................................................................................................... 63 

11.1 Framtida studier ......................................................................................................................... 63 

Referenslista ............................................................................................................................ 65 

Bilagor ..................................................................................................................................... 67 



3  

 



1  

Begreppsförklaring/Förkortningar/Teckenförklaring 
 

Produktionsskede: Skede i byggprocessen då entreprenören bygger 
 

Totalentreprenad: Entreprenadform där entreprenören både har utförande- och funktionsansvar 
 

Formtid: Tidpunkt från att konstruktionen gjutits klart till betongkonstruktionen har uppnått 

hållfasthetsvillkoret för formrivning 

 

Vattencementtal (vct): Förhållandet mellan cementhalt [kg/m3] och vattenhalt [kg/m3] 
 

Vattenhalt: Mängd vatten per m
3  

betong [kg/m3] 

 
Cementhalt: Mängd cement per m

3  
betong [kg/m3] 

 
Hållfasthetsklass: Betecknar betongens karakteristiska cylinderhållfasthet och kubhållfasthet [MPa] 

 

Betongkvalitet: Anger betongens hållfasthetsklass och vattencementtal 

 
Härdningsklass: Består av fyra klasser som anger hållfasthetskrav för betongkonstruktioner 

Härdningsförlopp: Tidsprocess då betong härdar från gjutning till fullständig hållfasthet uppnås 

28-dygns hållfasthet / Fcc28d: Betongens tryckhållfasthet efter 28 dygn 

BBK 04: Boverkets handbok om betongkonstruktioner 
 

SS-EN 197-1: Svensk Standard för sammansättning och fordringar för ordinära cement 
 

Tmax: Högsta tillåtna temperatur i betongblandningen vid gjutning 
 

Gjuttemperatur: Färska betongmassans temperatur vid gjutning 
 

Konsistensklass: Klassificering av betongens konsistens som anger hur flytande betongen är 
 

Densitet:  Mängden massa per volymenhet [kg/m3] 
 

Exponeringsklass: Klassificering av omgivningen där betongkonstruktion ska stå på 
 

Dmax: Största stenstorlek i ballast 
 

Åtgångstal: Mått på överförbrukning och spill hos material 
 

AK-kostnader: Allmänna kostnader 
 

PPB: ProduktionsPlanering Betong, ett beräkningsprogram 
 

Simulering: Metod för att modellera och återskapa ett problem i ett datorprogram 

 
SBUF: Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond 
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1. Inledning 
 

I följande avsnitt redogörs bakgrund och problembeskrivning kring ämnet som examensarbetet 

undersöker. Även syfte, frågeställningar, avgränsningar samt målformulering beskrivs. 

 

1.1 Bakgrund 

 
Byggprocessen börjar med att det finns ett behov för ett byggnadsverk. Byggherren är den centrala 

aktören som tar beslutet att projektera, upphandla och bygga byggnadsverket med samarbete av en 

konsult och entreprenör. Konstruktörer räknar noggrant på hur byggnadens bärande konstruktionsdelar 

ska utformas och dimensioneras, samt vilka byggnadsmaterial som lämpar sig bäst för byggnadsverket 

och uppfyller beställarens krav. Beskrivningarna blir till en del av bygghandlingarna som när 

färdigställt överlämnas till entreprenören som bygger enligt dessa. 
 

En viktig faktor för ett lyckat byggprojekt med positiva resultat är att tidsplaneringen följs. I 

produktionsskedet är tidsplanen känslig och avvikelser från den kritiska linjen kan innebära stora 

ekonomiska förluster för entreprenören. Förseningar i produktionen leder till ökade kostnader för 

yrkesarbetare, allmänna kostnader, formar, ställningar och eventuella upphandlade underentreprenörer. 
 

Förseningar i tidsplanen kan resultera i påfrestningar i det dagliga arbetet som exempelvis ökad stress 

för yrkesarbetare och arbetsledning. Stress kan leda till ökad olycksfrekvens bland yrkesarbetare, ohälsa 

och till att felaktiga beslut fattas (Hartzell, 2008). Ett verktyg för att minska förseningar i ett projekt är 

att tidigt göra en noggrann planering. Denna rapport kommer undersöka möjligheten kring en metod för 

att effektivisera byggprocessen och samtidigt få positiva tids- och ekonomiska resultat 
 

1.2 Problembeskrivning 

 
Konstruktörer räknar noggrant på vilka egenskaper en konstruktion behöver besitta med avseende på 

krav för beständighet och livslängd. I konstruktörens arbete beräknas vilken lägsta betongkvalitet 

konstruktionen bör ha för att uppnå önskad hållfasthet och de krav som ställs. Examensarbetet går ut på 

att undersöka om det skulle vara gynnsamt att använda en betong med högre kvalitet än den som 

konstruktionsmässigt behövs. 
 

Tiden från färdigställd gjutning till att betongkonstruktionen uppnår hållfastheten för att kunna bära sin 

egentyngd benämns formtid. Endast när denna hållfasthet i betongkonstruktionen är uppnådd kan 

formarna avlägsnas (Almgren et al. 2009). Undersökning av betongens hållfasthetsutveckling ger en 

inblick på betongkvalitetens inverkan på formtiden. Formar på betongkonstruktioner rivs vanligtvis  när 

70 % av den fodrade 28-dygns hållfastheten är uppnådd (BBK 04, 2004). Om en kortare formtid uppnås 

kan formar och ställningar monteras ner och återlämnas till leverantören i ett tidigare skede, vilket ger 

minskade hyreskostnader. Eventuell trafik som spärrats av i samband med byggprojektet kan släppas på 

tidigare än beräknat. Andra enheter på bygget kan börja tidigare, vilket resulterar i  minskade byggtider 

och en minskad totalkostnad för byggprojektet. 
 

En hög betongkvalitet medför ett lågt vattencementtal och hög hållfasthetsklass (Svenska 

Betongföreningen & Cementa, 2017). Den höga betongkvaliteten är dock dyrare än en låg eftersom mer 

cement och tillsatsmedel används i blandningen. Därför vill vi studera om det är gynnsamt att gjuta med 

en högre betongkvalitet än vad konstruktionsmässigt behövs för att göra tids-och ekonomiska 

besparingar i produktionen. Konstruktionsdelarna som ska studeras i denna studie är en bottenplatta, 

pelare och överbyggnad som samtliga tillhör en bro. 
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1.3 Syfte 
 

Huvudsyftet med examensarbetet är att studera om det är gynnsamt att gjuta med en högre betongkvalitet 

än konstruktionsmässigt behövs för att göra tids- och ekonomiska besparingar i produktionen. Syftet är 

även att bidra till den allmänna kunskapen om betongkvalitetens inverkan på byggtider och kostnader i 

produktionsskedet. 

 

 

1.4 Frågeställning 

 
För att det ska vara möjligt att uppnå det uppsatta målet har följande frågeställningar framställts. Utifrån 

frågeställningarna ska det undersökas tids- och kostnadseffektiva metoder som kan ge besparingar i 

produktionsskedet. 
 

 Uppvisar betong av hög kvalitet en kortare formtid än betong med lägre kvalitet? 

 Finns det besparingar som kan göras sett till byggtider och kostnader? 

 Är användningen av betong med hög kvalitet fördelaktigt med hänsyn till byggtider och kostnader? 

 
 

1.5 Avgränsningar 

 
Studien avgränsas till ett aktuellt byggprojekt där Skanska har rollen som entreprenör och av de 

bygghandlingar som tillhör projektet. Byggprojektet är lokaliserat i Vega, Haninge kommun. Projektet 

består av en ny trafikplats vid väg 73 med namn Trafikplats Vega. 
 

Avgränsningen för studien är optimering och effektivisering av byggprocessen, där betongkvalitetens 

inverkan på byggtider och kostnader undersöks. Studien avgränsas till att undersöka betongens 

hållfasthetsutveckling med hänsyn till hållfasthetsklass och vattencementtal. 
 

Motiveringen till studien är att studera kring en metod som ofta diskuteras inom byggbranschen men 

som det finns begränsad information om samt ett fåtal tidigare studier. 

 

 

1.6 Målformulering 

 
Huvudmålet är att beräkna formtid för olika konstruktionsdelar med olika betongkvaliteter. Utifrån detta 

kartlägga utgifter och besparingar ur ett tids- och ekonomiskt perspektiv för att bedöma om det totalt 

sett är fördelaktigt att använda en högre betongkvalitet än vad konstruktionsmässigt behövs. 
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2. Metod 
 

I nedanstående kapitel redogörs de val av metoder som användes för att nå huvudmålet som beskrevs i 

kapitel 1.6. 

För att möjliggöra undersökningen kring betongkvalitetens inverkan på byggtider och kostnader gjordes 

inledningsvis en litteraturstudie kring betong för att öka kunskapen inom ämnet och för att studien ska 

vara genomförbar. Därefter undersöktes betongens egenskaper i förhållande till vattencementtal och 

hållfasthetsklass. Information gällande betong och dess egenskaper är hämtad från litteratur, webbsidor 

samt rapporter. Litteraturstudie gjordes även inom formtid, formar och ställningskonstruktioner. 
 

En kvalitativ metod valdes, där personliga intervjuer gjordes med sakkunniga inom betong och formtid. 

Ett flertal platsbesök gjordes vid projektet som examensarbetet studerar kring, Trafikplats Vega i 

Haninge Kommun. För att få vägledning om vilken betongkvalitet som ska användas i studien 

intervjuades respondenter som är kunniga inom betong. Respondenterna var konstruktörer på Skanska 

Teknik, Civilingenjörer vid CBI Betonginstitutet och Doktorander inom betong. Sammanlagt gjordes  8 

intervjuer och 5 platsbesök. 
 

För att kunna beräkna formtiden för olika betongkvaliteter användes beräkningsprogrammet 

ProduktionsPlanering Betong (PPB). Simuleringar skapades på konstruktionsdelar med olika 

förutsättningar i beräkningsprogrammet. Simuleringarna skapades med värden utifrån de 

bygghandlingar som tillhandahållits från Skanska samt med rekommenderade värden från intervjuer. 
 

Därefter skapades en kostnadskalkyl där kostnad för betong, formar, ställningar och allmänna kostnader 

sammanställdes. Slutligen skapades en totalkostnadsanalys för att bedöma om det totalt sett är 

fördelaktigt att använda en högre betongkvalitet än vad konstruktionsmässigt behövs. 
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3. Nulägesbeskrivning 
 

I följande avsnitt presenteras inledningsvis en kort beskrivning om Skanska Sverige AB och om 

byggprojektet examensarbetet studerat kring. Därefter redogörs en beskrivning om leverantörer som 

Skanska samarbetar med. 

 

3.1 Skanska Sverige AB 

 
Skanska grundades år 1887 av Rudolf F. Berg och hette då Skånska Cementgjuteriet. Idag är Skanska ett av 

Sveriges största byggföretag och omsätter i landet cirka 37 miljarder kronor per år. Skanska driver sin 

verksamhet inom fyra olika affärsområden: Byggverksamhet, Bostadsutveckling, Kommersiell utveckling och 

Infrastrukturutveckling. Idag har Skanska Sverige ca 9200 medarbetare och arbetar ständigt med att vara en 

förebild inom branschen vad gäller miljö, säkerhet och arbetsmiljö (Skanska, 2018). Skanska ställer höga 

säkerhetskrav på sina arbetsplatser och har instiftat V.S.A.A Vårt Sätt Att Arbeta, vilket redogör värderingar, 

etik och arbetssätt som alla medarbetare strävar efter. Företagets     grundvärderingar     implementeras     i     

det     dagliga     arbetet,     se     figur      3.1.1. 

 
 

Examensarbetet görs i uppdrag av Skanska Väg och Anläggning, region Infrastruktur. Skanska Infrastruktur 

utför enbart arbeten med Trafikverket som beställare. Skanska Infrastruktur är regionen som bygger projektet 

som examensarbetet studerar kring. 
 

 
Figur 3.1.1 Skanskas Grundvärderingar (Skanska, 2018) 

 

 

 

3.2 Projekt Trafikplats Vega 

 
Trafikverket är beställare för projekt Trafikplats Vega vid väg 73 i Haninge Kommun, där Skanska har rollen 

som entreprenör och ELU konsulter. Byggprojektet är en totalentreprenad där konstruktörer på ELU tagit fram 

bygghandlingar med Skanska som beställare. Projektet startades under april 2016 och beräknas vara färdigt 

hösten 2018. 
 

Trafikplatsen är i Skanska uppdelat i fyra olika block där varje block har ett ansvarsområde i projektet. 

Blocken är betong, mark, mät och grundläggning. Varje block har sina egna blockchefer och arbetsledare 

som planerar arbeten för sitt block. Blocken samarbetar med varandra för att möjliggöra byggandet av 

projektet. Arbeten i blocken är beroende av varandra exempelvis när mätblocket utfört sina mätningar kan 

grundläggning påbörja med arbete med pålning för att därpå lämna över till markblocket som återfyller och 

packar marken. Därefter kommer betongblocket in som armerar och ställer upp formar för gjutning av 

betongkonstruktioner, för att sedan återlämna till mark igen som packar marken runtom 

betongkonstruktionen. 
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Den nya trafikplatsen utformas som en överliggande cirkulationsplats över väg 73, med fyra av och 

påfartsramper till väg 73 med anslutning till nya vägar, se figur 3.2.1. Trafikplatsen möjliggör anslutning till 

den nya stadsdelen Vega där det finns nya bostäder, arbetsplatser och service. Trafikplatsen skapar 

möjligheter med säkra tvärförbindelser för boende och näringslivet och skapar anslutningar till vägtrafiken i 

den framväxande nya Vegastaden. Målet med trafikplatsen är att förbättra det trafiksystem som finns och 

främja den regionala utvecklingen utan att försämra miljön (Trafikverket, 2018). 

 

I totalentreprenaden ingår planering och anordning av tillfälliga förbifarter under byggnadstiden, även 

rivning av provisoriska vägar och återställande av mark. Trafikverket har  som krav att  väg 73 alltid ska ha 

två genomgående körfält i vardera riktningen, med den minsta bredden 3,5 m på körfälten och en 

referenshastighet på 90 km/h. Vid arbeten närliggande väg 73 kan referenshastigheten sänkas till 70 km/h i 

upp till tre månader. Arbeten som inkräktar på framkomligheten som tillfälliga vägarbeten eller 

trafikomläggningar får enligt Trafikverket endast utföras kl 21 - 05 där även ett tillstånd från beställaren 

krävs (Trafikverket, 2012). Ett annat krav från Trafikverket är att Skanska dagligen ska kontrollera utförda 

trafikanordningar och minst var 3:e dag rengöra samtliga skyltar. 

 

Bron som studeras i examensarbetet byggs på västra sidan om väg 73 och görs som en förspänd kontinuerlig 

balkbro på fem stöd och är ca 142 m lång. Två stöd består av brons landfästen vid utkanterna, med tre pelare 

i mitten. Varje pelare står på en bottenplatta. Brons landfästen grundläggs på berg medan mellanstöden 

pålgrundläggs (Trafikverket, 2012). 
 

 
 

 
Figur 3.2.1 Illustration av Trafikplats Vega (Trafikverket, 2018) 
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3.3 Leverantörer 

 
Skanska Infrastruktur som är entreprenör för Trafikplats Vega hyr in ett flera komponenter som 

maskiner, bodar, formar och ställningar för att möjliggöra byggandet. När arbetet är slutfört  återlämnas 

det inhyrda materialet tillbaka till leverantören, och leverantören fakturerar beställaren för den inhyrda 

tiden. Leverantören kan både vara intern exempelvis Skanska Maskin eller Skanska Betong som 

fakturerar till Skanska Infrastruktur. Majoriteten av de maskiner och el tillbehör på Trafikplats Vega 

hyrs från Skanska Maskin. Betongen till betongkonstruktionerna tillverkas på Skanskas betongfabrik i 

Farsta och transporteras till projektet i Vega vid varje gjutningstillfälle. Det finns även externa 

leverantörer exempelvis PERI som levererar formar till betongkonstruktionerna och Britek som 

levererar ställningar och stödjande stålbalkar. 
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4. Teoretisk referensram 
 

I följande avsnitt beskrivs betongens egenskaper som beståndsdelar, vattencementtal, 

hållfasthetsklasser och hållfasthetsutveckling. I avsnittet redogörs även fakta om formbyggnad och 

villkor för formrivning. 

 

4.1 Tidigare studier 

 
Det finns få vetenskapliga studier kring hur betongkvaliteten påverkar byggtider och kostnader i 

produktionsskedet. Det har dock gjorts ett flertal studier på formtid för olika betongkvaliteter samt 

härdningstid och uttorkningstid med hänsyn till betongens hållfasthetsutveckling och vct, men då har 

det inte tagits hänsyn till de tid och ekonomiska aspekter som följs av att använda en högre 

betongkvalitet än konstruktionsmässigt behövs. 

 

 

4.2 Betong 

 
4.2.1 Introduktion 

Betongens mångsidighet, hållbarhet, och ekonomiska fördelar har gjort den till världens mest använda 

konstruktionsmaterial. Ca 5 miljoner kubikmeter betong produceras varje år i Sverige (Svensk 

Betongindustri, 2018). Betong är ett naturligt material som består av en blandning av sten, sand, cement, 

vatten samt eventuella tillsatser för att framkalla olika egenskaper hos materialet. Byggmaterialet är 

kostnadseffektivt, har lång livslängd och kräver minimalt med underhåll. 
 

Betongens hållfasthet beror på olika faktorer. En av dessa är kvaliteten på beståndsdelarna i betongen 

samt mängdförhållandet mellan beståndsdelarna. Ytterligare en faktor som har stor påverkan på 

hållfasthetsklassen är förhållandet mellan andelen cement och vatten, även kallad vattencementtal  (vct) 

(Svenska Betongföreningen & Cementa, 2017) och kommer i denna rapport ha stor betydelse. 
 

Betongens tryckhållfasthet är 10 gånger större än draghållfastheten (Avén, 1984). Materialet stål har 

hög draghållfasthet, därför armeras betongen i partier med dragpåkänningar. Betongens hållfasthet avser 

i regel tryckhållfastheten, vilket är den avgörande egenskapen hos betongen. 

 

 

4.3 Betongens beståndsdelar 

 
4.3.1 Cement 

 
Cementa är Sveriges enda tillverkare av cement och distribuerar cement till landets betongfabriker. 

Världens cementtillverkare står idag för 5 % av den totala koldioxidutsläppen. (Cementa, 2012). 
 

Cement är det enda bindemedel som finns för att tillverka betong. Grundmaterialet i cement består av 

kalksten och lermineraler. När kalksten bryts från berg krossas den och mals ner till ett råmjöl. 

Cementkornen skapar en kemisk reaktion när den kommer i kontakt med vatten där den får sin 

sammanhållande kraft och binder ballasten. I reaktionen skapas en cementpasta som efter en tid får hög 

hållfasthetstillväxt (Cementa, 2012). 
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En stor del av cement som idag används i betongkonstruktioner i Sverige tillhör gruppen 

Portlandcement. Kalkstenen bryts i Sverige men erhöll sitt namn efter likheten med en naturlig stenart 

som finns på halvön Portland i England. 
 

Enligt Svenska Cementbestämmelser indelas Portlandcement efter hållfasthetstillväxten i tre klasser 

enligt produktbeteckningarna: 
 

● Snabbt hårdnande cement (SH) 
 

● Standard (Std), Byggcement 
 

● Långsamt hårdnande cement (LH), Anläggningscement 

(Bergström & Fagerlund, 1981) 

Halten Portlandsklinker avgör vilken av de tre typerna som cementet tillhör. Den vanligaste cementen 

är standardcement. Snabbhärdande cement används när en snabb hållfasthetsutveckling eftersträvas 

medan långsamhärdande cement används vid gjutning av massiva konstruktioner där en låg 

värmeutveckling eftertraktas (Bergström & Fagerlund, 1981). 
 

I Sverige klassificeras cement enligt svensk standard SS-EN 197-1 och indelar cement i tre 

standardiserade cementklasser med hänsyn till deras beståndsdelar procentuella andel enligt följande: 
 

● CEM I (Portlandcement) 
CEM I kallas även för anläggningscement och består av 95 % portlandklinker. 

 

● CEM II (Portland-kompositcement) 
CEM II innehåller över 65 % portlandklinker och resterande består av granulerad 

masugnsslagg, silikastoft, flygaska samt krossad kalksten 
 

● CEM III (Slaggcement) 
CEM III består av minst 20 och högst 65 % portlandklinker. Resterande del omfattar 

masugnsslagg. Masugnsslagg är ett tillsatsmaterial till betong som erhålls vid 

järnframställning. 
 

(Burström, 2006) 

 
4.3.2 Vatten 

 
Vid tillverkning av betong bör drickbart vatten användas. Vatten med hög saltkoncentration som 

havsvatten bör undvikas för att förhindra armeringskorrosion och sviktande hållfasthet (Burström, 

2006). 

 

4.3.3 Ballast 

 
Ballast är en gemensam benämning för bergmaterialen filler, sand, grus och sten, avsedda för 

tillverkning av betong. Ballast utgör ca. 60–70 % av betongvolymen (Johansson, 2005). Ballasten som 

blandas med betong består av naturligt förekommande grus- och stenmaterial eller krossat och sorterat 

berg. Materialet indelas med hänsyn till kornstorleksfördelning (gradering), kornform samt yttextur 

(Avén, 1984). De olika storleksfördelningarna på ballast bidrar till att erhålla en tät packning i 

betongform och  tillsammans  med  cementpastan fylla  ut  de allra  minsta  hålrummen  (Bergström & 
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Fagerlund, 1981). Detta tillför en god vidhäftning mot cementpastan vilket ger ökad  hållfasthet 

jämfört med betong som innehåller singel ballast. 

 

 

 

4.3.4 Tillsatsmedel 

 
Tillsatsmedel är ett samlingsnamn på olika kemiska medel som påverkar den färska och härdade 

betongens konsistens och arbetbarhet. Tillsatsmedlerna indelas i grupper efter de effekter som 

eftersträvas på betongen. Grupperna beskrivs i korthet enligt följande: 
 

 Luftporbildande (L) 

Luftporbildande tillsatsmedel skapar stora mängder små finfördelade luftblåsor i betongen där 

det fria vattnet kan expandera i. Tillsatsmedlet används därför för att åstadkomma 

frostbeständig betong. 

 

 Vattenreducerande(V) 

Vattenreducerande tillsatsmedel används för att reducera vattenmängd och därmed öka 

hållfastheten.   Tillsatsmedlet   bidrar   också   till   att   förbättra   betongmassans  arbetbarhet. 
 

 Flyttillsatsmedel(F) 

Flyttillsatsmedel är ett vattenreducerande medel som möjliggör en mycket lös 

betongtillverkning utan separation. Med detta flytmedel kan vattenhalten reduceras med 10-30 

%. Den minskade vattenhalten bidrar till en minskning av krympningseffekt och ökning av 

hållfasthet. 

 

 Accelererande(A) 

Accelererande tillsatsmedel används för att påskynda betongens hårdnande. Tillsatsmedlet 

används främst i samband med gjutningar vid vintertid för att förhindra tidig frysning hos 

betongen. 

 

 Retarderande(R) 

Retarderande tillsatsmedel används för att fördröja betongens tillstyvnande utan att påverka 

hållfasthetstillväxten. Tillsatsmedlet används vanligt vid glidformsgjutningar och 

undervattensgjutningar. 

 

 Övriga 

De övriga förekommande tillsatsmedel är bland annat vattentätande tillsatsmedel, expanderande 

tillsatsmedel och korrosionshämmande tillsatsmedel. 

(Almgren et.al, 2009) 

 

 
 

4.4 Vattencementtal 

 
En faktor som har stor påverkan på såväl den färska och härdade betongen är förhållandet mellan 

mängden cement och vatten som används i betongblandningen, även kallad vattencementtal. 
 

Vattencementtalet hos betongen beräknas med ekvationen: 
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𝑣𝑐𝑡 =
𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝑚ä𝑛𝑔𝑑

𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑚ä𝑛𝑔𝑑
 

 

 (Svenska Betongföreningen & Cementa, 2017) 

 
Ju lägre vattencementtal desto högre hållfasthet hos betongen. Ett vct på 0,4 innebär att för varje 100 kg 

cement som används i betongen, tillsätts 40 kg vatten. När cementet kommer i kontakt med vatten sker 

en kemisk reaktion där små stavar växer ut från cementkornen. Stavarna heter cementgel och i samband 

med att fler cementkorn reagerar med vatten bildas mer cementgel (Almgren et al. 2009). Ju mer cement 

och mindre vatten som blandningen består av desto bättre kontakt får komponenterna i blandningen och 

desto starkare blir betongen. Bilderna 1–4 i figur 4.4.1 visar reaktionen mellan cementkorn och vatten i 

en cementblandning. I bild 4 har all cement reagerat med vatten. 
 

 

 

 
Figur 4.4.1 Reaktion i cementblandning (Almgren et al. 2009) 

 
Mängdförhållandet mellan cement och vatten i blandningen är den parameter som har störst inverkan på 

hållfasthetstillväxten samt den slutgiltiga hållfastheten hos betongen. 
 

Figur 4.4.2 visar hur avståndet mellan cementpartiklarna varierar beroende på vattenhalt, där avståndet 

mellan partiklarna ökar ju mer vatten som finns i blandningen. 
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Figur 4.4.2 Förhållande mellan vattenhalt och cementhalt (Almgren et al. 2009). 

 
Ett lågt vct medför litet avstånd mellan cementpartiklarna och en tät cementgel. I reaktionen mellan 

cement och vatten, särskild vid lågt vct, är det viktigt att allt vatten reagerar med cementet och inte 

kapslas in av cementgelen (Almgren et al. 2009). Inkapslat vatten i en betongkonstruktion är väldigt 

svårt att torka ut i efterhand. Ofta väljs vct till under 0,4 för att uppnå en betong med hög hållfasthet, 

snabb värmeutveckling och kort uttorkningstid (Johansson, 2005). En snabb värmeutveckling innebär 

att betongen uppnår sluthållfastheten fortare än en betong med långsam värmeutveckling. I figur 4.4.3 

visar diagrammet att betong med lägre vct har högre tryckhållfasthet (MPa) än betong med hög vct. 
 

 

 

 
 

Figur 4.4.3 Samband mellan vattencementtal (vct) och tryckhållfasthet (MPa) (Almgren et al. 2009) 

 
Betong med lågt vct bildar en tjock trögflytande betong med sämre arbetbarhet än betong med större 

mängd inblandat vatten. För att göra betongen gjutbar adderas tillsatsmedel i betongblandningen. I 

Sverige används oftast silikastoft (Almgren et al. 2009). Vid torkningsprocessen för betong med lågt vct 

finns risk för sprickor eftersom värmeutvecklingen i betongen sker fort. Sprickor i betongen kan med 

tiden bli större och orsaka brott. Därför är det viktigt att vattenhärda eller vidta andra åtgärder för att

 förhindra sprickbildning. 
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Att använda betong med lågt vct är i dagens byggbransch det vanligaste sättet att uppnå en högkvalitativ 

betong med kort härdningstid. Den korta härdningstid medför att formarna som används för att stödja 

eller bära betongen vid gjutning kan rivas i tidigare skede. 
 

Ökad vct skapar stort avstånd mellan cementpartiklarna och en lättrinnande betong med en låg 

sluthållfasthet. Detta beror främst på att tillsättning av mer vatten skapar en utspädd cementpasta som 

är svagare och mer mottaglig för sprickbildning och krympning hos betongen. Krympning leder till 

mikrosprickor, vilket är svaghetszoner (Svenska Betongföreningen & Cementa, 2017). Om betongen 

vid gjutning innehåller ett stort överskott av vatten kommer vattnet söka sig till ytan. Mikrokanalerna 

och passagerna som bildas inuti betongen för att tillåta vattenströmningen orsakar svaga zoner och 

mikrosprickor (Svenska Betongföreningen & Cementa, 2017). Betong med högt vct har en betydligt 

längre uttorkningstid än betong med lågt vct, eftersom den har en större mängd vatten att torka ut i 

samband med en långsam värmeutveckling. 

 

 
 

4.5 Betongens egenskaper 

 
4.5.1 Hållfasthetsklasser 

Enligt Svenska Betongföreningen & Cementa (2017) delas betong in enligt  följande hållfasthetsklasser: 
 

● C 12/15 

● C 16/20 

● C 20/25 

● C 25/30 

● C 28/35 

● C 30/37 

● C 32/40 

● C 35/45 

● C 40/50 

● C 45/55 

● C 50/60 

● C 54/65 

● C 55/67 

● C 58/70 

● C 60/75 

 
 

Den första siffran står för den karakteristiska cylinderhållfastheten i MPa och den andra betecknar 

kubhållfastheten i MPa, ex C 30/37 (Svenska Betongföreningen & Cementa, 2017). Hållfasthetsklass 

väljs med hänsyn till konstruktionens utformning, livslängd och enligt föreskrivna krav. En hög 

hållfasthetsklass innebär ett lågt vct och därmed en högre betongkvalitet. 
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4.5.2 Betongenstillstyvnande och hårdnande 

 
Kemiska reaktioner mellan cement och vatten ger upphov till tillstyvnandet och hårdnandet hos 

betongen. Tillstyvnad av betong börjar efter tillsatsen av vatten. Betong börjar gradvis tillstyvna tills 

den inte längre är komprimerbar. Med hjälp av tillsatsmedel kan betongens tillstyvande fördröjas eller 

påskyndas (Almgren et al. 2009). 

 

4.5.3 Metoder för att följa betongens tillstyvnande 

 

Det finns olika metoder för att följa tillstyvnadsförloppet. Metoder som förekommer benämns enligt 

följande: 
 

● Upprepade konsistensmätningar 

● Standiserad mätning av penetrationsmotståndet (SS 13 71 14) 

(Avén, 1984) 

4.5.4 Betongens hårdnande 

 
När den färska betongen tillstyvnat tillräckligt börjar betongen att hårdna. Under reaktionsförloppet 

frigörs värme, vilket medför att hårdningsförloppet till en stor del blir beroende av den värmemängd 

som råder i betongmassan (Almgren et al. 2009). Det sägs att betongen brinner under tiden som den 

hårdnar. Vid kyliga gjutningar så brinner betongen långsammare än vid varma soliga dagar. 

 

4.5.5 Metoder för att följa betongens hårdnande 

 

I samband med formrivning och risk för tidig frysning är förloppet för betongens hårdnande av intresse. 

Tillväxten på betongens tryckhållfasthet undersöks bland annat för att se när hållfastheten för 

formrivning uppnåtts. Tryckhållfasthettillväxten kan följas med hjälp av metoderna: 
 

● Temperaturmätning (mognadsfunktion) 

● Formrivingsprov 

● In situ-prov (TNS-prov, LOK-prov) 

(Avén, 1984) 

 

4.6 Formbyggnad 

 
Den ständigt föränderliga världen med sin växande befolkning ställer krav på byggbranschen att bygga 

modernt och hållbart. Byggföretagen vill samtidigt göra byggprocessen så sparsamt och snabbt som 

möjligt och kunna hålla samma kvalitet. 
 

Ser man till betongkonstruktioner så utgör formkostnader 30–60 % av totalkostnaden (Almgren et al. 

2009) av konstruktionen. För varje dag som formen står kvar på byggarbetsplatsen ökar kostnader i form 

av hyra och personal. När betongen i formen erhållit erforderlig hållfasthet för formrivning kan formen 

rivas och återlämnas till leverantören. Vilken hållfasthet betongen ska uppnå för formrivning bör anges 

på konstruktionsritningen. 
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4.6.1 Allmänt om form 

 
Formens huvuduppgift är att bära den färska betongmassan och strukturera betongen tills den har uppnått 

tillräckligt hög hållfasthet för att kunna vara självbärande. Enligt BBK 04 ska formbyggnaden kunna ta 

upp belastningar så betongen kan formas samt få konstruktionen att erhålla den funktion den är avsedd 

för. Det finns två olika typer av formar, stödjande och bärande. En stödjande form tar upp ett horisontellt 

sidotryck från betongen vid gjutning, exempelvis en pelarform. Bärande form tar upp ett vertikalt tryck 

från betongen vid gjutning, exempelvis en överbyggnad på bro, se figur 4.6.1.1. Figuren visar formen 

som ska forma överbyggnaden samt ställningar som stöder och bär upp formen. När betongblandningen 

hälls i formen får konstruktionen sin form. 

 

 
 

Figur 4.6.1.1 Form och ställning på överbyggnaden av en bro (PERI, 2018) 

 

4.6.2 Formtyper 

 

Materialet på formen som kommer i kontakt med den färska betongen påverkar den färdiga betongytans 

struktur och färgjämnhet (Almgren et al. 2009). Valet av material på form baseras på den kvalitet som 

krävs på konstruktionen, de estetiska önskemål som önskas på betongytan, tid samt pris. Materialen 

varierar från traditionella material som trä, plywood, stål och aluminium till mer otraditionella material 

som glasfiber. Träformar är idag det mest använda materialet för formar eftersom det är ett prisvärt och 

beständigt material som klarar av att bära betongen under gjutningen. 
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4.6.3 Formrivning 

 

Tidpunkten från att konstruktionen gjutits klart till att formarna kan avlägsnas namnges formtid. 

Formtiden beror på betongens kvalitet, konstruktionstyp samt rådande temperatur och 

väderförhållanden. Endast när konstruktionen har uppnått hållfastheten för att kunna bära sin egentyngd 

kan formarna avlägsnas. Hållfastheten som ska uppnås finns angivet i konstruktionsritningen och är 

olika beroende på om konstruktionen är stödjande eller bärande. Det är viktigt att platschefen som 

planerar projektet kontrollerar att hållfastheten i betongen uppnåtts innan formrivning sker. Om erhållen 

hållfasthet innan formrivning inte finns tillgänglig följs BBK 04 krav  på att minst 70 % av fodrad 28-

dygns hållfasthet ska vara uppnådd innan formrivning (BBK 04, 2004). 
 

I detta examensarbete har kravet för erhållen hållfasthet på betong innan formrivning följts av ELU 

handlingar där 70 % av fodrad 28-dygns hållfasthet ska vara uppnådd för bärande och stödjande 

konstruktioner. 
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5. Genomförande 
 

I detta avsnitts beskrivs hur studien genomfördes för att erhålla ett resultat. Detaljer som mått, 

utformning och ritningar om konstruktionsdelarna som studien behandlar presenteras. Även 

betongkvaliteter som ska studeras introduceras. 

 

Examensarbetet har utförts som en teoretisk studie där betongkvalitetens inverkan på byggtider och 

kostnader undersökts. Undersökningen inleddes med att granska tidigare utförda studier kring betongens 

hållfasthet och vct. För att genomföra studien har en bro vid Trafikplats Vega studerats. Bygghandlingar 

från ELU med beskrivningar på betongkonstruktionerna på trafikplatsen undersöktes. 
 

Tre konstruktionsdelar som tillhör bron har undersökts där formtiden för varje konstruktionsdel 

beräknades. Betongkvaliteten som använts i konstruktionsdelarna idag och som är den lägsta  kvaliteten 

som konstruktionsmässigt behövs består av hållfasthetsklassen C 35/45 med vct 0,4. Efter den 

kvalitativa metoden valdes gjorde kvalitativa intervjuer med handledare på Skanska, intervjuer med 

civilingenjörer vid CBI och doktorander inom betong där det bestämdes vilka högre betongkvaliteter 

som också skulle studeras. Vi kom fram till att en studie skulle utföras på de högre betongkvaliteterna 

med hållfasthetsklass C 40/50 med vct 0,38 och C 45/55 med vct 0,36, se tabell 

5.1. Inledningsvis valdes en högre hållfasthetsklass men med risk för sprickbildning och frysning valdes 

betongkvaliteter som maximalt är två klasser högre än betongen som konstruktionsmässigt behövs. 
 

Tabell 5.1 Beskrivning på vilka betongkvaliteter som studerats för varje konstruktionsdel. 

 

Nr Betongens hållfasthetsklass vct 

1 C 35/45 0,4 

2 C 40/50 0,38 

3 C 45/55 0,36 

 
 

Konstruktionsdelarna som studerats är en bottenplatta, pelare och en överbyggnad tillhörande en bro, se 

figur 5.1.2. Simuleringar på konstruktionsdelarna skapades i beräkningsprogrammet 

ProduktionsPlanering Betong som redovisar hållfasthetsutvecklingen i betongkonstruktioner. För varje 

konstruktionsdel skapades tre olika simuleringar med betongkvalitet redovisade i tabell, 5.1. Utifrån 

resultat från simuleringarna kunde formtid för varje konstruktionsdel med tillhörande betongkvalitet 

beräknas. Därefter skapades tabeller i Excel där formtiden för konstruktionsdelarna sammanställdes. 

Sammanställningen hjälpte till att förtydliga hur många dagar som skiljer åt beroende på vilken 

betongkvalitet konstruktionsdelen innehar. 
 

För att få en överblick inom vilka områden besparingar kan finnas i och med en kortare byggtid 

genomfördes intervjuer med sakkunniga inom anläggningsprojekt och platsbesök vid Trafikplatsen. 

Därefter kontaktades Skanska Maskin för att få hyrkostnader på formar och ställningar samt allmänna 

kostnader. Även Skanska Betong kontaktades för att få kostnader per kubikmeter för de olika 

betongkvaliteterna. Därefter skapades en kostnadskalkyl där kostnad för betong, formar, ställningar och 

allmänna kostnader sammanställdes. Slutligen skapades en totalkostnadsanalys för att bedöma om det 

totalt sett är fördelaktigt att använda en högre betongkvalitet än konstruktionsmässigt behövs. 
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5.1 Konstruktionsdelar 

 
Konstruktionsdelarna som studerats tillhör en bro på Trafikplats Vega. Bron leder trafiken från väg 73 

till cirkulationsplatsen över motorvägen. En illustrationsbild på hur den färdiga trafikplatsen kommer se 

ut visas nedan i figur 5.1.1. 
 

 
 

Figur 5.1.1 Illustrationen visar det färdiga Trafikplats Vega. Den röda pilen pekar på bron som ska undersökas i 

examensarbetet (Trafikverket, 2016) 
 

Hela bron består av en överbyggnad, 2 landfästen, 3 pelare samt 3 bottenplattor, se figur 5.1.2 och figur 

5.1.3. 
 

 

 
 

Figur 5.1.2 Konstruktionsritning profil på hela bron (Trafikverket, 2016) 
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Figur 5.1.3 Bild på bro underifrån där överbyggnad och pelare syns 

 

 

 
Bottenplatta 

 

Bottenplattan är en del av den bärande konstruktionsdelen i bron och är i förbindelse med pelaren. 

Bottenplattan  som  ska  studeras  är  förtydligad  i  ritningen  med  rödmarkering,  se  figur  5.1.4. 
 
 

 

Figur 5.1.4 Konstruktionsritning i profil på bro (Trafikverket, 2016) 
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Pelare 
 

Pelaren är en del av den stödjande konstruktionen i bron och är i förbindelse med bottenplattan och 

överbyggnaden. Pelaren som ska studeras är förtydligad i ritningen med rödmarkering, se figur 5.1.5. 
 

 

 
 
 

Figur 5.1.5 Konstruktionsritning i profil på bro (Trafikverket, 2016) 

 

 

Överbyggnad 
 

Överbyggnaden består av farbanan där trafiken åker på. Hela överbyggnaden studeras och är 

förtydligad i ritningen med rödmarkering, se figur 5.1.6. 
 

 

 

Figur 5.1.6 Konstruktionsritning i profil på bro (Trafikverket, 2016) 
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6. Simuleringsprogram 
 

Datorprogrammet som använts i examensarbetet är ProduktionsPlanering Betong. I följande kapitel 

ges en ingående beskrivning på programmet och hur den fungerar. 

 

6.1 ProduktionsPlanering Betong, PPB 

 
PPB även kallad ProduktionsPlanering Betong är ett beräkningsprogram med syfte att underlätta 

planeringen i ett byggnadsprojekt. Programmet har tagits fram av Svenska Byggbranschens 

Utvecklingsfond, SBUF. Med hjälp av beräkningsprogrammet är det möjligt att i god tid planera, 

bedöma och förbereda sig inför gjutningar av olika konstruktionsdelar genom att skapa simuleringar  av 

de konstruktion som ska undersökas. (SBUF, 2018). 
 

PPB har som utgångspunkt att beräkna och redovisa betongens hållfasthetsutveckling och utgår från 

betongens vct samt hållfasthetsklass. Vilken hållfasthetsklass och vct som betongen ska ha läggs in 

under detaljspecifikation för konstruktionen. 
 

Vid simuleringar av konstruktioner tar PPB hänsyn till ett flertal olika parametrar som är avgörande vid 

gjutning av en konstruktion. En parameter är typ av cement som väljs med hänsyn till betongens 

hållfasthetsklass. Vid val av cement tillkommer detaljerade data där cementets konsistensklass, 

stenstorlek och densitet redovisas. Programvaran tar även hänsyn till formtyp där olika typer av material 

för formen kan väljas, och om isolering efter gjutning ska ske. I programmet väljs villkor för 

formrivning. När betongkonstruktionen har uppnått hållfastheten som krävs för formrivning kan 

formarna avlägsnas. Tiden från att konstruktionen gjutits klart till formarna kan avlägsnas benämns 

formtid. Minsta tillåtna hållfasthet som betongen bör ha uppnått vid formrivning bestäms av de krav 

som finns i bygghandlingar eller i BBK 04. I detta examensarbete gäller villkoret för formrivning att 

minst 70 % av fodrad 28-dygns hållfasthet ska vara uppnådd. 
 

En annan parameter programmet tar hänsyn till är vilka väderförhållanden som råder vid gjutning, som 

temperatur och vindhastighet. Högsta tillåtna temperatur för betongkonstruktionen under 

härdningsförloppet benämns Tmax. 
 

I programmet väljs fördefinierade geometriska konstruktionsdelar, exempelvis en cirkulär pelare, 

rektangulär pelare eller en bottenplatta osv. Genom att ange konstruktionsdelens dimension, 

betongegenskaper samt information om vilken hållfasthet som krävs för formrivning är det möjligt att 

skapa diagram som visar betongens hållfasthetstillväxt, värmeutveckling och mognadsålder. I 

diagrammet där betongens hållfasthetsutveckling (MPa) är en beroende variabel av tiden (h) eller dygn 

(d) är det möjligt att avläsa efter hur lång tid en önskad hållfasthet är uppnådd. Programmet kan även ta 

fram en lista med händelser under värmesimulering där exakt tid för formrivning redovisas. 
 

PPB beräknar och redovisar betongens hållfasthetstillväxt under de första 28 dygnen som programmet 

benämner simuleringslängd (SBUF, 2018). Simuleringslängden sätts till 28 dagar eftersom betongen 

normalt uppnår sin dimensionerande tryckhållfasthet först efter 28 dygn, därefter sker inte en större 

utveckling på tryckhållfastheten (Almgren et al. 2009), se figur 7.1.1. 
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Figur 6.1.1 Betongens hållfasthetsutveckling under de första 28 dygnen (Burström, 2006) 

 

 
 

Nedan presenteras en ingående beskrivning på hur PPB används för att beräkna formtid, en beskrivning 

av tillvägagångssättet ges stegvist. Inmatning av parametrar i PPB sker i sex steg. I första steget väljs 

den konstruktionsdel som skall simuleras, se Figur 6.1.2 och 6.1.3. 
 

 
 

 
Figur 6.1.2 Val av konstruktionsdel (PPB) 
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Figur 6.1.3 Val av konstruktionsdel (PPB) 

 

 

 

 
 

I steg två väljs simuleringslängd och dimension på konstruktionen anges, se figur 6.1.4. 
 

 

Figur 6.1.4 Konstruktionsgeometri och simuleringslängd (PPB) 
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I steg tre görs val för betongens hållfasthetsklass, exponeringsklass, vct och cementhalt. Högst tillåtna 

temperatur som betongkonstruktionen får uppnå anges (Tmax°C). Figur 6.1.5 visar en 

detaljspecifikation för   en  bottenplatta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6.1.5 Betongegenskaper anges i programmet (PPB) 
 

I steg fyra väljs härdningsklass enligt föreskrivna krav för konstruktionsdelen samt rådande 

väderförhållanden. Eventuell information om väderskydd, täckning och infravärme anges. Formtyp väljs 

samt villkor som ska vara uppfyllda vid formrivning anges, se figur 6.1.6. 

 

Figur 6.1.6 Detaljspecifikation över härdningsklass, formtyp, villkor för formrivning, övriga tilläggsval (PPB) 
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I steg fem redogörs beräkningsresultat för konstruktionsdelen. Beräkningsresultatet som erhålls visar 

bland annat konstruktionens hållfasthetsutveckling och temperaturutveckling, se figur 6.1.7 och 6.1.8 . 

I detta fall visar kurvdiagrammet i figuren betongens hållfasthetsutveckling för en bottenplatta. I 

kurvdiagrammet visas tryckhållfastheten (MPa) på vertikala axeln och tiden (dygn) på  horisontella. Vid 

inzoomning av diagrammet förfinas dygnen till timmar och då fås en noggrann redovisning av betongens 

hållfasthetsutveckling. 

 

 

Figur 6.1.7 Kurvdiagram över hållfasthetsutvecklingen hos betongen för en bottenplatta (PPB) 
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Betongens hållfasthetsutveckling (MPa) kan även redovisas som en färgkarta i form av en film som 

illustrerar hållfasthetsutvecklingen över konstruktionsdelen, se figur 6.1.8. Filmen börjar från 

färdigställd gjutning och slutar efter simuleringslängdens slut, 28 dygn. Dagarna redovisas vid den 

horisontella axeln och betongens tryckhållfasthet vid den vertikala axeln, där färg kan läsas av. För att 

veta vilken tryckhållfasthet som råder i bottenplattans olika delar läses färgen i bottenplattan av mot den 

vertikala färgkartan. Exempelvis i figur 6.1.8 råder en ungefärlig tryckhållfasthet på 45 MPa i mitten av 

konstruktionen och närmare 39 MPa vid konstruktionens hörn. 

 

 
Figur 6.1.8 Betongens hållfasthetsutveckling färgkarta för en bottenplatta (PPB) 
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Betongens temperaturutveckling (°C) kan redovisas som en färgkarta i form av en film som illustrerar 

temperaturutvecklingen över konstruktionsdelen, se figur 6.1.9.Filmen börjar från färdigställd gjutning 

och slutar efter simuleringslängdens slut, 28 dygn. Dagarna redovisas vid den horisontella axeln och 

temperaturen vid den vertikala axeln, där färg kan läsas av. För att veta vilken temperatur som råder i 

bottenplattans olika delar läses färgen i bottenplattan av mot den vertikala färgkartan. Exempelvis i figur 

6.1.9 råder en ungefärlig temperatur på 52 °C i mitten av konstruktionen och närmare 30 °C vid 

konstruktionens hörn, i marken råder en ungefärlig temperatur på 10 °C. När betongen härdar sägs det  

i branschen att betongen ‘’brinner’’ vilket menas att betongen når väldigt höga temperaturer i sin 

härdningsprocess då vatten i betongblandningen torkas ut. Därför är detta ett praktiskt verktyg att kunna 

se vilken temperatur betongen når under härdningsförloppet och vid formrivning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 6.1.9 Betongens temperaturutveckling färgkarta för en bottenplatta (PPB) 
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7. Betongegenskaper och konstruktionsdelar 
 

I detta kapitel ges en utförlig beskrivning med information om betongegenskaper, mått, utformning, 

formegenskaper, formrivningsvillkor och väderförhållande för varje konstruktionsdel. 

Konstruktionsdelarna som studerats i examensarbetet är en bottenplatta, en pelare och en överbyggnad 

som samtliga tillhör en bro. Tre olika betongkvaliteter har testats för varje konstruktion, totalt nio 

kombinationer. Konstruktionerna kommer att benämnas 1,2,3 för varje kombination. Exempelvis 

kommer formtiden för Bottenplatta 1 (B1) studeras med betongkvaliteten C35/45 vct 0,4 och 

Bottenplatta 2 (B2) med betongkvaliteten C40/50 vct 0,38 och Bottenplatta 3 (B3) med betongkvaliteten 

C45/55 vct 0,36 osv. för varje konstruktionsdel. Nedan ges en utförlig beskrivning över 

konstruktionsdelarna. Simuleringar av samtliga konstruktionsdelar har skapats i PPB. 
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7.1 Bottenplatta 

 

Tabell 7.1.1 Föreskrivna krav enligt handlingar för samtliga bottenplattor 

 

Konstruktion Bottenplatta 

Dimensionerande exponeringsklass XD3 

Tmax (°C) 70° 

Härdningsklass Härdningsklass 3 
 

 

Konstruktionsgeometri och tid 

Indata 

Typfall Bottenplatta på mark 

Bredd (mm) 6000 

Längd (mm) 8000 

Höjd (mm) 1500 

Simuleringslängd (dagar) 28 
 

 

Mark 

Material Morän/grus 

Starttemp. (°C) 10° (Konstant) 
 

 
Väderlek 
Lufttemperatur T (°C) 10° 

Vindstyrka Vindstilla [~ 1(m/s)] 

Väderskydd Ingen 
 

 

 
Figur 7.1.1 Bottenplatta med mått 
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Tabell 7.1.2  Data för bottenplatta 1 

 

Betongegenskaper Bottenplatta 1 

Betongtyp Ung betong 

Material Cementa Anläggningscement 4.5 % Luft 

Hållfasthetsklass C 35/45 

Cementtyp CEM I 

Konsistensklass S4 

Vct 0,4 

Dmax 27 (mm) 

Densitet (kg/m3) 2350 

Cementhalt (kg/m3) 420 

28-dygns hållfasthet (MPa) 45 

Färska betongmassans temperatur i formen 

Gjuttemperatur T (°C) 16° 
 

 

Form 

Formtyp Trä 22-25 mm, oisolerat  

Automatisk formrivning vid: Tryckhållfasthet (min)≥ 70 % av fodrad 28-dygns hållfasthet 

 Tryckhållfasthet (min)≥ 31,5 MPa 
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Tabell 7.1.3 Data för Bottenplatta 2 

 

Betongegenskaper Bottenplatta 2 

Betongtyp Ung betong 

Material Cementa Anläggningscement 4.5 % Luft 

Hållfasthetsklass C 40/50 

Cementtyp CEM I 

Konsistensklass S4 

Vct 0,38 

Dmax 27 (mm) 

Densitet (kg/m3) 2350 

Cementhalt (kg/m3) 455 

28-dygns hållfasthet (MPa) 45 

Färska betongmassans temperatur i formen 

Gjuttemperatur T (°C) 16° 
 

 

Form 

Formtyp Trä 22-25 mm, oisolerat  

Automatisk formrivning vid: Tryckhållfasthet (min)≥ 70 % av fodrad 28-dygns hållfasthet 

 Tryckhållfasthet (min)≥ 35 MPa 
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Tabell 7.1.4 Data för Bottenplatta 3 

 

Betongegenskaper Bottenplatta 3 

Betongtyp Ung betong 

Material Cementa Anläggningscement 4.5 % Luft 

Hållfasthetsklass C 45/55 

Cementtyp CEM I 

Konsistensklass S4 

Vct 0,36 

Dmax 27 (mm) 

Densitet (kg/m3) 2350 

Cementhalt (kg/m3) 470 

28-dygns hållfasthet (MPa) 55 

Färska betongmassans temperatur i formen 

Gjuttemperatur T (°C) 16° 
 

 

Form 

Formtyp Trä 22-25 mm, oisolerat  

Automatisk formrivning vid: Tryckhållfasthet (min)≥ 70 % av fodrad 28-dygns hållfasthet 

 Tryckhållfasthet (min)≥ 38,5MPa 
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7.2 Pelare 

 

Tabell 7.2.1 Föreskrivna krav enligt handlingar för samtliga pelare 

 

Konstruktion Pelare 

Dimensionerande exponeringsklass XD3 

Tmax (°C) 70° 

Härdningsklass Härdningsklass 3 
 

 

Konstruktionsgeometri och tid 

Indata 

Typfall Cirkulär pelare 

Diameter (mm) 1600 

Höjd (mm) 7800 

Simuleringslängd (dagar) 28 
 

 
Väderlek 

Lufttemperatur T (°C) 10° 

Vindstyrka Vindstilla [~ 1(m/s)] 

Väderskydd Ingen 

 
 

Figur 7.2.1 Pelare med mått. 
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Tabell 7.2.2 Data för Pelare 1 

 

Betongegenskaper Pelare 1 

Betongtyp Ung betong 

Material Cementa Anläggningscement 4.5 % Luft 

Hållfasthetsklass C 35/45 

Cementtyp CEM I 

Konsistensklass S4 

Vct 0,4 

Dmax 27 (mm) 

Densitet (kg/m3) 2350 

Cementhalt (kg/m3) 420 

28-dygns hållfasthet (MPa) 45 

Färska betongmassans temperatur i formen 

Gjuttemperatur T (°C) 16° 
 

 

Form 

Formtyp Trä 22-25 mm, oisolerat  

Automatisk formrivning vid: Tryckhållfasthet (min)≥ 70 % av fodrad 28-dygns hållfasthet 

 Tryckhållfasthet (min)≥ 31,5 MPa 
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Tabell 7.2.3 Data för Pelare 2 

 

Betongegenskaper Pelare 2 

Betongtyp Ung betong 

Material Cementa Anläggningscement 4.5 % Luft 

Hållfasthetsklass C 40/50 

Cementtyp CEM I 

Konsistensklass S4 

Vct 0,38 

Dmax 27 (mm) 

Densitet (kg/m3) 2350 

Cementhalt (kg/m3) 455 

28-dygns hållfasthet (MPa) 50 

Färska betongmassans temperatur i formen 

Gjuttemperatur T (°C) 16° 
 

 

Form 

Formtyp Trä 22-25 mm, oisolerat  

Automatisk formrivning vid: Tryckhållfasthet (min)≥ 70 % av fodrad 28-dygns hållfasthet 

 Tryckhållfasthet (min)≥ 35 MPa 
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Tabell 7.2.4 Data för Pelare 3 

 

Betongegenskaper Pelare 3 

Betongtyp Ung betong 

Material Cementa Anläggningscement 4.5 % Luft 

Hållfasthetsklass C 45/55 

Cementtyp CEM I 

Konsistensklass S4 

Vct 0,36 

Dmax 27 (mm) 

Densitet (kg/m3) 2350 

Cementhalt (kg/m3) 470 

28-dygns hållfasthet (MPa) 55 

Färska betongmassans temperatur i formen 

Gjuttemperatur T (°C) 16° 
 

 

Form 

Formtyp Trä 22-25 mm, oisolerat  

Automatisk formrivning vid: Tryckhållfasthet (min)≥ 70 % av fodrad 28-dygns hållfasthet 

 Tryckhållfasthet (min)≥ 38,5MPa 
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7.3 Överbyggnad 

 
Tabell 7.3.1 Föreskrivna krav enligt handlingar för överbyggnad 

 

Konstruktion Överbyggnad 
Dimensionerande exponeringsklass XD3 

Tmax (°C) 70° 

Härdningsklass Härdningsklass 3 
 

 
Konstruktionsgeometri och tid 

Indata 
Typfall Överbyggnad 

a1 (mm) 2400 

a2 (mm) 1900 

a3 (mm) 2400 

b1 (mm) 225 

b2 (mm) 1581 

c1 (mm) 400 

c2 (mm) 4950 

c3 (mm) 400 

Simuleringslängd (dagar) 28 
 

 
Väderlek 
Lufttemperatur T (°C) 10° 

Vindstyrka Vindstilla [~ 1(m/s)] 

Väderskydd Ingen 

 
 

Figur 7.3.1  Överbyggnad med mått. 
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Tabell 7.3.2 Data för Överbyggnad 1 

 

Betongegenskaper Överbyggnad 1 

Betongtyp Ung betong 

Material Cementa Anläggningscement 4.5 % Luft 

Hållfasthetsklass C 35/45 

Cementtyp CEM I 

Konsistensklass S4 

Vct 0,40 

Dmax 27 (mm) 

Densitet (kg/m3) 2350 

Cementhalt (kg/m3) 470 

28-dygns hållfasthet (MPa) 45 

Färska betongmassans temperatur i formen 

Gjuttemperatur T (°C) 16° 
 

 

Form 

Formtyp Trä 22-25 mm, oisolerat  

Automatisk formrivning vid: Tryckhållfasthet (min)≥ 70 % av fodrad 28-dygns hållfasthet 

 Tryckhållfasthet (min)≥ 31,5 MPa 
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Tabell 7.3.3 Data för Överbyggnad 2 

 

Betongegenskaper Överbyggnad 2 

Betongtyp Ung betong 

Material Cementa Anläggningscement 4.5 % Luft 

Hållfasthetsklass C 40/50 

Cementtyp CEM I 

Konsistensklass S4 

Vct 0,38 

Dmax 27 (mm) 

Densitet (kg/m3) 2350 

Cementhalt (kg/m3) 470 

28-dygns hållfasthet (MPa) 50 

Färska betongmassans temperatur i formen 

Gjuttemperatur T (°C) 16° 
 

 

Form 

Formtyp Trä 22-25 mm, oisolerat  

Automatisk formrivning vid: Tryckhållfasthet (min)≥ 70 % av fodrad 28-dygns hållfasthet 

 Tryckhållfasthet (min)≥ 35 MPa 
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Tabell 7.3.4 Data för Överbyggnad 3 

 

Betongegenskaper Överbyggnad 3 
Betongtyp Ung betong 

Material Cementa Anläggningscement 4.5 % Luft 

Hållfasthetsklass C 45/55 

Cementtyp CEM I 

Konsistensklass S4 

Vct 0,36 
Dmax 27 (mm) 

Densitet (kg/m3) 2350 

Cementhalt (kg/m3) 470 
28-dygns hållfasthet (MPa) 75 

Färska betongmassans temperatur i formen 

Gjuttemperatur T (°C) 16° 
 

 

 

 
 

Form 

Formtyp Trä 22-25 mm, oisolerat  

Automatisk formrivning vid: Tryckhållfasthet (min)≥ 70 % av fodrad 28-dygns hållfasthet 

 Tryckhållfasthet (min)≥ 38,5 MPa 
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8. Resultat 
 

I följande avsnitt redovisas resultat som erhölls genom beräkningar som utfördes i 

beräkningsprogrammet PPB. Inledningsvis ges en beskrivning över tillvägagångssättet av hur formtiden 

för en bottenplatta togs fram. Därefter presenteras en sammanställning över formtider och 

kostnadskalkyl för samtliga konstruktionsdelar. 

 

8.1 Formtid 

 
Simuleringar på samtliga konstruktionsdelar som redovisats i kapitel 8 skapades i 

beräkningsprogrammet PPB. Utifrån simuleringarna har formtid beräknats. Nedan visas 

tillvägagångssättet för avläsning av formtid i PPB för Bottenplatta 1 (B1). Samma metod användes för 

resterande konstruktionsdelar. 
 

Figur 8.1.1 visar kurvdiagram över betongens hållfasthetsutveckling under de första 28 dygnen från 

färdig gjutning för B1. I kurvdiagrammet visas tryckhållfastheten (MPa) på vertikala axeln och tiden 

dygn (d) på horisontella. Vid inzoomning av diagrammet förfinas dygnen till timmar och då ges en 

noggrann redovisning av betongens hållfasthetsutveckling. 
 

 
Figur 8.1.1 Kurvdiagram över betongens hållfasthetsutveckling för B1 (PPB) 
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Utifrån hållfasthetsvillkoret för formrivning där 70 % av fodrad 28-dygns hållfasthet ska vara uppnådd 

beräknas villkoret på betongens karakteristiska kubhållfasthet, i detta fall 45 MPa. Då fås ett värde på 

31,5 MPa för bottenplatta 1 med hållfasthetsklassen C 35/45. Med hjälp av det beräknade 

formrivningsvillkoret hittas tidpunkt då villkoret uppnås. Genom att zooma in och göra en noggrann 

avläsning av diagrammet kan hur lång tid det tar för betongen att uppnå erfordrad hållfasthet för 

formrivning läsas av, se figur 8.1.2. 

 

 

Figur 8.1.2 Avläsning av formtid ur kurvdiagram över betongens hållfasthetsutveckling för B1. 

 

PPB redovisar formtid i en lista med händelser under värmesimulering, se figur 8.1.3. Figuren visar en 

bild från PPB där händelser under härdningsförloppet redovisas. I listan visar programmet händelser 

som sker i betongen från färdig gjutning till formtiden uppnås. Programmet redovisar för bottenplatta  1 

att formrivning skall ske efter ca. 81 h, då har 70 % av betongens 28-dygns hållfasthet blivit uppnådd. 
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Figur 8.1.3 Beräkningsresultat för B1. 

 

En kontroll görs för att se att Tmax inte överskrids i betongen. Grön färg indikerar att ingen del av 

konstruktionen överskrider Tmax, se figur 8.1.4. 
 

 

Figur 8.1.4 Kontroll av att Tmax inte överskrids i ung betong 
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På samma sätt som visas i figur 8.1.1–8.1.4 har formtiden för samtliga konstruktioner tagits fram. Nedan 

presenteras formtider för de konstruktioner och betongkvaliteter som undersökts. Vid omvandling av 

formtid från timmar (h) till dygn (d) har dygnen avrundats uppåt för att uppnå en god säkerhetsmarginal 

och undvika för tidig formrivning. 

 

 
 

Bottenplatta 
 

Tabell 8.1.1 Redovisning av formtider för samtliga bottenplattor. 

 

Konstruktion: Bottenplatta B1 B2 B3 

Betongklass C35/45 C40/50 C45/55 

Vct 0,4 0,38 0,36 

Formtid (h) 81 67 36,5 

(d) 4 3 2 
 

Enligt tabell 8.1.1 kan det konstateras att B2 och B3 är mest fördelaktig ur ett tidsperspektiv 

 

 
Pelare 

 

Tabell 8.1.2 Redovisning av formtider för samtliga pelare. 

 

Konstruktion: Pelare P1 P2 P3 

Betongklass C35/45 C40/50 C45/55 

vct 0,4 0,38 0,36 

Formtid (h) 86 57 41,5 

(d) 4 3 2 
 

Enligt tabell 8.1.2 kan det konstateras att P3 är mest fördelaktig ur ett tidsperspektiv 

 

 
Överbyggnad 

 

Tabell 8.1.3 Redovisning av formtider för hela överbyggnaden 

 

Konstruktion: Överbyggnad Ö1 Ö2 Ö3 

Betongklass C35/45 C40/50 C45/55 

vct 0,4 0,38 0,36 

Formtid (h) 130 87 60 

(d) 6 4 3 
 

Enligt tabell 8.1.3 kan det konstateras att Ö3 är mest fördelaktig ur ett tidsperspektiv 
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8.2 Kostnadskalkyl 

 
För att få en inblick på utgifter i produktionen har en kostnadskalkyl för varje konstruktionsdel skapats. 

Utifrån de erhållna formtiderna har kostnader för betong, formar och eventuella ställningar 

sammanställts. Samtliga priser och kostnader som använts i kalkylen har tillhandahållits från Skanska 

Maskin. 
 

För att beräkna en verklig betongmängd för varje konstruktion multipliceras betongvolymen med ett 

åtgångstal, se figur 8.2.1. Åtgångstal är ett mått på överförbrukning och spill och används vid beräkning 

av materialförbrukning. Materialets teoretiska mängd multipliceras med åtgångstalet för att beräkna en 

verklig mängd, vilket även bidrar till en verklig produktionskostnad (Révai, 2012). I kostnadskalkylen 

har åtgångstalet 1,10 för betong på mark och 1,05 för övrig betong räknats med. Den verkliga mängden 

är oftast större än den teoretiska mängden eftersom den verkliga mängden räknas upp med åtgångstalet. 
 

 
 

Figur 8.2.1 Åtgångstal för betong (Révai, 2012). 
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Tabell 8.2.1 Kostnadskalkyl Bottenplatta 

 
Förutsättningar 

 

Mått 

bredd 6 m 

längd 8 m 

höjd 1,5 m 

area 48 m2 

volym 72 m3 

 

Betong & tid B1 B2 B3 

Betongklass C35/45 C40/50 C45/55 

vct 0,4 0,38 0,36 

Formtid 4 d 3 d 2 d 

 

Kostnader 

 

Hyreskostnader form från PERI 

2,63 kr / m2 / dag 

2,63 * 48 = 126,24 kr /dag 
 

 
 

Betongpriser Skanska Betong 

Betongklass C35/45 C40/50 C45/55 

vct 0,4 0,38 0,36 

Pris per m3 1 664 kr 1 716 kr 1 768 kr 
 

Kostnadskalkyl 

 

Kostnad för form 

B1 126,24 * 4 = 504,96 kr 

B2 126,24  * 3 = 378,72 kr 

B3 126,24  * 2 = 252,48 kr 
 

 

Kostnad betong 

B1 72 * 1,10 * 1664 = 131 789 kr 

B2 72 * 1,10 * 1716 = 135 907 kr 

B3 72 * 1,10 * 1768 = 140 026 kr 
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Tabell 8.2.2 Kostnadskalkyl Pelare 

 
Förutsättningar 

 

Mått 

höjd 6 m 

diameter 8 m 

volym 15,68 m3 
 

 
 

Betong & tid P1 P2 P3 

Betongklass C35/45 C40/50 C45/55 

vct 0,4 0,38 0,36 

Formtid 4 d 3 d 2 d 

 

Kostnader 

 

Hyreskostnader form från PERI 

8000 kr/st/ mån 

263 kr/st/dag 
 

 
 

Betongpriser Skanska Betong 

Betongklass C35/45 C40/50 C45/55 

vct 0,4 0,38 0,36 

Pris per m3 1 664 kr 1 716 kr 1 768 kr 

 

Kostnadskalkyl 

 

Kostnad för form 

P1 8000 * 4 = 32 000 kr 

P2 8000 * 3 = 24 000 kr 

P3 8000 * 2 = 16 000 kr 
 

 
 

Kostnad betong 

P1 15,68 * 1,05 * 1664 = 27 396 kr 

P2 15,68 * 1,05 * 1716 = 28 252 kr 

P3 15,68 * 1,05 * 1768 = 29 108 kr 
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Tabell 8.2.3 Kostnadskalkyl Överbyggnad 

 
Förutsättningar 

Mått  

area 5,5 m2 

volym överbyggnad 757,4 m3 

volym ställning 5200 m3 

 

Betong & tid Ö1 Ö2 Ö3 

Betongklass C35/45 C40/50 C45/55 

vct 0,4 0,38 0,36 

Formtid 6 d 4 d 3 d 

 
Kostnader 

Hyreskostnader form från PERI  

25 kr/m3/ mån 

0,83 kr/m3/dag 

631 kr/ dag 

 

Hyreskostnader ställningar från Britek  

17kr/m3/ mån 

0,56 kr/m3/dag 

2912 kr/ dag 

 

Betongpriser Skanska Betong 

Betongklass C35/45 C40/50 C45/55 

vct 0,4 0,38 0,36 

Pris per m3 1 664 kr 1 716 kr 1 768 kr 
 

Kostnadskalkyl 

Kostnad för form  

Ö1 631 * 6 =   3786 kr 

Ö2 631 * 4 =   2524 kr 

Ö3 631 * 3 =   1893 kr 
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Kostnad för ställning 

Ö1 2912 * 6 = 17 472 kr 

Ö2 2912 * 4 = 11 648 kr 

Ö3 2912 * 3 = 8736 kr 

 

Kostnad betong 

Ö1 757,4 * 1,05 * 1664 = 1 323 329 kr 

Ö2 757,4 * 1,05 * 1716 = 1 364 683 kr 

Ö3 757,4 * 1,05 * 1768 = 1 406 037 kr 
 

 

 

8.3 Kostnadskalkyl Allmänna kostnader 

 
Allmänna kostnader även kallad AK-kostnader är en del av kostnaden som ingår i byggprojektets 

totalkostnad. Allmänna kostnader är betydande vid förkortad byggtid eftersom det är där stora 

besparingar förekommer. I detta examensarbete har de kostnader som bedöms påverkas av kortare 

byggtid räknats med i kostnadskalkylen. Kostnader har tagits fram av en kalkylingenjör på Skanska 

Maskin för den aktuella bron på Trafikplats Vega. 
 

Komponenter som beräknats ha stora utgifter vid byggandet av bron på Trafikplats Vega är kostnader 

för att hyra in byggmaskiner exempelvis kranar och armeringsstationer, samt driftkostnader för el och 

vatten samt hyra för provisoriska byggnader. Därför bedöms det finnas stora besparingar i dessa 

komponenter vid förkortad byggtid. Utifrån en sammanställning från Skanska Maskin över allmänna 

kostnader per dag för hela bron, kunde en kostnadskalkyl över allmänna kostnader beroende på  formtid 

beräknas. 
 

Nedan redogörs en kostnadskalkyl för Allmänna kostnader för konstruktionsdelarna. Allmänna 

kostnader har för varje konstruktionsdel har beräknats fram med hänsyn till konstruktionsdelens formtid. 
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Tabell 8.3.1 Allmänna Kostnader för Bottenplatta 

 

Formtid Bottenplatta  

B1 4 d 

B2 3 d 

B3 2 d 

 

Kostnader  

AK-kostnader bro från Skanska Kalkyl 

22 995 kr/dag 

 

Kostnadskalkyl 

AK-kostnader för Bottenplatta  

B1 22 995 * 4 = 91 980 kr 

B2 22 995 * 3 = 68 985 kr 

B3 22 995 * 2 = 45 990 kr 
 
 

Tabell 8.3.2 Allmänna kostnader för Pelare 

 

Formtid Pelare  

P1 4 d 

P2 3 d 

P3 2 d 

 

Kostnader  

AK-kostnader bro från Skanska Kalkyl 

22 995 kr/dag 

 

Kostnadskalkyl 

AK-kostnader för Pelare  

P1 22 995 * 4 = 91 980 kr 

P2 22 995 * 3 = 68 985 kr 

P3 22 995 * 2 = 45 990 kr 
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Tabell 8.3.3 Allmänna kostnader för Överbyggnad 

 

Formtid Överbyggnad  

Ö1 6 d 

Ö2 4 d 

Ö3 3 d 

 

Kostnader  

AK-kostnader bro från Skanska Kalkyl 

22 995 kr/dag 

 

Kostnadskalkyl 

AK-kostnader för Överbyggnad  

Ö1 22 995 * 6= 137 970 kr 

Ö2 22 995 * 4= 91 980 kr 

Ö3 22 995 * 3 = 68 985 kr 
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8.4 Totalkostnadsanalys 

 
Nedan presenteras en totalkostnadsanalys för varje konstruktionsdel. Kostnader för form, betong, 

eventuella ställningar och allmänna kostnader har sammanställts för varje konstruktionsdel för att 

redovisa totalkostnaden. I tabellen har även formtid för konstruktionsdelarna tagits med för att göra en 

bedömning på den mest gynnsamma betongkvaliteten. 
 

Tabell 8.4.1 Bottenplatta 

 

Analys B1  

Form 505 kr 

Betong 131 789 kr 

AK 91 980 kr 

Totalkostnad 224 274 kr 

Formtid 4d 

 

Analys B2  

Form 379 kr 

Betong 135 907 kr 

AK 68 985 kr 

Totalkostnad 205 271 kr 

Formtid 3d 

 

Analys B3  

Form 253 kr 

Betong 140 026 kr 

AK 45 990 kr 

Totalkostnad 186 269 kr 

Formtid 2d 
 
 

Som visas i tabell 8.4.3 kan det konstateras att Betongplatta 3 med en totalkostnad på 186 269 kr och 

två dagars formtid är mest gynnsam. 
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Tabell 8.4.2 Pelare 

 

Analys P1  

Form 32 000 kr 

Betong 27 396 kr 

AK 91 980 kr 

Totalkostnad 151 376 kr 

Formtid 4d 

 

Analys P2  

Form 24 000 kr 

Betong 28 252 kr 

AK 68 985 kr 

Totalkostnad 121 237 kr 

Formtid 3d 

 

Analys P3  

Form 16 000 kr 

Betong 29 108 kr 

AK 45 990 kr 

Totalkostnad 91 098 kr 

Formtid 2d 
 
 

Som visas i tabell 8.4.2 kan det konstateras att Pelare 3 med en totalkostnad på 91 098 kr och två 

dagars formtid är mest gynnsam. 
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Tabell 8.4.3 Överbyggnad 

 

Analys Ö1  

Form 3 786 kr 

Ställning 17 472 kr 

Betong 1 323 329 kr 

AK 137 970 kr 

Totalkostnad 1 482 557 kr 

Formtid 6d 

 

Analys Ö2  

Form 2 524 kr 

Ställning 11 648 kr 

Betong 1 364 683 kr 

AK 91 980 kr 

Totalkostnad 1 470 835 kr 

Formtid 4d 

 

Analys Ö3  

Form 1 893 kr 

Ställning 8 736 kr 

Betong 1 406 037 kr 

AK 68 985 kr 

Totalkostnad 1 485 651 kr 

Formtid 3d 
 

 
Som visas i tabell 8.4.3 kan det konstateras att Överbyggnad 2 med en totalkostnad på 1 470 835 kr är 

mest ekonomiskt gynnsam. Överbyggnad 3 med en formtid på tre dagar är mest gynnsam ur ett 

tidsperspektiv 
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10. Diskussion 
 

I följande kapitel följer en diskussion och analys utifrån de resultat som erhållits i föregående kapitel 

samt resonemang kring resultatets utfall. 

Som det framgår i kapitel 9 där resultat framställts utifrån de beräkningar som utförts i PPB kan det 

fastställas att ju högre betongklass och lägre vct betongkonstruktionen består av desto kortare formtid 

erhålls. Detta överensstämmer med teorin kring att betong av hög kvalitet har en snabb 

hållfasthetsutveckling och därmed uppnås hållfasthetsvillkoret för formrivning fortare. Den betong som 

uppvisar kortast formtid består av hållfasthetsklassen C45/55 med vct 0,36, följt av C40/50 med vct 

0,38. Betongen med längst formtid består av betongkvaliteten som framgår i Skanskas bygghandlingar, 

C35/45 med vct 0,40. 
 

Utifrån resultat från totalkostnadsanalysen kan det konstateras att för samtliga konstruktioner är 

användningen av en högre betongkvalitet än konstruktionsmässigt behövs både tids och ekonomiskt 

gynnsamt. Det resulterar i minskade byggtider och därmed ökade besparingar som finns att göra inom 

formar, ställningar och allmänna kostnader. För bottenplatta och pelare visar Bottenplatta B3 och Pelare 

P3 med betongkvaliteten C45/55 vct 0,36 störst tids- och ekonomiska besparingar och för överbyggnad 

visar Överbyggnad Ö2 med betongkvaliteten C40/50 vct 0,38 störst tids- och  ekonomiska besparingar. 
 

Konstruktionsdelarna B3, P3 och Ö3 som består av betongkvaliteten C45/55 vct 0,36 uppvisar den 

kortaste formtiden. B3 och P3 har den lägsta totalkostnaden inom undersökningarna för respektive 

konstruktionsgrupp, till skillnad från Ö3 som har den största totalkostnaden inom undersökningarna för 

överbyggnaden. Det rimligaste antagandet till varför det är på det sättet beror på den stora volym betong 

som överbyggnaden kräver. Priset på betong ökar ju högre kvalitet betongen består av. Sett till 

överbyggnaden överskrider kostnaden för den högsta betongkvalitet de ekonomiska besparingar en 

kortare formtid medför. En annan anledning till varför Ö3 inte visar sig vara ekonomisk gynnsam kan 

bero på att inte fler möjliga besparingar tagits med i undersökningen. Hade fler områden där besparingar 

kan göras tagits med hade möjligen användningen av den högsta betongkvaliteten för överbyggnaden 

varit ekonomisk gynnsam. 
 

Hur stor volym konstruktionen innehar är därför avgörande om det ska vara ekonomiskt fördelaktigt. 

Volymen får inte överskrida punkten då kostnader för betong överskrider besparingarna. Var går den 

gränsen? Det är ett intressant fenomen som kan undersökas och tittas närmare på. 
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11. Slutsats 
 

Sista kapitlet i examensarbetet redovisar de slutsatser och teorier som har gjorts utifrån det data som 

har sammanställts i resultat. Även förslag på fortsatta studier kring ämnet beskrivs. 

 

Följande slutsatser kan dras utifrån undersökningar som gjorts i examensarbetet. Slutsatserna är 

kopplade till de frågeställningar som presenterades i avsnitt 1.4. 
 

Resultat från de uppmätta formtiderna för varje betongkvalitet är tydliga och uppvisar att betong av hög 

kvalitet har en kortare formtid än betong med lägre kvalitet. Ju högre betongkvalitet, desto kortare 

formtid. Vattencementtalet och hållfasthetsklassen hos betongen har stor inverkan på formtiden hos 

konstruktionen. För samtliga konstruktionsdelar som undersöktes visade betongkvaliteten C 45/55 vct 

0,36 kortast formtid, följt av betongkvaliteten C 40/50 vct 0,38 och därefter C 35/45 vct 0,4. 
 

Sammanställningen av kostnader visar att användningen av en högre betongkvalitet än vad 

konstruktionsmässigt behövs är gynnsamt. För bottenplattan och pelaren är betongkvaliteten C 45/55 

vct 0,36 mest ekonomisk fördelaktig, och för överbyggnaden C 40/50 vct 0,38. Betongkvaliteten C 45/55 

vct 0,36 visade inte vara ekonomisk fördelaktig för överbyggnaden på grund av att kostnader för betong 

överskrider de besparingar som kan göras med en kortare formtid. 
 

Sammanfattningsvis visar de undersökningar som genomfördes att en höjning av betongkvalitet än vad 

konstruktionsmässigt behövs har en positiv inverkan på byggtider och kostnader. 
 

11.1 Framtida studier 

 
För framtida studier skulle det vara intressant att utföra verkliga gjutningar av betongkonstruktioner med 

olika betongkvaliteter för att mäta hållfasthetsutvecklingen och bedöma  formtiden.  Därefter skulle den 

verkliga formtiden kunna jämföras med formtiden som beräkningsprogrammet PPB beräknar fram för 

att undersöka om resultatet överensstämmer och för att se vilken tillförlitlighet PPB har. 
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Bilaga 1: Resultat av beräknad formtid för Bottenplatta 1 från PPB 

 

 



69  

Bilaga 2: Resultat av beräknad formtid för Bottenplatta 2 från PPB 
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Bilaga 3: Resultat av beräknad formtid för Bottenplatta 3 från PPB 
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Bilaga 4: Resultat av beräknad formtid för Pelare 1 från PPB 
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Bilaga 5: Resultat av beräknad formtid för Pelare 2 från PPB 
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Bilaga 6: Resultat av beräknad formtid för Pelare 3 från PPB 
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Bilaga 7: Resultat av beräknad formtid för Överbyggnad 1 från PPB 
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Bilaga 8: Resultat av beräknad formtid för Överbyggnad 2 från PPB 
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Bilaga 9: Resultat av beräknad formtid för Överbyggnad 3 från PPB 
 

 

 



 

 

 

 

Bilaga 10: Sammanställning av Allmänna Kostnader från Skanska Maskin 
 
 

 

Allmänna kostnader bro 1 
  YA 

timmar 

 

mat sum 
kalk á 
kostn 

 

kostn sum 
mängd 
bro 1 

    

Drift arbetsplats El Centraler 51 mån 0 29 880,90 585,9 29 880,90 6 mån 3 515,4 kr/mån 30,4 dagar/mån 115,6 kr/dag 
Drift arbetsplats El Centraler till 
kran 63A 

 

50 

 

mån 

 

0 

 

28 644,00 

 

572,88 

 

28 644,00 

 

6 
 

mån 
 

3 437,3 kr/mån 

 

30,4 dagar/mån 

 

113,0 kr/dag 

Drift arbetsplats Vattenutrustning 
Drift betongblocket 

 

42,5 

 

mån 

 

85 

 

21 250,00 

 

1 060,00 

 

45 050,00 

 

6,00 

 

mån 
   

Byggmaskiner Sågstation 
Etablering och avetablering 

 
5 

 
omg 

 
80 

 
0 

 
4 480,00 

 
22 400,00 

 
1,00 

 
omg 

   

Byggmaskiner Sågstation 25 m2 
Drift 

 

35 
 

mån 
 

0 
 

154 026,60 
 

4 400,76 
 

154 026,60 

 

6,00 
 

mån 
 

26 404,6 kr/mån 
 

30,4 dagar/mån 
 

868,1 kr/dag 

Byggmaskiner Armeringsstation 2 omg 128 0 17 920,00 35 840,00 1,00 omg    
Byggmaskiner Armeringsstation 
liten Drift 

 

14 
 

mån 
 

0 
 

68 719,56 
 

4 908,54 
 

68 719,56 

 

6,00 
 

mån 
 

29 451,2 kr/mån 
 

30,4 dagar/mån 
 

968,3 kr/dag 

Byggmaskiner Armeringsstation vid 
huvudetabl. Drift 

 

20 
 

mån 
 

0 
 

219 256,80 
 

10 962,84 
 

219 256,80 
 

2,00 
 

mån 
   

Byggmaskiner Kompressor Drift 20 mån 0 122 374,80 6 118,74 122 374,80 2,00 mån    
Byggmaskiner 
Betongbearbetsutrustning Drift 

 

20 
 

mån 
 

0 
 

211 816,80 
 

10 590,84 
 

211 816,80 
 

2,00 
 

mån 
   

Byggmaskiner Kran Semimobil 
Etablering-avetablering 

 
4 

 
omg 

 
0 

 
66 000,00 

 
16 500,00 

 
66 000,00 

 
1,00 

 
omg 

   

Byggmaskiner Kran Liebherr 71K 
Drift 

 

33,1 
 

mån 
2 

255,00 
 

1 580 560,51 
 

66 826,64 
 

2 211 961,73 

 

5,30 
 

mån 
 

354181,2 kr/mån 
 

30,4 dagar/mån 
 

11 644,3 kr/dag 

Byggmaskiner 
Kommunikationsradio 8 styck inkl 
laddare 

 
 

43 

 
 

mån 

 
 

0 

 
 

44 550,00 

 
 

1 036,05 

 
 

44 550,00 

 
 

6,00 

 
 

mån 

 
 

6 216,3 kr/mån 

 
 

30,4 dagar/mån 

 
 

204,4 kr/dag 

Byggmaskiner Handverktyg 
(Småmaskiner) Drift 

 

44 
 

mån 
 

0 
 

276 704,38 
 

6 288,74 
 

276 704,38 
 

6,00 
 

mån 
   

Byggmaskiner betongbask 15 mån 0 13 280,40 885,36 13 280,40 1,00 mån    
Byggmaskiner Kran Liebherr 34K 
Drift 

 

11,5 
 

mån 
 

0 
 

476 267,50 
 

41 414,57 
 

476 267,50 

 

6,50 
 

mån 
 

269194,7 kr/mån 
 

30,4 dagar/mån 
 

8 850,2 kr/dag 

Provisoriska byggnader Container 
liten Drift btngblocket 

 
47 

 
mån 

 
0 

 
29 373,12 

 
624,96 

 
29 373,12 

 
6,00 

 
mån 

 
3 749,8 kr/mån 

 
30,4 dagar/mån 

 
123,3 kr/dag 

Provisoriska byggnader Container 
stor Drift btngblocket 

 
30 

 
mån 

 
0 

 
16 368,00 

 
545,6 

 
16 368,00 

 
6,00 

 
mån 

 
3 273,6 kr/mån 

 
30,4 dagar/mån 

 
107,6 kr/dag 

Vinterkostnader 
Materialkostnadstillägg Betong 

 

3 463,00 
 

m3 
 

0 
 

190 465,00 
 

55 
 

190 465,00 
 

300,00 
 

m3 
   

Speciella kostnader Provning 
Betong 

 

124 
 

omg 
 

62 
 

398 100,95 
 

3 350,49 
 

415 460,95 
 

1,00 
 

omg 
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Allmänna kostnader per dag bro 1           22 995 kr/dag 



 

 

Bilaga 11: Sammanställning av formkostnader från Skanska Maskin 
 

 
Hyreskostnader PERI 

 
dagar 
/år 

 

 
månader 

dagar 
medel 
/mån 

 
hyreskostnad 
/kalenderdag 

 

form bpl 80 kr/m2/mån 365 12 30,4 2,63 kr/m2/dag 

form landfästen 120 kr/m2/mån    3,95 kr/m2/dag 

pelarform 8000 kr/st/mån    263,0 kr/st/dag 

volymställning 17 kr/m3/mån    0,56 kr/m3/dag 

 

 

 
mändger 
stöd 1 

 
kostnad per 
dag stöd 1 

 
mändger 
stöd 2 

 
kostnad per 
dag stöd 2 

 
mändger 
stöd 3 

 
kostnad per 
dag stöd 3 

 
mändger 
stöd 4 

kostnad 
per dag 
stöd 4 

 
mändger 
stöd 5 

 
kostnad per 
dag stöd 5 

 
volymställning 
m3 

kostnad per 
dag 
volymstllning 

 

0 m2 
  

42 m2 
 

110,47 kr 
 

42 m2 
 

110,47 kr 
 

29 m2 
76,27 

kr 
 

14 m2 
 

36,82 kr 
  

74 m2 291,95 kr       69 m2 272,22 kr   
   

1 st 
 

263,01 kr 
 

1 st 
 

263,01 kr 
 

1 st 
263,01 

kr 
    

          5 200 m3 2 906,30 kr 
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