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Sammanfattning 
 
 
På senare tid har innemiljön i våra byggnader fått allt större uppmärksamhet och begreppet 
sjuka hus har debatterats flitigt. Nya byggnadsmaterial och ny teknik medför vissa 
förändringar i innemiljön, ibland till det sämre. Material kombineras med varandra utan att 
följderna av detta har undersökts. Det är framförallt när vissa golvmaterial utsätts för alkalisk 
fukt som golvrelaterade emissionsproblem uppkommer. Människor som vistas i byggnaden 
mår dåligt och ett så kallat sjuka-husproblem har uppstått. 
 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka olika golvsystem av betong med limmad 
linoleummatta och om det med olika behandlingar går att minska avgången flyktiga organiska 
ämnen (VOC) som kan bildas när den alkaliska betongfukten reagerar med lim och matta.  
 
Provkroppar av två olika betongkvaliteter (K30 respektive K45) gjöts för laboratorieförsöken 
i plastformar, nio stycken av varje kvalitet. På dessa provkroppar utfördes sedan olika 
behandlingar i form av kolsyrevattning (en respektive två gånger), silikatimpregnering samt 
beläggning med avjämningsmassor (ABS Universal respektive ABS 147 Pronto). En 
linoleummatta limmades sedan på varje provkropp och efter en tid mättes relativ fuktighet 
och pH i betongen samt emissionsmängder. 
Som ett komplement till laboratorieförsöken gjordes även fältförsök på betongkvalitet K30, i 
en kulvert vid Karolinska Institutet i Stockholm, för att se hur behandlingarna fungerar i en 
mer utsatt miljö. Samma betongleverantör och samma behandlingar användes vid både 
laboratorie- och fältförsöken.  
För fukthaltsmätning i betongen användes ett instrument av typen Vaisala HMI 31. Mätning 
av pH-halt i betongen utfördes med en pH-elektrod, av märket Orion, genom upptagning av 
borrkax till vilket destillerat vatten sattes (0,5 g kax till 5 ml vatten). Emissionsmätningarna 
utfördes med ett instrument av märket RAE som innehåller en fotojonisationsdetektor (PID). 
RAE-instrumentet kopplades till en tätslutande plastkupa som under tre timmar ackumulerade 
emissionerna från en uppskuren del av mattan. 
 
Av resultaten från laboratorieförsöken är det svårt att utläsa något tydligt samband mellan 
olika ytbehandlingar och effekten på fukthalt, alkalitet och emissionsavgång.  
Vid utvärdering av fältförsöken ses ett tydligare samband mellan ytbehandling och sänkning 
av alkalitet och emissionsbildning. De behandlade betongytorna tenderar att ge en minskad 
emissionsmängd jämfört med den obehandlade ytan. 
 
För att få tydligare och mer tillfredsställande resultat av försök och mätningar av det här 
slaget är det nödvändigt att vid kommande studier använda sig av de standardiserade 
mätmetoder, mättider, utföranden och material som finns att tillgå. Vidare är det viktigt att 
kartlägga och vara uppmärksam på, för mätresultatet, påverkande faktorer samt använda 
större mätserier. 
 



 

 
 
 

VII 
 

Summary 
 
 
During recent decades indoor environment has been given more attention and Sick Building 
Syndrome (SBS) has frequently been discussed. New building materials and technologies are 
causing changes to the indoor environment. Materials are combined without analysing the 
consequences. Often emissions of volatile organic compounds (VOC) arise in flooring 
systems on concrete base from breakdown processes in adhesive and carpet due to the 
exposure of alkaline moisture. The building makes people sick and you have got what is 
called a Sick Building.  
 
The aim of this work has been to study different flooring systems with glued linoleum carpet 
on concrete and see if it’s possible to decrease the emissions of VOC by applying either 
carbonic acid, levelling compound of low alkali content or EverSeal impregnating agent to the 
concrete.  
 
Specimens of two different concrete qualities (K30 and K45) were cast for the laboratory tests 
(nine specimens of each quality). Either carbonic acid (one and two treatments respectively), 
levelling compound of low alkali content (Optiroc ABS Universal and Optiroc ABS 147 
Pronto respectively) or EverSeal impregnating agent were applied to the concrete specimens. 
A linoleum carpet was then glued on each specimen. After four to six weeks the relative 
humidity (RH), pH-rate and emission of TVOC (Total VOC) were measured. 
 
To get an understanding of how these treatments work in an exposed environment and as a 
complement to the laboratory tests, field tests were carried out on concrete quality K30 at 
Karolinska Institutet in Stockholm. The same concrete supplier and the same methods of 
treatment were used in the field tests as well as in the laboratory tests. 
Measurements of relative humidity were made with an instrument of type Vaisala HMI 31, 
pH measurements with a pH electrode of type Orion and emission measurements with a 
MultiRAE instrument. 
 
The results from the laboratory tests do not justify clear statements about relationships 
between method of treatment, pH-rate, relative humidity and emission of TVOC. On the other 
hand evaluation of the field tests shows a distinct relationship between method of treatment, 
pH-rate and emission of TVOC. The emission of TVOC tends to lower when the concrete 
surface is treated as mentioned. 
 
To get more evident and satisfying results from this kind of studies it’s necessary to use a 
larger quantity of specimens and standardised methods of measurement, times of 
measurement, performances and materials. 
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1 Introduktion 
 
 
1.1 Bakgrund 
Begreppet sjuka hus har under de senaste decennierna fått allt större uppmärksamhet både 
inom byggbranschen och hos allmänheten. Debatten om orsaken till varför hus blir ”sjuka” 
och vilken verkan detta har på oss människor har varit intensiv och teorierna många. Kunniga 
inom området är eniga om att det är de emissioner som uppkommer vid reaktioner mellan den 
fuktiga alkaliska betongen och mjukgörare i lim och mattor som är ett av de stora problemen. 
 
Tidigare studier har visat att användandet av betong med lågt vattencementtal (vct), så kallad 
byggfuktfri betong, i kombination med ett spärrskikt, exempelvis en avjämningsmassa, ur 
emissionssynpunkt ger ett positivt resultat. Detta tros bero på att detta spärrskikt har en lägre 
alkalitet än betongen. Fuktspärrar i form av behandling med epoxi, silan eller silikat har också 
visats ge en positiv effekt ur emissionssynpunkt då den alkaliska fukten i betongen hindras att 
nå lim och matta.  
 
1.2 Syfte med projektet 
Huvudtanken med projektet var att utreda om man genom behandling med kolsyra kan 
påverka alkaliteten i betongen och jämföra dessa resultat med resultat från andra, mer 
beprövade metoder som till exempel beläggning med avjämningsmassor. Om resultaten 
visade sig bli positiva skulle detta vara ett enkelt och billigt alternativ till de metoder som i 
dag finns att tillgå på marknaden. 
 
1.3 Avgränsningar 
Examensarbetets mätningar visar inte vilka typer av emissioner som avges utan enbart den 
totala mängden emissioner (TVOC). Begränsningar gjordes även vad gäller provtiden. 
Mätningarna utfördes inte enligt någon gällande standard utan med en förenklad, snabbare 
metod. 
 
1.4 Disposition av rapporten 
De inledande avsnitten i rapporten behandlar teoretiska förutsättningar och mekanismer som 
ligger till grund för uppkomsten av emissioner. Sedan behandlas olika metoder för mätning av 
emissioner samt hur dessa emissioner kan påverka människan. Rapporten avslutas med en 
beskrivning av de försök som utförts samt en utvärdering av resultaten. 
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2 Tidigare studier av kemisk emission från golvsystem och 
golvmaterial 

 
 
I en utredning gjord av Gustavsson och Jonsson (1993) visas att emissioner från golvmaterial 
minskar med ca 2/3 mellan mätningar gjorda vid 4 veckor och 26 veckor efter golvläggning. I 
samma undersökning var medelvärdet av emissionsfaktorn (TVOC) för PVC- och 
linoleummattor efter 4 veckor 372 µg/m2h och efter 26 veckor 115 µg/m2h. /37/ 
 
Rittfeldt (1991) studerade emissionen av organiska ämnen från golvprover uppbyggda på fyra 
olika sätt. Det underlag som två olika typer av mattor lades på var: 
 
 betong 
 betong och lim 
 lim 
 betong och avjämningsmassa 
 betong, avjämningsmassa och lim 
 
Mattorna lades på underlag med tre olika fuktnivåer (50%, 80%, 90% RF). Vid 90% RF fick 
man en kraftig emission av 2-etylhexanol trots att mattan inte innehöll DOP-mjukgörare (di-
2-etylhexylftalat). Då mattan löslagts på betongen fick man inte dessa höga halter. Rittfeldt 
gjorde även mätningar på prover med enbart lim vilka resulterade i mångdubbelt högre 
emissioner när mattan inte hindrade avgivning. På de prover där mattan lagts direkt på 
betongen blev resultatet att emissionsmängden var större från de prover med den högsta 
fukthalten. När mattorna limmades på avjämningsmassa vid samma fuktnivå skedde ingen 
nedbrytning av limmet. /37/ 
 
Black (1991) utförde emissionsmätningar på matta och lim samt golvsystem med matta, lim 
och undergolv av betong. I studien ingick fyra likvärdiga lim varav ett var ett speciallim som 
emitterade låga halter av flyktiga organiska ämnen. Resultatet blev att avgivningen från 
golvsystemen dominerades av emissionen från limmen. /37/ 
 
Fritsche (1996) /26/ studerade emissioner från 11 olika provkroppar. Resultatet visar att 
emissionen från provkroppar med ytbehandling var lägre än den för provkroppar utan 
ytbehandling. Studien visade även att emissionsmängderna var lägre från provkroppen med 
lim på byggfuktfri betong (vct=0,42) än från lim på vanlig husbyggnadsbetong (vct=0,66) 
men mängderna var fortfarande stora. Mätningar gjorda direkt ur limburken visar att lim i 
onedbrutet tillstånd avger emissioner av butanol och etylhexanol./35/ 
 
Wengholt Johnsson /37/ (1995) har i en studie undersökt emissionen av flyktiga organiska 
ämnen (VOC) från provkroppar med olika golvsystem som bestod av betong, 
avjämningsmassa, lim och PVC-matta. Studien visar att höga emissionsvärden uppstod då 
matta limmades på normal betong med 95% RF på karakteristiskt djup. Höga 
emissionsvärden uppstod även då mattan limmades på byggfuktfri betong med 85% RF på 
karakteristiskt djup. Emissionsmängderna var små, eller ej detekterbara, då matta limmades 
på byggfuktfri betong som belagts med avjämningsmassa samt när mattan limmades på 
normal husbyggnadsbetong  med RF mindre eller lika med 91%.  
I studien ingick även mätning av egenemissionen (kolväten,VOC samt formaldehyd) från 
betong med olika tillsatsmedel och från avjämningsmassor med eller utan tillsatsmedel. 
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Egenemissionen från betong var låg. Avjämningsmassa med ett melaminbaserat tillsatsmedel 
emitterade höga halter kolväten inklusive formaldehyd en till flera veckor efter gjutningen. 
Avjämningsmassa utan tillsatsmedel emitterade även den höga halter flyktiga organiska 
ämnen under några veckor efter gjutningen. /35/ 
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3 Emissioner 
 
 
Emission betyder utsöndrande och används när det gäller avgivning av kemiska ämnen från 
material till luften. Emissionen är som störst när materialet är nytt för att sedan avklinga. Det 
finns flera faktorer som har betydelse för att emissioner från betong skall förekomma. Två av 
dessa är alkalisk fukt (vatten och OH-joner) samt organiska material som är alkalikänsliga. 
Om någon av dessa faktorer inte finns eller tar slut upphör nedbrytningen. Ett kritiskt pH-läge 
för emissioner från golvlim och matta ligger, enligt Sjöberg (1998b) /35/, mellan 11 och 13. 
Emissioner kan vara av flera slag: 
 
 egenemissioner från material exempelvis lösningsmedel från färger 
 samlagringsemissioner, som uppkommer då två material reagerar i kontakt med varandra 

exempelvis då betong reagerar med lim och matta 
 omsättningsprodukter från organismer 
 
Emissioner kan utvecklas med tiden. Avklingande emissioner orsakas vanligtvis av 
avgasningar från nya golvmattor. Intermittenta emissioner kan orsakas av periodiskt  
återkommande verksamheter och vara årstidsberoende eller väderberoende. Tilltagande eller 
fasta emissioner kan orsakas av nedbrytningsprocesser  men även av kontinuerligt pågående 
verksamheter eller processer. 
Det är framförallt de två sistnämnda som orsakar de största problemen. En kortvarig 
temperaturhöjning kan påskynda emissioners avgång, sk outbaking. /17, 19/ 
 
3.1 Emissionens fysikaliska tillstånd  
Emissioner kan förekomma i fast fas, flytande fas, gas- och ångfas. 
Fast fas kommer av att personer nöter på exempelvis golvytor eller möbler och damm bildas.  
Golvmattor innehåller ofta komponenter som är i flytande fas. Även nedbrytningsprodukter 
från lim och golv kan vara i flytande fas. 
De emissioner som är i gasfas är antingen i gasfas redan när de produceras eller så är de 
vätskor som förångas efterhand. Ångor kallas ämnen när de förekommer i gasfas vid 
temperaturer under kokpunkten. Det är ofta så att ämnen som i ren form förångas vid ett visst 
tryck förångas vid ett lägre tryck när de blandas med andra ämnen. /17/ 
 
3.2 Kemiska emissioner 
En kemisk emissionsmätning innebär mätning av vilka ämnen som avges från en 
emissionskälla. Resultatet uttrycks vanligen som avgivningshastigheten, exempelvis 
mikrogram avgivet ämne per timme och kvadratmeter materialyta. Man kan något förenklat 
säga att avgivningshastigheten för ett ämne bestäms dels av diffusionshastigheten inuti 
materialet, dels av luftrörelserna i golvskiktet ovanför materialytan. För de flesta material är 
diffusionshastigheten inuti materialet det hastighetsbestämmande steget för emissionen dvs 
ämnet bortförs med luftrörelser från materialets yta snabbare än vad det tillförs. /27/ 
Olika ämnen som avges från samma material har olika avgivningshastighet. Skillnaden i 
avgivningshastighet beror bland annat på ämnenas olika molekylstorlek och molekylstruktur. 
Molekylvandringen inuti materialet, den så kallade migrationen, påverkas förutom av den 
vandrande molekylens struktur även av själva materialets uppbyggnad och pH. /27/ 
 
Emissioner från golvsystem har olika förlopp för olika kolväten. En del emitteras tidigare än 
andra vilket kan bero på att mattan är olika tät mot olika kolväten. Detta gör att materialvalet 



 

 
 
 

5 
 

har stor betydelse för vilka nedbryningsprodukter som bildas och hur de  transporteras. Enligt 
Sjöberg (1998b) /35/ är exempelvis avjämningsmassa och linoleummatta gynnsamma 
produkter för att få låga emissionsvärden. Detta kan bero på att avjämningsmassan har ett 
lägre pH-värde än betongen samt att linoleum med sin täthet stänger inne 
reaktionsprodukterna. 
 
Ett mått på ett ämnes flyktighet är mättnadsångtrycket. Kokpunkten kan användas som ett 
relativt mått på flyktigheten då kokpunkten är den temperatur då ämnets ångtryck motsvarar 
atmosfärstrycket. /27/ 
 
Det kan vara svårt att förutsäga den resulterande emissionen från ett material med flera 
ingående råvaror och tillsatsmedel på grund av komplexa intermolekylära krafter mellan 
migrerande ämnen och själva materialet. Det innebär att även emissionens 
temperaturberoende varierar mellan olika material. För att kunna jämföra emissionen från 
olika material är det därför nödvändigt att mäta i ett kontrollerat klimat. /27/ 
 
3.3 Emissionsförloppet  
Emissionsförloppet ser i stort sett lika ut för alla typer av golvsystem där nedbrytning av lim 
ägt rum. Förloppet kan enligt Sjöberg (1998b) delas in i tre faser. Faserna kan variera 
beroende på nedbrytningens omfattning, vilken typ av matta som använts (tätheten) samt 
underlagets beskaffenhet. De tre faserna karakteriseras av: 
 
1. Startfas då emissionerna ökar. Beror av tätheten på mattan då emissionerna som bildas ska 

transporteras genom mattan. 
 
2. Under den andra fasen är emissionsflödet konstant. Storleken beror på nedbrytningens 

intensitet samt mattans täthet. Fasens längd beror på hur starkt de ingående materialen 
reagerar med varandra. 

 
3. Emissionsmängden från ytan avtar. Detta beror på att nedbrytningen har avtagit eller 

upphört. 
 

 
 

Figur 1.1 Emissionsförlopp. /35/  
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3.4 Analyser av emissioner 
Det finns både enkla och komplicerade metoder för att analysera emissioner. Dessa ger olika 
typer av svar med olika säkerhet och detaljeringsgrad. Det enklaste sättet att indikera 
emissioner är med luktsinnet. Elak lukt är i sig ett hygieniskt problem. Luktsinnet är dock ej 
helt tillförlitligt då det gäller att identifiera hälsofaror eftersom vissa ämnen inte luktar vid de 
halter som kan betraktas som hälsofarliga. 
 
Enkäter kan användas för att skapa en bild av hur hälsoläget är hos människorna i ett 
bostadsområde eller på en arbetsplats. Enkätsvaren kan visa om den aktuella gruppen av 
personer har en normal hälsostatus eller inte. 
 
Volatile organic compounds (VOC) kan översättas med ”flyktiga organiska ämnen”. Detta är 
ett samlingsnamn för kolföreningar med kokpunkten inom området 50-240°C. Detta begrepp 
säger dock ingenting om ämnenas hälsoeffekter. Analys av VOC sker i många steg: 
provtagning, anrikning, överföring till analysinstrument, separation, kvantifiering och 
identifiering. Det sista av dessa steg är det svåraste. Man gör ofta så att ett noga kalibrerat 
flöde av kemisk ren luft med kontrollerad luftfuktighet får strömma över det material som ska 
studeras. Denna luft filtreras sedan i ett material som har förmågan att samla upp ämnen som 
finns i luften, en så kallad adsorbent. Varje adsorbent har en förmåga att suga upp olika typer 
av ämnen och adsorbentens egenskaper påverkar därför resultatet av analysen. De ämnen som 
finns på adsorbenten analyseras sedan mer eller mindre noggrant i någon form av 
analysutrustning. 
Vid analyser av VOC är typen av ämne viktigare ur hälsosynpunkt än den sammanlagda 
mängden av ämnen. För att få reda på vilka typer av emissioner som finns vid VOC-mätning 
krävs noggranna analyser som är både tidsödande och kostsamma. 
 
Total volatile organic compounds (TVOC) är ett mått som förekommer i många 
emissionssammanhang. Det är ett mått på den totala mängden organiska ämnen som erhålls 
vid VOC-mätning. TVOC är en sammanvägning av ett antal ämnen och bland dessa finns det 
ämnen som är ofarliga och ämnen som kan påverka hälsan. Analysen görs exempelvis med en 
gaskromatograf med flamjonisationsdetektor. När man anger TVOC behandlas signalerna 
från detektorn som om de kom ifrån samma substans, ofta det aromatiska kolvätet toluen. 
Man kalibrerar alltså instrumentet med toluen och sedan används dess kalibreringsfaktor för 
att beräkna ett TVOC-värde (milligram per kubikmeter) för det aktuella provet.  
 
Vid kemisk analys av emissioner från byggnadskonstruktioner ger analysresultaten som 
sådana knappast tillräcklig information för att man ska kunna lösa de problem man har. Man 
måste komplettera med ytterligare upplysningar om de material som använts, vilka råvaror de 
består av och hur de är kombinerade i konstruktionen. Man måste även veta vilka emitterade 
ämnen man kan förvänta sig från de olika materialen i de miljöer som är aktuella. 
Det finns inget analysförfarande som fungerar för alla typer av kemiska substanser. Innan en 
kemisk analys påbörjas i en byggnad måste man alltså ha klart för sig vilka substanser man 
letar efter. Vid all kemisk analys har man en undre gräns för de halter som kan detekteras. 
Denna gräns är olika för olika typer av analysutrustning. /17/ 
 
3.5 Hur man kan försöka minska mängden emissioner 
Man kan försöka minska mängden emissioner genom att på ett tidigt stadium i byggprocessen 
se över de eventuella fallgropar som utgör risker för emissionsuppkomst. Man ser då till att 
betongen får tillfälle att torka innan behandling av golvytan görs och att man dränerar marken 
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runt byggnaden. Genom att inte använda alkalikänsliga material samt genom att utnyttja de 
system för behandling av golvytor som finns tillgängliga kan man minska riskerna för 
alkalirelaterade emissioner. 
 
När väl en skada har uppkommit finns det ett flertal aspekter att ta hänsyn till innan man 
bestämmer sig för vilken saneringsmetod som skall användas. Det vanligaste och mest 
självklara är att försöka avlägsna skadan, vilket inte är det lättaste om skadan drabbat bärande 
konstruktioner. Man bör ta hänsyn till typ av golvkonstruktion och lokalanvändning. Det finns 
ett flertal olika saneringsmetoder och dessa kan delas in i tre grupper: 
 
 mekaniskt ventilerade övergolv 
 kemiska fuktspärrar 
 övriga golvsaneringsmetoder 
 
Bland dessa metoder är dock ingen helt fulländad. Alla har någon form av nackdel eller 
svaghet.  
Att öka ventilationen för att få bort föroreningarna från emissionerna i ett rum kan vara en 
lösning. De skadefall som kan tänkas uppkomma åtgärdas bäst genom att man först avlägsnar 
emissionskällan och ersätter denna med nya kemiskt stabila material för att sedan 
dimensionera ventilationsanläggningen utifrån kvarvarande materialemission. De flesta 
golvskador beror på för höga fukthalter i betongbjälklaget. Fukten är oftast byggfukt som ej 
har torkat ut men kan även vara fukt från marken eller från vattenskador. /30/ 
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4 Byggmaterial  
 
 
Byggandet har utvecklats från att ha varit  en säsongsverksamhet till att ha blivit en 
åretruntverksamhet. Ny teknik och nya material har ökat produktionstempot och samtidigt har 
nya problem med föroreningar som följd uppstått. Det är framförallt ytmaterialen som spelar 
roll för inomhusmiljön. Materialen själva avger föroreningar och kan samtidigt ackumulera 
föroreningar från andra material. En mjuk ojämn yta, exempelvis textilier, kan ackumulera 
mera än en hård slät yta. /25/ 
 
4.1 Materialemission 
Emissioner av olika föreningar som de enskilda materialen avger kallas för primäremissioner. 
Denna avgivning är störst alldeles efter tillverkning och minskar med 60-70% under de första 
sex månaderna för att i stort ha försvunnit efter det första året. De föroreningar som kan 
förekomma är: 
 
 lösningsmedelsrester 
 rester av råvaror 
 reaktions- och sönderfallsprodukter från tillverkningen 
 tillsatsmedel. 
 
Avgivning av föroreningar som främst orsakas av påverkan av materialet kallas sekundär-
emission. Faktorer som kan påverka ett material är exempelvis 
 
 fukt och alkali i byggnadskonstruktionen 
 höga yttemperaturer 
 olika behandlingar med kemikalier.  
 
Den sekundära emissionen kan öka med tiden och pågå mycket länge och antas ha större 
betydelse för hälsan. 
Det finns inga krav på vilka material som bör väljas ur emissionssynpunkt men enligt BBR 
1999 avsnitt 6:221 /20/ får inte emission av gaser och partiklar från byggnadsdelar och 
ytmaterial påverka människors hälsa vid rekommenderade luftflöden: 
 
Råd:  Lågemitterande produkter bör väljas i första hand 
 
4.2 Matta 
Valet av matta har stor betydelse vid läggning i alkalisk miljö på grund av mattornas täthet 
mot emissioner från nedbrytning av lim. Linoleum passar utmärkt i alkaliska miljöer då den är 
tätare mot nedbrytningsprodukterna än exempelvis PVC-mattor. /35/ 
 
Tillverkningen av linoleum startar med att linolja blandas med harts och oxideras till ett segt 
bindemedel. Denna massa kallas linoleumcement. Därefter vägs och tillsätts de torra 
ingredienserna trämjöl, kalkstensmjöl och färgpigment. Den färdiga linoleummassan valsas 
sedan ut på juteväv och får efterhärda i en torkkammare för att erhålla rätt balans mellan 
hårdhet och smidighet. Mattan förses sedan med en ytbehandling för att därefter kapas till och 
emballeras. 
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 Figur 4.1  Linoleummattans uppbyggnad. /35/ 
 
Linolja är en naturprodukt som byggs upp av fettsyror och glycerol, förenade med så kallade 
esterbindningar. Fettsyror är organiska syror som vanligen innehåller 18 kolatomer. Fuktiga 
och fuktiga alkaliska miljöer kan resultera i att esterbindningarna bryts och vissa av 
beståndsdelarna förångas. Flera av komponenterna i linoleummattan kan även fungera som 
näring åt mikroorganismer.  
 
Vid städning av linoleummattor med allt för starka rengöringsmedel som skadar ytskiktet kan 
en obehaglig lukt förekomma. Lukten brukar försvinna efter en tid och den uppstår sannolikt 
av att lågmolekylära fettsyror bildas genom alkalisk hydrolys av fettpartiklar i smutsen eller i 
bindemedlet. /17/ 
 
4.3 Golvlim 
Den vanligaste typen av lim vid mattläggning är så kallade dispersionsbaserade lim som 
innehåller en mindre mängd lösningsmedel. Denna typ av golvlim är ofta baserad på 
akrylatsampolymer av 2-etylhexakrylat. 2-etylhexakrylat är ett utgångsmaterial vid 
framställning av 2-etylhexylakrylat. Även detta ämne kan, liksom ftalatmjukgörare, 
hydrolyseras av fuktig betong och därmed bilda luktande alkoholer. Vid hydrolysen bildas 
alkoholerna etylhexanol och butanol. Det kritiska pH-värdet för lim ligger mellan 11 och 13. 
Genom att ta bort hydroxidjoner eller sampolymer i lim kan emissionsmängderna minskas.  
2-etylhexylakrylat anses dock vara mer motståndskraftig mot hydrolys än vad 
ftalatmjukgörare är.  
 
Bindemedel i vattenburna golvlim är ofta uppbyggda av akrylatpolymerer. Då sådana utsätts 
för fukt eller alkalisk fukt bryts esterbindningarna i molekylkedjorna och alkoholer frigörs 
och kommer ut i luften. 
 
Både vattenbaserade och lösningsmedelsbaserade limsystem innehåller organiska 
lösningsmedel som ska avdunsta. Huvuddelen av lösningsmedlen avdunstar på kort tid. Detta 
gäller framför allt lösningsmedelsbaserade limmer. Tiden då lösningsmedelet finns i luften 
kan förlängas om det absorberas i andra bygg- eller inredningskomponenter för att sedan 
långsamt förångas. 
 
Lim som läggs på en alltför blöt betongyta kan råka ut för så kallad förtvålning. Det innebär 
att abietinsyrahartser som använts i vattenbaserade limmer, ca 10% av dispersionsvikten, 
hydrolyseras genom påverkan av alkali. Hydrolysen av limkomponenterna innebär att 
limmets vidhäftning försämras. Om mattan sväller genom upptagning av fukt kan luftblåsor 
uppkomma. Hydrolyserade abietinsyrehartser luktar svagt av såpa när mattan tas bort. /17, 27, 
36/ 
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4.4 Emissioner från lim 
När limmet hydrolyseras vandrar kolväten dels genom mattan och avges till rumsluften, dels 
ned i betongen. Där lagras de och emitteras när förhållandena ovanför är förändrade 
exempelvis vid läggning av nytt golv. Det är alltså inte säkert att de kolväten som mäts 
kommer från limmet utan de kan även komma från tidigare reaktioner. 
 
Exempel på kolväten som förekommer är: 
 
 butanol   BuOH 
 etylhexanol EtHx 
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5 Hur människan påverkas av emissioner 
 
 
”Allt är gift, intet är ofarligt, det är bara frågan om dess storlek” skrev Philippus Paracelasus 
i början av 1500-talet och detta gäller i allra högsta grad än i dag. Man måste därför att ha 
kunskap om vilka faror som är förknippade med vilka kemikalier. Eftersom vi tillbringar 
större delen av vår tid inomhus har inomhusmiljön stor betydelse för hur vi mår. I vår miljö 
förekommer inte bara luftföroreningar i form av damm, ångor eller gaser. Vi utsätts även för 
påverkan genom stänk, spill och allmänt dålig hygien. Effekterna kan ta sig många uttryck. 
Vissa har en tydlig verkan redan vid första kontakten medan andra visar verkan efter en viss 
tid. /25/ 
En skadlig verkan kan bara uppstå om man kommer i kontakt med ett skadligt ämne. Kroppen 
kan ta upp skadliga ämnen genom: 
 
 huden 
 andningsvägarna 
 mag- och tarmkanaler 
 
 

 
 
 
Många skador kan undvikas genom att man skaffar sig kunskap om förhållandena som 
kommer att råda i byggnaden, dess verksamhet, byggnadsteknik och vilka material som 
kommer att användas. Det gäller att välja material efter den miljö där materialet kommer att 
användas. God planering av bygg- och förvaltningsprocessen  bidrar till att minska riskerna 
och förbättra möjligheterna för en god inomhusmiljö. Man skulle kunna sammanfatta 
byggandet med /25/:  
 
 bygg rent 
 bygg torrt 
 bygg noggrant 
 bygg säkert 
 bygg långsamt 
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5.1 Hälsoeffekter  
De symtom som räknas som sjukahussymtom är inte ovanliga i Sverige. De finns i alla typer 
av byggnader men framförallt i byggnader från 70-talet. Viktiga symtom är: 
 
 irritation av näsa och svalg 
 känsla av torrhet i hud och slemhinnor 
 hudrodnad 
 hudutslag 
 trötthet 
 
Det är viktigt att förhindra emissioner som ger dessa effekter då en långvarig exponering 
tenderar att ge större besvär. /17, 19/ 
 
5.2 Allergier 
Både i hemmet och på arbetet finns flera faktorer som ger upphov till reaktioner på grund av 
överkänslighet. Vissa av dem beror på oönskade försvarsreaktioner från immunförsvaret. 
Dessa kallas allergier. De vanligaste allergisjukdomarna är astma, allergisk snuva och atopiskt 
eksem. Om man är allergisk reagerar man på mycket små mängder, så kallade allergener. 
Allergiska sjukdomar uppstår genom samverkan mellan den miljön som vi vistas i och ärftliga 
faktorer. De ämnen som kan orsaka allergier är bland annat mikroorganismer och stora 
proteinmolekyler. Även exponering av emissioner från byggnadsmaterial och fuktskador är 
allergiframkallande. /17, 25/ 
 
5.3 Allmän överkänslighet 
Hyperreaktivitet är inte specifik för ett visst ämne. Det som utlöser besvären kan vara 
formaldehyd och isocyanater men även mera vardagliga saker som exempelvis cigarettrök, 
parfymdoft, aceton, fenol och ammoniak. Symtom på hyperreaktivitet är retningar i hud och 
slemhinnor. Hyperreaktivitet är ingen allergisk reaktion och är mycket svårt att medicinskt 
påvisa. /16, 29/ 
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5.4 Sjukahussjukan SBS  
En byggnad sägs vara en ”sjuk byggnad” när 15-20 % av människorna som vistas i 
byggnaden har besvär av sjukahussymtom. Besvären brukar tillta ju längre vistelsen blir och 
avta eller upphöra när man lämnar byggnaden. De besvär man brukar relatera till SBS är bl.a.: 
 
 allmänsymtom som trötthet, huvudvärk, illamående, koncentrationssvårigheter 
 slemhinnesymtom som klåda, sveda, ögonirritation, heshet och hosta. 
 
De faktorer som oftast pekas ut är bristande ventilation, fuktskador samt dålig städning. En 
bristande ventilation gör att de föroreningar som förekommer i rumsluften inte förs bort utan 
ackumuleras. Det är svårt att direkt tala om vad som orsakar SBS men troligen är det en 
samverkan mellan olika faktorer av mikrobiologisk, kemisk och byggnadsteknisk art såväl 
som psykosociala och individuella faktorer. Symtomen är kopplad till bland annat bostäder, 
skolor och kontor. /19, 25, 32/ 
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6 Metoder för emissionsmätning  
 
 
Det finns ett flertal olika metoder för att mäta emissioner. Alla har olika fördelar och 
nackdelar och resultaten påverkas av såväl analysmetod som adsorbentval. För att förenkla 
mätning och utvärdering har Golvbranschens Riksorganisation, GBR, tillsammans med 
Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, SP, utarbetat en standard för mätning av 
emissioner. Standarden beskriver i detalj hur provuttag skall ske för olika typer av 
golvmaterial från produktionen. 
Branschstandarder baserade på FLEC-metoden har även utarbetats i samarbete med 
tillverkare av bl.a. avjämningsmassor för golv, färg och väggspackel. Gemensamt för alla 
metoder är att emissionerna mäts vid 4 respektive 26 veckor efter det att materialet har 
monterats. Fram till första provtillfället och mellan provningarna förvaras materialet i ett 
konditioneringsrum med en temperatur av 25°C samt 50% RF.  
 
6.1 FLEC-metoden  
Behovet att kunna använda ett portabelt instrument för mätningar både i laboratorium och i 
fält har medfört att FLEC-metoden (Field and Laboratory Emission Cell) har utvecklats i 
samarbete mellan SP, danska Arbejdsmiljöinstituttet samt Statens Byggeforskningsinstitutt i 
Danmark. 
 

 
 
Figur 6.1 Principskiss över FLEC-metoden, /35/ 
 
 
Metoden används för att bestämma den mängd kemiska ämnen som avges per tids- och 
ytenhet från material i golv, väggar och tak. Metoden kan även användas för att konstatera om 
det föreligger förhöjd avgivning på grund av fuktskada.  
FLEC-metoden fungerar så att mätcellen av rostfritt stål placeras över materialet och 
ventileras med ren luft från en gasflaska, 100 ml luft/minut under två timmar. Därefter ansluts 
ett adsorptionsmedium, tenaxrör, till den utgående luften på vilket de avgivna kemiska 
ämnena fångas upp. En kemisk analys utförs sedan vid ett laboratorium. /26, 33, 35, 37/ 
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Fördelar är: 
 
 laboratorie- och fältmätning utförs med samma utrustning  
 luftströmningen över materialet är stor och väldefinierad vilket gör att emissionsfaktorn 

kan bestämmas med relativt god säkerhet 
 tiden för provtagning är jämförelsevis kort 
 utrustningen är enkel att hantera och lätt att göra ren 
 
6.2 Klimatkammare 
Metoden bygger på att provkroppens volym står i en viss relation till klimatkammarens 
volym. Emissioner från olika material kan jämföras genom att temperatur, luftfuktighet samt 
luftväxling kan hållas under kontroll. Emissionerna samlas upp under några dygn, när 
avgivningen från proverna har stabiliserats, för att sedan analyseras. Metoden är tids- och 
utrymmeskrävande samt kan ej användas för att utföra fältförsök. /26/ 
 
6.3 MultiRAE 
Emissionsmätningarna utfördes med en fotojonisationsdetektor av märket RAE som mäter 
den totala mängden emissioner (TVOC). Instrumentet har en UV-lampa som joniserar 
organiska ämnen i den luft som skall analyseras. Mängden joner analyseras sedan av en 
sensor som är kalibrerad för isobuten. Vidare innehåller instrumentet ett nickel-kadmium 
batteri (Ni-Cd) som fulladdat ger en arbetstid av 12-14 timmar. Batteriet används när tillgång 
till nätspänning saknas. I instrumentet finns också ett vattenfilter av teflonmembran (PTFE), 
med en porstorlek av 0,2 mikrometer, som ska hindra vatten från att pumpas in och skada 
känsliga komponenter. Detta filter tar även bort damm och andra smutspartiklar från tilluften. 
En pump pumpar luft genom instrumentet med ett flöde på 0,0025 dm3/s vilket motsvarar 9 
dm3/h. RAE-instrumentet har fem sensorer för mätning av olika gaser. Pumpen suger in luften 
genom vattenfiltret till sensorerna som ”läser av” koncentrationen. Genom den datorenhet 
som finns i instrumentet visas mätta värden på en display och lagras för att senare kunna 
överföras till en dator för bearbetning. /8, 40/ 
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 Figur 6.2 Principskiss över MultiRAE  
 
 

 
 
 Figur 6.3  Blockschema över MultiRAE  
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6.3.1 Mätning med RAE  
Ovanpå mattan, som skurits upp, ställs en plastkupa i form av toppen på en exsickator. Ett 
partikelfilter har monterats för att rena luften som sugs in. Luftintaget är placerat mittemot 
uttaget för att få så god omblandning som möjligt. Från exsickatorn leds luften via en slang 
till vattenfiltret och vidare in till sensorenheten. För att få tätt mot underlaget monterades på 
kanten under exsickatorn en mjuk fönsterlist av EPDM-gummi. 
 
 
 
 

 
 
Figur 6.4 Utrustning för mätning av emissioner.  
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7 Behandling av betongytor 
 
 
Genom behandling av betongytan vill man åstadkomma en förbättring av miljön under mattan 
och därmed, förhoppningsvis, också av innemiljön. Eftersom man vet att emissioner bland 
annat uppstår i fuktiga alkaliska miljöer under golvmattor på betong, borde man genom att 
sänka fukthalten och/eller alkaliteten kunna lösa delar av problemen med sjuka hus. De 
vanligaste metoderna för behandling av betong går ut på att impregnera betongen för att hålla 
tillbaka fukt och alkali. Detta kan även ske genom att ytan förseglas med exempelvis en 
epoximassa. En aluminatcementbaserad avjämningsmassa, med ett lägre pH-värde än betong, 
är en annan lösning för att komma tillrätta med alkaliproblemet och samtidigt få en jämnare 
golvyta innan mattläggning. Som ett alternativ till dessa oftast dyra och tidskrävande metoder 
undersöks om vattning med kolsyra kan vara en metod att sänka alkaliteten i betongen utan att 
för den skull påverka fukthalten i negativ riktning. 
 
7.1 Silikatimpregnering 
 
7.1.1 Beskrivning 
Den impregneringsmetod som använts vid försöken är den så kallade EverSeal-
impregneringen. Metoden fungerar, enligt leverantören, så att impregneringsmedlet tränger 
ned i betongporerna (10-30 mm) och där reagera med kalciumhydroxiden, Ca(OH)2. En luft-
kiselgel bildas som senare övergår i en glasliknande förening. Vid denna reaktion mellan 
kiseln (Si) i EverSeal och kalciumhyroxiden i betongen frigörs hydroxidgruppen och avgår i 
form av vattenånga. Detta medför att en kemisk uttorkning av det impregnerade skiktet sker. 
/2/ 
 
7.1.2 Tidigare studier av effekten 
Undersökningar gjorda vid Sintef 1990 visade att föreningarna av kisel och kalcium tätar 
betongen mot passage av vatten och i vatten lösta salter. Tätningseffekten har uppmätts till 95 
respektive 98 % vid 100 mvp. Studier utförda av Lars Tobin, Sveriges Provnings- och 
Forskningsinstitut (SP) 1993, visade dessutom att RF-sänkning erhållits från 95 till 75-80 %. 
En sänkning av pH-värdet med två till tre enheter i det impregnerade skiktet har påvisats av 
EverSeals eget laboratorium. 
Efter en behandling med EverSeal garanteras ett RF lägre än 85 % och ett pH-värde i 
betongytan lägre än 11. /2/ 
 
7.2 Kolsyrevattning 
 
7.2.1 Beskrivning 
Tanken med kolsyrevattning var att påskynda karbonatiseringen i betongytan och därmed 
sänka alkaliteten. För vattningen användes vanlig vattenslang kopplad till kommunala 
vattennätet och en koldioxidtub (livsmedelsgas). Vattnet passerar genom ett keramiskt 
inblandningsfilter där koldioxiden blandas med vattnet. För att erhålla en konstant blandning 
av koldioxid och vatten användes ett bestämt tryck (9 bar) på gasen.  
 
7.2.2 Tidigare studier av effekten 
Två examensarbeten vid Institutionen för byggnader och installationer, KTH, har tidigare 
behandlat effekterna av kolsyrevattning av puts. /21, 28/ 
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7.2.3 Test av koldioxidhalt 
För att undersöka mängden koldioxid i vattnet utfördes tre tester där det kolsyrade vattnet 
duschades mot en uppspänd plastfolie för att sedan rinna ned i en 500 ml provflaska. Detta för 
att simulera duschning av en betongyta. Provflaskorna analyserades av laboratoriet på Pripps-
Ringnes /9/ i Bromma. Resultatet från analysen blev följande: 
 
1. 1,18 g / dm3 
2. 1,19 g / dm3 
3. 0,91 g / dm3 
 
7.3 Avjämningsmassa 
 
7.3.1 Beskrivning 
Avjämningsmassor används på betongytor då de inte är tillräckligt jämna för att mattläggning 
skall kunna utföras. Massorna består av fyllningsmedel (sand eller dolomit), bindemedel 
(cement eller gips) och tillsatsmedel (flytmedel).  
 
Behandlingen, i detta arbete, utfördes med två olika typer av avjämningsmassor, ABS 
Universal och ABS 147 Pronto. Skillnaden mellan de båda massorna är enligt tillverkaren att 
ABS Universal enbart innehåller aluminatcement medan ABS 147 Pronto innehåller en 
blandning mellan portlandcement, aluminatcement och slaggcement. /3/ 
 
7.3.2 Tekniska data 
 
Storhet Optiroc ABS 147 Pronto  Optiroc ABS Universal 
Tryckhållfasthet (MPa) >28 >20 
Böjdraghållfasthet (MPa) 7 6 
Krympning (%) 0,05-0,07 0,06 
Expansion vid vattenlagring (%) 0,05-0,07 0,09 
pH ca 11 ca 11 
Flytförmåga (mm) 150-160 150-160 
Gångbar (h) 1-3 2-4 
Läggningsskikt på betong (mm) 2-30 5-30 
Mattläggningsbar (veckor) 1-3 1-3 

 
 
De mängder som användes på respektive försök redovisas i Laboratorie- respektive 
Fältförsöksavsnitten. 
 
7.3.3 Tidigare studier 
Ett flertal studier som omfattar bland annat avjämningsmassor har tidigare utförts bland annat 
av Folke Björk, KTH, och Anders Sjöberg, CTH. /18, 35/ 
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8 Betong 
 
 
8.1 Allmänt 
Betong är ett byggnadsmaterial med en lång historia. En föregångare till vår betong användes 
redan under romartiden men kunskapen gick förlorad och återuppväcktes först under senare 
hälften av 1800-talet då den moderna portlandscementen utvecklades. 
Ett genombrott i användningen av betong kom då man lärde sig att kompensera betongens 
låga draghållfasthet genom att lägga in stål, dvs armera betongen. I Sverige kom 
betongtekniken att utvecklas under andra världskriget bland annat på grund av bristande 
tillgång på stål för armering. /39/ 
 
8.2 Sammansättning 
De huvudsakliga beståndsdelarna i betong är ballast (sten, grus och sand), cement, vatten samt 
något eller några tillsatsmedel. Betongens egenskaper och hållfasthet uppkommer då cementet 
reagerar med vattnet och bildar hårdnad cementpasta. Denna cementpasta fungerar som ett 
bindemedel mellan ballastkornen. /39/ 
 
8.2.1 Ballast 
Ballast består av naturliga bergarter som antingen tas direkt från ett grustag eller tillverkas 
genom krossning. De bergarter som finns i Sverige är oftast mycket lämpliga som ballast tack 
vare sin höga hållfasthet samt kemiska och fysikaliska stabilitet. I vissa delar av Sverige, samt 
i många andra delar av världen, finns alkalikänsliga bergarter. Dessa är mindre lämpliga som 
ballast då de lätt skadas av cementets höga alkalitet. 
 
Av naturvårdshänsyn har tillgången på åsgrus för betongframställning idag starkt begränsats 
och istället används sten av krossat material, så kallad makadam. /39/ 
 
8.2.2 Cement 
Portlandcement är idag den helt dominerande cementtypen vid betongframställning. Dess 
huvudsakliga beståndsdelar är oxider av kalcium, kisel, järn och aluminium. I Sverige finns 
god tillgång på råvaror för cementframställning: Kalksten, som efter bränning ger CaO, och 
glacialleror som innehåller övriga oxider dvs. SiO2, Fe2O3 och Al2O3. 
 
Den metod som används för framställning av portlandcement i Sverige idag kallas den torra 
metoden. Processen inleds med att råmaterialet roterar i en svagt lutande roterugn. Genom 
lutning och rotation förs materialet ned till ugnens brännzon där temperaturen är omkring 
1400°C. Här reagerar beståndsdelarna och sintrar samman till kulor, s.k. cementklinker 
(lecakulor). Dessa mals sedan ned och blandas med gips. Denna blandning utgör det färdiga 
cementet. /39/ 
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8.2.3 Tillsatsmedel 
En mängd tillsatsmedel finns för att påverka betongens egenskaper och här nämns mycket 
kort de allra vanligaste /39/:  
 
 Accelererande: Används för att skynda på betongens hållfasthetstillväxt. Ett vanligt ämne 

för detta är kalciumklorid. En påskyndad hållfasthetstillväxt påverkar även 
värmeutvecklingen med ökade temeraturgradienter och inre spänningar i betongen som 
följd.  

 Retarderande: Fördröjer betongens tillstyvnande men påverkar inte sluthållfastheten. 
Används vid långa transporter eller för att undvika gjutfogar. 

 Vattenreducerande: Används för att, med bibehållen betongsammansättning, ge mer 
lättflytande konsistens eller för att, med bibehållen konsistens, ge lägre vattencementtal 
(vct, se nedan). 

 Luftporbildande: Används för att förbättra betongens frostbeständighet samt för att 
förbättra gjutegenskaperna.  

 
8.2.4 Reaktion mellan cement och vatten 
Då cement och vatten blandas startar en rad ganska komplicerade reaktioner som ännu inte är 
helt kartlagda. Huvudsakligen bildas dock kalciumsilikathydrat, som är den viktigaste 
beståndsdelen i  den hårdnade betongen, samt kalciumhydroxid som ger betongen dess starka 
alkalitet:  
 

 
 
Reaktionsprodukterna växer ut nålformigt från cementkornens yta och bildar en mycket 
finporös gel. Reaktionshastigheten är högst i början av reaktionsförloppet och avtar sedan då 
gelen runt cementkornen blir tätare. Reaktionen upphör inte, förutsatt att det finns tillräcklig 
tillgång på vatten, förrän all cement reagerat. Denna process kan ta upp till flera decennier. 
 
 A B C 

 
Figur 8.1  A:  Före härdandet - Cementkorn som inte lösts i vattnet. Mellanrummen är cementpasta, dvs cement som löst sig i vatten. 
  B:  Härdningsprocessen – En kristallin form av ett blandsalt av kalciumoxid, kiseloxid och vatten bildas. När denna kristallisation 

sker, bildas dessutom kalciumhydroxid. Under fortsatt härdning finns en del vatten kvar mellan kristallnålarna i hålrummen. 
Kalciumhydroxid och andra komponenter i den härdade cementen gör porvattnet alkaliskt. 

  C: Hålrummen fylls ut av olika de komponenterna. /17/ 
 

)()(33236)3(2 22222 ingHydratiserOHCaOHSiOCaOOHSiOCaO +⋅⋅→+⋅
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För hydratationsgraden α gäller: 
 

α = Ch / C       (1) 
 
där 

Ch = mängden hydratiserat cement (kg / m3) 
C = totala cementhalten (kg cement per m3 betong) 
 

 
Vid fullständig hydratisering (α = 1) gäller att mängden reagerat vatten Wn  är 
 

Wn = 0,25 C       (2) 
 
Detta innebär alltså att vatten motsvarande 25 % av cementvikten behöver tillsättas för att all 
cement skall reagera. Om ekvation (1) och (2) kombineras kan hydratationsgraden skrivas: 
 

α = Wn / (0,25 C) eller Wn / C = 0,25 α   (3) 
 
När vattnet reagerar med cementen minskar dess volym till ca 75 % av den ursprungliga. Om 
totala volymen blandningsvatten (l / m3) betecknas W0 och betongens totala porvolym p fås 
sambandet: 
 

p = W0 – 0,75 Wn      (4) 
 
Om beteckningen vattencementtal, vct = W0 / C införs, fås: 
 

p = C (vct – 0,75 Wn / C)     (5) 
 
Betongens vct betecknar alltså förhållandet mellan vikten vatten och vikten cement. Betong 
med lågt vct har högre hållfasthet och är mindre vattengenomsläpplig än betong med högt vct. 
Vattenbindemedelstalet, vbt, används då annat bindemedel än enbart portlandscement ingår 
och betecknar förhållandet mellan vikten vatten och totala vikten bindemedel. /17, 23, 39/ 
 
8.3 Karbonatisering och pH i betongen 
 
8.3.1 Beskrivning av processen 
Med karbonatisering menas en process där koldioxid reagerar med kalciumhydroxiden i 
betongen och bildar kalciumkarbonat. Reaktionen kan delas upp i följande två steg: 
 
1. Luftens koldioxid löser sig i vatten (regnvatten eller betongens porvätska) och bildar 

kolsyra. 

 
2. Kolsyran reagerar med kalciumhydroxiden i betongen och bildar kalciumkarbonat och 

vatten. 

 

3222 COHOHCO →+

OHCaCOCOHOHCa 23322 2)( +→+
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Karbonatiseringen tränger in i betongen som en front och orsakar en kraftig sänkning av pH-
värdet i porvätskan från pH 12-13 till pH 8.  
 
Karbonatiseringshastigheten bestäms av följande faktorer: 
 
 diffusionshastigheten för CO2 
 betongens förmåga att absorbera CO2 
 omgivningens CO2 – koncentration 
 
Karbonatiseringen är en diffusionsstyrd process där karbonatiseringsfrontens inträngning kan 
bestämmas enligt: 
 

tkx ⋅=  
där 
 
 x = karbonatiseringsdjup 
 k = koefficient 
 t = tid 
 
Värdet på k kan bestämmas om man känner betongens diffusionskoefficient för CO2, 
betongens CO2 – absorption samt omgivningens CO2 – koncentration. Faktorer som påverkar 
karbonatiseringshastigheten är t.ex. bindemedlets sammansättning (se figur 8.2 nedan) samt 
betongens vct. Ett lågt vct indikerar en tät betong vilket betyder täthet även mot CO2 dvs en 
lägre karbonatiseringshastighet. Figur 8.3 nedan visar karbonatiseringsdjup för betong med 
olika vct. /15, 17, 39/ 
 
 

          
Figur 8.2  Karbonatiseringsdjup efter två års exponering 
 utomhus, regnskyddat utomhus. Betong med  
 olika bindemedel och vattenbindemedelstal, vbt.  
 /15/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 8.3 Övre gräns för uppmätta medel-
karbonatiseringsdjup i portlandcementbetong.  

 /15/
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8.3.2 Passivering av armering 
Hos betongkonstruktioner som utsätts för fuktbelastning, eventuellt i kombination med 
saltpåverkan, är korrosion hos armeringen en faktor som på sikt kommer att nedsätta 
konstruktionens hållfasthet. Det höga pH-värdet i ickekarbonatiserad betong har dock den 
effekten att armeringsstålet i betongen skyddas mot korrosion, stålet passiveras. Då 
betongen karbonatiseras och pH-värdet sjunker försvinner denna passiverande egenskap 
dvs. då karbonatiseringsfronten når armeringen startar denna att korrodera 
(angreppsskedet) om fuktförhållandena är ogynnsamma. I den skyddade miljö där 
mellanbjälklag befinner sig är armeringskorrosionen inget problem varför betongens 
karbonatisering ur denna synvinkel saknar betydelse. /22, 39/ 

 
 Figur 8.4 Korrosionsgraden hos armeringen som funktion 
 av tiden. /22/ 
 
 
8.4 Betongens K-värde 
Den tryckhållfasthet som betongen har efter 28 dygn kallas betongens K-värde. 
Hållfastheten fortsätter dock att öka långsamt under en stor del av konstruktionens 
livslängd. K-värdet är starkt knutet till vct men de tillsatsmedel som finns i betongen gör 
att K-värdet inte är lämpat att ha som utgångspunkt vid beräkning av uttorkningstider./17/ 
 

Armeringen nås av
karbonatiseringsfronten

RF och temp.
påverkar lutningen

Maximal tillåten
korrosion

CO2 ,  Cl

Inledningsskede Angreppsskede
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9 Fukt i betong  
 
 
9.1 Allmänt 
Fukt kan finnas i olika former i betongens porsystem. En betong med lågt vct benämns 
ofta ”vattentät” vilket betyder att vatten under tryck inte kan passera betongen. Trots 
detta kan fukt i gasform transporteras genom betongens porer. Denna fukttransport är 
dock mycket långsam. /17/ 
 
Olika begrepp används då man diskuterar fukt och betong /17/: 
 
 Relativ fuktighet, RF(%): Anger hur stor del av den möjliga mängden vattenånga, vid 

en viss temperatur, som faktiskt finns i luften. 
 Fukthalt: Anger hur mycket fukt (kg / m3) som finns i ett material. 
 Ånghalt: Används istället för fukthalt då man talar om mängden fukt i luft. 
 Mättnadsånghalt: Betecknar den största mängden fukt (kg / m3) som kan finnas i 

gasform i luft av en viss temperatur. Ju lägre temperatur luften har desto mindre fukt 
kan den bära dvs desto lägre är mättnadsånghalten. 

 Fuktkvot: Beräknas genom att dividera fuktinnehållet (kg) i betongen med betongens 
torra vikt. Som kemiskt bundet vatten räknas det vatten som stannar kvar i betongen 
efter upphettning till 105°C. Det vatten som lämnar betongen kallas fysikaliskt 
bundet. 

 
9.1.1 Porvätska 
Det vatten som finns i betongens porsystem kallas porvätska. Detta vatten kan innehålla 
olika halter av natriumhydroxid (NaOH), kaliumhydroxid (KOH), kalciumhydroxid 
(Ca(OH)2), sulfater och rester av diverse tillsatser. När kombinationen av fukt och hög 
alkalitet studeras som faktorer vid nedbrytning av material i kontakt med betong är det 
just porvätskans egenskaper som är intressanta. /17, 39/ 
 
9.1.2 Betongens relativa fuktighet (RF) 
För att bestämma betongens relativa fuktighet mäter man relativa fuktigheten hos luft 
som är i jämvikt med betongen. Med jämvikt menas jämvikten mellan mängden vatten 
som är fysikaliskt bundet till betongporernas väggar och mängden fukt i luften. 
Det visar sig att betong lättare upptar (absorption) än avger (desorption) vatten vilket 
påverkar uppfuktnings- respektive uttorkningsförloppens hastighet. /17/ 
 
9.2 Hygroskopisk fukt 
Då ett poröst material ställer in sig i fuktjämvikt med luft kommer materialet att vid låg 
relativ fuktighet adsorbera vattenmolekylerna i ett eller flera skikt på porväggarna och vid 
hög relativ fuktighet kommer dessutom fina kapillärer i materialet att vattenfyllas på 
grund av kapillärkondensation. Denna fukt kallas hygroskopisk fukt och en hög 
hygroskopisk fukthalt indikerar alltså att materialet har en stor volym fina porer. 
Sambandet mellan fukthalten i materialet och omgivande lufts relativa fuktighet kan visas 
i en hygroskopisk sorptionskurva. Hur mycket fukt som binds varierar kraftigt mellan 
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olika material. Trä, som är ett mycket hygroskopiskt material, kan binda så mycket som 
150 kg/m3 medan t.ex. tegel endast tar upp ca 30 kg/m3. /31/ 
 
9.2.1 Adsorption 
Genom van der Waals-krafter binds vattenmolekylerna till det fasta materialet. Ju högre 
den relativa fuktigheten är desto fler molekylskikt kan bindas till porväggarna. De två 
faktorer som påverkar mängden adsorberad fukt är dels den relativa fuktigheten i den 
omgivande luften, dels materialets specifika yta (m2/kg). Finporösa material 
karakteriseras av stor specifik yta. /31/ 
 
9.2.2 Kapillärkondesation 
Bakgrunden till kapillärkondensationen är den att en konkav vattenyta, en menisk, utövar 
en större attraktionskraft på en fri vattenmolekyl än vad en plan vattenyta gör, se figur 
9.1. Vattenmolekyler kan alltså kondensera på menisken vid betydligt lägre RF än 100%. 
Detta fenomen kallas kapillärkondensation. Nedanstående figur 9.2 visar hur 
kapillärkondensationen kan antas fungera i ett poröst material. /31/ 
 
 

   
  
 Figur 9.1 Attraktionskrafter mellan vattenmolekyl  Figur 9.2 Kapillärkondensation i ett porsystem.  
 och vattenyta. /31/  /31/  
 
 
9.3 Byggfukt 
Den fukt som måste avges innan byggnadsmaterialet är i fuktjämvikt med omgivningen 
kallas byggfukt och har tillförts materialet, i detta fall betongen, under såväl 
tillverkningen som byggandet (genom vattenhärdning och nederbörd). 
 
Mängden byggfukt kan tecknas: 
 
 wbyggfukt = w0 - w∞ 
  
 w0 = fukthalt i materialet vid inbyggnad, kg/m3 

 w∞ = fukthalt vid fuktjämvikt med omgivningen, kg/m3 
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Mängden byggfukt beror alltså av både begynnelsefukthalten och omgivningens 
fukttillstånd.  
 

 
  
Figur 9.3 Uttorkning av byggfukt – insvängningsförlopp. /31/ 
 
 
Nedanstående figur visar hur betongkvaliteten påverkar mängden byggfukt. Så kallad 
högpresterande eller självtorkande betong kan tillverkas så att, i princip, ingen byggfukt 
behöver torkas ut. Sambandet mellan betongkvalitet och byggfukthalt kan förklaras 
enligt: 
  
 w0 = V (1- 0,25α / vct) 
 
 V  = tillförd vattenmängd vid tillverkningen av betongen, kg/m3 
 α  = hydratiseringsgrad 
 vct = vattencementtalet 
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9.4 Uttorkning 
 
9.4.1 Allmänt 
Då nygjuten betong hårdnar binds en del av vattnet kemiskt genom hydratiseringen, en 
del (byggfukten) skall torka ut och en del blir kvar som hygroskopisk jämviktsfukt. I 
tabellen nedan framgår att ju högre betongkvalitet desto mer vatten binds kemiskt och 
desto mindre byggfukt behöver torkas ut. /31/ 
 

 

 
  
 Figur 9.4 Byggfukt i olika material /31/ 
 
 
9.4.2 Kemisk uttorkning 
Då betongen härdar förbrukas en del av det vatten som tillsattes denna under 
tillverkningen. Detta sker huvudsakligen vid reaktionen mellan vattnet och 
kalciumsilikatet i cementen. Denna process kallas kemisk uttorkning eller hydratisering. 
/17/ 
 
9.4.3 Fysikalisk uttorkning 
En stor del av det vatten som kvarstår i betongen, efter den kemiska uttorkningen, torkar 
ut fysikaliskt. Denna fysikaliska uttorkning brukar indelas i tre steg /31/: 
 
1. Betongytan är fuktig och avdunstningen kan ske som från en fri vätskeyta. Den 

teoretiska uttorkningshastigheten under detta skede bestäms på samma sätt som för 
avdunstning från en fri vätskeyta. Fuktavgivningen under detta skede är alltså i stort 
sett konstant. Förutsättningen för detta uttorkningsförlopp är att den 
kapillärtransporterande förmågan är tillräckligt stor för att hålla ytan fuktig. För 
betong med ett inte alltför högt vct kommer ytan att vara fuktig endast under kort 
tid.  
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2, 3. Byggnadsdelens dimension, materialegenskaper och fukttillstånd blir 
dimensionerande för detta steg i uttorkningen. Fukten vandrar till ytan genom 
diffusion och fuktfronten kommer att dra sig tillbaka in i konstruktionen. Detta 
medför att fukten måste transporteras allt längre väg för att avges vid ytan. Den 
längre vägen betyder större motstånd vilket leder till avtagande uttorknings-
hastighet. Betong på en nivå långt ifrån avdunstningsytorna kommer att under 
mycket lång tid hålla en hög fukthalt. Under skede 2 måste ånghalten någonstans i 
materialet vara lika med mättnadsånghalten νs(T) och skede 3 karakteriseras av att 
ånghalten överallt är mindre än mättnadsånghalten, ν<νs(T). 

 
  

 
 
 Figur 9.5 Principiella uttorkningsförlopp – fuktavgivning per tidsenhet  
  och medelfukthaltens avtagande tendens. /31/ 
      
 
 
9.5 Fukttransport 
Vatten kan transporteras till och från betongen i två olika former, nämligen i gasform 
(vattenånga) eller i flytande form. 
 
9.5.1 Gasform (Vattenånga) 
Betongens fuktutbyte med omgivande luft sker i form av diffusion. Drivkraften bakom 
diffusionen är vattenmolekylernas strävan att bli jämnt fördelade i en volym, att uppnå 
jämvikt. Diffusionen verkar även i betongen då fukt rör sig från områden med lägre 
fukthalt till områden med högre. Uttorkning sker när fysikaliskt bundet vatten övergår till 
vattenånga och transporteras genom porerna för att sedan lämna materialet. Processen 
kallas desorption. /17/ 
 
9.5.2 Flytande form 
När betongen kommer i kontakt med en vattenyta tar den upp vatten genom 
kapillärsugning. Kapillärverkan är störst hos de minsta porerna och en förutsättning för 
kapillärsugningen är att vattnet i porerna kan bilda ett sammanhängande system. /17/ 
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9.6 Fuktmätning 
En avgörande faktor vad gäller problem med emissioner från betongbjälklag belagda med 
mattor är fukthalten i betongen. Enligt HusAMA 98 /24/ skall fukthalten i betongen, då 
mattan lägges, följa materialtillverkarens rekommendationer. Om dessa saknas skall 
bjälklagets relativa fuktighet ej överstiga 90% eller i vissa fall 85%. 
 
9.6.1 Metoder 
Det är alltså nödvändigt att på något sätt mäta fukthalten i betongbjälklaget. Enligt vad 
som tidigare sagts är fukthalten lägst vid den eller de ytor där uttorkningen sker. Vidare 
gäller att fukthalten är högst antingen i mitten eller i underkant av bjälklaget beroende på 
om uttorkningen är enkel- eller dubbelsidig dvs om bjälklaget är ett mellanbjälklag eller 
en platta på mark. /17/ 
 
Då bjälklaget beläggs med en tät matta (t.ex. PVC eller linoleum) upphör uttorkningen 
vid denna yta. Fuktrörelsen i bjälklaget kommer dock att fortsätta tills hela bjälklaget har 
samma fuktighet. Innan mattan läggs finns då någonstans i bjälklaget en nivå på 
fuktigheten som kommer att gälla för hela bjälklaget sedan mattan lagts och fukten 
utjämnats. Denna nivå kallas karakteristiskt djup. För ett betongbjälklag med dubbelsidig 
uttorkning ligger denna nivå på 20% av bjälklagets tjocklek och för ett bjälklag med 
enkelsidig uttorkning på 40% av tjockleken räknat från avtorkningsytan. /17, 31/ 
 
 
 

 
 

 Figur 9.6 Fuktprofiler vid dubbelsidig uttorkning av en betongplatta. /31/ 
a) Fuktprofil före uttorkning 
b) Fuktprofil efter den första uttorkningsfasen 
c) Fuktprofil efter golvläggning 

 
 
 
 
Den vanligaste, och enklaste, metoden att mäta fukthalten är att mäta i borrade hål. Man 
borrar ett hål till rätt djup, suger bort borrmjölet samt monterar ett foderrör. Detta rör 
skall sluta så tätt kring sidorna och ut mot fria luften att fukthalten i hålets botten helt 
bestämmer fukthalten i luften i röret då jämvikt nåtts. Enligt HusAMA 98 /24/ skall 
mätning av fukthalten inte göras tidigare än tre dygn efter det att röret monterats. Givaren 
skall dessutom vara placerad i röret minst 12 timmar innan fukthalten avläses. /17/ 
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9.6.2 Fuktmätare  
För att bestämma fukthalt finns ett antal olika instrument och metoder som t.ex. 
spegelkondensgivare, kapacitiva givare, resistiva givare samt fuktkvotsmätning genom 
vägning. I detta arbete har vi valt att använda en kapacitiv givare av typen Vaisala HMI 
31. Detta instrument innehåller en prob med en sensor för temperaturmätning samt en 
sensor för RF-mätning. Fuktsensorn består av en tunn polymerskiva vars elektriska 
egenskaper ändras vid förändringar i luftens fuktighet. Dataöverföringen sker via en 
kabel till variabelomvandlaren. Variabelomvandling, variabelmanipulation och 
datapresentation sker med hjälp av handinstrumentet. /34/ 
 
 

 
 Figur 9.7 Principbild över ingående steg i ett mätinstrument. /34/ 
 
 
 

 
 
 Figur 9.8 Fuktmätare Vaisala HMI 31 
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9.6.3 Osäkerhet vid fuktmätningar 
En fuktmätning innehåller en rad osäkerhetsfaktorer som kort kommer att tas upp nedan. 
I HusAMA 98 /24/ ställs kraven att den totala osäkerheten inte får överstiga ±2 % RF vid 
mätning i uttaget prov samt ±3 % vid mätning i borrhål. Sjöberg /34/ går igenom hela 21 
osäkerhetsfaktorer i rapporten ”Mätosäkerhet vid fuktmätning i betong med kapacitiva 
givare”. Några av dessa faktorer är: 
 
 Temperaturen: Noggrann mätning av temperaturen krävs vid RF-mätning och oftast 

har mätinstrumentet en inbyggd temperaturmätare. Vid mätning i borrade hål är oftast 
betongens temperatur tämligen konstant men instrumentet kan påverkas av 
temperaturväxlingar i omgivande luft samt av solinstrålning. 

 Kalibreringen: Kalibrering sker ofta i luft som befinner sig i jämvikt med en mättad 
saltlösning. En sådan luft håller för ett visst salt och en viss temperatur en mycket 
precis luftfuktighet. Det är alltså viktigt att saltlösningen är mättad, att temperaturen 
är stabil samt att jämvikt råder mellan saltlösningen och den omgivande luften. 

 Mätdjupet: Fuktigheten i betongen varierar ganska kraftigt med djupet. Avgörande 
för resultatet är alltså att mätningen verkligen sker vid avsett djup (oftast det 
karakteristiska djupet).  

 Mättiden: Fuktgivaren behöver en viss fuktmängd för att ge utslag (givarens 
fuktkapacitet) vilket kan medföra att givaren till en början sänker fuktigheten till 
under jämviktsläget för det aktuella provet. 

 Betongens vbt-tal: Betong med lägre vbt- eller vct-tal har annorlunda samband mellan 
relativ fuktighet och fukthalt än vad som gäller för betong med högre vct-tal. Detta 
beror av att mängden salter som finns lösta i porvattnet påverkar ångtrycket och 
därmed också av den relativa fuktigheten i betongen. Effekten av detta blir 
betydelsefull vid vbt-lägre än 0,4. 
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10 Konstruktionsprinciper 
 
 
10.1 Mellanbjälklag 
 
10.1.1 Allmänt 
Betong är idag det helt dominerande byggnadsmaterialet i flerbostadshus. Redan kring 
första världskriget användes betong i källarmurar och källarbjälklag. Senare blev 
betongen ett vanligt material även i mellanbjälklag och under 1930-talet slog den 
armerade betongplattan på allvar igenom som bjälklagskonstruktion.  
 
10.1.2 Fuktteknisk bedömning 
De fuktproblem som förekommer i samband med mellanbjälklag av betong är relaterade 
dels till byggfukten i betongen dvs uttorkningstiden för nygjuten betong innan 
mattläggning, dels till fukt orsakad av vattenskada. Uttorkningsförloppet för nygjuten 
betong behandlas under avsnittet Fukt i betong. För uttorkning av gammal betong efter 
vattenskada kan kort sägas att denna tar betydligt längre tid än uttorkningen av nygjuten 
betong. Detta beror av att gammal betong inte har samma fysikaliska egenskaper 
(genomsläpplighet för fukt) som ny betong. Vidare gäller att högre betongkvalitet ger 
längre uttorkningstid samt att temperaturen i torkklimatet är av avgörande betydelse (en 
höjning av torkklimatets temperatur från +20°C till +30°C förkortar torktiden med ca 
35%). /31/ 
 

 
  
 Figur 10.1 Beräknad uttorkningstid för vatten-

skadad betong av normal kvalitet  
(vct ≈ 0,7) vid dubbelsidig uttorkning 
i +20°C och 50 % RF. Uttorknings-
tiden avser tiden från kapillär-
mättnad, KM, till 95 % resp. 90 % 
RF i betongen vid ett djup på 20 % 
av plattjockleken. /31/ 
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10.2 Platta på mark 
 
10.2.1 Allmänt 
Platta på mark har blivit en mycket vanlig grundkonstruktion i Sverige sedan den 
infördes på 1950-talet. Förhållandevis många fuktskador har dock uppträtt hos denna 
konstruktion i byggnader uppförda mellan 1965 och 1985. Speciellt platta på mark med 
överliggande isolering och uppreglat trägolv samt platta med underliggande 
värmeisolering av lättlinker har uppvisat många skador. Den konstruktion som är aktuell i 
samband med matta limmad på betong är den med underliggande värmeisolering. /31/ 
 
 

 
 

 Figur 10.2 Platta på mark med underliggande isolering. /31/ 
 
 
10.2.2 Fuktteknisk bedömning 
För att undvika fuktproblem hos grundkonstruktionen platta på mark behöver man ta 
hänsyn till tre faktorer: 
 
 kapillärsugning 
 fuktdiffusion från mark 
 byggfukt 
 
Betong är starkt kapillärsugande och om vatten i vätskefas av vågon anledning kommer i 
kontakt med betongplattans undersida är det i princip omöjligt att undvika att RF i 
plattans överkant uppnår 100 %. Detta belyser vikten av en fullgod dränering under och 
runt byggnaden. Viktigt är också att ett sådant skikt inte i sig är kapillärsugande, dvs. att 
t.ex. makadam skall vara tvättad. Vid beräkningar av fuktdiffusion från mark utgår man i 
princip alltid ifrån att den relativa fuktigheten i marken under betongen är 100 % samt att 
golvbeläggningen är diffusionstät. Om ingen temperaturskillnad skulle råda mellan 
marken och den ovanpåliggande betongen fick dessa antaganden till följd att den relativa 
fuktigheten även i betongen skulle uppgå till 100 %. För att sänka RF i betongen krävs 
alltså att betongen håller en högre temperatur än marken under. Konstruktionen med 
underliggande värmeisolering är därför fördelaktig ur fuktsynpunkt då den medför att 
betongplattan kommer att vara varm och därmed hålla en lägre relativ fuktighet. 
Byggfukten i betongen behandlas i avsnitt 9.3 Byggfukt. /31/ 
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11 Egna försök 
 
 
11.1 Bakgrund 
Tanken med laboratorieförsöken var att, i en kontrollerbar miljö, utföra olika 
behandlingar av betong och därefter belägga denna med en limmad linoleummatta. 
Provkropparna gjöts av två olika betongkvaliteter, en med lägre och en med högre vct. 
Efter ca en respektive tre månader efter mattläggningen mättes RF i betongen samt 
emissionerna (TVOC) från mattan. pH i betongen mättes endast efter en månad. På detta 
sätt skulle man eventuellt kunna registrera, samt göra en jämförelse, av olika 
betongbehandlingars effekt på de nämnda storheterna RF, pH samt TVOC. 
 
För att få ett komplement till laboratorieförsöken gjordes fältförsök i en kulvert i 
Akademiska Hus lokaler vid Karolinska Institutet. Betongen i kulverten var av samma 
kvalitet som en av de betongkvaliteter som användes i laboratoriet. Mätningarna som 
utfördes i fält var identiska med de som utfördes i laboratoriet.  
 
11.2 Matta 
Mattan som användes var en linoleummatta av typen Marmoleum Real som har följande 
data: 
 
Tillverkare     Forbo-Forshaga AB 
Tjocklek (mm)    2,5 
Vikt(kg)     2,8 
Bindemedel     Oxiderad linolja och harts 33% 
Mjukgörare     - 
Ånggenomgångsmotstånd (s/m)  0,3-0,4∗106  
Värmeledningsförmåga (W/m,k)  0,17 
Fyllmedel (%) 
 Trämjöl    33 
 Kalkstensmjöl och färgpigment 33 
Baksida     Juteväv 
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11.3 Lim 
Det lim som användes var Casco Proff 3448, som är ett vattenbaserat dispersionslim. 
Limmet levererades direkt från återförsäljaren till KTH. Casco Proff 3448 kan enligt 
tillverkaren användas till många typer av golv och väggmaterial, exempelvis betong. 
Limmets sammansättning enligt Sjöberg /35/: 
 
 

Ämne Halt (%) 
Akrylsampolymer 10-30 
Butyldiglykolacetat 1-5 
Inert fyllmedel >30 
Tallharts 5-10 
Vatten 10-30 
Vinylacetatsampolymer 10-30 

  
 
11.4 Limningsmetod 
För att få en jämn yta slipades betongen och dammsögs innan lim applicerades med en 
tandad spackel. Mängden lim per provyta motsvarar 2,5 dl/m2. Mattan lades på limmet då 
det fortfarande vätte vid beröring, så kallad våtlimning. 
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12 Laboratorieförsök 
 
 
12.1 Provkroppsberedning 
I laboratoriet bereddes 18 st betongprovkroppar. Dessa gjöts i plastlådor, med måtten 
600∗400∗200 mm, vars botten skars ur för att åstadkomma dubbelsidig uttorkning. 
Betongen gjöts till 170 mm tjocklek. Nio av provkropparna gjöts 990614 i  betongkvalitet 
K30 (vct 0,68) och nio 990629 i kvalitet K45 (vct 0,48). Provkropparna ställdes på tunna 
trälister på Europa-pallar för att möjliggöra tillfredsställande luftväxling även på 
undersidan. 
 

  
 
Figur 12.1 Gjutning av betongprovkroppar.  Figur 12.2     Pallflytt.  
 
 
12.2 Behandlingar 
De nio provkropparna av respektive betongkvalitet behandlades enligt följande: 
1. Obehandlad      (Obeh.) 
2. Kolsyrevattning en gång     (ICO2 I A resp. IICO2 I A) 
3. Kolsyrevattning en gång     (ICO2 I B resp. IICO2 I B) 
4. Kolsyrevattning två gånger    (ICO2 II A resp. IICO2 II A) 
5. Kolsyrevattning två gånger    (ICO2 II B resp. IICO2 II B) 
6. Avjämningsmassa Optiroc ABS Universal  (IABS Univ. resp. IIABS univ.) 
7. Avjämningsmassa Optiroc ABS 147 Pronto  (IABS Pronto resp. IIABS Pronto) 
8. EverSeal (silikat) en behandling    (ISIL A resp. IISIL A) 
9. EverSeal (silikat) en behandling    (ISIL B resp. IISIL B) 
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12.2.1 Obehandlad 
Ingen ytbehandling  
 
12.2.2 Kolsyrevattning en respektive två gånger 
Kolsyrevattning av provkropparna utfördes en respektive två gånger. Mängden vatten 
varierade inom området 1,2 – 1,5 dl / prov vilket motsvarar 5,0 – 6,2 dl / m2. För att 
erhålla en så jämn inblandning av koldioxid som möjligt gjordes behandlingarna med ett 
konstant tryck på gasen (9 bar).  
 
12.2.3 Avjämningsmassa 
Efter det att provkropparna fått torka tre till fem veckor applicerades avjämningsmassa 
ABS Universal respektive ABS 147 Pronto. Ingen primning av betongytan gjordes, detta 
för att renodla effekten av påskjutande alkalitet. 
12,0 kg ABS Universal blandades med 2,5 liter vatten och 11 kg ABS 147 Pronto 
blandades med 2,5 liter vatten. Bruk och vatten blandades, enligt tillverkarens 
rekommendationer, med borrmaskin/visp under två minuter. För att sedan åstadkomma 
ett lager på fem millimeter användes 1,2 liter av den blandade avjämningsmassan till 
varje provkropp. 
 
12.2.4 EverSeal-behandling 
Vid behandling med EverSeal duschades provkropparnas yta (0,6∗0,4 = 0,24 m2) enligt 
anvisningar från försäljaren samt från informationsmaterial. Före och efter behandling 
vägdes EverSeal-flaskan för att mäta applicerad mängd. Av leverantören rekommenderad 
mängd är 2-3 dl / m2. Uppmätta mängder: 
 
 
ISIL A  0,56 dl  (2,3 dl / m2) 
ISIL B  0,47 dl  (2,0 dl / m2) 
IISIL A 0,83 dl  (3,5 dl / m2) 
IISIL B 0,53 dl  (2,2 dl / m2) 
 
Behandlingarna utfördes i laboratoriet tre respektive fem veckor efter gjutning. 
 
12.3 Mattläggning 
Linoleummattan skars till för att passa provkopparna och limmades med CascoProff 
Golvlim. Limmet spreds med tandad spackel. Tidpunkten för mattläggningen var tre 
respektive fem veckor efter gjutning. Skarven mellan mattan och plastformen tätades med 
tätmassa för att förhindra oönskad fuktavgång.  
 
12.4 Mätning av emissioner (TVOC)  
Cirka en månad efter mattläggningen skars ett kryss på 50∗50 mm upp i mattan. 
Mattflikarna böjdes snabbt upp och en tillsluten exsickator, med volymen 1,174 dm3, 
placerades över snittet. Denna fick stå i tre timmar, för att ackumulera emissionerna från 
snittet, innan RAE-instrumentet anslöts och under 30 minuter registrerade TVOC-halten. 
Mätningar utfördes även, enligt samma förfarande, åtta respektive tio veckor efter 
gjutning. 
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12.5 Mätning av pH i betongen 
En kvadrat av mattan, ca 70∗70 mm, skars bort så att den underliggande betongen 
frilades. Limresterna skrapades bort med en kniv och uppsamlades. Med en 
slagborrmaskin borrades de översta 2-3 mm av betongen bort och uppsamlades. Av det 
uppsamlade limmet respektive betongborrmjölet (betongkaxet) uppmättes 0,5 g som 
blandades med 5 ml destillerat vatten i små plastbehållare med tätslutande lock. Proverna 
skakades och efter ca fem minuter mättes pH-värdet i blandningen med en pH-elektrod 
av märket Orion. Resultaten presenteras i bilaga 5 och 7. 
 
12.6 Mätning av RF i betongen 
Som nämnts tidigare användes för mätning av fukthalten i betongen ett instrument av typ 
Vaisala HMI 31 (figur 12.3). Med en hålpipa togs ett hål upp i mattan varefter ett 16 mm 
hål borrades i betongen till ett djup som bestämts enligt förutsättningarna i avsnittet 
Fuktmätning. I hålet slogs en tätslutande plasthylsa ned och skarven mellan hylsa och 
matta tätades med tätmassa. Efter minst tre dygn mättes relativa fuktigheten. De avlästa 
värdena justerades enligt upprättad kalibreringskurva, bilaga 9, och presenteras i bilaga 5 
och 7. 
 

 
 
Figur 12.3 Fuktmätare Vaisala HMI 31. 
 
12.7 Faktorer som kan påverka resultatet 
 
 temperatur- och fuktsvängningar i laboratoriet 
 mätfel relaterade till mätinstrumenten 
 mätfel relaterade till mätmetod och utförande 
 bakgrundsemissioner i laboratoriet 
 variationer i materialsammansättningen hos provkropparna 



 

 
 
 

40 
 

13 Fältförsök 
 
 
13.1 Provkroppar 
Provytan för fältförsöken var på ca fem gånger en meter och belägen i en nybyggd 
kulvert vid Karolinska Institutet. Sex ytor förbereddes, en för varje behandling, med 
måtten 700*930 mm. Betongplattan var 150 mm tjock och av kvaliteten K30 (se bilaga 8) 
med vct 0,68. En trälist monterades för att avgränsa ytorna från varandra. 
 
13.2 Behandlingar 
De sex provytorna behandlades enligt följande: 
1 Obehandlad      (KI Obeh) 
2 Kolsyrebevattning en gång    (KI CO2 I) 
3 Kolsyrebevattning två gånger    (KI CO2 II) 
4 Avjämningsmassa Optiroc ABS Universal  (KI ABS Univ) 
5 Avjämningsmassa Optiroc ABS 147 Pronto  (KI ABS Pronto) 
6 EverSeal (silikat) en behandling    (KI Sil) 
 
13.2.1 Obehandlad 
Ingen ytbehandling  
 
13.2.2 Kolsyrevattning en respektive två gånger 
Kolsyrevattning av provkropparna utfördes en resp två gånger. Mängden vatten vid 
respektive behandling varierade inom området 3,0 – 3,8 dl / prov vilket motsvarar 5,0 – 
6,2 dl / m2. För att erhålla en så jämn inblandning av koldioxid som möjligt utfördes 
behandlingarna med ett konstant tryck på gasen (9 bar).  
 
13.2.3 Avjämningsmassa 
Efter att provkropparna, dvs plattan, fått torka mellan 990512 (gjutning) och 990701 
applicerades avjämningsmassa ABS Universal respektive ABS 147 Pronto. Ingen 
primning av betongytan gjordes, detta för att renodla effekten av påskjutande alkalitet. 
12,0 kg ABS Universal blandades med 2,5 liter vatten och 11 kg ABS 147 Pronto 
blandades med 2,5 liter vatten. Bruk och vatten blandades, enligt tillverkarens 
rekommendationer, med borrmaskin/visp under två minuter. För att sedan åstadkomma 
ett lager på fem millimeter användes 3,3 liter av den blandade avjämningsmassan till 
varje provyta. 
 
13.2.4 EverSeal-behandling 
Vid behandling med EverSeal (990706) duschades provkropparnas yta (0,93∗0,7 = 0,65 
m2) enligt anvisningar från försäljaren samt från informationsmaterial. Före och efter 
behandling vägdes EverSeal-flaskan för att kontrollera att rätt mängd påförts. Den 
påförda mängden motsvarar 2,7 dl / m2 och behandlingen utfördes sju veckor efter 
gjutning. Av leverantören rekommenderad mängd är ca 2-3 dl / m2. 
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13.3 Mattläggning 
Betongytorna sopades och dammsögs för att få bort allt damm och eventuell överbliven 
sand. Linoleummattan skars till för att passa provkopparna och limmades med 
CascoProff Golvlim. Limmet spreds med tandad spackel. Tidpunkten för mattläggningen 
var 990719. Skarvarna, mellan mattan och betongkanterna samt mellan mattan och den 
trälist som monterats som avskiljare, tätades med tätmassa för att förhindra oönskad 
fuktavgång samt för att förhindra att behandlingarna kom i kontakt med varandra. 
 
13.4 Mätning av emissioner (TVOC)  
Cirka en månad efter mattläggningen skars ett kryss på 50∗50 mm upp i mattan. 
Mattflikarna böjdes snabbt upp och en tillsluten exsickator, med volymen 1,174 dm3, 
placerades över snittet. Denna fick stå i tre timmar, för att ackumulera emissionerna från 
snittet, innan RAE-instrumentet anslöts och under 30 minuter registrerade TVOC-halten. 
Mätningar utfördes även, enligt samma förfarande, åtta respektive tio veckor efter 
gjutning. 
 
13.5 Mätning av pH hos betongen 
En kvadrat av mattan, ca 70∗70 mm, skars bort så att den underliggande betongen 
frilades. Limresterna skrapades bort med en kniv och uppsamlades. Med en 
slagborrmaskin borrades de översta 2-3 mm av betongen bort och uppsamlades. Av det 
uppsamlade limmet respektive betongborrmjölet (betongkaxet) uppmättes 0,5 g som 
blandades med 5 ml destillerat vatten i små plastbehållare med tätslutande lock. Proverna 
skakades och efter ca fem minuter mättes pH-halten i blandningen med en pH-elektrod av 
märket Orion.. Resultaten presenteras i bilaga 6 och 7. 
 
13.6 Mätning av RF i betongen 
Som nämnts tidigare användes ett Vaisala-instrument för mätning av fukthalten i 
betongen. Med en hålpipa togs ett hål upp i mattan varefter ett 16 mm hål borrades i 
betongen till ett djup som bestämts enligt förutsättningarna i avsnittet fuktmätning. I hålet 
slogs en tätslutande plasthylsa ned och skarven mellan hylsa och matta tätades med 
tätmassa. Efter minst tre dygn mättes relativa fuktigheten. Det avlästa värdet justerades 
enligt upprättad kalibreringskurva, bilaga 9, och presenteras i bilaga 6 och 7. 
 
13.7 Faktorer som kan påverka resultatet 
 
 mätfel relaterade till mätinstrumenten 
 mätfel relaterade till mätmetod och utförande 
 kondensbildning i RAE-instrumentet orsakade av kallt och fuktigt klimat i kulverten 
 rörsvetsning, rörkapning, målning med härdfärg samt en dålig ventilation i kulverten 

förstorade bakgrundsemissionerna 
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14 Resultat 
 
 
14.1 pH i borrkax av betongkvalitet K30 
En jämförelse mellan laboratorieprover i betongkvalitet K30 och fältproverna på KI, även 
dessa i kvalitet K30. Alla prover jämförs med det obehandlade provet. 
 
14.1.1 Obehandlad 
Resultat:  Den obehandlade betongen uppvisar i båda fallen det högsta pH-värdet. 

Fältprovet visar något högre värde än laboratorieprovet. 
 
14.1.2 CO2 – behandling  
Resultat:  En behandling med kolsyra visar i laboratoriet vid det ena provet ingen 

förändring och vid det andra provet en sänkning med 0,4 enheter. Vid 
fältförsöket ses en sänkning med 0,2 enheter. Detta tyder på att en 
behandling har en liten men osäker effekt.  
 Vid två kolsyreduschningar ses i laboratoriet en klar sänkning av pH-
värdet med 0,6 enheter och i fält med 0,4 enheter. 

 
Kommentar: Resultatet stämmer överens med det förväntade: duschning med kolsyra 

sänker alltså pH-värdet. Mängden kolsyra som tillförs betongen vid en 
duschning är för liten för att ge tillförlitligt resultat. Två duschningar 
däremot ger en tydligare sänkning av pH-värdet. 

 
14.1.3 EverSeal-behandling 
Resultat: Silikatbehandlingen visar både i laboratoriet och i fält en sänkning av pH-

värdet med ca 0,5 enheter. 
 
Kommentar: Att pH-värdet sänks stämmer överens med tillverkarens uppgifter men 

sänkningen är dock mindre än vad som uppges. Detta kan bero på att 
tillverkarens uppgifter grundar sig på någon annan mätmetod. 

 
14.1.4 Avjämningsmassa ABS 147 Pronto 
Resultat: Borrprovet gjordes i ytan av avjämningsmassan och visar ett klart lägre 

pH-värde vid både laboratorie- (1,4 enheter) och fältförsök (1,2 enheter).  
 
Kommentar: Resultaten stämmer överens med det förväntade och med tidigare studier. 

Provet är taget i avjämningsmassan som på grund av sin sammansättning 
har ett lägre pH-värde. Effekten av eventuell alkalivandring från betongen 
till avjämningsmassan kan få betydelse senare. 
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14.1.5 Avjämningsmassa ABS Universal 
Resultat: Även här togs borrprovet i ytan av avjämningsmassan och ett klart lägre 

pH-värde uppmättes: 1,1 enheter i laboratoriet och hela 2,3 enheter i fält. 
 
Kommentar: Resultaten stämmer överens med det förväntade och med tidigare studier. 

Provet är taget i avjämningsmassan som på grund av sin sammansättning 
har ett lägre pH-värde. Effekten av eventuell alkalivandring från betongen 
till avjämningsmassan kan få betydelse senare. 

 
14.2 pH i borrkax av betongkvalitet K45 
En jämförelse mellan laboratorieprover i betongkvalitet K45. Alla prover jämförs med 
det obehandlade provet. 
 
14.2.1 Obehandlad 
Resultat: Mätningen visar i princip samma pH-värde som för betongkvalitet K30.  
 
Kommentar: K45-betongen förväntades visa ett högre pH-värde än K30-betongen. 

Mätningarna visade dock ingen skillnad mellan de båda kvaliteterna vilket 
vi inte kan förklara. 

 
14.2.2 CO2 – behandling  
Resultat: Proverna visar att kolsyrebehandlingarna (en respektive två gånger) saknar 

inverkan på pH-värdet hos betongen med den högre kvaliteten. 
 
Kommentar: Resultatet kan förklaras av att den höga betongkvaliteten ger en tätare 

betong med minskad förmåga att ta upp kolsyran dvs pH-värdet förblir i 
stort sett oförändrad (se avsnittet Karbonatisering och pH i betong). 

 
14.2.3 EverSeal-behandling 
Resultat: Mätningarna visar en svag tendens till höjning av pH-värdet i den 

silikatbehandlade betongen.  
 
Kommentar: Silikatbehandlingen förväntades ge ett lägre pH-värde i betongen. 

Mätningarna visar dock en svag ökning i pH-värdet vilket kan bero av 
tillfälligheter och indikerar snarare att ingen sänkning sker. 

 
14.2.4 Avjämningsmassa ABS 147 Pronto 
Resultat: Borrprovet gjordes i ytan av avjämningsmassan och visar ett klart lägre 

(1,3 enheter) pH-värde.  
 
Kommentar: Resultaten stämmer överens med det förväntade och med tidigare studier. 

Provet är taget i avjämningsmassan som på grund av sin sammansättning 
har ett lägre pH-värde. Effekten av eventuell alkalivandring från betongen 
till avjämningsmassan kan få betydelse senare. 

 



 

 
 
 

44 
 

14.2.5 Avjämningsmassa ABS Universal 
Resultat: Även här togs borrprovet i ytan av avjämningsmassan och ett klart lägre 

(1,1 enheter) pH-värde uppmättes. 
 
Kommentar: Resultaten stämmer överens med det förväntade och med tidigare studier. 

Provet är taget i avjämningsmassan som på grund av sin sammansättning 
har ett lägre pH-värde. Effekten av eventuell alkalivandring från betongen 
till avjämningsmassan kan få betydelse senare. 

 
14.3 RF i betongen  
Mätresultatet för alla laboratorieproverna visar en hög relativ fuktighet på 87 – 100 %. På 
grund av ett antal kända osäkerhetsfaktorer vid fuktmätningen görs ingen noggrannare 
analys av enskilda mätvärden. Generellt kan dock sägas att betongen med den högre 
kvaliteten har en något lägre relativ fuktighet vilket stämmer med det förväntade (se 
bilaga 6 och 7). Fältproverna visar alla en relativ fuktighet på 100 %. Detta antas bero på 
låg temperatur och hög luftfuktighet i kulverten vilket leder till att betongen inte torkar. 
 
14.4 TVOC  
TVOC-halten är beräknad utifrån det mätta toppvärdet och redovisad som massflödet per 
kvadratmeter och timme, se bilaga 1-4. 
 
Resultat: Vid laboratorieförsöken observeras efter de två första mätningarna 

avklingande emissionsvärden i 16 av 18 prover. De två proverna som inte 
visar avklingning har små ökningar som hamnar inom felmarginalen för 
mätmetoden (± 25 µg/ m2, h motsvarande ca ± 0,5 ppm).  
Efter den tredje mätningen visar 8 av de 18 proverna stigande emissions-
halter. Av dessa 8 kan 5 prover anses ligga inom felmarginalen.  

 
Vid fältförsöken visade alla prover minskade emissionshalter vid den 
andra mätningen jämfört med den första. Vidare ses ett samband mellan 
ytbehandling, sjunkande pH-värde och minskade emissionsmängder. Det 
enda avvikande resultatet erhölls för ABS 147 Pronto. 

 
Kommentar: Av de mätresultat som erhållits vid laboratorieförsöken är det svårt att dra 

några generella slutsatser. Inga emissionshalter är alarmerande höga och 
därför är det svårt att värdera metoderna och jämföra dem sinsemellan. De 
sex högsta TVOC-halterna registrerades dock under den första mätningen. 
Detta indikerar att reaktion sker kort efter mattläggningen men avtar 
snabbt med tiden.  

 
Vid fältförsöken ses ett tydligare samband mellan alkalitet, ytbehandling 
samt emissionsavgång. Alla prover visar lägre emissionshalter vid den 
andra mätningen än vid den första vilket tyder på en minskande 
emissionsbildning. Det enda avvikande resultatet erhölls vid den första 
mätningen för ABS 147 Pronto. Eventuellt kan detta resultat härledas till 
diverse yttre omständigheter som aktiviteter i kulverten och 
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kondensbildning i mätinstrumentet. Dock visar ABS 147 Pronto även vid 
andra mätningen en jämförelsevis hög emissionshalt. Generellt kan sägas 
att alla ytbehandlingar ger en sänkande effekt, jämfört med den 
obehandlade ytan, avseende alkalitet och emissionsavgång (med undantag 
för den första mätningen av ABS 147 Pronto). Det är även i detta fall svårt 
att göra en inbördes rangordning av de olika ytbehandlingsmetodernas 
effektivitet. 

 
14.5 Faktorer som kan påverka mätresultatet och dess säkerhet är 
 
 störningar utifrån i form av emissionsalstrande aktiviteter i lokalen 
 temperaturdifferens mellan mätinstrumentet och omgivningen med kondensbildning i 

sensorn som följd 
 lokala variationer hos provkroppen som exempelvis limmängd och betong-

sammansättning 
 för få mätningar på varje prov för att resultaten skall bli statistiskt säkra 
 för få provkroppar med samma behandling 
 ej standardiserade mätmetoder, mättider, utföranden och material 
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15 Slutsatser och fortsatta studier 
 
 
Resultaten från laboratorieförsöken har inte varit entydiga och tillfredsställande 
beträffande sambandet mellan fukthalt, alkalitet och emissionshalt. Spridningen är för 
stor för att några slutsatser skall kunna dras.  
 
Fältförsöken visar tydliga tendenser till samband mellan ytbehandling, alkalitet och 
emissionsbildning. En ytbehandling ger minskade emissionsmängder. För att erhålla ett 
säkrare underlag vid bedömning av olika behandlingars effektivitet mot fukt, alkalitet och 
emissionsbildning krävs dock mer omfattande studier och mätningar. 
 
Resultaten visar att behandling med kolsyra sänker betongens pH-värde samt att denna 
sänkning blev större för betongen med högre vct. 
 
För att gå vidare med dessa studier är det främst viktigt att: 
 
 använda standardiserade mätmetoder, mättider, utföranden och material 
 kartlägga och vara uppmärksam på, för mätresultatet, påverkande faktorer 
 använda större mätserier 
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17 Förteckning över bilagor 
 
 
Bilaga 1 1.1 Beräkning av massflöde TVOC. 
 
Bilaga 2 2.1 Diagram över ytavgivning TVOC vid laboratorieförsök, mätning I. 

2.2 Diagram över ytavgivning TVOC vid laboratorieförsök,  
mätning II. 

  2.3 Diagram över ytavgivning TVOC vid laboratorieförsök,  
mätning III. 

2.4 Diagram över ytavgivning TVOC vid laboratorieförsök,  
mätning I, II och III. 

 
Bilaga 3 3.1 Diagram över ytavgivning TVOC vid fältförsök, mätning I och II. 
 
Bilaga 4 4.1 Tabell över uppmätta TVOC-toppvärden laboratorieförsök,   

mätning I, II och III samt beräknade massflöden enligt ekvation 1 i 
bilaga 1. 

4.2   Tabell över uppmätta TVOC-toppvärden fältförsök, mätning I och  
II samt beräknade massflöden enligt ekvation 1 i bilaga 1. 

4.3   Tabell över uppmätta TVOC-värden i lab vid fortfarighet, mätning  
I, II och III samt beräknade massflöden enligt ekvation 2 i bilaga 1. 

4.4 Tabell över uppmätta TVOC-värden i fält vid fortfarighet, mätning 
I och II samt beräknade massflöden enligt ekvation 2 i bilaga 1. 

  
Bilaga 5 5.1 Diagram över pH-värden och RF-värden i lab. 
 
Bilaga 6 6.1 Diagram över pH-värden och RF-värden i fält. 
 
Bilaga 7 7.1 Tabell över pH-värden i lab och fält. 

7.2 Tabell över RF-värden i lab och fält. 
 
Bilaga 8 8.1 Betongrecept för betong K30 och K45. 
 
Bilaga 9 9.1 Kalibreringskurva för fuktmätare Vaisala HMI 31. 
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