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 i 

Sammanfattning 

I Sverige produceras varje år grovt uppskattat ca. 1,5–2,0 miljoner m2 industrigolv av 
betong [1]. Resultaten är varierande och det vanligaste felet hos dessa golv är 
sprickor [2]. I sprickorna letar sig vatten och i vissa fall klorider ned och förorsakar 
armeringskorrosion. Armeringen expanderar pga. korrosionen och spränger sönder 
betongen. Golvet blir inte längre estetiskt tilltalande samtidigt som livslängden 
förkortas avsevärt och golvytan blir ojämn vilket försvårar eventuell trucktrafik. 
Sprickor uppkommer främst pga. tvångskrafter som uppstår när betongen krymper. 
Storleken på sprickorna avgörs av betongens benägenhet att krympa, armerings-
innehåll och graden av tvång.  

DynaMate som bygger och underhåller Scanias serviceverkstäder och industrilokaler 
upplever stora problem med sprickbildning hos industrigolven. Sprickorna medför stora 
kostnader i form av driftstopp, rivning, reparation och eventuell nyproduktion [3]. 

Föreliggande rapport baseras framförallt på litteraturstudier utifrån en rad rapporter, 
artiklar och handböcker men även normer. Intervjuer har genomförts med sakkunniga 
personer för att ta del av deras erfarenheter och åsikter. För att även få bättre insikt i 
utförandeskedet har författarna närvarat vid två olika gjutningar av industrigolv. 

För att minska sprickrisken i betonggolv, orsakad av betongens fria krympning, krävs 
en betongsammansättning som minimerar den fria krympningen, ett armeringsinnehåll 
som överstiger minimiarmering, fogar som tillåter rörelser i plattan och en långsam 
uttorkning. Det har upplevts att problem med sprickor i betonggolv beror på 
okunskap, olika viljor och slarv bland involverade aktörer. Därför är det även viktigt 
med tydliga mål och bra kommunikation mellan alla aktörer.  

På uppdrag av DynaMate har ett förslag till åtgärdsprogram för minskad sprick-
bildning tagits fram. Detta kan ligga till grund för framtida golvprojekt och på sikt 
minska de stora kostnader som underhåll och reparationer medför. 

Nyckelord: industrigolv, krympsprickor, betongsammansättning, armering, fukt-
härdning, fogar 
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Abstract 

Roughly estimated 1,5–2,0 million m2 of industrial concrete floors are produced in 
Sweden every year [1]. The results vary and the most common matter/failure among 
these floors is cracks [2]. Water finds its way down in the cracks and in some cases 
chlorides, which causes corrosion of the reinforcement. The reinforcement expands due 
to the corrosion and makes the concrete burst. The floor is no longer esthetically 
appealing. At the same time the lifetime is shortened substantially and the floor 
surface becomes uneven which complicates any truck traffic. Cracks arise due to 
restraint forces that develop because of concrete shrinkage. The width of the cracks is 
determined by the concretes tendency to shrink, reinforcement content and the extent 
of restraint forces. 

DynaMate builds and maintains Scania service centers and industrial facilities. They 
are experiencing major problems with cracking in industrial floors. The cracks bring 
large costs in terms of downtime, demolition, repair and any new production. 

The present report is based mainly on literature research from reports, articles and 
handbooks but also norms. Interviews were performed with qualified persons to share 
their experiences and opinions. To receive even more knowledge the authors attended 
two different castings of industrial floors. 

A reduction of cracking in concrete floors caused by the free shrinkage requires a 
concrete composition which minimizes the free shrinkage, reinforcement content in 
excess of minimum reinforcement, a slow drying and joints that allow movements. It 
was believed that the problem with cracks in concrete floors is due to ignorance, 
different wills and carelessness among the involved actors. Consequently it is also 
important to have clear objectives and good communication between all actors.  

On behalf of DynaMate a proposal for actions to reduce cracking was prepared. That 
proposal can form the basis for future flooring projects and ultimately reduce the 
significant costs due to maintenance and repairs. 

Key words: industrial floors, shrinkage cracks, concrete composition, reinforcement, 
curing, joints 
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Förord 

Examensarbetet har utförts inom institutionen för Byggvetenskap vid Kungliga 
Tekniska högskolan, Stockholm, på uppdrag av DynaMate. Arbetet ingår som en 
avslutande del i utbildningen Byggteknik och Design med inriktning mot konstruktion. 

Examensarbetet har utförts under handledning av Tekn. Dr. Johan Wiberg. Hand-
ledare vid DynaMate har varit Ove Zettervall. Examinator för examensarbetet är 
Sven-Henrik Vidhall. 

Vi vill rikta ett stort tack till handledare Johan Wiberg för att alltid ha tagit sig tid 
och visat stort engagemang under arbetets gång. Vi vill även tacka Ove Zettervall för 
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Inledning 

1.1  Bakgrund 

I Sverige produceras varje år grovt uppskattat ca. 1,5–2,0 miljoner m2 industrigolv av 
betong [1]. Resultaten är varierande och det vanligaste felet hos dessa golv är 
sprickor [2]. I sprickorna letar sig vatten och i vissa fall klorider ned och förorsakar 
armeringskorrosion. Armeringen expanderar pga. korrosionen och spränger sönder 
betongen. Golvet blir inte längre estetiskt tilltalande samtidigt som livslängden 
förkortas avsevärt och golvytan blir ojämn vilket försvårar eventuell trucktrafik. 

Sprickor uppkommer främst pga. tvångskrafter som uppstår när betongen krymper. 
Storleken på sprickorna avgörs av betongens benägenhet att krympa, armerings-
innehåll och graden av tvång.  

Den konventionella betongens sammansättning har under de senaste 50 åren 
förändrats avsevärt. Vatten– och cementhalt har ökat medan stenhalt och stenstorlek 
har minskat för att göra betongen pumpbar, vilket har bidragit till ökad 
krympning. [5] Enligt Boverkets handbok för betongkonstruktioner, BBK 04 [4], är 
betongens slutkrympning 0,4 %‰. I dagens betong uppgår slutkrympningen däremot till 
0,6-1,0 %‰ vilket medför att sprickrisken ökar [5]. Cement och Betonginstitutet, CBI, 
har gjort en utredning av skadefall i betongkonstruktioner mellan 1953-2001. En stor 
del av skadefallen utgörs av golv på mark, och visar att armeringsmängden i golv 
aldrig har överstigit 90 % av erforderlig minimiarmering. Orsaker till för litet 
armeringsinnehåll kan vara: 

- plattjockleken blir större än på ritningen 

- entreprenören slarvar med placeringen, armeringen hamnar för långt ned 

- betongen levereras ofta med en ”överhållfasthet”, vilket inte beaktas av 
konstruktören pga. okunskap [2] 

Sprickorna medför stora kostnader i form av driftstopp, rivning, reparation och 
eventuell nyproduktion [3]. 

Kapitel 
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1.2  Syfte och målsättning 

På uppdrag av DynaMate tas en betongsammansättning som minskar den fria 
krympningen och ett armeringsinnehåll som verkar sprickfördelande fram. Olika 
fogmetoder studeras för att få fram den lämpligaste metoden för minskade 
krympsprickor. Olika fukthärdningsmetoder studeras för att hitta den lämpligaste 
metoden mot tidig uttorkning och plastisk krympning i betongen.  

Målet är att ta fram ett förslag till åtgärdsprogram mot sprickbildning som kan ligga 
till grund för framtida golvprojekt och på sikt minska de stora kostnader som underhåll 
och reparationer medför.  

1.3  Avgränsning 

Studien är avgränsad till sprickbildning pga. uttorkningskrympning och tar ej hänsyn 
till problem orsakade av kantresning. Studien är även avgränsad till enbart traditionell 
betong med konventionell slakarmering. Beträffande kloridinträngning avgränsas 
studien till exponeringsklass XD3. XD3 innebär att konstruktionen är cykliskt våt och 
torr. Inga laborationer och beräkningar har genomförts för att styrka resultat och 
teorier. 

1.4  Metoder och genomförande 

Framförallt har rapporten baserats på litteraturstudier. Utifrån en rad rapporter, 
artiklar och handböcker men även normer har ett åtgärdsprogram tagits fram. Detta 
baseras på de metoder och lösningar som idag finns att tillgå. Intervjuer har 
genomförts med flera sakkunniga personer som konstruktörer, golventreprenörer och 
forskare samt betongstation för att ta del av deras erfarenheter och åsikter. För att 
även få bättre insikt i utförandeskedet har författarna närvarat vid två olika 
gjutningar av industrigolv. 

1.5  Företagsbeskrivning 

Scania grundades 1891 i Södertälje, då under namnet Vabis, vagnfabriksaktiebolaget i 
Södertälje, och tillverkade järnvägsvagnar. Snart började företaget också utveckla bilar 
och lastbilar men tillverkar idag endast lastbilar. År 1995 blev Scania noterat på 
Stockholmsbörsen OMX.  

Idag är Volkswagen huvudägare i Scania och har verksamhet i Europa, Asien, 
Latinamerika, Afrika och Australien. [6] 

Inom Scania fanns tidigare en underhållsavdelning som 2001 blev ett eget dotterbolag 
med namnet DynaMate. DynaMate utför tjänster inom industriella projekt samt 
produktions- och fastighetsunderhåll åt Scania. Med 800 anställda och en omsättning 



1.5. FÖRETAGSBESKRIVNING 

 3 

på ca. en miljard kronor är DynaMate ett av de största tekniskt produktionsstödjande 
företagen i landet. [7] 
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Varför spricker industrigolv? 

Vid gjutning av industrigolv har det upplevts en problematik med val av 
betongsammansättning, armeringsmängd, väl fungerande fogar och en väl utförd 
fukthärdning. Utöver detta har det upplevts att problemet med sprickminimering 
beror på att det teoretiskt bästa kan vara svårt att utföra praktiskt. För att erhålla en 
pumpbar betong, vilket ofta krävs för gjutning inomhus, krävs en liten stenstorlek och 
en lättflytande betong vilket begränsar möjligheten till ett ”sprickfritt” golv. Dessutom 
är beställarens kunskap ofta begränsad och därför ställs för låga eller otydliga krav 
båda på entreprenörer och golvets egenskaper. Om beställaren även vill ha ett golv till 
ett lågt pris blir resultatet oftast därefter. Entreprenadform kan också påverka 
resultatet. Exempelvis vid totalentreprenad kan entreprenörerna vara väldigt snabba 
med att pruta på behovet av armering. Bristande kunskap om problematiken med 
sprickbildning är också förekommande bland konstruktörer. Detta leder till att fokus 
ligger på direkta laster medan det i vissa fall bör riktas mer mot tvångslaster pga. 
förhindrad krympning vid dimensionering av armering. Entreprenören vill samtidigt ha 
en lättarbetad betong med lös konsistens vilket är negativt ur krympningssynpunkt.  

2.1  Golvets uppbyggnad 

2.1.1  Materialet betong 

Materialet betong användes redan 500 år f.Kr. i Italien. Användandet minskade dock i 
samband med romarrikets fall och återupptogs först på 1700-talet. Då med nya 
experiment med olika betongblandningar med varierande egenskaper. [8] Betong 
utmärks av god tryckhållfasthet, beständighet och formbarhet. Betongen består 
framförallt av ballast, cement och vatten men även tillsatsmedel, se figur 2.1.  

 
Figur 2.1: Princip för betongsammansättning. [2] 

Kapitel 
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Vanligt förekommande tillsatsmedel är vattenreducerare, krympreducerare eller 
luftporbildande. Cement och vatten benämns cementpasta och binder samman 
ballastkornen. [9] Efter blandning av betongens komponenter är betongen en formbar 
massa som efter en kemisk reaktion, hydratation, mellan cementkorn och 
blandningsvattnet ger ett styvt material med god hållfasthet [10]. Cementpastans 
hållfasthet är lägre än ballastens och därför avgörande för betongens hållfasthet. 
Ballast är nödvändig i betongen eftersom cementpastan påverkas mer av fukt- och 
temperaturändringar än ballasten [10]. Oftast medför detta att sprickbildning uppstår 
om konstruktionen enbart innehåller cementpasta [10]. Cementpastans och därför 
betongens egenskaper bestäms främst av vattencementtalet, förkortat vct, som anger 
proportionerna mellan vatten och cement enligt formel 3.1 [9]. Vct har också stor 
inverkan på betongens täthet och hållfasthet [10]. 

=
W

vct
C

 (2.1) 

där 

W  är mängden blandningsvatten [kg] 
C  är mängden cement [kg] 

Då mängden blandningsvatten ökar i förhållandet till cementet fås en betong med god 
arbetbarhet medan hållfastheten och tätheten blir lägre. Om däremot mängden 
blandningsvatten minskas fås en betong med bättre täthet och högre hållfasthet men 
sämre arbetbarhet som följd.  

Betongkonstruktioner delas in i olika exponeringsklasser beroende på miljön den 
befinner sig i, se tabell 2.1. Miljön är avgörande för konstruktionens livslängd och 
ställer därför krav på betongens beständighet. För att erhålla erforderlig beständighet 
är det därför viktigt att välja rätt exponeringsklass och vct. 

Tabell 2.1: Exponeringsklass med hänsyn till omgivande miljö. [14] 

Typ av angrepp Klass Beskrivning

Ingen risk X0 Oarmerat

XC1 Torr eller ständigt våt

Korrosion föranledd av XC2 Våt, sällan torr

karbonatisering XC3 Måttlig fuktighet

XC4 Cykliskt våt och torr

Andra klorider XD1 Måttlig fuktighet

Korrosion än från XD2 Våt, sällan torr

orsakad av havsvatten XD3 Cykliskt våt och torr

klorider XS1 Luftburet salt

Havsvatten XS2 Ständigt under vatten

XS3 Tidvatten-, skvalp- och stänkzon

XF1 Måttlig vattenmängd, utan avisningsmedel

XF2 Måttlig vattenmängd, med avisningsmedel

XF3 Hög vattenmättnad, utan avisningsmedel

XF4 Hög vattenmättnad, med avisningsmedel eller havsvatten

XA1 Obetydligt kemiskt aggressiv miljö

XA2 Måttlig kemiskt aggressiv miljö

XA3 Starkt kemiskt aggressiv miljö

Frostangrepp

Kemiskt angrepp
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Ballast 

Ballast är en benämning på bergartsmaterial som bl.a. är avsett för betongtillverkning. 
Ballasten består vanligtvis av naturliga bergarter som antingen tas direkt från 
rullstensåsar (singel) eller från krossat berg (makadam). Ballast delas in i sten, fingrus 
och sand beroende på storlek, se Figur 2.2.  

Makadam som är kantig till sin form, till skillnad från singel, har visat sig ha bättre 
vidhäftning men ökad krympningsbenägenhet. [9] Idag är singel en ändlig resurs och 
därför dyrare, vilket medför att det inte används i samma utsträckning som 
tidigare. [20] 

En graderingskurva beskriver hur ballasten är fördelad över olika fraktioner. Om en 
graderingskurva innehåller alla fraktioner kallas den välgraderad, vilket innebär att 
kornen av mindre storlek fyller ut hålrummen mellan de större. [9] Vid partikelsprång 
ersätts hålrummen istället av cementpasta.  

 

Figur 2.2: Ballastmaterialets storleksindelning. [9] 

Cement 

Cement är ett bindemedel vilket kännetecknas av att det genom en reaktion med 
vatten hårdnar till en produkt beständig mot vatten. För att tillverka cement behövs 
huvudsakligen finmalen kalksten och lera som tillsammans bränns. Materialet kyls och 
blir till cementklinker. Cementklinkern mals och blandas med gips och därigenom 
erhålls cement. 

Cement delas in i olika typer enligt svensk standard, beroende på egenskaper hos 
beståndsdelarna och i vilka proportioner de blandas. [9] Huvudtyperna är [9]: 

CEM I Portlandcement 

CEM II Portland-kompositcement 

CEM III Slaggcement 
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Det vanligaste cementet idag, som dessutom ofta används i golvbetong, är det sk. 
byggcementet som tillhör klass CEM II. Det finns även en annan cementtyp som kan 
användas, anläggningscement, som tillhör klass CEM I. 

Vatten 

För att möjliggöra hydratationen krävs vatten. En allmän tumregel säger att drickbart 
vatten även kan användas som blandningsvatten för betong. Hållfasthet och 
beständighet är viktiga parametrar som kan försämras av bristfällig vattenkvalitet, 
vilket fås om vattnet innehåller för stora mängder organiska material, exempelvis 
humusämnen. [16] 

Konsistens 

Betongens konsistens delas in i olika klasser beroende på sättmått, dvs. hur mycket 
betongen ”sätter sig”, se tabell 2.2. Konsistensen påverkas starkt av små förändringar i 
vattenhalten vilket kan leda till att betongen tillhör en annan konsistensklass. [9] 
Även små doseringar av tillsatsmedel kan påverka betongens sättmått, framförallt 
flyttillsatser. Även krympreducerare kan ha en flyteffekt [18].  

Sättmåttet ger även en bild av arbetbarheten. Den generella bilden är att 
arbetbarheten förbättras av ett högre sättmått. Höga sättmått som framförallt beror 
på flyttillsatser behöver däremot inte innebära en bättre arbetbarhet [12]. 

Tabell 2.2: Konsistensklasser enligt svensk standard. [9] 

Sättmått Konsistensklass

Beteckning Benämning [mm] (SS-EN 206-1)

Plastisk P 10 - 40 S1

Trögflytande T 50 - 90 S2

Lättflytande L 100 - 150 S3

Halvflyt LL 160 - 210 S4

Flytbetong FF > 200 S5

Konsistens

 

Betongkvalitet  

Betongen delas in i olika kvalitetsklasser efter dess tryckhållfasthet enligt svensk 
standard SS EN 206-1 [14]. Betongens tryckhållfasthet ger en god bild av betongens 
allmänna kvalitet. Även andra betydelsefulla egenskaper som beständighet och täthet 
är mer eller mindre väl korrelerade till denna. Behov som kan behöva uppfyllas är 
begränsad krympning, god arbetbarhet eller hög slitstyrka. Betongens 
tryckhållfasthetsklass går hand i hand med vct där lägre vct ger högre tryckhållfasthet, 
se figur 2.3. Sambandet medför att det inte går att tillverka en betong av kvalitet 
C25/30 med max vct 0,40 [3]. Detta kan vara en nackdel exempelvis om kravet på 
hållfasthet inte är särskilt stort, men ett lågt vct krävs av miljöskäl. Den kvalitet som 
ska väljas beror på vilka krav som ställs på konstruktionen t.ex. beständighet, täthet 
eller hållfasthet. I praktiken levereras dock alltid en högre betongkvalitet än vad som 
beställts. Detta för att everantören ska erhålla en säkerhetsmarginal.  
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Figur 2.3: Samband mellan betongens tryckhållfasthet och vct. [3] 

Krympreducerande tillsatsmedel  

Krympreducerande tillsatsmedel är till för att minska effekten av krympning. De är 
sammansatta av alkoholer och verkar genom att minska ytspänningen i porvattnet. 
När vattnet sedan avgår från kapillärporerna minskar den sammandragande kraften 
som uppstår i betongen. 

Vattenreducerare  

Vattenreducerande tillsatsmedel består av ytaktiva ämnen vilka minskar friktionen 
mellan cementkornen. Detta medför att betongens flytförmåga förbättras och cementet 
utnyttjas bättre. Vattenreducerande tillsatsmedel kan användas för [16]: 

- att bibehålla betongens sammansättning men få en mer lättflytande konsistens  

- att ge en lägre vattenhalt och därmed lägre vct, men med bibehållen konsistens 

2.1.2  Armering 

Sprickfördelande 

Armeringens uppgift är att ta hand om de dragspänningar i konstruktionen som 
betongen inte förmår att ta upp. I industrigolv är kravet på sprickfördelande armering 
ofta större än kravet på armeringen som är dimensionerad för laster. Med 
sprickfördelande armering menas att armeringen fördelar sprickorna till många fina 
sprickor istället för färre grova. Armeringens höjdläge i tvärsnittet är väsentligt för 
vart sprickor kommer att uppstå [16]. För att undvika sprickor vid ytan skall 
armeringen därför placeras så nära ytan som möjligt med hänsyn till täckande 
betongskikt. 

Fram till år 2011 har den svenska normen BBK 04 [4] använts vid dimensionering av 
armering, men nu pågar en övergång till den europeiska standarden Eurokod 2 [15].  
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Armeringskorrosion 

Armeringsstål som finns i betongkonstruktioner korroderar av två anledningar; klorid-
inträngning och karbonatisering, se figur 2.4. I vissa miljöer kan klorider tränga in i 
betongen, och skapa en kloridkoncentration som avtar inåt i konstruktionen. Om 
kloridkoncentrationen uppnår ett visst värde vid stålets yta uppstår korrosion. I alla 
miljöer reagerar koldioxid från luften kemiskt med kalciumhydroxid i betongen, och 
bildar en zon av karbonatiserad betong. I denna zon fås ett lägre pH-värde, som till 
slut når armeringen som då börjar korrodera. Karbonatiseringens förlopp avgörs av 
miljö och betongens sammansättning, där lägre vct ger tätare betong och långsammare 
karbonatisering. Armeringskorrosion kan leda till att armeringens tvärsnittsarea 
reduceras, vilket sänker lastupptagningsförmågan. Det leder även till att armeringens 
volym utvidgas och betongen spricker. [9] 

 
Figur 2.4: a) Korrosion föranledd av karbonatisering   
 b) Korrosion föranledd av kloridinträngning. [3] 

2.1.3  Utförande 

Platta på mark 

Golv på mark är en av de vanligaste golvkonstruktionerna. Denna konstruktion är 
mycket användbar för såväl småhus som industrier. Vid utförande på berg genomförs 
ofta en plansprängning med efterföljande packning av sprängsten. Vid utförande på 
fast mark schaktas jordmassorna bort, marken avjämnas och återfylls sedan med ett 
packat dränerande och kapillärbrytande skikt, i form av tvättad makadam eller 
singel [11]. Om marken är lös eller där stora eller ojämna sättningar kan uppstå skall 
grundplattan pålas för att få kontakt med fast berggrund [11]. 

Efter grundläggningen gjuts en platta av betong på det bärkraftiga underlaget med en 
viss dimensionerad tjocklek. Plattan gjuts antingen mot markisolering eller direkt mot 
ett dränerande skikt. 
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För oisolerade konstruktioner anses plattans nedre del ha en relativ fuktighet på 100 % 
som motsvarar markens fuktighet, medan plattans övre del har en lägre relativ 
fuktighet. Därför uppstår en differens i fuktighet och temperatur. Storleken på 
variationerna beror på årstider och inomhusklimat, och kan leda till horisontella och 
vertikala rörelser. 

Mellan platta och undergrund uppstår friktion. När betongen sedan krymper upp-
kommer tvångskrafter som kan bidra till sprickbildning.  

2.2  Golvets krympbeteende 

Krympning 

Krympning innebär en volymminskning av betongen och beror på att vatten antingen 
förbrukas i den kemiska processen eller diffunderar [12]. Ett högt vct hos betongen ger 
en större krympning. Därför kan man genom att förändra betongens vattenhalt 
påverka storleken av krympningen. 

Den största krympningen sker i början av betongens härdning. Om denna krympning 
får ske fritt utan mothållande krafter på betongen kallas detta fenomen fri krympning. 
Förhindrad krympning uppstår på grund av mothållande krafter som angriper 
betongen eller friktion mot underlaget som förhindrar att betongen kan röra sig fritt. 
Dragspänningar byggs upp i betongen, och överstiger slutligen betongens 
draghållfasthet med sprickor som följd. Under betongens livslängd sker omväxlande 
nedfuktning och uttorkning, pga. omgivningens varierande temperatur och fuktighet. 
Följden av detta blir att betongen sväller eller krymper, men bidrar inte avsevärt till 
sprickbildning. [12] 

Krympningsprocessen är långvarig, med stor krympning under de första dagarna och 
en mindre krympning som kan pågå upp till flera år. Betongens krympning består av 
två delar, uttorkningskrympning och autogen krympning, se figur 2.5 [12]. 

Autogen krympning 

Autogen krympning utvecklas inne i betongen under de första dygnen av betongens 
hårdnande. Därmed har den inte någon anknytning till omgivningen. Den autogena 
krympningen orsakas av att hydratationen mellan vatten och cement, förbrukar 
vatten, och pågår tills alla cementkorn har hydratiserats. [12] Den autogena 
krympningen utgör ett mindre bidrag till den totala krympningen.  

Uttorkningskrympning 

Uttorkningskrympning utgör den största krympningen. Den vattenmängd som inte 
åtgår till hydratationen finns kvar i betongen, och torkar sakta ut under en längre 
period [12]. Denna torkning uppstår pga. det fuktutbyte som sker mellan omgivande 
miljö och betongen [12]. 
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Figur 2.5: Förhållande mellan autogen krympning och uttorkningskrympning. [3] 

Uttorkningskrympningens bidrag ökar i förhållandet till den autogena krympningen 
redan efter ett år. 

Plastisk krympning 

Plastisk krympning sker i det plastiska tillståndet då betongmassan är lös och formbar. 
Denna krympning är en form av uttorkningskrympning och uppkommer om ytan 
tillåts torka ut för snabbt i förhållande till resterande tvärsnitt. Detta sker i ett tidigt 
stadium och ger ett tydligt sprickmönster i ytan som följd. [13] 

Krympsprickor 

Uppkomsten av krympsprickor i industrigolv beror främst på storleken av betongens 
krympning och graden av tvång (fastlåsning) som bygger upp dragspänningar i 
betongen [3]. När dragspänningarna överskrider betongens draghållfasthet uppstår 
skador i form av sprickor. Den armering som finns ska fungera som sprickfördelande, 
detta för att få många små sprickor istället för färre stora och grova. 

2.2.1  Betongsammansättningens betydelse 

Ballast 

Val och sammansättning av ballast bör styras av behovet att minimera vattenhalten 
för att därigenom uppnå betong med låg krympning. En större stenstorlek medför en 
större ballastvolym som kompenseras av en mindre cementpastavolym. En mindre 
cementpastavolym leder till ett mindre vatteninnehåll och således mindre 
krympning. [17] 
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Cement 

En jämförelse mellan byggcement och anläggningscement visar att anläggnings-
cementet har mindre benägenhet att krympa, se figur 2.6. Detta beror på att 
anläggningscementet är mer grovkornigt än det finkorniga byggcementet [3].  

 

Figur 2.6: Krympning för anläggningscement och byggcement vid 350 dygn. [19] 

Krympreducerande tillsatsmedel  

Försök som utförts av CBI indikerar att det finns potential att krympreducerande 
tillsatsmedel minskar krympningen med upp till 40-50 %, se figur 2.7. [19] Tidigare 
användes lignosulfatbaserade tillsatser men idag används oftast polypropylen-
glykolbaserade som ger bättre resultat [13]. Forskning har visat att 
polypropylenglykolbaserade krymptillsatser har gett en krympningsreducering på ca. 
50 % [18]. 

 

Figur 2.7: Jämförelse mellan anläggningscement med 3 % krympreducerare respektive 
utan krympreducerare efter 350 dygn. [19]. 
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Vatteninnehåll  

Vattenhalten är den faktor som har störst inverkan på betongens krympning, se 
figur 2.8 [16]. Ökas vatteninnehållet ökar även cementinnehållet för samma vct. Detta 
leder till en utökad mängd cementpasta och mindre utrymme för ballast. Vidare fås en 
betong med större krympning. Kan man istället uppnå en reduktion av pastavolymen 
motsvarande 30-35 % för konventionell betong fås en positiv inverkan på betongens 
krympning och sprickbenägenhet. [17] 

 

Figur 2.8: Krympning i förhållande till vatten- och cementhalt. [16] 

2.2.2  Armeringens betydelse 

Betongrapport nr. 13 [3] är en rapport som innehåller rekommendationer för industri-
golv. Kommittén bakom rapporten har tagit fram fyra sprickbreddsklasser, se 
tabell 2.3, som bl.a. anger hur lämplig armeringsmängd för sprickminimering tas fram 
med BBK:s minimiarmering som utgångspunkt. Krav på sprickbredder bestäms enligt 
SS 13 70 10 [21] av exponeringsklasserna. För att uppfylla kraven enligt standarden 
bör sprickbreddsklass I tillämpas för industrigolv utsatta för klorider. 

Minimiarmering BBK 04 

Minimiarmering enligt BBK 04 [4], formel 2.2, anses i Betongrapport nr.13 [3] inte 
vara tillräcklig för kravet som ställs mot sprickor. Därför har ett antal åtgärder tagits 
fram för att ge en utökad armeringsmängd som skall tillgodose det egentliga 
armeringsbehovet. För att uppnå sprickbreddsklass I bör: 

- dragspänningen i armeringen begränsas enligt tabell 2.4 

- betongens effektiva area utökas till hela tvärsnittsarean 
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Detta sätt att begränsa stålspänningen baseras på en metod som används i Eurokod 2, 
som beaktar sprickbildning huvudsakligen orsakad av tvång och last. I och med 
övergången till Eurokod 2 finns därmed chans att sprickproblemet minskar.  

 A A fs s ef cth  (2.2) 

där 

As är armeringsmängden (mm2) 
Aef  är effektiv betongarea (mm2) 
σs  är armeringens dragspänning, begränsad till 420 eller  

fyk om lägre (MPa) 
fcth är högt värde för betongens draghållfasthet (MPa) 

Minimiarmering  Eurokod 2 

Vid beräkning av minimiarmering enligt Eurokod 2 [15], formel 2.3, erhålls en större 

armeringsarea än vid beräkning med BBK 04 [4], pga. att reducerad stålspänning 
redan tillämpas enligt normen. För att uppnå kraven för sprickbreddsklass I måste 
dock den effektiva betongarean fortfarande utökas till att utgöra hela tvärsnittsarean.  

A k k f As,min s c ct,eff ct=  (2.3) 

där 

As,min  är minimiarmeringens tvärsnittsarea i dragen zon (mm2) 
Act är betongytan i dragen zon precis innan den första sprickan uppkommer 

(mm2) 
σs är största tillåtna spänning i armeringen precis efter uppsprickning (MPa) 
fct,eff  är medelvärdet på betongens draghållfasthet då den första sprickan 

troligtvis uppkommer (MPa) 
k är en koefficient som kompenserar en minskning av tvångskrafter orsakad 

av ojämna egenspänningar 
 1,0 för liv med h ≤ 300 mm eller flänsar b ≤ 300 mm 
 0,65 för liv med h ≥ 800 mm eller flänsar b ≥ 800 mm 
kc är en koefficient som beaktar spänningsfördelningen omedelbart före
 uppsprickning och inre hävarmens ändring inom tvärsnittet. Vid ren 
 dragning = 1,0 
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Tabell 2.3: Sprickbreddsklasser. [3] 

försumbara

Mycket höga krav

på säkerhet mot

sprickor

Måttliga krav på

säkerhet mot 

sprickor

0,5 ‰ 0,6 ‰ 0,8 ‰ Inga krav

Armering Utökad 

minimiarmering

eller helst 

spännarmering

I vissa fall

utökad

minimiarmering

härdning

Högsta 

utförande- och

Tredje högsta

utförande- och

och härdningsklass

Fri krympning

Beskrivning

Max sprickbredd < 0,3 mm

och härdningsklass

Nästa högsta

utförande- och

och härdningsklass

Nästa högsta

utförande- och

och härdningsklass

minimiarmering

50 % av Inga krav

Utförande och

< 1,0 mm Inga krav Inga krav

Sprickbreddsklass I II III IV

Kraven på 

sprickbredder

begränsas till krav

på lastöverföring i

sprickorna

Inga sprickkrav -

konsekvenserna av

sprickor är

 

Tabell 2.4: Reducering av stålspänning för begränsning av sprickbredd, wk . [15]  

Stålspänning 

[MPa] wk= 0,4 mm wk= 0,3 mm wk= 0,2 mm

180 40 32 25

200 32 25 16

240 20 16 12

280 16 12 8

320 12 10 6

360 10 8 5

400 8 6 4

450 6 5 -

Stångdimension [mm]

 

2.2.3  Utförandets betydelse 

Glidskikt 

För att minimera friktionen och därmed tvångskrafterna bör ett glidskikt placeras 
mellan platta och underlag. Olika lämpliga material för att minska friktionen är 
exempelvis plastfolie, tunt lager sand, vaxad papp eller duk av geotextil. En ytterligare 
reduktion av friktionen kan uppnås med dubbla lager av plastfolie se figur 2.9. [3]  
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Figur 2.9: Friktionskoefficientens storlek för olika underlagsmaterial. [18] 

2.3  Specifika detaljers inverkan 

2.3.1  Fogar 

Stora golv medför stora rörelser som uppkommer pga. betongens krympning. För att 
sprickor inte ska uppkomma av rörelserna bör konstruktionen förses med fogar. 
Fogarna delar upp stora golvytor i mindre ytor skilda från varandra.  

De vanligast förekommande fogarna är: 

- Isolationsfog 

- Kontraktionsfog 

- Dilatationsfog  

- Arbetsfog 

Stora golv kräver fogar, men de bör minimeras till antalet då de utgör svaghetszoner i 
golvet och kan resultera i stora underhållskostnader. Fogarna kan också ge problem 
med stötreaktioner vid trucktrafik och hygieniska problem eftersom smuts lätt fastnar 
i fogen. [22] 
Det är vanligt förekommande med skador på fogar och därför är det viktigt att 
noggrant planera fogarnas utformning och placering i ett tidigt skede, för att minimera 
kostnader för reparationer och underhåll. Bristfällig planering och ofördelaktig 
placering av fogarna kan leda till stora problem vid användning av golvet. Lämpligt är 
att placera fogarna till ytor som inte trafikeras alls eller är mindre trafikerade. Om 
skador uppkommer finns flera faktorer som påverkar dess utveckling: 
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- Trucktrafikens frekvens och storlek 

- Hjulens hårdhet 

- Golvets styvhet och tjocklek 

- Golvets smutsighet 

Isolationsfog 

Isolationsfogens uppgift är att skilja två konstruktionsdelar från varandra [14]. Mot 
golvet angränsande ytor, såsom fundament, pelare och väggar, skall förhindras att 
låsas fast mot betongen. Fastlåsning kan i sin tur leda till sprickbildning. Rörelse tillåts 
både i vertikal- och horisontalled. I fogen placeras ett elastiskt fogmaterial som kan 
tillåta betongens expansion och krympning. Materialet får inte vara för styvt vilket 
förhindrar betongen att röra sig. Materialet får inte heller påverkas av uppfuktning. 
Till lämpliga material kan cellgummiskiva, skumplast, mineralull, EPS eller XPS 
räknas. Fogens erforderliga tjocklek påverkas av storleken på plattrörelserna men bör 
ha en rörelsemån på ungefär 10-20 mm. [3] 

Kontraktionsfog 

Kontraktionsfogen tillåter plattan att röra sig vinkelrätt mot fogen och samtidigt 
överföra last över fogen. Fogens huvudsakliga uppgift är att styra sprickor pga. rörelser 
till fogen [22]. Kontraktionsfogen utförs genom att spår sågas i plattan till ett djup på 
1/4-1/3 av plattans tjocklek. Sågningen skall inte utföras för tidigt då betongen trasas 
sönder kring snittet och inte för sent, då sprickor kan hinna uppträda mellan fogarna. 
Lämplig tidpunkt för när sågningen skall utföras beror på betongreceptet, plattans 
tjocklek samt temperaturen men sätts som regel sällan efter 12 timmar. Den slutliga 
fogfyllningen bör inte appliceras innan den största delen av betongens krympning skett 
efter ca. ett år. Annars finns risk för att fogmaterialet lossnar. Fram till dess bör en 
tillfällig fogning anordnas, exempelvis en plastlist. [3]  

Kontraktionsfogen är relativt enkel att laga och underhålla, dock krävs många för att 
möjliggöra sprickanvisning. Metoden lämpar sig främst för tunnare plattor, 
100-150 mm, som är mindre armerade eftersom armeringen inte är tillräckligt 
sprickfördelande. För tjockare plattor, ca. 200 mm, som är dimensionerade för större 
laster krävs en större armeringsmängd. I dessa fall är metoden mindre lämplig. [1] 

Dilatationsfog 

Dilatationsfogens uppgift är främst att dela upp golvet i mindre delar, se figur 2.10, för 
att tillåta erforderliga rörelser och har en eller flera fria rörelseriktningar. För att 
upprätthålla god lastöverföring mellan plattorna används dymlingar. 

Dilatationsfogen medför att fogens kanter skyddas från tung trucktrafik, men å andra 
sidan medför metoden mer arbete vid eventuellt underhåll och reparationer. 
Dilatationsfogen lämpar sig för stora golv då plattindelningen kan vara ca. 40x40 m. 
Metoden är dyr. [1] 
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Figur 2.10: Placering av dilatationsfogar i platta på mark. [3] 

Arbetsfog 

Arbetsfogen utgör skarven mellan skilda gjutetapper [22]. Den utförs av arbets-
tekniska skäl vid gjutning [16]. Antingen utförs fogen som dilatationsfog eller fog 
jämnstark med plattan vilket innebär att armering läggs kontinuerligt över 
fogen [3, 22]. För arbetsfogar finns ett antal formar att tillgå, med varierande material 
och utformning. Vid montering av formarna är det av yttersta vikt att fogen placeras 
rakt och vertikalt. Det är också viktigt att fogen är tät för att förhindra betongen att 
läcka ut, vid läckage finns risk för sprickbildning längs fogen. Fog jämnstark med 
plattan är en gammal beprövad metod som är enkel att utföra och medför en lägre 
kostnad. Fogen skyddar inte kanterna mot trucktrafik och delar inte in golvet i rörliga 
partier. [1] 

2.3.2  Fukthärdning 

Fukthärdning innebär det sätt på vilket betongytan behandlas, ur fuktsynpunkt. 
BBK 04 [4] säger ”För betongytor som kommer att utsättas för kraftig nötning bör 
särskild uppmärksamhet ägnas åt härdningsbetingelserna och behovet av särskilda 
härdningsåtgärder”, vilket poängterar vikten av en bra och rätt utförd härdning. [4] 
Det finns tre olika utföranden: 

- vattenhärdning 

- membranhärdning 

- lufthärdning 

Fukthärdning av betongen är ett krav för att motverka plastiska krympsprickor 
(torksprickor), uttorkningskrympning samt för att öka ytans nötningsmotstånd. Efter 
gjutningen, när betongmassan övergår från lös och formbar till ett hårt material, 
kräver hydratationen tillgång till vatten [24]. Därför är betongen mycket känslig för 
uttorkning och den relativa fuktigheten bör ej understiga 80 % [3]. När det finns 
separationsvatten kommer det att sugas tillbaka in i betongen och ge upphov till 
dragpåkänningar genom konstruktionen. Om dessutom snabb uttorkning sker de första 
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timmarna efter gjutning kan synliga sprickor uppkomma, s.k. plastiska krympsprickor 
eller torksprickor. Dessa sprickor kan vara djupa och breda, och oftast 
genomgående. [24] 

Störst risk för plastisk krympning är vid låg relativ fuktighet, kraftig vind och hög 
omgivande temperatur [3]. För att minska risken för plastiska krympsprickor är det 
därför viktigt att fukthärdningen kommer igång så fort som möjligt. 

Brist på fukt i ett tidigt skede försämrar betongens väsentliga egenskaper som 
slitstyrka, beständighet, täthet etc. eftersom cementreaktionerna avstannar. 
Avdunstningen är störst vid betongens yta och därmed förödande för täckande 
betongskikt och beständighet då både vatten- och kloridinträngningen ökar. Bristfällig 
härdning kan därför spoliera ett i övrigt väl utfört arbete. [24] 

Vattenhärdning 

Vattenhärdning innebär att man eftersträvar att betongytan ska förbli fukt-
mättad [24]. Det fås genom att man regelbudet tillför vatten under en viss tidsperiod 
eller använder uppfuktade textiler [25]. Teoretiskt sett är det en mycket bra metod att 
genom tillförsel av vatten motverka för tidig uttorkning och plastiska krympsprickor. 
Dessutom tillgodoses vattenbehovet till cementreaktionen som ger betongen dess 
beständighet, täthet och slitstyrka [13]. Vid utförande är det viktigt att vattnet inte 
tillförs som en stråle mot ytan, då det finns risk att cementet rinner av och ytan 
försvagas. Därför bör vattnet tillföras som en dimma. [25] 

Vattenhärdning är en gammal och beprövad metod som med rätt utförande ger att bra 
resultat, men den är både tidskrävande och i vissa fall opraktisk. [25] 

Membranhärdning 

Membranhärdning innebär att man försluter betongytan på något sätt, för att 
minimera avdunstningen. Detta görs förslagsvis med en plastfolie som förseglar 
betongen när den är färsk och blöt då folien fastnar mot ytan, alternativt en 
vaxbaserad härdningsvätska som sprutas över betongen, som då bibehåller fukten. [24] 
Härdningsvätskan slits bort med tiden, men kan även skuras bort. 

Plastfolie 

Plastfolien försluter betongen och är enkel att lägga ut. Det är viktigt att förhindra att 
luft tränger in under plasten, vilket kan torka ut betongen [25]. Plastfolien är ett bra 
alternativ till vattenhärdning om gjutområdet inte behöver nyttjas. Vid användning av 
området trampas folien lätt sönder och flikas upp eftersom den är så skör. Det finns 
stor risk att folien inte ligger kvar, och uppfyller därför inte sin funktion. 

Membranhärdningsvätska 

Membranhärdningsvätska är en något sämre metod än plastfolie men som alltid är 
praktiskt genomförbar oavsett omständigheter. Den tillåter även att utrymmet kan 
användas under resterande härdningstid, men är bevisligen inte lika effektiv som 
vattenhärdning [24]. Vid applicering är det svårt att uppnå ett jämnt fördelat skikt, 



2.3. SPECIFIKA DETALJERS INVERKAN 

 21 

vilket leder till ojämn uttorkning och därmed risk för plastiska krympsprickor och 
lokala färgskiftningar [13, 26, 27]. 

Lufthärdning 

Lufthärdning innebär att betongen ej förseglas och alltså torkar ut pga. luftens 
omgivande temperatur och relativa fuktighet. Detta bör undvikas då vattenavgången 
sker snabbt, med synliga plastiska krympsprickor som följd. [24] 
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Föreslaget åtgärdsprogram 

Arbetet har resulterat i ett antal förslag till åtgärder som bör vidtas för att minimera 
risken för synliga sprickor i industrigolv utsatta för tösalter. Resultatet består även av 
ett förslag till åtgärdsprogram och en checklista för att säkerställa kvaliteten och att 
utförandet sker enligt ställda krav. 

Scanias serviceverkstäder riskerar att utsättas för klorider. Enligt SS-EN 206-1[14] 
skall exponeringsklass XD3 väljas för den konstruktion som är cykliskt våt och torr och 
utsatt för klorider. 

Exponeringsklass XD3 ställer ett högt krav på betongens täthet, vilket erfordrar ett 
max vct på 0,40. 

Eftersom höga krav ställs på nötningsmotstånd i ytskiktet i industrilokaler och därmed 
på konstruktionens livslängd erfordras en hög betongkvalitet. För ett industrigolv i 
exponeringsklass XD3 med vct 0,4 krävs betongkvalité C40/50. [3] 

Vid max vct 0,40 skall vatteninnehållet ej överstiga 175 kg/m3, se figur 2.8. Använd 
drickbart blandningsvatten. [16] 

Vct 0,40 och ett max vatteninnehåll på 175 kg/m3 ger konsistensklass S2, som bör 
eftersträvas. Avsteg med hänsyn till pumpbarhet kan tillåtas.  

Använd anläggningscement, CEM I, för mindre krympning. Genom att reducera 
cementinnehållet så mycket som möjligt, förutsatt samma vct, fås en betong med 
mindre krympning och ”överhållfastheten” minskar. 

Största och mest önskvärda stenstorlek är 32 mm, det är idag sällsynt och 27 mm är 
troligtvis det största att tillgå [20]. Stenstorleken kan komma att reduceras ytterligare 
pga. försvårat utförande (pumpbarhet, tungt arbete etc.). Efterfråga en singelrik och 
välgraderad ballast. 

Krympreducerare, förslagsvis polypropylenglykolbaserad, rekommenderad dosering 
1-3 % av cementvikt. 
Tillsätt eventuellt vattenreducerare för att öka pumpbarheten. Tillsätts i doseringar 
upp till 0,5 % av cementvikten. 

Kapitel 
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För att dimensionera industrigolv mot sprickor bör armering placeras i överkant så 
nära ytan som möjligt med hänsyn till täckande betongskikt, då sprickor i underkant 
ofta kan accepteras. Armering mot laster placeras i underkant. Därför rekommenderas 
en dubbelarmerad platta, som dessutom ger större möjlighet att i framtiden byta 
verksamhet i lokalen. Enkelarmerad platta bör undvikas då den är känsligare för stora 
punktlaster och ojämna underlag. Krav bör ställas på att armeringen inte trampas ned 
under byggtiden. 

För att uppnå fullgod armering, räkna med reducerad stålspänning samt Aef  som hela 
tvärsnittets area. För bästa möjliga sprickfördelning skall armeringsjärnen vara 
placerade så tätt som möjligt, dock måste hänsyn tas till utförande och dmax. 

Vid stora industrigolv är det lämpligt med dilatationsfogar, indelning i partier om 
ca. 40x40 m men avståndet mellan fogarna bör ej överstiga 40-50 m. Enkelarmerad 
platta eller mindre golv med liten armeringsmängd kan utföras med kontraktionsfogar. 

Arbetsfogar kan utföras antingen som dilatationsfog eller fog jämnstark med plattan 
beroende på golvets storlek. 

En god planering i ett tidigt skede som beskriver fogens utformning och placering är 
väsentligt för att uppnå mindre underhåll och längre livslängd. Placera fogarna under 
ställage och försök att undvika fogar i körstråk. Vid fog jämnstark med plattan är 
placering speciellt viktig då fogkanterna är känsliga mot slitage. Sträva efter att 
begränsa antalet fogar utan konsekvenser för industrigolvet. 

Välj först och främst vattenhärdning om omständigheterna tillåter. Välj i andra hand 
plastfolie om gjutområdet inte skall nyttjas under härdningen. Välj i sista hand 
membranhärdningsvätska. Härdningen skall minst pågå tills 70 % av betongens 28-
dygns tryckhållfasthet uppnåtts. 
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Slutsatser och diskussion 

På uppdrag av DynaMate har vi tagit fram ett förslag till åtgärdsprogram för att 
minimera krympsprickor i industrigolv. Åtgärdsprogrammet är framställt på ett 
lättbegripligt sätt för att underlätta för användaren. Ambitionen är att åtgärds-
programmet ska kunna ge DynaMate ett önskvärt resultat i framtida projekt och även 
belysa problemet ur nya synvinklar. 

Uppkomsten av sprickor påverkas av många faktorer genom hela kedjan, från att 
betongens sammansättning bestäms till efterbehandling av det färdiga golvet. Det 
påverkas även av många tillfälligheter som kan vara svåra att påverka, exempelvis 
väderlek. De faktorerna som har störst inverkan på sprickornas uppkomst och som 
beställaren på ett kontrollerat sätt kan påverka är: 

- Reducera betongens krympning. Betongens sammansättning bör väljas enligt 
följande: ballast med stort dmax och utan partikelsprång, anläggningscement 
CEM I, krympreducerare, litet vatteninnehåll. 

- Rätt mängd armering. Armeringsmängden måste vara beräknad utifrån 
betongens verkliga hållfasthet för att verka sprickfördelande. Beräkna 
armeringsmängd enligt Eurokod 2 och förslagsvis med en utökad effektiv area. 

- Reducera tvånget. Detta kan göras genom fogar och glidskikt. Välj rätt fog för 
rätt ändamål. Planera fogarna så att de placeras på lämpliga platser. 

- Väl utförd fukthärdning. Se till att med lämplig härdningsmetod motverka att 
vattnet i betongen torkar ut för snabbt. Detta för att motverka krympsprickor.  

- Kommunikation. Beställaren måste ha en tydlig kravformulering och förmedla 
denna till alla inblandade parter. 

Eftersom det i teorin bästa kan vara svårt att utföra praktiskt görs många avsteg från 
överenskommelser eller god praxis utan kännedom för beställaren. För att lösa 
problemet krävs åtgärder. Alla parter måste vara väl införstådda i problematiken så 
att alla arbetar mot gemensamma mål. För att möjliggöra detta bör fler kontroller 
införas för att säkerställa kvaliteten och att utförandet sker enligt ställda krav. 

Kapitel 
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4.1  Förslag till fortsatta studier 

Ett förslag till fortsatta studier är att utöka åtgärdsprogrammets omfattning så att det 
innefattar alla omständigheter och förutsättningar. Ett annat förslag är att utföra 
laborationsförsök av små golv med olika kombinationer av betongrecept, armering, 
härdning etc. för att hitta en mer exakt lösning. 

4.1.1  Alternativa betongtyper 

Andra betongtyper för vidare studier är injekteringsbetong, stålfiberbetong och själv-
läkande betong. 

Injekteringsbetong är en konventionell betong fast med större mängd ballast och låg 
cementhalt. Metoden innebär att en form fylls med ballast och armering, där ballasten 
vibreras och bildar ett stenskelett. Ballasten bör ha ett partikelsprång för att bilda 
hålrum som därefter injekteras ovanifrån med en cementslurry. Då stenskelettet är 
packat och ballasten har direktkontakt skapas ett inre mothåll vilket förhindrar 
krympning. Försök på injekteringsbetong utfört av CBI visar en uppmätt krympning 
på 0,05-0,1 %‰, vilket kan jämföras med 0,6-1,0 %‰ för dagens konventionella betong. 
Pga. att krympningen är så pass liten kan antalet fogar reduceras. [5] 

Stålfiberbetong tillverkas genom tillsättning av stålfiber till betongmassan. Använd-
ningsområdet för fiberbetong är främst stora industrigolv där stora produktionsvinster 
kan uppnås genom att ersätta armeringsnät med fiberbetong. Framförallt förbättrar 
fiberarmeringen den statiska lastkapaciteten men har även effekt på krymp-
sprickor. [28] Det går att kombinera fiberarmering med konventionell armering, som 
då kan reduceras, för att uppnå bra sprickfördelning [29]. 

Självläkande betong innebär att betong läker uppkomna sprickor, vilket länge har varit 
känt. Självläkning är vid låga vct möjligt genom att ohydratiserat cement reagerar med 
vatten. Vid höga vct sker läkningen med hjälp av karbonatisering när vatten tränger 
ned i sprickan. Den självläkande förmågan fungerar bäst i sprickor under 0,3 mm men 
varierar beroende på betongens sammansättning och yttre faktorer. Olika medel har 
under senare år framtagits som antingen kan appliceras på betongytan eller gjutas in i 
betongen. [30] 
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Förslag till åtgärdsprogram 

A.1 Vägledning för sprickminimering 

Förutsättningar 

Exponeringsklass: 
XD3 

Livslängdklass: 
L50, dvs. 50 år 

Betong 

Vattencementtal, vct:  
≤0,40 

Betongkvalitet: 
C40/50 

Vatteninnehåll: 
≤175 kg/m3 

Cementinnehåll: 
≤440 kg/ m3  

Genom att reducera cementinnehållet så mycket som möjligt, förutsatt samma vct, fås 
en betong med mindre krympning och ”överhållfastheten” minskar. 

Konsistensklass: 
S2, trögflytande, sättmått 50-90 mm. Avsteg får endast ske med hänsyn till 
pumpbarhet.  

Cementtyp: 
Anläggningscement CEM I 

Ballast: 
Största möjliga dmax, är oftast 27 mm.  
Välgraderad ballast utan partikelsprång.  

Appendix 
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Naturballast i största möjliga utsträckning. 

Krympreducerare: 
Polypropylenglykolbaserad eller motsvarande.  
Rekommenderad dosering 1-3 % av cementvikt. 

Vattenreducerare:  
Tillsätts endast för att öka pumpbarheten. 
Doseringar upp till 0,5 % av cementvikten. 

Övriga tillsatsmedel: 
Tillsätts vid behov efter övervägande av bieffekter. 

Armering 

Kvalité: 
B500B 

Armeringsmängd och placering: 
Armering placeras i överkant så nära ytan som möjligt. 
Dubbelarmerad platta. 
Minimiarmering enligt Eurokod 2 med reducerad stålspänning. 
Effektiv area, Aef, beräknas som hela tvärsnittets area.  
Välj armeringsjärn med liten stångdiameter och tät placering. 

Täckande betongskikt: 
Uppåt 45 mm 
Nedåt 50 mm  

Fogar 

Sträva efter att begränsa antalet fogar utan konsekvenser för industrigolvet. 
Dilatationsfogar, indelning i partier om ca. 40x40 m, max 40-50 m mellan fogarna. 
Kontraktionsfogar vid enkelarmerad platta eller mindre golv med liten armerings-
mängd.  
Arbetsfogar antingen som dilatationsfog eller fog jämnstark med plattan beroende på 
golvets storlek. Kontinuerliga golv utan dilatationsfogar kan utföras genom att armera 
golvet i båda riktningar. Däremot erhålls ett stort antal arbetsfogar/dygnsfogar som 
utgör svaghetspunkter med risk för sprickbildning.  
Placera fogarna under ställage och försök att undvika fogar i körstråk. Vid fog 
jämnstark med plattan är placering speciellt viktig då fogkanterna är känsliga mot 
slitage. 

Härdning 

Härdningsmetod skall väljas i följande ordning: 

1. Vattenhärdning om omständigheterna tillåter. 
2. Plastfolie om gjutområdet inte skall nyttjas under härdningen. 
3. Membranhärdningsvätska. 
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Härdningen skall minst pågå tills 70 % av betongens 28-dygns tryckhållfasthet 
uppnåtts.  

Kontroll 

Armeringens läge   Referenskrympning 
Armeringsmängd   Hållfasthetsklass 
Sättmått    Temperatur och fuktighet under härdningsfasen 
Temperatur på levererad betong 
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A.2 Checklista 

Förutsättningar

Exponeringsklass

Livslängd

Plattjocklek

Underlag

Betong
VCT 

Vattenhalt

Cementhalt 

Cementtyp

Hållfasthetsklass

Stenmax

Konsistensklass

Referenskrympning

Krympreducerare

Vattenreducerare

Övriga tillsatsmedel

Armering
Dubbelarmering

Centrisk armering

Underkantsarmering

Överkantsarmering

Armeringsmängd

S-avstånd

Övre täckande betongskikt

Undre täckande betongskikt

Härdningsmetod
Vattenhärdning

Plastfolie

Membranhärdningsvätska

Lufthärdning

Fogar

Övrigt:

Checklista/uppföljning

Projekt: Ansvarig: Datum:

KommentarVal
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