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Sammanfattning 

Rapporten innehåller tre delar. Den första delen utgör en sammanställning och översiktlig 
presentation av temperatursprickor samt förebyggande åtgärder mot sådana sprickor. Det är en 
teoretisk del där den intresserade projektören kan sätta sig in i olika alternativ, vägledas till 
utförligare litteratur, samt få en del praktisk information inför projekteringen av respektive 
åtgärd. 

Den andra delen avhandlar beräkning av risk för temperatursprickor samt projektering av 
vattenkylning som sprickbegränsande åtgärd. Två kompletterande metoder gås igenom för 
effektiv beräkning: 

• handboksmetoden CraX1 (från Luleå tekniska universitet) för snabbare kontroller 
• finita differensanalyser i beräkningsprogrammet ConTeSt Pro för noggrannare 

projektering 
 
Här presenteras även en utveckling av nuvarande standarder via dimensionering av kylsystem 
för vätskekylning med hjälp av Bernoullis ekvation. Jämförelse görs med approximationen med 
Mannings formel, vilken i dagsläget förekommer i branschen. Beräkningsdelen avslutas med ett 
beräkningsexempel. Förutom att föreskriva god projektering, belyser exemplet dessutom några 
av beräkningsprogrammens möjligheter och begränsningar. 

Rapportens tredje del utvärderar den nuvarande beräkningen av risk för temperatursprickor i 
ung betong, samt projekteringen och genomförandet av tillhörande åtgärder. Detta görs via 
studier av referensobjekt och intervjuer med samtliga involverade aktörer, d.v.s. beställare, 
konstruktörer, entreprenörer och leverantörer. Rapporten syftar till en sammanställning och 
återföring av kompetens och erfarenhet, så att förbättringspotential i förebyggandet av 
temperatursprickor kan identifieras, och projekteringen kan förbättras med hänsyn till 
produktionens förutsättningar. 

Nyckelord: Temperatursprickor; Ung betong; Vattenkylning; Feedback; Åtgärder; 
Dimensionering; Härdning; ConTeSt Pro; Bernoullis ekvation.  
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Abstract 

The report contains three parts. The first part is a summary and overall presentation of thermal 
cracks and preventing measures against such cracks. This is a theoretical part where the 
interested designer can get acquainted with various alternatives, be guided to more detailed 
literature, and receive some practical information regarding the design of the respective 
measures. 

The second part deals with calculation of the risk for thermal cracks and design of water cooling 
as a limiting measure. Two complementary methods are reviewed for efficient calculation: 

• the handbook method CraX1 (by Luleå University of Technology) is used for quick 
verification 

• finite differential analysis in the calculation tool ConTeSt Pro for more precise projecting 
 
Here is also presented a development of existing standards through design of the cooling system 
by means of the Bernoulli equation. Comparison is made with the approximation with 
Manning’s formula, which occurs in the field today. The calculation part is concluded with a 
calculation example. In addition to prescribing good project planning, the example also 
highlights some of the calculation programs’ possibilities and limitations. 

The third part of the report evaluates the current calculation of the risk for thermal cracking in 
young concrete, as well as the design and implementation of thereto related measures. This is 
done through studies of reference objects and interviews with all parts involved, i.e. clients, 
consultants, contractors and suppliers. The report aims to a compilation and transfer of skill and 
experience, so that potential for improvement in the prevention of thermal cracking can be 
identified, and the design can be improved with regard to the conditions of the construction 
phase. 

Key words: Thermal cracks; Young concrete; Water cooling; Feedback; Measures; Design; 

Hardening; ConTeSt Pro; The Bernoulli equation 

 
  



iv 
 



v 
 

Förord 

Du håller i din hand ett examensarbete på 15hp, framställt av två studenter från 
högskoleingenjörsprogrammet Byggteknik och design 180hp på Kungliga Tekniska Högskolan i 
Haninge. Arbetet har tagits fram i samarbete med Ramböll Sverige AB och Skanska Teknik, och vi 
vill gärna ta tillfället i akt att rikta ett stort tack till alla som har bidragit till vårt examensarbete. 

Först ut, alla hjälpsamma konstruktörer, entreprenörer, beställare och betongleverantörer som 
delat med sig av sin expertis, sina åsikter och sin dyrbara tid, genom att delta i våra intervjuer 
och studier av referensobjekt. 

Tack Olga Ilina som har lärt oss ConTeSt Pro, guidat oss genom all litteratur, samt försett oss 
med underlag för beräkningsexemplet. Tack även Jonas Naddebo, projektledare för Skanska P3, 
som har hjälpt oss att komma i kontakt med vår handledare på Skanska Teknik. 

Ett särskilt tack till våra engagerade handledare: Ali Farhang på Ramböll, som har initierat 
projektet, och Hans Hedlund på Skanska Teknik, som försett oss med långa listor av kontakter, 
höga drivor av rapporter, samt tålmodiga svar på våra frågor. 

Slutligen vill vi tacka Adnan Ploskić och Sture Holmberg, lärare och doktorand respektive 
professor inom strömnings- och klimatteknik, för ovärderlig hjälp och vägledning vid 
dimensionering av kylsystem, samt Sven-Henrik Vidhall, vår examinator på KTH, som alltid tagit 
sig tid att svara på våra frågor. 

Några nämnda, inga glömda! Utan all er hjälp hade rapporten blivit så mycket tunnare…  

 

Stockholm, juni 2011 

Sara Tilfors och Nessa Yosef Nezhad Arya 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Temperatursprickor i ung betong är ett relativt nytt område som fått allt mer plats i forskning och 

specialiserande facklitteratur de senaste decennierna. [9] Resultat och framsteg inom ämnesområdet 

står dock främst att finna i spridda rapporter och avhandlingar. Behov finns av en översiktlig 

sammanställning av denna kompetens, med referenser för fördjupade studier. 

Majoriteten av litteraturen är teoretisk och forskningsbaserad. Koppling till produktionsskedet 

efterfrågas och behov finns av en utvärdering av projektering och utförande av de vanligaste åtgärderna 

mot temperatursprickor.  

Det finns en stor kompetens inom branschen men återkoppling och feedback är ytterst begränsad. 

Information och åsikter är spridda mellan alltför många källor och en enhetlig bild saknas helt. [202] 

1.1.1 Projektering av temperatursprickor 

Analys av risk för temperatursprickor kan antingen genomföras som en del av projekteringsarbetet eller 

föreskrivas vid upphandling av entreprenör, varefter denna måste överlåta åt konsulter att beräkna risk 

och föreskriva åtgärder under produktionsskedet. Vilken part som utför temperaturspricksanalysen, 

samt när detta görs, avgörs i stor grad av projektets entreprenadform. 

I dagsläget råder på de flesta byggkonsultföretag brist på konstruktörer med tillfredsställande kunskap 

inom projektering av temperatursprickor. Ramböll är ett av de konsultföretag som regelbundet utför 

projektering av förebyggande åtgärder. Dessvärre är de kvalificerade konstruktörerna för få och 

överbelamrade med jobb. Vidare saknas förståelse för hur föreskrivna åtgärder genomförs i produktion 

och hur projekteringen kan produktionsanpassas. [202] 

I majoriteten av fallen föreskriver dock byggkonsultföretagen enbart vilka konstruktionsdelar som måste 

kontrolleras med hänsyn till risk för temperatursprickor. Det åligger sedan entreprenörerna att 

upphandla en konsult för beräkning av risker och projektering av åtgärder. Detta kan antingen göras före 

anbudet, varpå kostnaderna för anbudsarbetet ökar, eller efter, varpå tidplan och kalkyler blir osäkrare. 

Skanska är en av de byggentreprenörer som utföra sina egna beräkningar vad gäller temperatursprickor. 

Detta ökar avsevärt möjligheten till återföringen av kunskap och erfarenhet inom företaget, vilket 

underlättar deras utveckling av hållbara metoder. Deras största problem vad gäller temperatursprickor 

uppstår när de inte själva utför projekteringen, utan erhåller undermåliga handlingar från externa 

byggkonsulter. [201] 

Skanskas intresse i detta examensarbete ligger delvis i att förbättra sin egen projektering, men 

framförallt i att öka projektörernas förståelse för byggskedet. Genom att underlätta och förbättra 

projekteringsarbetet i framtida utförandeentreprenader, erhåller entreprenörerna bättre förutsättningar 

vilket underlättar planeringen, sänker totalkostnaden och möjliggör ett bättre slutresultat. En generell 

efterfrågan finns även på statistik och ekonomiska aspekter för att kunna styra utvecklingen av 

projekteringsprocessen och de åtgärder man kan behöva vidta. [201, 202] 
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1.1.2 Kylsystem 

En av de vanligaste åtgärderna för att förebygga risk för temperatursprickor - vattenkylning av betongen 

under härdningen - saknar etablerade dimensioneringsmetoder av kylsystemet för det praktiska 

utförandearbetet. I dagsläget finns endast tabeller och dokument för approximativa uppskattningar, och 

problem med matning till kylrören är en av de vanligaste anledningarna till att betongen spricker i 

vattenkylda konstruktioner. Principiella beräkningsmetoder för dimensionering av kylsystem efterfrågas 

därför av både konstruktörer och entreprenörer, och skulle effektivisera och förbättra såväl 

projekteringsarbetet som det praktiska genomförandet. [202] 

1.2 Mål och syfte 
Rapporten vänder sig främst till de konstruktörer som arbetar med projektering av åtgärder för 

begränsning av temperatursprickor, samt de entreprenörer som utför dessa. Övriga intressenter med 

insikt i byggbranschen skall dock kunna följa med i rapporten och på så vis sätta sig in i ämnet. 

Examensarbetet har i princip tre mål. Det första är att sammanställa en översiktlig presentation av vad 

temperatursprickor är och vilka olika åtgärder som kan sättas in för att förebygga problemen, med 

hänvisning till referenslitteratur för djupare studier. Syftet är att ge en allmän introduktion samt 

underlätta för de konstruktörer som söker djupare förståelse inom något delområde. 

Det andra målet ligger i att presentera en god projekteringsmetod, för såväl snabbare kontroller som 

noggrannare analyser, samt att ta fram en metod för dimensionering av kylsystemet.  

Det tredje och sista målet är en återföring av samtliga aktörers kompetens och erfarenhet, så att 

förbättringspotential i projektering av temperatursprickor kan identifieras. Syftet är här att utvärdera hur 

projektering och resulterande arbetshandlingar kan förbättras för att erhålla gynnsammare 

förutsättningar för produktion, bättre ekonomi för beställaren och en effektivare byggprocess. 

Sammanfattningsvis handlar detta examensarbete om att konsultera befintliga rapporter och 

avhandlingar, intervjua samtliga aktörer, studera utförda och pågående projekt, samt vidareutveckla 

nuvarande metoder för projektering av kylrör. Det övergripande målet är att skapa en enhetligare bild av 

problematiken, öka förståelsen och identifiera förbättringspotential. 

Önskan finns även att öppna en dialog och försöka överbrygga klyftan mellan entreprenörer och 

konstruktörer på lokal nivå, som ett steg i riktning mot ökad kommunikation och förståelse mellan 

parterna. 

1.3 Metoder och material 
De teoretiska delarna i examensarbetet grundar sig på en omfattande litteraturstudie av tidigare utgivna 

examensarbeten, avhandlingar, rapporter och facklitteratur för att klargöra bakgrund, förutsättningar 

och befintlig förståelse för området. Föreskrifter för projektering av vattenkylning i nygjuten betong tas 

fram med utgångspunkt i Luleå Tekniska Universitets hjälpmedel för handberäkning, CraX1.  
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Resultaten verifieras sedan med hjälp av FE-verktyget ConTeSt Pro. Ett beräkningsexempel redovisas för 

att illustrera projekteringen och effekten av åtgärden, samt för att jämföra dimensioneringsmetoden 

med en i dagsläget använd approximation. 

Återförandet av kunskap från produktionsledet till projekteringsskedet sker via intervjuer och studier av 

referensobjekt, genom att utvärdera hur olika åtgärder mot temperatursprickor projekteras samt 

genomförs i produktion. 

Intervjuerna genomförs med ett flertal projektörer, entreprenörer och betongleverantörer, samt en 

beställare, för att få insikt i alla aspekter och led som påverkar det slutliga resultatet. De intervjuade har 

valts med stor spridning i fråga om erfarenhet, bakgrund och geografisk placering. De flesta har stor 

erfarenhet av sin roll i processen, och många har jobbat med temperatursprickor under lång tid. 

Referensobjekten, samt tillhörande arbetsbeskrivningar, ritningar och utredningar, studeras för att 

utröna hur projektens förutsättningar kan förbättras. Pågående projekt studeras för att se hur man 

övergår från projektering till produktion, samt hur mätning och kvalitetssäkring genomförs. Avslutade 

projekt väljs för att bättre kunna utvärdera vad man kan utveckla och lära av. 

Teorin kommer således huvudsakligen från forskningsbaserade publikationer, varför denna bedöms ha 

hög pålitlighet. Beräkningsprogrammen grundar sig på forskarnas resultat, och även om såväl forskning 

som program kommer att utvecklas i framtiden, bedöms de ge tillfredsställande noggrannhet. 

Rapporten handlar dock främst om hur väl dagens teoretiska beräkningar och föreskrifter fungerar när 

de ska omsättas till praktik. Fallstudier såväl som intervjuer bedöms därför ge värdefull, om än subjektiv, 

information. Detta är rapportens viktigaste källa, eftersom branschens största begränsning antas ligga i 

den bristande förståelsen mellan parterna och deras åtaganden och förutsättningar. 

1.4 Avgränsningar 
Denna rapport avhandlar, som titeln anger, enbart temperatursprickor i ung betong. Observera att 

sprickor kan uppstå till följd av temperaturgradienter i betongen när som helst under dess livslängd. 

Detta arbete begränsar sig således till temperatursprickor som uppträder under betongens härdning. 

På grund av de generellt sett gynnsammare förutsättningarna inom husbyggnad (slankare konstruktioner 

med mindre inre tvång), har vi valt att enbart undersöka referensobjekt inom bro och anläggning, och 

därmed vinkla hela arbetet mot anläggningssidan. Fenomenet är naturligtvis detsamma även för många 

betongkonstruktioner inom husbyggnad varpå många åtgärder blir tillämpningsbara även för dessa. 

Presentationen av temperatursprickor samt de olika åtgärderna är översiktlig och hänvisar till 

referenslitteratur för djupare studier. Någon djupare analys av projekteringen görs enbart för 

vattenkylning av den härdande betongen via ingjutna kylrör. 

Praktisk utvärdering i form av intervjuer och referensobjekt begränsas till de åtgärder på vilka vi kan få 

praktiska exempel alternativt aktörer med erforderlig erfarenhet. 
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2. Introduktion till temperatursprickor 

Inom anläggningssektorn förväntas en betongkonstruktion oftast ha en livslängd på minst 100 år. Under 

denna tid måste betongen skydda armeringen och därigenom garantera att ingen korrosion initieras som 

kan äventyra konstruktionens bärförmåga. Detta kräver en solid och homogen betong med begränsad 

sprickbildning. Många av anläggningssidans betongkonstruktioner är dessutom utformade för att stå 

emot högt vattentryck, giftiga vätskor eller gaser. I dessa fall kan inget läckage accepteras, och därmed 

måste sprickvidden på de få sprickor som bildas vara liten. [9, 16] 

Sprickor i betongen resulterar i försämrad beständighet och funktion hos konstruktionen, samt 

förändrade fuktförhållanden. Även andra egenskaper hos konstruktionen kan påverkas, såsom 

bärförmåga, styvhet, deformation, täthet, ljudisolering och utseende. Hur stora konsekvenserna blir, 

beror dels av sprickornas utbredning, dels av betongens omgivande miljö. [4] Av dessa skäl är det viktigt 

att det finns en förståelse för hur sprickor uppstår och hur olika faktorer påverkar risken för 

sprickbildning. 

Temperatursprickor är ett allvarligt och ofta förekommande problem vid produktion av grova 

betongkonstruktioner, samt betongkonstruktioner under stort tvång. Det är dock fortfarande ett relativt 

ungt ämne med sporadiska satsningar inom forskning. [9, 16] Nedan följer endast en kort introduktion. 

Den som är intresserad av forskning, eller önskar fördjupa sig i något område, kan välja och vraka ur 

källförteckningen i slutet av denna rapport. 

2.1 Härdning 
När betong gjuts reagerar cement med vatten och värme genereras. Betongens temperatur stiger snabbt 

varpå konstruktionen expanderar. Om betongen hålls fast och rörelsen förhindras, t.ex. av angränsande 

konstruktionsdelar, uppstår tryckspänningar. Eftersom betongen fortfarande är ung har den låg 

elasticitetsmodul och tryckspänningarna förblir relativt små. [2, 12] 

I de flesta fall når betongen sin högsta temperatur inom 0,5-2 dygn, varpå temperaturen sjunker och 

konstruktionen kontraherar. Vid det här laget är mognadsgraden högre och elasticitetsmodulen större. 

Betongens benägenhet att krypa är alltså mindre och eftersom den förhindras att minska i volym 

motsvaras volymändringarna nästan helt av elastiska deformationer. Tryckspänningarna går snabbt mot 

noll (ofta efter bara några graders temperatursänkning) och istället uppstår nu dragspänningar i 

konstruktionen. I tjocka konstruktioner, såsom dammar, kan processen ta många år och inte avslutas 

förrän långt efter att betongen nått ett jämviktsläge med den omgivande temperaturen. [2, 16] 

2.2 Sprickbildning 
Temperatursprickor kan orsakas både av värmen som bildas under hydratationen och av 

temperaturgradienter i konstruktionen senare under dess livslängd. Denna rapport avhandlar dock 

enbart de sprickor som uppstår i samband med härdningsprocessen.  

Termisk spänning uppstår till följd av temperaturskillnader antingen inom konstruktionen eller mellan 

nygjutna etapper och äldre anslutande delar. Om materialet vore helt plastiskt och volymändringen fick 
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ske helt fritt, [4, 15] alternativt om betongen vore mindre värmetrög så att inga temperaturskillnader 

uppstod, [201] skulle temperaturspänningarna vara noll och inga sprickor skulle uppkomma. I 

verkligheten uppstår dock alltid tryck- och dragspänningar pga. temperaturrörelser och tvång. [4, 15]  

Den unga betongen är som sagt inledningsvis plastisk och deformerbar, men när den härdar växer dess 

styvhet. [4] Allteftersom mognadsgraden ökar händer två saker: 

• Elasticitetsmodulen ökar, varpå betongens krypbenägenhet minskar och volymminskningen 

förhindras. Dragspänningar växer till, vilket ökar risken för sprickor. [2] 

• Draghållfasthet ökar, varpå betongen klarar allt större dragspänningar och sprickrisken minskar. 

Sprickor uppstår när dragspänningarna överskrider dragkapaciteten. Dragspänningarna i konstruktionen 

måste alltså hela tiden vägas mot hur stor dragkapacitet betongen hunnit uppnå. Beroende på vad 

sprickrisken är accepteras olika dragspänningsnivåer för olika konstruktionsfall. [4, 13] 

 

Figur 1: Utveckling av temperatur, tvångsspänningar och hållfasthet i en nygjuten betongkonstruktion. [2] 
 

Temperatursprickor delas traditionellt in i två grupper utifrån dess utbredning (ytsprickor och 

genomgående sprickor), men på senare tid har det ansetts mer praktiskt att göra indelningen utifrån 

vilket skede sprickorna uppkommer i (expansionsfasen och kontraktionsfasen). Generellt kan dock sägas 

att ytsprickor uppstår vid stor skillnad i temperatur över konstruktionens tvärsnitt, medan risken för 

genomgående sprickor avgörs av medeltemperaturens variationer över tiden samt mellan 

konstruktionens olika delar. [2, 12, 13] 

          

Figur 2: Illustration av a) temperaturvariationer över tvärsnittet b) medeltemperaturens variation över tiden. [7]  
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2.2.1 Sprickbildning under expansionsfasen 

Expansionsfasen räknas fram till dess att betongen uppnått sin maximala temperatur. Den stigande 

temperaturen blir högst i konstruktionens centrala delar, varpå dessa expanderar snabbare än den 

omgivande, svalare betongen. Allteftersom temperaturen stiger och betongen ökar i styvhet, växer 

tryckspänningarna i konstruktionens inre delar samt dragspänningarna i dess yttre. [14]  

De inre tryckspänningarna står i proportion till betongens maximala temperaturstegring och uppnår 

normalt sitt största värde inom 1-3 dygn. Om olika delar av konstruktionen får olika medeltemperatur 

kan genomgående sprickor bildas. Ytsprickor uppkommer om temperaturskillnaden mellan ytan och 

konstruktionens centrala delar är stor. Hos grövre konstruktioner kan alltså ytsprickor förekomma tidigt 

under hårdnandet. Sprickor i denna fas självläker dock oftast då betongen svalnar och kontraherar. 

Observera att de alltjämt utgör sprickanvisning under betongens fulla livslängd. [1, 4, 13] 

2.2.2 Sprickbildning under kontraktionsfasen 

När betongen passerat sin maximala temperatur finns fortfarande en del cementpasta kvar som ännu 

inte reagerat med vatten. Betongen kommer att fortsätta generera värme, men inte i tillräcklig hastighet 

för att balansera ut avkylningen mot omgivningen. Betongens medeltemperatur svalnar sakta mot 

omgivningen och konstruktionen kontraherar. Vid det här laget är betongen dock styvare varpå 

volymförändringar förhindras så att tvång och spänningar byggs upp i större omfattning än innan. [5, 16] 

 

Figur 3: Illustration av sprickbildning under expansions- och kontraktionsfasen [7] 
 

Konstruktionens yttre delar svalnar snabbare än dess inre, vilket skapar en temperaturdifferens i 

betongens tvärsnitt. De yttre delarna drar ihop sig så att de tidigare dragspänningarna övergår till 

tryckspänningar och tidigare uppkomna ytsprickor (från expansionsfasen) sluter sig. Temperaturchocker, 

som t.ex. tidig avformning, innebär att betongens ytskikt kyls väldigt snabbt, vilket medför 

dragspänningar och därmed risk för nya ytsprickor. 

I betongens inre övergår samtidigt tryckspänningarna till dragspänningar, vilket innebär risk för 

genomgående sprickor. De största dragspänningar uppstår normalt efter 1-4 veckor, men det tar runt 3 

år innan de p.g.a. krypning försvinner helt. [1, 2, 4, 14]  
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Precis som i den föregående fasen kan genomgående sprickor uppstå om den stigande 

medeltemperaturen i konstruktionen skiljer avsevärt mellan olika delar i konstruktionen. Under 

kontraktionsfasen kan de även utvecklas som ett resultat av yttre tvång då betongens kontraktion 

förhindras via vidhäftning mot grunden och/eller anslutande konstruktioner. Observera att även tunnare 

konstruktioner, som normalt antas skonade från temperatursprickor, löper risk för genomgående 

sprickor under kontraktionsfasen. Konstruktionens mindre dimensioner jämfört med motgjuten sektion 

innebär ett betydande yttre tvång, och därmed stora dragspänningar. [2, 3, 14] 

Observera att sprickrisken alltså inte är störst vid temperaturmaximum utan betydligt senare. De 

sprickor som uppstår i denna fas är dessutom av störst betydelse, eftersom de blir bestående och för 

alltid påverkar konstruktionens täthet, beständighet, kemisk motståndskraft, mm. [1, 4, 12] 

2.3 Påverkande faktorer 
Som visas i bilden nedan är det många faktorer som påverkar risken för temperatursprickor. Den 

samlade effekten avgör hur betongen kommer att bete sig, samt hur hållfastheten och spänningarna 

kommer att utvecklas. Detta avsnitt behandlar kortfattat de viktigaste faktorerna. 

 

Figur 4: Det komplexa sambandet mellan olika faktorer som påverkar sprickrisken i en nygjuten betongkonstruktion [4] 

2.3.1 Mekaniska egenskaper 

De mekaniska egenskaper som påverkar sprickbildningen är betongens hållfasthetsklass, 

temperaturrörelser, elasticitet, krypning, brottmekanik och plasticitet. Betongens utvidgnings- och 

kontraktionskoefficienter har också inverkan. [4, 13] (Se 3.3.1 Anpassning av betongens egenskaper.) 
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2.3.2 Temperaturutveckling 

Om avsvalningen sker under lång tid (långsam krypning) ökar betongens töjbarhet och 

temperatursänkningen kan uppnås utan sprickbildning. Om betongens maximala temperatur istället är 

mycket större än omgivningens temperatur, eller konstruktionen är otillräckligt isolerad, kommer 

avsvalningen att ske snabbare, varpå sprickrisken ökar. [1, 2] (se 3.3 Temperaturstyrning). Några av de 

faktorer som avgör betongens temperaturutveckling är: 

• Betongens gjuttemperatur 

Skillnaden mellan den färska betongens temperatur och medeltemperaturen i anslutande 

konstruktionsdelar ger upphov till dragspänningar i konstruktionen. [1] (se 3.3.1 Anpassning av 

betongens egenskaper). 

• Betongens värmeutveckling 

Hur stor värmeutvecklingen blir i konstruktionen avgörs av betongreceptet, och då framförallt 

dess cementhalt (se 3.3.1 Anpassning av betongens egenskaper). 

• Konstruktionens utformning 

Hur snabbt konstruktionen svalnar beror på dess indelning i gjutetapper, samt de enskilda 

elementens geometri, dimensioner och isoleringsgrad. [16] (se 3.1 Konstruktiv utformning.) 

• Det omgivande klimatet 

Årstid och väderleksförhållanden avgör luftens och omgivande ytors temperatur, vilket påverkar 

betongens gjuttemperatur samt hur snabbt betongen svalnar. Plötsliga temperatursänkningar 

(temperaturchocker) kan bero på kallt och blåsigt väder eller för tidig eller plötslig formrivning. 

[1] (Se 3.3.4 Anpassning av betongens avsvalningshastighet.) 

2.3.3 Tvång 

Tvånget i en konstruktion definieras som summan av det inre tvång en nygjuten konstruktion utsätts för, 

och det yttre tvång anslutande konstruktioner medför. Det inre tvånget avgörs av hur stora betongens 

temperaturrörelser är, dess styvhet (E-modul) och brottseghet (duktilitet). Det yttre tvånget styrs av 

antalet motgjutna sidor, konstruktionens vidhäftning och glidning i gjutfogar, samt eftergivligheten hos 

grund och anslutande konstruktioner. Även utvidgning och kontraktion hos anslutande konstruktions-

delar och elementets läge i konstruktionen påverkar. [1, 4, 12, 13] (Se 3.4 Tvångsreducering.) 

Det yttre tvånget delas normalt in i translations- och rotationstvång, varav det första beskriver de 

spänningar som byggs upp då konstruktionen hindras från att expandera och kontrahera i längdled. 

 

Figur 5: Illustration av translationstvång i en nygjuten vägg på bottenplatta. (Bild av Sara Tilfors.) 
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Till följd av temperaturskillnaden inom konstruktionen kommer plattan att vilja böja sig och rotera. 

Rotationstvånget beskriver hur dessa rörelser i konstruktionen förhindras. För en vägg på en platta på 

mark avgörs rotationstvångets storlek av grundens styvhet, konstruktionens vidhäftning, bottenplattans 

geometri, samt betongens egentyngd (eftersom denna ger upphov till ett återhållande moment). [6] 

 

Figur 6: Illustration av rotation under expansions- och kontraktionsfasen i en nygjuten vägg på bottenplatta. [12] 
 

För mer information om translations- och rotationstvång, se 4.2.4 Tvång. 
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3. Teoretisk beskrivning av åtgärder 

Med hänsyn till gällande krav på beständighet samt den ekonomiska aspekten är det viktigt att man 

genomför en noggrann analys av risk för temperatursprickor så att man kan föreskriva kostnadseffektiva 

åtgärder, d.v.s. bästa möjliga resultat för minsta möjliga totalkostnad. Olika åtgärder kan vidtas i 

projekteringsskedet, vid tillverkning av betongen eller på byggarbetsplatsen. I detta kapitel presenteras 

och beskrivs åtgärderna, deras för- och nackdelar samt några praktiska tips för hur de bör tas med i 

projekteringen. För djupare studier hänvisas till angiven referenslitteratur. 

3.1 Konstruktiv utformning 
Redan vid den konstruktiva utformningen kan det vara bra att tänka på de egenskaper konstruktionen 

kommer att få under härdningsprocessen. Analys av risk för temperatursprickor görs dock normalt så 

sent att det kan vara svårt att påverka konstruktionslösningen då problemen uppmärksammas.  

Ju tjockare konstruktionen är desto mer förhindras värmeavgången från de centrala delarna till 

omgivningen. Medeltemperaturen blir högre, och temperaturskillnaderna blir större. Stora 

dimensionsvariationer kan dessutom ge upphov till lokala spänningskoncentrationer. Ju mer isolering 

konstruktionen har desto mindre blir temperaturgradienten över tvärsnittet, vilket är fördelaktigt främst 

under vintern. Samtidigt ökar medeltemperaturen, vilket alltid är en nackdel. [1] 

Det är också viktigt att fundera på hur stort tvång man skapar i konstruktionen och om detta kan minskas 

på något sätt, t.ex. via genomtänkt indelning i gjutetapper (se 7.4 Tvångsreducering). 

3.2 Sprickarmering 
Ytsprickors utbredning begränsas med hjälp av särskild sprickarmering, vilken läggs i konstruktionsdelar 

där risken för ytsprickor under avsvalningsskedet bedöms vara stor. Detta är enbart en åtgärd för att 

reducera sprickornas bredd och längd, vilket normalt leder till att antalet sprickor ökar samtidigt som 

sprickvidden minskar. På grund av armeringsjärnens höga värmeledningstal fås dock viss bortledning av 

hydratationsvärme till omgivningen, vilket minskar konstruktionens temperaturgradient och därmed 

dess risk för sprickbildning. 

Genomgående sprickor begränsas genom att armeringen förtätas i de zoner i konstruktionen där det 

största tvånget uppstår. [1, 4] Denna armering tar då dragspänningar och håller ihop konstruktionen så 

att sprickvidden minskar. [201] Vet man att sprickor kommer att uppstå kan sprickanvisningsfogar göras 

för att styra och begränsa sprickornas utbredning. [1, 4] 

3.3 Temperaturstyrning 
Det finns ett antal olika sätt att påverka risken för temperatursprickor genom att styra betongens 

temperaturutveckling. Nedan följer en kortare sammanställning av de vanligaste. 
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3.3.1 Anpassning av betongens egenskaper 

AMA Anläggning anger att betongen bör proportioneras så att de termiska spänningarna begränsas. [3] 

Den vanligaste metoden är att anpassa reaktionshastigheten, vilket kan göras på något av följande sätt:  

• Val av cementtyp 
För grövre konstruktioner rekommenderas anläggningscement, eftersom denna ger en 

långsammare temperaturutveckling under härdningen. Även självkompakterande betong är mer 

gynnsamt eftersom den kryper mer och därmed avlastar spänningarna tidigare. [201] 

Genom att använda långsamt hårdnande cement (LH-cement) istället för standard cement fås en 

långsam värmeutveckling. Cementtypen har dock även långsammare hållfasthetsutveckling och 

är därför opassande för mycket grova konstruktioner då avsvalningstiden kommer att ta 

månader. [1]  

• Reduktion av cementhalt 
Cementhalten kan minskas enligt följande metoder: 

o Högt vattencementtal 
Vattencementtalet (vct) bör generellt väljas så högt som möjligt med hänsyn till de andra 
krav betongen måste uppfylla. Högt vct innebär dock lägre hållfasthet och sämre 
vattentäthet. [7] 

o Vattenreducerande tillsatsmedel 
När kravet på vattentäthet och hållfasthet är högt kan cementhalten minskas proportionellt 
mot vattenmängden med hjälp av vattenreducerande tillsatsmedel. På så vis sker 
reduktionen av cementhalten utan att vct höjs eller betongens bearbetbarhet försämras, 
d.v.s. betongens kemiska beständighet, vattentäthet och konsistens bevaras. Exempel på 
sådana tillsatsmedel är puzzolaner, trass och flygaska. 

o Ökad stenhalt i betongen 
Genom att öka stenhalten minskar andelen cement i betongen. Nackdelen är att betongen 
blir allt svårare att bearbeta. 

• Retarderande tillsatsmedel 
Retarderande tillsatsmedel fördröjer betongens hårdnande men när väl den kommer igång sker 
den lika snabbt som utan tillsatsmedel. Tillsatsmedlen kan dock utnyttjas för att eliminera eller 
reducera konsekvenserna av skillnaden i ålder hos betong i olika gjutetapper. [1] 

Observera att AMA Anläggning 07 förbjuder användning av klorider i betongen, eftersom detta 
leder till ökad korrosion på armeringsstängerna. Vidare begränsas även utnyttjandet av andra 
tillsatsmedel, t.ex. silikastoft. [3] 

• Finmalningsgrad 
Slutligen påverkar också cementens finmalningsgrad reaktionshastigheten, på så vis att en 
finmalen cement ger större temperaturstegring än en grovmalen.  

Cementens finmalningsgrad, precis som innehållet i betong av en viss klass, skiljer lite mellan olika 

leverantörer och bör därför kontrolleras före beställning. För att uppfylla de formella kraven på 

hållfasthet måste betongfabriker med stor spridning i hållfasthetsresultaten lägga sig på en högre 

medelhållfast, medan betongfabriker med liten spridning kan hålla en lägre medelhållfasthet. [7] 
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Genom val av betong med lägre värden på temperaturutvidgnings-/ -kontraktionskoefficienten kan man 

reducera temperaturrörelserna. En optimal betongsammansättning (rätt val av ballast, inblandning av 

fibrer, etc.) ger dessutom reduktion av styvheten, d.v.s. lägre E-modul och ökning av brottsegheten 

(duktiliteten). [4]  

3.3.2 Sänkning av betongens gjuttemperatur 

För att få liten temperaturskillnad mellan den färska betongen och omgivande konstruktionsdelar kan 

man sänka betongens gjuttemperatur. Detta görs enklast genom att kyla vattnet innan inblandning i 

betongen eller genom att istället blanda i malen is. En effektivare men dyrare metod är att kyla 

betongens ballastmaterial via vattenbesprutning, skuggning eller flytande kväve. [1, 4, 7, 16] Även 

formens och armeringens temperatur bör hållas nere, framförallt sommartid. [1, 13] 

Det är teoretiskt möjligt att sänka betongens initiala temperatur till strax över fryspunkten, men 

erfarenhet har visat att temperaturer under 5-7°C är svåra att nå eftersom delar av betongvolym börjar 

frysa. En lägre initial temperatur i betongen gör att hydratationsprocessen sker i lägre hastighet, vilket 

ger en senarelagd och lägre maxtemperatur. Att sänka betongens gjuttemperatur är dock sällan 

tillräckligt för att eliminera en föreliggande sprickrisk. En sänkning av ingångstemperaturen på 1°C sänker 

bara maxtemperaturen med ungefär detsamma. [1, 4, 7, 16] 

3.3.3 Kylning av betongen under härdningsprocessen 

Konstruktionens kärna kan kylas via ingjutna kylrör i syfte att minska temperaturgradienten och den 

maximala temperaturen inom konstruktionen. Detta reducerar dragspänningarna och därmed risken för 

ytsprickor, samt får temperaturmax att infalla tidigare. 

Kylningen bör påbörjas redan under pågående gjutning och avslutas först då man har passerat 

temperaturmax, dock minst 48 timmar och max 60 timmar efter start för respektive kylslinga. Detta för 

att säkerställa att temperaturmax har inträffat samt att den efterföljande temperaturhöjningen inte ger 

negativ effekter på den beräknade sprickrisken.  

När man stänger av kylningen skall alltså den andra temperaturtoppen vara lägre än den första, annars 

ökar sprickrisken. [1, 7, 15, 16] 

 

Figur 7: Illustration av a) temperaturen längs en linje genom två kylrör i en vägg b) diagram över medeltemperaturen 
över tiden i en vattenkyld konstruktion. [7] 
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Rören placeras i de konstruktionsdelar där risken för sprickbildning är för stor, på ett sådant sätt att 

erforderlig mängd av den genererade värmen extraheras ur betongelementet under härdningen. Målet är 

att snabbt föra bort hydratationsvärmen och reducera medeltemperaturstegringen, vilket illustreras i 

ovanstående figur. [1, 15, 16] 

Trots relativt stora dimensioner hos en konstruktion kan temperaturskillnaden mellan kärna och yta 

drastiskt minskas, även med små mängder kylrör, jämfört med helt okylda konstruktioner. En överdriven 

användning av kylrör kan visserligen leda till sekundär sprickbildning i de inre regionerna kring rören, 

men eftersom kylda konstruktioner generellt är grova, är denna negativa effekt troligen försumbar. [15]  

Observera att kylning av betongen bara är tillämplig för konstruktioner tjockare än ungefär 300mm, 

eftersom man annars inte får plats med armering, kylrör och vibrationsstav. [201] Kylsystemets 

effektivitet avgörs främst av kylrörens typ och placering samt köldmediets typ och temperatur. Beakta 

även att kylrören måste blåsas ur och injekteras efter avslutad kylning, eftersom kvarstående vatten 

annars riskerar att frysa och spränga konstruktionen. [3, 16] 

Kylrörens typ 

Stål och plast är de vanligaste materialen för kylrör. Plast har lägre värmeöverföringskapacitet, vilket gör 

att det uppskattningsvis behövs 40-50% fler rör jämfört med om man använder stålrör. En rördiameter 

på 25-50mm är vanlig för vattenkylning, medan luftkylning kräver en diameter på 100-300mm, samt 

profiler som skapar friktionsförluster längs röret. [14, 16] 

Kylrörens placering 

Ju närmare läget för temperaturmax kylrören placeras desto effektivare blir kylningen. I fall med 

centriskt belägen armering är detta naturligtvis enkelt, men i de allra flesta fallen ligger armeringen mot 

konstruktionens sidor, varpå ett beslut måste fattas. Genom att lägga in monteringsjärn och placera 

kylrören centriskt effektiviseras kylningen men utförandet tar längre tid och blir dyrare.  

Väljer man istället att zick-zacka kylrören längs de två armerade sidorna måste avståndet i vertikalled 

minskas för att man ska uppnå tillräcklig kylning. Arbetsutförandet blir då enklare men riskerna för 

sprickor större och antalet rör normalt fler. [1, 7] 

 

Figur 8: Kylrörsplacering på a)befintlig armering b)monteringsjärn [7] 
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Köldmediets typ 

Kylning kan ske med ingjutna kylrör för vätska (vanligen vatten) eller för luft. Vid god och nära tillgång till 

vatten är vattenkylning ekonomiskt, annars riskerar produktionsmetoden att bli för problematisk och 

kostnaderna för höga, varpå åtgärdens tillämpning begränsas. [1, 4, 13] 

En annan nackdel med vattenkylning är den begränsning i höjd som vanliga pumpar kan transportera 

vattnet. Detta är främst ett problem när det gäller höga konstruktioner som pelare och dammväggar. 

När luft används finns praktiskt taget inga begränsningar för konstruktionens höjd.  

Luftrören kan dessutom monteras kontinuerligt i en prismatisk struktur, till skillnad från vattenledningar 

som måste monteras i separata slutna slingor för respektive avsnitt. Detta innebär att vattenkylningen 

måste anordnas för varje nytt gjutavsnitt medan luftrör bara kan förlängas genom konstruktionen.  

Materialkostnaderna är dessutom högre för vattenburna kylsystem än för luftburna. Luftkylning kan dock 

bara användas vid mycket tjocka pelare och väggar, eftersom rören är så grova att de annars inte får 

plats tillsammans med armeringen. Observera att luftkylningens stora rördimensioner även innebär att 

betongtvärsnittets area minskar, vilket man bör ta hänsyn till vid de statiska beräkningarna. [15] 

Den manuella regleringen av vattenflödet innebär ett extra arbetsmoment, vilket man slipper vid 

luftkylning. En annan fördel med luft är att det är lättare att hantera och alltid finns tillgänglig. Vintertid, 

när den omgivande temperaturen sjunker under 0°C, är luft att föredra framför vatten. [15] 

Köldmediets temperatur 

Av luft och vatten är vatten överlägset effektivast. Ju lägre temperatur entreprenören kan hålla desto 

effektivare blir åtgärden och desto färre rör behöver man lägga in. Luftkylning är lite problematiskt vad 

gäller mediets temperatur eftersom så stora luftvolymer krävs att luften normalt måste tas från 

omgivningen. Dess temperatur blir således svår, och väldigt dyr, att styra. [16] 

Kylaggregat för vattenkylning ger goda möjligheter att styra vattnets temperatur, men är väldigt dyrt. 

Kylvattnet kan kylas ned till 2-3°C om salt eller alkohol blandas i vattnet. I praktiken används dock oftast 

en temperatur mellan 5-15°C. [16] Vid flera slingor kan man använda en kylmaskin, d.v.s. en gemensam 

enhet med manifolder som fördelar ett gemensamt inflöde till flera kylrör så att man via strypning 

erhåller det önskade flödet i varje slinga. [202] 

För beräkningarna måste temperaturen för kylmediet i rörets mellersta del vara känd. När vatten 

används är detta inget problem eftersom skillnaden mellan in- och utgående temperatur är begränsad 

(se 5.1 Projektering). När luft används som kylmedium uppgår dock skillnaden till mer än ett par grader.  

Eftersom flödet i praktiken alltid bibehålls på fläktarnas maximala kapacitet, finns inget bekvämt sätt att 

justera temperaturskillnaden på plats. I avsaknad på uppmätt temperatur rekommenderas därför viss 

försiktighet i samband med val av temperatur på mellersta delen. [14] 

Nedan följer några bilder från produktion, vilka ger en känsla för hur vattenkylningen genomförs i 

verkligheten. 
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3.3.4 Anpassning av betongens avsvalningshastighet 

Omgivande klimat 

Gjutning under olika årstider ger väldigt olika problem. Ett medvetet val av när gjutningen förläggs kan 

därför ha stor inverkan på sprickrisken och omfattningen av eventuella åtgärder. [1] Under sommaren 

finns risk att maxtemperaturen blir för hög, medan vintergjutning generellt innebär stor 

temperaturgradient mellan konstruktionens inre och yttre skikt, samt stora skillnader mellan olika delar 

av konstruktionen, varpå risken för såväl ytsprickor som genomgående sprickor ökar. [202] 

 

Figur 12: Betongens medeltemperatur under sommar och vinter. Δt är skillnaden mellan den maximala 
medeltemperaturen och den omgivande medeltemperaturen. (Bild av Nessa Yosef Nezhad Arya.)  
 

Medeltemperaturfallet, vilket illustreras i föregående figur, är drivkraften bakom betongens benägenhet 

att deformeras. Eftersom detta temperaturfall är större under vintern, kan man dra slutsatsen att 

sommargjutningar normalt innebär en lägre risk för temperatursprickor. [201] 

Observera även att en höjning av den omgivande temperaturen under betongens härdning har en 

accelererande effekt på hållfasthetstillväxten, men också en reducerande effekt på betongens 

sluthållfasthet. Ju högre betongens temperatur har varit under gjutningen desto snabbare växer dess 

hållfasthet till, men desto lägre blir också dess sluthållfasthet. [1] 

Figur 10: Centriskt placerade kylrör, 
upplagda på separata monteringsjärn. 
(Bild av Sara Tilfors.) 

 

Figur 11: Kylrör av stål med krökar i 
plast. (Bild av Sara Tilfors.) 

 

Figur 9: Kylrör, skarvar och mättrådar 
för temperaturregistrering. (Bild av 
Sara Tilfors.) 
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Isolering 

Genom att isolera betongen reduceras risken för ytsprickor eftersom temperaturgradienten genom 

tvärsnittet minskar. Hållfastheten utvecklas bättre och snabbare vid kalla delar av konstruktionen, d.v.s. 

yttre delar av tvärsnittet. [1, 13] 

 

Figur 13: Exempel på inverkan av konstruktioners tjocklek och isolering på temperaturdifferensen över tvärsnittet.  
TC = betongens gjuttemperatur, TO = luftens temperatur. Siffrorna anger yttemperatur i % av mittemperaturen. [1] 
 

Formens isoleringsgrad kan utnyttjas för att senarelägga eller sakta ner avsvalningsförloppet. Skälen kan 

t.ex. vara risk för att: 

o Oformade ytor eller ytor med stålform svalnar för fort och risk finns därmed för ytsprickor [1, 13] 

o Slankare delar av en konstruktion kontraherar innan de grövre delarna expanderat färdigt, varpå 

risk finns för genomgående sprickor [1] 

Isoleringen kan bl.a. utgöras av gjutformar, presenningar, isolermattor för vintergjutning, samt 

kvarsittande isolering t.ex. under bottenplattor eller i delvis prefabricerade väggar. I de fall 

konstruktionen tilläggsisoleras kan det vara praktiskt att göra så med lager av tunna byggmattor så att 

isoleringsskikten kan avlägsnas ett i taget med några dygns mellanrum, varpå temperaturchock undviks. 

[1,4] Alltför kraftig isolering bör dock undvikas, eftersom minskad avsvalning även innebär att betongens 

medel- och maxtemperatur ökar. [1, 13] 

Formrivningstid 

Borttagning av formar har inverkan på både temperatur och spänningar, vilket alltid bör tas i åtanke. 

Formrivningstiden avgörs normalt av betongens hållfasthetsutveckling, vilken kan beräknas via 

registrering av temperaturutvecklingen i konstruktionen. Därutöver bör tiden alltid anpassas så att 

betongens ytor inte utsätts för temperaturchock vid rivningen, varpå ytan riskerar att krackelera. Tidig 

formrivning leder även till större sprickbredd, eftersom vidhäftningen mellan betong och armering är 

sämre. [15, 1] 

Hur lång formrivningstid som krävs påverkas bl.a. av omgivande klimat, formtyp, isolering, täckning, 

betongrecept, och gjuttemperatur. [1] Generellt bör formen sitta kvar längre ju kallare 

omgivningstemperaturen är. Måste man riva formen tidigt är det avgörande att man isolerar 

konstruktionen direkt, alternativt värmer den omgivande luften, för att inte betongens yta ska spricka av 

temperaturchocken. [202] 
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3.4 Tvångsreducering 
Om tvånget minskas kommer konstruktionen att få större rörelsemöjligheter, vilket ger lägre spänningar 

och mindre risk för sprickbildning. Detta innebär även att armeringsinnehållet kan minskas och åtgärder 

mot temperatursprickor begränsas. [16, 4] Totalt tvång (100 %) kan uppstå om betongen gjuts mot 

sprickfritt berg eller mellan två oflexibla konstruktioner. Inget tvång (0 %) inträffar om elementet kan 

röra sig helt fritt, vilket innebär att inga spänningar växer till. Det är därför tydligt att åtgärder som 

fokuserar på att minska tvånget generellt är väldigt effektiva.  

3.4.1 Uppdelning i gjutetapper och val av gjutordning 

Tvånget beror till stor del på konstruktionens dimensioner och gjutetappernas längd. Generellt gäller att 

kortare gjutetapper minskar de naturliga temperaturrörelserna, vilka ger upphov till det inre tvånget.  

Det yttre tvånget avgörs av antalet motgjutna sidor, vidhäftning och glidning i fogarna, samt motgjutna 

ytors eftergivlighet (se 2.3.3 Tvång). Rätt gjutordning innebär att man får optimal rörelsemöjlighet och 

minimalt translationstvång då rörelserna äger rum. Det bästa är om gjutningen kan bedrivas från en 

central etapp som successivt byggs ut så att ingen gjutetapp får mer än två ickeparallella sidor mot redan 

gjutna konstruktioner. [1] 

 

Figur 14: Exempel på olika grader av tvång hos en betongkonstruktion. [1] 

                                  

 

 

Figur 15: Förslag på gjutordning för en väggkonstruktion på 
oeftergivligt underlag. a) lämplig gjutföljd. b) olämplig 
gjutföljd med hänsyn till sprickbildning i etapp 5. [1] 

 

Figur 16: Förslag på gjutordning för en 
bottenplatta. [1]  
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Om grunden är väldigt styv kommer den nygjutna betongkonstruktionen dessutom att utsättas för ett 

betydande rotationstvång (se 2.3.3 Tvång). Konstruktionens längd och egentyngd ger då även upphov till 

ett moment som motverkar den fria rörelsen och skapar stora dragspänningar i betongen. Ju styvare 

undergrunden är desto kortare måste gjutetapperna göras för att inte rörelserna ska hindras. [1, 12] 

3.4.2 Minskad vidhäftning 

Vid gjutning av en ny konstruktion mot en äldre vill den sistnämnda först motverka den nya 

konstruktionens expansion och därefter dess kontraktion. Om de två delarna förenas genom en gjutfog 

kommer fogen att överföra spänningar som bildas av mothållet från den äldre delen till den yngre. 

Mycket armering i fogen mellan två delar ökar styvheten och därmed tvånget då expansionen respektive 

kontraktionen förhindras. Om gjutfogen är starkare än den omgivande betongen kommer betongen att 

gå sönder innan vidhäftningen som håller ihop gjutfogen övervinns. För lite armering i kombination med 

god vidhäftning kan å andra sidan också leda till sprickbildning. [1, 12] 

Det enklaste sättet att undvika problem med för stort tvång är att istället gjuta separata monoliter. Det 

är dock inte alltid detta fungerar, t.ex. p.g.a. krav på vattentäthet. Dilatationsfogar, eller arbetsfogar som 

de också kallas, är konstruktiva rörelsefogar mellan gjutetapper. Genom att utnyttja dessa elimineras 

tvånget mellan etapperna samtidigt som man fortfarande kan få en sammanhängande konstruktion. 

Fogarnas komplexa utformning ställer dock höga krav på entreprenörens kompetens och noggrannhet. 

[4, 7] 

Då dilitiationsfogar inte kan tillåtas får man vidta andra sprickbegränsande åtgärder. Ett alternativt är att 

lämna 1-1,5 meter mellan etapperna och gjuta avsvalningsfogar däremellan. Fogarna minskar då tvånget 

för etapperna men i de ifyllande, systematiskt instängda gjutetapperna blir tvånget istället nästan 

fullständigt. Dessa etapper kräver därför stora mängder armering och lokala sprickreducerande åtgärder, 

t.ex. kylning. [1]  

 

Figur 17: Illustration av avsvalningsfogar i en väggkonstruktion. Numreringen anger gjutordningen. [1] 
 

Minskad vidhäftning är även avgörande vid gjutning mot oeftergivligt underlag, t.ex. berg. Så långt det 

går lägger man ett lager packad fyllning mellan konstruktionen och berget. På så vis får man avjämning 

innan man gjuter, konstruktionens möjlighet att torka ut ökar, och den får större möjlighet att röra sig 

samt rotera ner mot grunden. [4] Om fyllning inte tillåts kan någon form av glidskikt utnyttjas för att 

åtminstone minska vidhäftningen. Glidskiktet kan t.ex. utgöras av dubbel plastfolie, geoduk, neoprenduk, 

fiberduk, asfaltbaserade markmattor, sand eller bestrykning med asfalt. Det viktiga är att konstruktionen 

inte tillåts gripa tag i underlaget. [6, 201] Observera att rotationstvånget förblir oförändrat. [4] 

I de fall krav finns på att konstruktionen ska gjutas samman med berget, t.ex. vid krav på vattentäthet, 

kan avjämningsbetong gjutas på berget, varpå ett jämnt och mer eftergivligt underlag erhålls där 

betongen i större grad kan glida och rotera vid temperaturrörelserna. [201] 
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3.4.3 Uppvärmning av den motgjutna konstruktionen 

Uppvärmning av den motgjutna konstruktionen görs för att denna ska få ett temperaturförlopp som 

efterliknar det i den nya konstruktionen. Samma temperatur i den motgjutna konstruktionen möjliggör 

samtida kontraktion och därmed mindre tvång i gjutfogen och mindre spänningar orsakad av 

hydratationsvärmen. En förutsättning för metoden är att hela plattan värms upp samt att plattan kan 

röra sig, d.v.s. att den varken har gjutits mellan två befintliga etapper eller direkt mot berg. För grövre 

plattor blir metoden varken praktisk eller ekonomisk, eftersom den erforderliga värmeeffekten då blir 

för stor. [13] 

 

Figur 18: Temperaturdifferenser som skapar spänningar för fallet med lägre motgjutningstemperatur än 
gjuttemperatur. Markeringen 1+2 anger det totala belastade differensen. Heldragen linje = medeltemperaturen i 
väggen och streckad linje = medeltemperaturen i plattan. [7] 

 

 

Figur 19: Temperaturdifferenser som skapar spänningar för fallet med högre motgjutningstemperatur än 
gjuttemperatur. Markeringen 1+2 anger det totala belastade differensen. Heldragen linje = medeltemperaturen i 
väggen och streckad linje = medeltemperaturen i plattan. [7] 
 

Uppvärmningen av den motgjutna betongkonstruktionen kan ske med hjälp av elvärmekablar, 

värmestrålning eller ånga, alternativt redan ingjutna kylrör där man nu låter varmvatten strömma 

igenom. Vintertid innebär åtgärden att snö och is smälter på plattan, vilket gör att vanliga vinteråtgärder, 

såsom uppvärmning för tining av snö inte behöver vidtas. Ett annat sätt att se på det är att om man ändå 

ska gjuta in värmekablar för vinteråtgärderna, kan denna åtgärd vara den enklaste att vidta. [13] 

Att använda värmekablar för att minska risk för temperatursprickor har många fördelar. Gjutning av vägg 

och valv med betong som har låg utgångstemperatur möjliggörs, då det sker en värmetransport från 

underlaget till väggen som gör att hydratationen i väggen kommer igång lättare, vilket leder till att 

formtryck blir lägre och risken för överbelastning av formen minskas. [13]  

Det finns också nackdelar med värmekablar. Kontroll av att alla värmeslingor är inkopplade måste göras 

både före och efter gjutningen eftersom risken är relativt hög att någon slinga fallerar.  
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Genom att lägga värmeslingorna vinkelrät mot plattans längdriktning kan inverkan av eventuella 

bortfallna värmeslingor minskas. [13]  

 

Figur 20: Placering av värmeslingor vinkelrät mot plattans längdriktning. (Bild av Nessa Yosef Nezhad Arya.)  
 

Elslingorna är avsedda för en bestämd effekt, varpå centrumavståndet mellan slingor beräknas för 

erforderlig värmeavgivning. Det finns även ett minsta s-avstånd för att inte intilliggande kablar ska 

riskera att brännas av. För att konstruktionsdelarna ska kontrahera tillsammans är det noga att dessa 

avstånd stämmer, samt att de hålls av den utförande entreprenören. Blir den motgjutna ytan antingen 

för varm eller kall uppstår spänningar. [201] I samband med detta examensarbete har dock framkommit 

att icke införstådda entreprenörer riskerar att på plats anpassa s-avstånden för att kablarna ska passa till 

gjutetappens längd.  

Det kan även vara bra att räkna ut den erforderliga effekten och kontrollera att byggarbetsplatsen kan 

leverera erforderlig strömstyrka samt införskaffa tillhörande säkringar. Vid projekteringen bör hänsyn tas 

till den begränsade eltillförsel som normalt föreligger på byggen, samt den extra utgift som tillkommer 

om entreprenören tvingas hyra dieseldrivna elverk för att uppnå tillräcklig elektrisk effekt. [13] 

                  

 

 

3.4.4 Utnyttjande av hydratationsvärme 

En annan åtgärd som bygger på samma princip som uppvärmning av den motgjutna konstruktionen är 

att utnyttja hydratationsvärmen i den motgjutna konstruktionen. Tidpunkten för gjutningarna väljs så att 

konstruktionerna kan kontrahera tillsammans varpå tvånget mellan dem reduceras. Detta är dock en 

komplicerad åtgärd eftersom man måste gjuta med korta tidsintervall (mellan 1-3 dagar) och vid exakt 

rätt tidpunkt. [202] Retarder/accelerator kan användas för att minska temperaturskillnaderna inom stora 

gjutetapper som tar lång tid att gjuta (se 3.3.1 Anpassning av betongens egenskaper). Vanligare är dock 

att man anpassar betongens temperatur genom att justerar konstruktionsdelarnas isoleringsgrad. [4] 

Figur 21: Placering av värmeslingor i bottenplattan, 
närbild av kanten. (Bild av Entreprenör 3) 

Figur 22: Placering av värmeslingor i bottenplattan, översiktsbild. 
(Bild av Entreprenör 3)  
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3.5 Prefabricerade element 
Istället för att föreskriva förebyggande sprickåtgärder kan en alternativ lösning i vissa fall vara att byta ut 

platsgjutna delar mot prefabricerade betongelement. På så vis erhålls bättre förutsättningar för 

gjutningen, samtidigt som tidpunkten för gjutningen blir friare och uttorkningstiden lättare att påverka. 

Begränsningarna ligger då bland annat i att elementen i ett senare skede måste transporteras och 

monteras på ett lönsamt sätt, varpå problem lätt uppstår med fogutformning och passform. [201] 

3.6 Reparation av sprickor 
Behov av reparation föreligger då man misslyckats med att förhindra eller begränsa sprickbildningen. Det 

händer även att man under byggprocessen väljer att hellre laga eventuella sprickor än att fullfölja dyra 

förebyggande åtgärder. Detta blir dock i slutändan normalt dyrare. Lagningens beständighet är dessutom 

sämre än betongkonstruktionens, vilket leder till kostsamma utredningar och återkommande 

inspektioner för att säkerställa hållbarheten. [4] Av dessa skäl tillåter inte Trafikverket att man 

systematiskt ignorerar risk för sprickbildning och istället använder reparation som lösning. [202] 
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4. Teoretisk beskrivning av temperaturspricksberäkning 

Beräkning av risk för temperatursprickor kan genomföras först när alla nödvändiga parametrar är kända, 

såsom: 

• konstruktionens utformning och dimensioner  
• rådande förutsättningar vid gjutningen  
• betongens mekaniska och termiska egenskaper 

 
Detta avsnitt avhandlar den generella teorin för hur dessa parametrar tas fram samt hur den 
resulterande temperaturspricksanalysen går till. För mer detaljerad information hänvisas till 
referenslitteratur samt kapitel 6 Beräkningsexempel med projektering av kylsystem. 

4.1 Lagar och förutsättningar 
Trots att temperatursprickor är ett så vanligt förekommande problem är det få länder inom EU som 

projekterar förebyggande åtgärder. Problemet tas inte upp i Eurokoden, utan regleras enbart i de 

nationella tilläggen. [201] AMA Anläggning 07 anger att sannolikheten för sprickor på grund av 

temperatur och temperaturgradienter i betong under dess härdning ska begränsas enligt någon av 

metoderna 1, 2 eller 3 (se nedan), förutsatt att konstruktionens livslängdsklass är högre än L20. [3, 20] 

Dessa krav formulerades 1996, och publicerades i Bro 2002 samt Bro 2004, varpå de gäller alla 

broprojekt som påbörjats efter 1996. Kraven flyttades senare och publicerades i AMA Anläggning 07, 

varpå de istället kom att gälla för alla tillämpningsbara anläggningsprojekt. [201] 

Metod 1 anger vissa förhållanden under vilka konstruktioner kan gjutas utan behov av beräkning av 

sprickrisken. Både metod 2 och 3 innebär någon form av sprickriskanalys där spricksäkerheten S (se 4.2.5 

Sprickriskbedömning) ska vara minst det värde som anges i tabellerna nedan. För närmare förklaring av 

värdena i kolumnerna, se 4.2.2 Materialparametrar. 

 
Figur 23: Tabell EBE/2. Värden på spricksäkerheten S för metod 2 och 3. [3] 

 

 
Figur 24: Tabell EBE/3. Värden på spricksäkerhet S för konstruktioner under ensidigt vattentryck. [3] 

 

Eftersom genomgående sprickor och ytsprickor oftast inte uppträder på samma del av konstruktionen 

kan olika beräkningsmetoder och åtgärder krävas för olika delar. Konstruktioner under ensidigt 

vattentryck, samt brobaneplattor och samverkansbroar, skall dock alltid beräknas enligt metod 3. [3] 
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4.1.1 Metod 1 

För att metod 1 ska kunna tillämpas krävs att: 

• cementhalten inte överskrider 430 kg/m3 
• vctekv är större än eller lika med 0,40 
• konstruktionen inte är grundlagd på berg 
• temperaturen hos eventuella motgjutningar minst är lika med lufttemperaturen. 

 
Konstruktionens geometri, gjutlängd och grundläggning avgör sedan vilka krav som ställs på gjut- och 

lufttemperatur. Generellt gäller minst 4 dagars formrivningstid, samt att formen ska vara oisolerad. [3] 

4.1.2 Metod 2 

Metod 2 innebär att kraven angivna i rapport 1997:02, Temperatursprickor i betongkonstruktioner, Del A, 

B och C (Jonasson m.fl, 2001) ska tillämpas. På spricksäkerheten S används värden från kolumnerna för 

materialparametrar, enligt tabell EBE/2 (se figur 23). [3] 

4.1.3 Metod 3 

Metod 3 är den mest omfattande metoden, och därmed den vi valt att fokusera på i detta arbete. 

Metoden innebär att spricksäkerhetsberäkningar ska utföras med hjälp av beprövade och 

dokumenterade beräkningsmetoder eller -program, samt att in- och utdata ska vara väl dokumenterade. 

Detta kan t.ex. innebära krav på särskild laboratorieprovning av betongen beträffande dess 

värmeutveckling, hållfasthetstillväxt, elasticitetsmodul etc. 

Vid en eventuell förenkling till ett en- eller tvåaxiellt spänningsdeformationsfält (t.ex. vid beräkning med 

ConTeSt Pro eller Crax1) måste alla förutsättningarna samt graden av fastlåsning mot omgivande 

konstruktioner och underlag dokumenteras. Under vissa förhållanden kan man även använda rapport 

1997:02,Temperatursprickor i betongkonstruktioner, Del D avsnitt 7.5 (Jonasson m.fl, 2001) som underlag 

för förutsättningar och tvångsuppskattning. [3] 

4.2 Beräkningsgång 
Det är viktigt att komma ihåg att de indata man anger i stor utsträckning påverkar det resultat man får. 

[201] Av detta skäl utgår man gärna från statistisk data för t.ex. betongens gjuttemperatur, eventuellt 

kylvattens högsta temperatur, samt noggrant framtagna materialmodeller. [202] Det är dock viktigt att 

avväga vilken nivå man bör lägga sig på. En allmän rekommendation är att inte göra beräkningarna mer 

omfattande än nödvändigt, samt att inte försöka precisera indatan för exakt, eftersom detta tar extra tid 

och förhållandena under produktion såväl som många av parametrarna är osäkra, oprecisa och 

svårdefinierade. [201] Nedan följer en genomgång av hur parametrar och förutsättningar för beräkning 

av risk för temperatursprickor kan tas fram. 

4.2.1 Geometri och dimensioner 

Parametrar som baseras på konstruktionens geometri måste förenklas. I fråga om prismatiska strukturer 

(t.ex. pelare) samt långsträckta konstruktioner (t.ex. väggar) kan sprickbildningsanalysen begränsas till 
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tvådimensionella temperatur- och spänningsberäkningar i ett tvärsnitt som representerar det plan med 

störst risk för termisk ytsprickning. [15] 

4.2.2 Materialparametrar 

I många beräkningsprogram finns färdiga parametrar inlagda för standardrecept av betong. På så vis kan 

mycket tid och pengar sparas och beräkningarna förenklas. Utnyttjas dessa standardparametrar gäller de 

högre kraven på spricksäkerhet enligt tabellerna ovan. [3] 

De lägre kraven gäller då materialparametrarna utvärderats via laboratorieprovningar, utförda på 

likvärdigt betongrecept. I dessa fall används resultaten från provningarna som materialindata vid 

sprickrisksimuleringar, varpå noggrannheten blir högre och marginalerna kan minskas. Komplett 

provning är dyrt och görs på Luleå tekniska universitet. Här mäts värmeutveckling, hållfasthetsutveckling, 

mekaniska egenskaper i ung betong, samt temperaturspänningar vid tvång till konstant längd. Dessutom 

analyseras betongmixens innehåll noga. [201] 

4.2.3 Omgivande temperatur 

Generellt används SMHI:s medeltemperatur för gjutningens tidpunkt som statistiskt underlag för 

beräkningarna. Eftersom utomhustemperaturen är svår att förutspå utförs beräkningarna normalt 

dessutom för 5°C högre och 5°C lägre temperatur, varpå resultaten presenteras i tabellform så att 

byggarna enkelt kan välja de krav (t.ex. formrivningstid) som respektive temperatur svarar mot. 

Observera att ju osäkrare man är på förutsättningarna vid gjutningen (t.ex. om tidpunkten ännu inte 

bestämts då beräkningarna genomförs), desto större temperaturspann måste beräknas.  

SMHI tillhandahåller även uppmätta temperaturer från upp till 50 år bakåt i tiden, vilket med fördel 

utnyttjas vid utredning av äldre entreprenader. [202] 

4.2.4 Tvång 

Att kunna fastställa hur stort tvång konstruktionen utsätts för är extremt komplext, men helt avgörande 

för beräkningarnas pålitlighet. Om tvångsparametrarna anges felaktigt kan detta göra hela beräkningar 

värdelösa. Observera dock att tvånget i sig säger föga om konstruktionens sprickrisk. En tunn 

konstruktion klarar t.ex. ett större tvång eftersom spänningar i grövre konstruktioner blir större. [202] 

De flesta temperaturspricksberäkningar behandlar tvånget som två separata delar, nämligen det 

translations- och rotationstvång vi beskrev i 2.3 Påverkande faktorer. 

 
Figur 25: Illustration av translations- och rotationstvång i en vägg på platta, grundlagd på packad fyllning. [7]  
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Tvångsfaktorn γR kan definieras som ett betongelements möjlighet att deformera, vilket beror av läget i 

elementet och beteendet hos den anslutande konstruktionen. Följande faktorer kan t.ex. påverka 

storleken hos tvångsfaktorn γR för en specifik del av en vägg gjuten mot en platta på mark:  

• Väggens geometri: 

Förhållandet mellan längd och höjd hos en vägg har stor betydelse för tvångets storlek på olika 

avstånd från bottenplattan. Tvånget avtar mot väggens kanter, vilket innebär att långa väggar 

har ett större område med stort tvång och därför löper större risk att spricka. [16] 

• Vidhäftningen i gjutfogen mellan nygjuten vägg och befintlig bottenplatta: 

Nya forskningsrön visar att viss glidning finns i den horisontella gjutfogen mellan vägg och 

bottenplatta, vilket reducerar tvångsfaktorn i väggen.   

• Geometri och styvhet hos bottenplattan: 

En gammal, grov och hårdnad bottenplatta begränsar väggens rörelseförmåga mer än en 

nygjuten, slank platta. I ung ålder har betongen låg E-modul, vilken sedan växer allteftersom 

betongen hårdnar. Tvånget från den anslutande konstruktionen är alltså högt i ett tidigt skede, 

varpå det successivt avtar och går mot ett konstant värde. Detta gör att en vägg som gjuts på en 

bottenplatta återhålls från att deformera olika mycket i expansions- och kontraktionsfasen 

beroende på hur stora rörelse bottenplattan tillåter i de olika skedena. [16, 12]   

• Markens flexibilitet och styvhet: 

Markens flexibilitet och styvhet influerar bottenplattans deformationsmöjligheter, vilket i sin tur 

leder till varierande tvångssituationer för väggen. Om bottenplattan förankras till en väldigt styv 

grund, t.ex. berg, kommer väggens deformation att vara ytterst begränsad. Om plattan å andra 

sidan inte sitter fast i underlaget utan tillåts lyfta, blir tvånget i väggen betydligt lägre. 

Konstruktionens sammanlagda egentyngd kommer dock i samband med lyftningen att öka 

tvånget i konstruktionens centrum till följd av det böjande moment som uppstår. Om marken 

istället är mjuk bärs plattan av det underliggande materialet, varpå fenomenet reduceras. Det är 

dock bara långa konstruktioner (gjutlängd större än 24m) grundlagda på styvt underlag som 

påverkas nämnvärt av detta lyftmoment. [16] 

Det finns flera metoder för att beräkna tvånget som uppstår i en motgjuten konstruktion. [12] Några av 

dessa metoder redovisas och utvärderas i examensarbete 1997:090 Inverkan av tvång i gjutfogar och 

betongkonstruktioner på elastiskt underlag (Nilsson, 1998), samt i licentiatavhandling 2000:10 Estimation 

of crack risk in early age concrete – Simplified methods for practical use (Larson, 1998). 

Tvånget kan också uppskattas med hjälp av elastisk FE-analys där konstruktionen modelleras med 2D- 

eller 3D-element i ett beräkningsprogram. Den maximala spänningen i det nygjutna elementets 

dimensionerande punkt jämförs med den spänning som skulle uppstått om konstruktionen vore helt 

fasthållen, varpå diagram över tvångsgraden i olika delar av konstruktionen sammanställs. [16] 

Ett enklare sätt är att uppskatta tvånget med hjälp av olika sorters erfarenhetsdata. Typfall har t.ex. 

beräknats med olika variationer i rapport 1997:02 Temperatursprickor i betongkonstruktioner - 

Beräkningsmetoder för hydratationsspänningar och diagram för några vanliga typfall - Del A, B och C 

(Jonasson, 1997). [6]  
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4.2.5 Sprickriskbedömning 

Via någon form av simulering beräknas betongens temperaturutveckling under härdningen. Variationen 

över tvärsnittet integreras till en medeltemperatur, vilken ofta redovisas i ett diagram över tiden. 

Genom att tillämpa konstruktionens förutsättningar och betongens resulterande temperatur på 

temperaturrelaterade mekaniska beteenden såsom avslappning, mognad, etc. kan de termiska 

påkänningarna beräknas. Resultatet utvärderas via sprickrisknivån η (även kallad den normaliserade 

spänningen) vilken definieras som förhållandet mellan dragspänning och draghållfasthet för varje tid och 

plats. [15] Alternativt kan sprickrisknivån beräknas som kvoten mellan dragtöjning och brottöjning. [3] 

Den maximalt tillåtna spänningskvoten beräknas utifrån tabellerna EBE/2 och EBE/3 i AMA Anläggning 07 

(se figur 23 och 24) enligt sambandet: 1� � ���� � � 	
����� 

,där: �: spricksäkerheten 

 ����: maximalt tillåtna spänningskvoten 

 	: dragspänning [Pa] 

 
��: dragkapacitet [Pa] 

För det mesta accepterar man spänningsnivåer upp till 0,70 p.g.a. osäkerheter i beräkningar, modellering 

av materialegenskaper samt produktionsvillkor på byggarbetsplatsen. [15] Beräkningen kan vanligtvis 

avslutas när sprickrisken, η, har passerat maximum förutsatt att inga produktionstekniska åtgärder som 

påverkar sprickrisken utförs efter den tidpunkten. [3] 

4.2.6 Temperaturspricksåtgärder 

Om spänningarna i konstruktionen blir för stora och sprickrisken överskrider det maximalt tillåtna värdet 

ηmax (se 4.2.5 Sprickriskbedömning) måste man sätta in någon form av förebyggande åtgärd så att 

sprickrisken sänks till en acceptabel nivå. För konstruktioner med yttre tvång syftar åtgärderna främst till 

att minimera skillnaderna i deformation mellan den nygjutna och den anslutande konstruktionsdelen (se 

3.4 Tvångsreducering). I nedanstående figur presenteras ett antal viktiga tidpunkter och temperaturer, 

vilka är avgörande för hur stora spänningarna, och därmed sprickrisken, blir under härdningen. 

 

Figur 26: Temperatur- och spänningsutveckling i det nygjutna betongelementet samt den anslutande 
betongkonstruktionen. [17] (Bilden har modifierats av Sara Tilfors.) 
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, där  �����: betongens gjuttemperatur [°C] ����: den motgjutna konstruktionens temperatur vid gjutningen [°C] ��: betongens maximala temperatur [°C] ��: temperaturen då spänningarna i den nygjutna konstruktionen är noll [°C] ����: den omgivande luftens temperatur [°C] ��: tiden då spänningarna i den nygjutna konstruktionen är noll [h] ����: tiden då betongen nått jämvikt med den [h] 

Nedan används de ovanstående variablerna för att härleda 3 viktiga och vanligt förekommande 

kategorier av åtgärder för att förebygga risk för temperatursprickor: 

• Kylning av betongen före gjutning 

Ett lägre värde för betongens initiala temperatur Tinit reducerar temperaturen T2 då spänningarna 

är noll, varpå skillnaden i den fria deformationen mellan det nygjutna elementet och den 

befintliga konstruktionen minskar. 

• Kylning av den härdande betongen 

En lägre maxtemperatur T1 reducerar temperaturen T2 varpå skillnaden i den fria deformationen 

minskar. 

• Värmning av motgjuten konstruktion 

En högre temperatur Tadj låter den motgjutna konstruktionen först expandera före gjutningen, 

och sedan svalna och kontrahera tillsammans med det nygjutna elementet, varpå skillnaderna i 

deformation blir mindre. [17] 

För fler exempel på förebyggande temperaturspricksåtgärder, se Kapitel 3: Teoretisk beskrivning av 

åtgärder.  

4.3 Datorprogram för temperatur- och spänningsberäkningar 
Eftersom noggrannare beräkningar snabbt blir omfattande och tidskrävande, finns på marknaden en 

handfull datorprogram som kan användas för att förenkla eller förbättra projekteringen. Vill man 

utnyttja denna möjlighet är det viktigt att bifoga samtliga beräkningar och införda parametrar, i enlighet 

med de strikta krav på redovisning som gäller för beräkning enligt metod 3. Normalt upprättas då en 

separat arbetsbeskrivning till entreprenörerna, där för tydlighet och enkelhets skull enbart resultat och 

förklarande skisser redovisas. [202] 

4.2.6 CraX1 

CraX1 är en handboksmetod utvecklad av Luleå tekniska universitet för snabb kontroll och beräkning av 

åtgärder mot temperatursprickor. Genom att mata in kända parametrar kan man snabbt få svar på om 

sprickbegränsande åtgärder som kommer att behövas.  

Programmet är väldigt enkelt och baseras på typfallet där en vägg gjuts mot en platta, grundlagd på 

packad fyllning. Programmet gäller bara sprickor som går genom väggen och som uppkommer under 

kontraktionsfasen.  
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Skulle man komma fram till att åtgärder behövs kan värmning med elslingor (30W/m) och kylning med 

kylrör (Ø30 i plast och Ø25 i stål) projekteras övergripande. Vill man använda annan effekt på 

värmeslingorna finns även en tabell för omräkning av s-avstånd till ekvivalent effekt. [7] 

4.2.7 ConTeST Pro 

ConTeSt Pro är ett 2-dimenionellt beräkningsprogram, utvecklat av JEJMS Concrete AB i samarbete med 

Luleå tekniska universitet. [10] Programmet används för temperatursimulering av konstruktionens 

härdning, varpå de termiska påfrestningarna beräknas med finit differensanalys där bland annat den 

unga betongens icke-linjära beteende beaktas. [15]  

Färdiga materialparametrar finns angivna vilket förenklar och effektiviserar beräkningarna, dock innebär 

detta att de högre säkerhetsparametrarna i tabell EBE/2 eller EBE/3 måste tillfredställas (se figur 23 och 

24). Vill man utnyttja de lägre säkerhetsparametrarna kan man låta prova betongen i laboratorium och 

mata in resultatet av mätningarna. Används något annat betongrecept än de inlagda i programmet får 

man antingen modifiera parametrarna så att resultat blir rättvisande eller låta prova betongen. [202] 

För den som vill veta mer om programmet hänvisar vi till Users manual ConTeSt Pro – Program for 

temperature and stress calculations in concrete (JEJMS Concrete, 2008).  För att snabbt sätta sig in i hur 

projektering av temperatursprickor kan göras i ConTeSt Pro rekommenderar vi dock examensarbetet 

Bedömning av risk för temperatursprickor i ung betong – vägledning för modellering och analys (Ilina & 

Andersson, 2011). 

4.3 Kvalitetssäkring 
För att beräkningen av risk för temperatursprickor ska vara värd något krävs att de parametrar man 

antagit stämmer. Detta ställer inte bara krav på att projektören antar rätt värden vid sin beräkning, utan 

även att entreprenören följer upp och kontrollerar förutsättningarna ute i produktion. Så fort något 

avviker från det antagna bör konsekvenserna av avvikelsen utvärderas, och vid behov bör konstruktören 

och eventuellt beställaren underrättas. [202] 

4.3.1 Kontroller 

I entreprenörernas åtagande ligger att kontrollera betongen så att dess egenskaper och initiella 

temperatur stämmer mot arbetsbeskrivningen. Vidare måste det omgivande klimatet och de fysiska 

förutsättningarna runt gjutningen stämmas av, varpå åtgärdernas omfattning kan behöva justeras. 

Slutligen måste kylsystemet (om sådant används) provtryckas före gjutning för att kontrollera att det inte 

läcker. [202] 

Under gjutning med åtgärder såsom kylning eller värmning bör alla viktiga och styrande parametrar 

kontrolleras och jämföras med vad konstruktören antagit, t.ex. temperaturskillnaden mellan in- och 

utgående vatten och temperaturer i bestämda punkter i konstruktionen. Om de verkliga värdena inte 

stämmer med de förutsättningar som gäller för arbetsbeskrivningen bör konstruktören informeras. [202] 
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4.3.2 Temperaturregistrering 

Registrering av den härdande betongens temperaturutveckling kan göras genom ingjutna rör i betongen 

med en termometer, eller speciella givare ingjutna i betongen, vilka ansluts till ett instrument för 

registrering av de uppmätta temperaturerna. I de fall metod 2 eller 3 tillämpats för begränsning av 

sprickrisk finns krav på att temperaturen i konstruktionen registreras, samt att denna registrering sker 

med ingjutna givare. Av kontrollplanen ska framgå hur temperaturutvecklingen verifieras. [1, 3, 15] 

Givarna mäter luftens temperatur på vardera sidan om konstruktionen, samt betongens temperatur så 

nära konstruktionens mitt som möjligt (och vid behov även i andra punkter angivna i 

arbetsbeskrivningen). Generellt gäller 15mm tolerans på givarnas placering i konstruktionen. 

Temperaturgivarna bör även sättas på distanser från armeringsjärnen (för att undvika störningar) samt 

på ett visst avstånd från slutet av etappen (för att inte påverkas av omgivningen).  

Dataloggen läses normalt av innan formrivningen, i vilket fall en mätning varje eller varannan timme 

räcker gott. I bästa fall skickas temperaturmätningarna till konstruktör och beställare efter avslutad 

gjutning, för utvärdering och uppföljning. [201, 202] 

Ett av de vanligaste verktygen för temperaturregistrering i dagsläget är BetongDatorn, utvecklad av 

Skanska AB. Det är ett datoriserat mätinstrument vilket förenklar bevakning av temperatur- och 

hållfasthetsutveckling i den gjutna betongkonstruktionen. Givare kopplas till en dator som kontinuerligt 

mäter temperaturen i olika delar av konstruktionen. Om dataloggen läses in i ett speciellt datorprogram, 

och betongens hållfasthetsklass anges, kan beräkning ske av hur stor hållfasthet/mognadsgrad betongen 

har vid olika tidpunkter. Hur ofta datorn registrerar temperaturen är valfritt och ställs in på datorn före 

gjutningen. [201] 

 

Figur 27: Betongdator och mättrådar. (Bild av Nessa Yosef Nezhad Arya.) 
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5. Utvecklad projektering av kylsystem 

I dagsläget projekteras kylsystemet oftast av entreprenören, vilken bland annat använder ett Excel-ark 

grundat på Mannings formel för att uppskatta tryckförlusterna i kylslingan. I det här kapitlet har vi 

försökt att beräkna slingans tryckförluster med större noggrannhet genom att använda Bernoullis 

ekvation. Förhoppningen är att denna metod att ta fram pumpkapaciteten ska spara tid och resurser 

både vid projekteringen och under produktionsskedet. 

5.1 Projektering 
Den erforderliga kyleffekten uttrycks normalt som ett behov av vattenflöde genom kylrören. 

Projekteringen av kylsystemet inleds med att konstruktören ritar en skiss på hur kylrören placeras i 

sektion. På så vis kan han/hon uppskatta längden på rören samt hur många börjar som behövs. Därefter 

kan CraX1 användas för snabbare kontroller och ConTeSt Pro för verifiering. 

Ökningen i temperatur mellan kylrörens in- och utlopp beror på vattenflödet, temperaturförhållanden, 

typ av rör, etc. Den måste således bestämmas separat för varje projekteringssituation. Hänsyn måste 

även tas både till betongens termiska egenskaper och till kylrörens gränsförhållanden, t.ex. 

värmeöverföringskoefficienter vid beräkning av temperaturutveckling. Likväl är det viktigt att känna till 

temperaturen för kylmediet i rörets mellersta del. När det gäller vatten som köldbärare, är skillnaden 

mellan in- och utgående vattentemperatur begränsad och flödet genom rören kan regleras manuellt så 

att stegringen hålls på ett fåtal grader. Beräkningar kan alltså genomföras med tillfredställande 

noggrannhet genom att använda medelvärdet av in- och utloppets temperatur. [14, 15] 

5.2 Dimensionering 
I dagsläget analyseras sällan tryckfall och pumpkapacitet av projektören utan detta lämnas till 

entreprenören att lösa på plats. Dimensioneringsprinciper har efterfrågats av såväl entreprenörer som 

konstruktörer. Nedan följer därför föreskrifter för komplett handberäkning utifrån Bernoullis ekvation 

för slutna rör, samt instruktioner för det Excel-dokument vi tagit fram och som med fördel används för 

att effektivisera beräkningarna. 

I de fall utformningen inte är känd i detalj (antal rörböjar, rörlängder etc.) kan Mannings formel 

användas för approximativa värden; en metod som byggbranschen har använt i många år. I 6.4 

Dimensionering av kylsystem utförs beräkningarna enligt båda metoder, varpå resultaten kan jämföras 

och en känsla för noggrannheten erhållas. 

5.2.1 Handberäkning av erforderligt flöde  

Oavsett vilken metod vi använder för att beräkna tryckfallet måste vi först bestämma konstruktionens 

erforderliga kyleffekt, varpå det erforderliga flödet samt vattnets hastighet i kylrören kan beräknas.  

Volymen i nedanstående beräkningar svarar mot den del av konstruktionen som är i behov av kyla, och 

uppskattas med hjälp av diagram över betongens maxtemperatur innan man har satt in några kylrör. 
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Massan beräknas med formeln: � � � ∙ �  
, där  �: volymen som behöver kylas [m3] 
 �: betongens densitet [kg/m3] 
 
Den energin som bildas inuti betongklossen, och som vi vill föra bort, beräknas med hjälp av:  

 � � � ∙ �� ∙ ∆! 

, där �: värme som skapas vid den kemiska reaktionen inuti betong [J] 
 �: betongens massa [kg] 
 ��: värmekapacitet för betong [J/(kg·°C)] 

 "!: temperaturskillnaden mellan betongens max- och mintemperatur [°C] 
 
Denna energi kommer att föras bort under den tiden t, då kylning pågår, vilket ger ett samband mellan 
energi, tid och effekt. 

 � � # ∙ � 

, där  #: effekt som behövs för att kunna föra bort värmen [W] 
 
Den erforderliga effekten blir således:   

 #$�%&� � '�  

Nu när vi vet vad effektbehovet är kan vi räkna fram massflödet via formeln: 
 

 #�((�)� � �* ∙ �� ∙ (�������,-� − �������,��) 

, där  ṁ: massflöde [kg/s] 
 ��: värmekapacitet för vatten [J/(kg·°C)] 

 �������,-�: temperatur på utgående vatten [°C] 
 �������,��: temperatur på ingående vatten [°C] 
 
Massflödet kommer alltså vara lika med:  

 �* � 1233245�6∙(789552:,;5<789552:,=:) 
Volymflödet får vi sedan genom sambandet:  

 > � ṁ?  
Till slut kan vi få fram hastigheten på vattnet i röret via formeln: 

 > � � ∙ @ ∙ �=AB  
, där:  >: volymflöde [m3/s] 
 �: hastighet i röret [m/s] 
 C�: rörets inre diameter [m] 
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Hastigheten kommer alltså att vara lika med: � � 4 ∙ >@ ∙ C�� 

Så här långt är beräkningarna alltså desamma oavsett vilken metod vi väljer för beräkning av tryckfallet 
genom kylsystemet. 

5.2.2 Bernoullis ekvation 

Målet med den fortsatta beräkningen är att fastställa kylsystemets erforderliga kapacitet, d.v.s. vilken 

tryckhöjning som fordras av pumpen för att hålla det ovan framräknade flödet. Nackdelen med att 

använda Bernoullis ekvation är att man måste ha koll på väldigt många faktorer för att få exakta 

beräkningar. Vi har valt att förenkla de krångligaste delarna, och strävat efter att göra detta på ett sätt 

som i minsta möjliga grad påverkar svarets noggrannhet, samtidigt som formeln blir tillämpningsbar vid 

verklig projektering. Den största svårighet som återstår är att anta rörens värmeöverföringskapacitet, 

eftersom denna är unik för alla kombinationer av dimension, material och struktur hos olika rörtyper. 

Värmeöverföringskapaciteten är dock direkt avgörande för beräkningens noggrannhet. [15]  

Det första steget är att beräkna Reynolds tal [17]: 

EF � � ∙ C�ѵ  
, där  EF: Reynolds tal 
 H: kinematisk viskositet för vatten [m2/s] 
 
Om Re ≤ 2300 har vi en laminär strömning, medan om Re > 2300 är strömningen turbulent.  
Beroende på om vi har laminär eller turbulent strömning kommer vi att få olika formler för friktionstalet.  
 
Laminär strömning ger [17]:  
 � 64EF 
, där  
: friktionstal 
 
I majoriteten av fallen är dock strömningen turbulent, vilket ger [17]:  


 � J−2,0 ∙ MNO P Q C�R3,7065 + 5,6 − 37 ∙ Q C�REFW,X YZ<� 
, där Q: rörets inre råhet [m] 

Systemets tryckförluster beräknas som summan av rörfriktion och engångsförluster [17]: 

∆[(ö]^-_� �  ∆[].( +  ∆[� � �
 ∙  MC�  + ∑b� ∙  12 ��]ö]�  
, där  
: friktionstal 

 M: längden på röret [m] 

 C�: inre diameter på röret [m] 
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 cϚ�: summan av engångsförluster 

 �: densitet på vatten [kg/m3] 

 �]ö]: vattnets hastighet i röret [m/s] 

 

Pumpens erforderliga kapacitet analyseras därefter med hjälp av Bernoullis ekvation, vilken i sin fulla 

form skrivs som [17]:  

[� +  �Oℎ� +  12 � �� + ∆[�-�� �  [� +  �Oℎ� + 12 ��]ö]� +  ∆[(ö]^-_� 
, där  [�: statiskt tryck vid punkt 1 [Pa] 

 ℎ�: höjd vid punkt 1 [m] 

 ��: hastighet på vatten vid punkt 1 [m/s] 

 "[�-��: pumpens förluster [Pa] 

 [�: statiskt tryck vid punkt 2 [Pa] 

 ℎ�: höjd vi punkt 2 [m] 

 

Punkt 1 står för kylslingans inlopp (innan vattnet når pumpen) och punkt 2 för dess utlopp. I och med att 

det statiska trycket är detsamma vid rörets in- och utlopp, samt att hastigheten på vattnet vid inloppet 

antas vara noll kommer några av termerna i formeln ta ut varandra, varpå vi kan eliminera dessa. 

Resultatet blir:  

[� +  �Oℎ� +  12 � �� + ∆[�-�� �  [� +  �Oℎ� + 12 ��]ö]� +  ∆[(ö]^-_� 

∆[�-�� �  �O∆ℎ +  12 ��]ö]� +  ∆[(ö]^-_� 
, där "[�-�� ger systemets driftpunkt för det specifika flödet.  

5.2.3 Mannings formel 

Eftersom Mannings formel beskriver strömning i en öppen kanal är det egentligen helt felaktigt att 

använda denna formel i slutna, fyllda rör, som t.ex. ingjutna kylrör. Detta är dock en i byggbranschen 

allmänt vedertagen approximation, vilken sägs ge tillfredställande noggrannhet.  

Mannings formel [17]: � � f ∙ EAg ∙ hiA 

, där �: medelhastighet [m/s] 

 f: mannings tal 

 E: hydrauliska radien [m] 

 h: energilinjens lutning 

Beräkningarna sker normalt i ett enkelt Excel-ark, vilket beräknar kylsystemets tryckfall. De parametrar vi 

behöver känna till är rörets inre diameter, dess längd och det erforderliga flödet, varpå den första delen 

av beräkningen kommer att vara densamma oavsett om vi utnyttjar Mannings formel eller Bernoullis 

ekvation. Vi fastställa således kyleffekten och beräkna flödet, och när vi matat in parametrarna i Excel-

dokumentet får vi ut tryckfallet. 
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6. Beräkningsexempel med projektering av kylsystem 

Beräkningsexemplet utgörs av ett tråg i betong, grundlagt på packad fyllning. Ett tråg består, som 

figurerna nedan visar, av en bottenplatta med en vägg längs vardera långsidan. Konstruktionens 

geometri och dimensioner framgår av nedanstående sektionsskiss, medan gjutlängd och gjutordning 

redovisas i efterföljande elevationsskiss.  

 
Figur 28: Sektionsskiss av tråget 

 
 

 
 
Figur 29: Elevationsskiss av tråget 
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6.1 Förutsättningar 
För beräkningarna har följande förutsättningar antagits: 

• Beräkningsmetod: Konstruktionen utsätts för ensidigt vattentryck, varpå AMA Anläggning 07 

kräver att sprickriskanalysen utförs enligt Metod 3. Nedan följer därför beräkning i CraX1 och 

ConTeSt Pro version 3.1. 

• Omgivande klimat:  
Vindhastighet 4 m/s antas. 

Lufttemperatur Gjutningen sker i Stockholmsområdet under oktober månad, vilket enligt 
SMHI ger medeltemperatur 15°C. Beräkningar bör således göras för 10°C, 
15°C och 20°C. Nedan redovisas endast det värsta fallet, alltså 
lufttemperatur 10°C. 

Motgjutningsyta Motgjutna ytor antas ha en temperatur på minst 5°C vid kallt väder, 

d.v.s. när medeltemperaturen i luften understiger 5°C. Värmning kan vid 

behov introduceras för att tillgodose detta krav. 

• Betong: 
Hållfasthet  C32/40 

Vattencementtal högst 0.45 

Cementhalt  420kg/m3 

Gjuttemperatur  14°C antas  

• Underlag:  

Packad fyllning  

• Tvång:  

Trågväggar anses vara ”Fri vägg på platta”, enligt Bilaga 2, Users manual ConTeSt Pro – Program 

for temperature and stress calculations in concrete (JEJMS Concrete, 2008), vilken ger följande 

uppskattningar av tvånget:  

Translationstvång 0,0 (fri) 

Rotationstvång i x-led 1,0 (fullt tvång) 

Rotationstvång i y-led 1,0 (fullt tvång) 

• Form:  

Träform föreskrivs i projektet. Formrivningstid anges till tidigast 4 dygn efter gjutning (i enlighet 

med TK Bro), med möjlighet till förlängning med hänsyn till sprickrisk och hållfasthetsutveckling. 

• Kylning:  

Vid behov av kylning under härdningen ska det ingående kylvattnet hålla 4°C. Vattenflödet 

regleras så att differensen mellan in- och utgående vatten inte överskrider 4°C. Kylrören ska vara 

av stål, med en yttre diameter på 25mm och en inre på 23mm. Kylningen startas omedelbart 

efter att betongen täcker kylrören, och avslutas 48h efter start för respektive slinga. Kylsystemet 

delas av praktiska skäl upp i slingor med en maximal längd av 60-80m. Lämpligt flöde för en av 

dessa slingor är av erfarenhet ca 20-27liter/min. 
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6.2 Tvång 
Att gjuta mot en annan konstruktion även i sidled medför ett högre tvång än att bara gjuta mot 

bottenplattan, vilket är den typkonstruktion både CraX1 och ConTeSt Pro utgår ifrån.  

 

Figur 30: FE-beräkning av graden tvång i en vägg gjuten dels på oeftergivligt underlag, dels mot befintlig vägg. [13] 
(Bilden har modifierats av Sara Tilfors.) 
 

Dubbla längden används som approximation för detta förhöjda tvång, så att programmen kan användas 

rakt av. I beräkningsexemplet är längden 10 meter, vilket alltså sätts till 20 meter i beräkningarna.  

 

Figur 31: Illustration av L = fria längden vidgjutning av vägg på platta vid: a) Enskild monolit b) Successiv gjutning av 
etapper med stumfogar. [7] 

6.3 Riskbedömning 
Ensidigt vattentryck innebär att tabell EBE/3 ur AMA Anläggning 07 ska användas. Om beräkningarna 

utförs med programmens standardparametrar, och betongen har en cementhalt på 420kg/m3, blir kravet 

på spricksäkerheten S = 1,67 (se figur 24). Detta ger den maximalt tillåtna töjningskvoten η enligt: 

η��� � 1/S � 1/1,67 � 0,6. 

6.3.1 CraX1 

Handboksmetoden har vissa begränsningar när det gäller konstruktionsdimensioner och plattans 

placering, varpå vi tillåter oss att göra följande förenklingar: 

1. Programmet antar att väggen står mitt på plattan, och kommer därför att räknar med ett för 

stort tvång, eftersom en vägg längs plattans kant tillåts större rörelse. För att inte få orimligt 

stora avvikelser sätts plattans bredd till halva den verkliga bredden, d.v.s. vardera trågväggen 

antas fasthållen av varsin halva av plattan. 

2. Det finns inget sätt att ange avsmalnande väggar i programmet. Väggens tjocklek sätts istället till 

dess maximala tjocklek, vilket också är kontaktytan mot gjutfogen. 
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Beräkningen görs först utan åtgärder för snabb kontroll av sprickrisken. Följande förutsättningar anges 

(se 6.1 Förutsättningar): 

• B vägg = 0,650 m H vägg = 5,5 m 
• B platta = 6,813 m H platta = 0,6 m 
• L = 20 m  

• Tluft = 10°C Tgjut= 14°C Tmot= 5°C 

• Betong: C32/40  Vct = högst 0.45 Cementhalt = 420 kg/m3 
• 22mm brädform 

• Tillåten töjningskvot = 0,6  T max= 36°C (Se nedan) 
 

Utifrån de angivna förutsättningarna för gjutningen sätts den maximalt tillåtna temperaturen i 

konstruktionen (Tmax) till 36°C, enligt s. E1:7, Temperatursprickor i betongkonstruktioner – Del E: 

Temperaturdiagram för fallet vägg på platta (Jonasson, 2001). 

Beräkningen resulterar i en beräknad töjningskvot på 0,921, vilket är större än den tillåtna 

töjningskvoten 0,6. Vår slutsatts blir således att någon form av sprickbegränsande åtgärd behövs, samt 

att det kan vara på sin plats att noggrannare analysera konstruktionens sprickrisk, t.ex. via beräkningar i 

ConTeSt Pro. 

 

Figur 32: Handboksmetoden CraX1 för kontroll av behov av åtgärder mot temperatursprickor 
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6.3.2 ConTeSt Pro 

Beräkningar i ConTeSt Pro visar även de att töjningskvoten blir 0,921; vilket innebär att tvärsnittet 

kommer att spricka och att sprickbegränsande åtgärder behövs (se Bilaga 5: Resultat av 

beräkningsexempel utan åtgärder i ConTeSt Pro). 

 

Figur 33: Beräkning av töjningskvoten i ConTeSt Pro. 

6.4 Dimensionering av kylsystem 
När vi konstaterat att konstruktionen riskerar att spricka måste vi projektera någon åtgärd för att 

förhindra uppkomst av temperatursprickor. Nedan följer en komplett projektering och dimensionering 

av vattenkylning. 

6.4.1 CraX1 

Samma beräkning görs som i föregående avsnitt, dock med kylning denna gång. Vi bockar i rutan för 

kylning och anger kompletterande parametrar enligt nedan: 

• T max
ref=34°C (Se nedan) 

• Rörtyp: stålrör Ø 25 med 900 w/(m2K)  
• Kyltemperatur = 5°C (Se nedan) 
• s-avstånd rör = 400 mm   

• T kyl
ref = 16°C (se nedan) 

 
Utifrån de angivna förutsättningarna för gjutningen sätts den maximalt tillåtna temperaturen i 

konstruktionen (Tmax
ref) till 34°C, enligt s. E1:7, Temperatursprickor i betongkonstruktioner – Del E: 

Temperaturdiagram för fallet vägg på platta (Jonasson, 2001). Vi har antagit en vattentemperatur på 4°C 

och det närmaste alternativet som går att välja i CraX1 som kyltemperatur är 5°C. Kylningens 

referenstemperatur (T kyl
ref) sätts till 16°C, enligt s. E2:26, Temperatursprickor i betongkonstruktioner – 

Del E: Temperaturdiagram för fallet vägg på platta (Jonasson, 2001). För montering av kylrör på befintlig 

armering blir den beräknade töjningskvoten 0,491, vilket innebär att kravet på spricksäkerhet nu är 

uppfyllt. Den erforderliga kylhöjden anges till 1,96 m (se figur 34). 
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Placerar man istället kylrören centriskt på separata monteringsjärn kommer den beräknade 

töjningskvoten att bli 0,422, eftersom kylning nu ligger där temperaturen är som högst, och åtgärden 

därför är maximalt effektiv. Kylhöjden förblir dock densamma (se figur 35). 

 

Figur 34: Handboksmetoden CraX1 för beräkning av åtgärder genom placering av kylrör på befintlig armering. 

 

 

Figur 35: Handboksmetoden CraX1 för beräkning av åtgärder genom placering av kylrör på separata monteringsjärn. 
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6.4.2 Resultat i ConTeSt Pro 

Efter att ha placerat kylrören i tvärsnittet ger beräkningarna en töjningskvot lika med 0,422; vilket 

uppfyller kravet på spricksäkerhet. Se Bilaga 6: Resultat av beräkningsexempel med vattenkylning i 

ConTeSt Pro. 

 

Figur 36: Beräkning i ConTeSt Pro av töjningskvoten över tiden. 
 
 

 

Figur 37: Beräkning i ConTeSt Pro av töjningskvoten över tvärsnittet vid tidpunkten 60h efter gjutstart. 
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6.4.3 Handberäkning av kylsystem 

Vi ska nu illustrera den dimensioneringsmetod vi utvecklat för kylsystemet. Nedan följer beräkningen av 
flödet, tryckförlusterna och slutligen pumpens kapacitet.  

Massan: � � � ∙ � 

Från vår beräkning av sprickrisken utan kylning utnyttjas färgkartan för den maximala temperaturen för 

att fastställa hur stor volym som måste kylas, samt från vilken temperatur detta antas ske. 

 

Figur 38: Beräkning i ConTeSt Pro av betongens maxtemperatur innan kylning (se Bilaga 6: Resultat av 

beräkningsexempel utan åtgärder i ConTeSt Pro). 

 
Volymen omfattar således den del av konstruktionen som är i behov av kyla. Vi uppskattar denna till 

� � 10 ∙ 3,9 ∙ 0,4 � 15,6 m3 

Den oarmerade betongens densitet varierar mellan 2 300-2 400 kg/m3. För att vara på säkra sidan väljer 
vi att använda 2 400 kg/m3, och beräknar således massan till 

� � 15,6 ∙ 2400 � 37440 kg 

Energin som bildas inuti betongklossen:  � � � ∙ �� ∙ ∆! 
Värmekapaciteten för vanlig betong ligger mellan 800 – 1200 J/(kg °C), varpå vi väljer att räkna med �� � 1000 J/(kg °C). Betongen kommer att kylas från 39,5°C till 10°C (se figur 38), vilket ger en 

temperaturskillnad ∆! � 29,5 °C. 

� � 37440 ∙ 1000 ∙ 29 � 11,04 ∙ 10n J 
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Effektbehov: 
Kylningen pågår under 48 timmar, vilket ger � � 48 ∙ 60 ∙ 60 � 172800 sekunder.  

#$�%&� � �� �  11,04 ∙ 10n172800 � 6392 W 

Massflöde:  #�((�)� � ṁ ∙ �� ∙ (�������,-� − �������,��) 

Värmekapacitivitet för vatten är �� � 4200 J/(kg·°C), vilket ger 

ṁ � #�((�)��� ∙ (�������,-� − �������,��) � 63924200 ∙ (8 − 4) � 0,38 kg/s 

Volymflöde:  

> � ṁ� � 0,381000 � 3,8 ∙ 10<B mu/s 

Räknas flödet om är detta lika med 22,8 liter/minut, vilket stämmer bra med de rekommenderade 
värdena på 20-27 liter/minut (se 6.1 Förutsättningar). 

Hastigheten på vattnet i röret: 

> � � ∙ @ ∙ C��4  

� � 4 ∙ >@ ∙ C�� � 4 ∙ 3,8 ∙ 10<B@ ∙ 0,023� � 0,92 m/s 

Så här långt är beräkningarna desamma även för dagens approximationer, t.ex. med Mannings formel. Vi 
fortsätter nu beräkningen med att ta fram pumpens kapacitet. 

Reynolds tal: 

Kinematiska viskositeten för vatten vid 5°C är 1,52 ∙ 10<v m�/s , varpå Reynolds tal blir 

EF � � ∙ C�H � 0,92 ∙ 0,0231,52 ∙ 10<v � 13856 

EF > 2300 � Turbulent strömning 

Friktionstal: 

Turbulent strömning innebär att friktionstalet beräknas enligt formeln:  


 � J−2,0 ∙ MNO P Q C�R3,7065 + 5,6 − 37 ∙ Q C�REFW,X YZ<� 
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Den inre råheten för stål varierar mellan 0,1-1 mm. Vi väljer att räkna med 0,1 mm.  


 �
xy
yy
z−2,0 ∙ MNO

{
|}

0,0001 0,023R
3,7065 + 5,6 − 0,001 0,023R

13856W,X
~
��

��
��
�<�

� 0,035 
Tryckförluster: 

∆[(ö]^-_� �  ∆[].( +  ∆[� � �
 ∙  MC�  +  ∑b� ∙  12 ��]ö]�  

Vi antar att antalet böjar kommer att vara 10, samt att längden på slingan är 80m (se 6.1 

Förutsättningar). 

∆[(ö]^-_� � �0,035 ∙ 800,023 + 10 ∙ 0,5 ∙ 12 ∙ 1000 ∙ 0,92� � 53653 Pa 

Pumpens kapacitet: 

∆[�-�� �  �O∆ℎ +  12 ��]ö]� +  ∆[(ö]^-_� 

Vi antar att vattnets in- och utlopp ligger i samma höjd, varpå 0=∆h och formelns första led stryks. 

∆[�-�� �  12 ��]ö]� + ∆[(ö]^-_� � 12 ∙ 1000 ∙ 0,92� + 53653 � 54072 Pa 

Resultat: 

Driftpunkten ligger alltså på 54000 Pa vid flödet 22,8 l/min.   
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6.4.4 Excel-dokument för exakt dimensionering 

Nedan följer det Excel-dokument vi sammanställt i syfte att förenkla projekteringen av kylsystem. De 

gula rutorna fylls i av användaren, medan de blå redovisar resultat av beräkningar. 

 

Figur 39: Excel-ark för beräkning av erforderligt flöde 

 

 

Figur 40: Excel-ark för beräkning av tryckförluster med hjälp av Bernoullis Ekvation 
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6.4.5 Jämförelse med Mannings formel 

Nedan följer en jämförelse med approximationen med Mannings formel, beskriven under 5.2.3 

Mannings formel. Vi använder oss av värdena från ovanstående beräkning och matar således in  

• ∅��]� � 23 mm  
• M � 80 m  
• > � 22,8 liter/min  

 

 
Figur 41: Excel-ark för beräkning av tryckförluster med hjälp av Mannings formel 

 

Resultatet blir en tryckförlust på 0,8 kp/cm2, vilket är lika med 80000 Pa. Vid beräkning med Bernoullis 

ekvation fick vi 54072 Pa, vilket innebär att beräkningen med Mannings formel ger ett resultat på säkra 

sidan. 

6.4.6 Sammanfattning av resultat  

Som vi har konstaterat ger Bernoullis ekvation ett exaktare svar som leder till bättre utnyttjande av 

resurserna. Excel-arket som vi har tagit fram är snabbt och enkelt att använda, förutsatt att man känner 

alla efterfrågade parametrar. En annan fördel med Bernoullis ekvation är att man enkelt kan ta hänsyn 

till den statiska tryckförlusten om in- och utflödet skulle ligga på olika höjdnivåer. Eftersom 

dimensioneringsmetoden ännu inte provats i ett verkligt projekt bör dock viss försiktighet iakttas vid 

användandet. 

Mannings formel är lite snabbare och enklare att använda men ger ett oprecist resultat, vilket ökar 

risken för slöseri. Formeln räknar dock på säkra sidan och är en etablerad approximation som ofta 

används i byggbranschen idag. 



47 
 

7. Utvärderande studier av referensobjekt 

I syfte att utröna för- och nackdelar med olika förebyggande åtgärder mot temperatursprickor, har vi 

studerat 6 olika referensobjekt, varav 3 är avslutade och 3 fortfarande pågår. Samtliga objekt är 

anläggningsprojekt där temperaturspricksberäkning har genomförts och där man har tvingats vidta 

någon åtgärd, som till exempel:  

• olika sorters påverkan på den konstruktiva utformningen 
• förlängd formrivningstid (för engångsformar eller återanvändbara systemformar) 
• olika tvångsreducerande åtgärder 
• vattenkylning av betongen under härdningsprocessen  
• uppvärmning av den anslutande konstruktionen 

Fokus ligger på de insatta åtgärderna och eventuella problem som har uppstått, varpå slutsatser dras om 

hur framtida projektering kan förbättras. Pågående projekt har valts för att få djupare insikt i hur arbetet 

kring temperatursprickor bedrivs, medan de avslutade projekten är projekt där det finns något att lära 

av, t.ex. en ny teknik eller en intressant avvikelse. Samtliga referensobjekt är belägna i Stockholm eller 

Göteborg, och har byggts av samma stora entreprenörsföretag.  

Alla studier av referensobjekten har genomförts under april och maj månad 2011. Vi har då talat med 

olika inblandade aktörer, studerat projektrelaterade handlingar, och (om möjligt) besökt 

byggarbetsplatsen. Precis som med de efterföljande intervjuerna har referensobjekten anonymiserats 

eftersom fokus inte ligger på de enskilda projekten, utan på att identifiera fallgropar, återkommande 

problem, konsekvenser på resultatet och eventuella förbättringspotential. 



48 
 

7.1 Referensobjekt 1 

Platsbesök: 

• 11 april 2011 

Kontaktpersoner: 

• Entreprenör 1 Projektchef  
• Entreprenör 2 Arbetsledare 
• Entreprenör 3 Assisterande arbetsledare 

Handlingar: 

• Arbetsbeskrivning temperaturspricksåtgärder 

7.1.1 Allmänt om projektet 

Pågående vägbyggnation för bostads- och kontorsprojekt. Projektet följer bronormen. Stora skillnader i 

marknivå ger höga stödmurar med grova grundplattor och grundförstärkning.  

Två stödmurar kontrollerades med hänsyn till temperatursprickor. Den ena är 200m lång och består av 

19 monoliter förlagda längs en stor väg. Konstruktionen är 4,5m hög, jämntjock och relativt slank. 

Byggstarten var i oktober 2010, vid platsbesöket var muren helt färdigställd. 

Den andra stödmuren är 100m lång och uppdelad i 10 monoliter, av vilka alla utom två var färdiggjutna 

vid platsbesöket. Byggstart var här i januari 2011, med planerad sista gjutning i april. Stora laster innebar 

en grov konstruktion vars väggtjocklek avtar uppåt. 

7.1.2 Åtgärder mot temperatursprickor 

Projektering: 

Konstruktören hade inte själv resurser att genomföra temperaturspricksberäkning, utan föreskrev i AF-

delen att detta skulle genomföras på båda murar. Entreprenörsföretaget utförde beräkningarna samt 

projekterade åtgärder. Sprickrisk och behov av åtgärder förelåg bara på sistnämnda muren. 

Formrivning: 

Systemform för återanvändning. 22mm formskiva samt stålreglar, ingen isolering. Krav från bronormen 

med brädform på alla synliga ytor, varpå brädorna sätts inuti systemformen. Ger arkitektoniskt vacker 

yta, men också tätare betong eftersom den släpper igenom luft. 

Eftersom man värmde väldigt stora anslutande konstruktionsdelar utan några andra åtgärder, behövde 

man formrivningstider på upp till 7 dagar för att den nygjutna betongen skulle svalnar lika långsamt. 

Tvångsreducering: 

1m tjock bottenplatta på berg. Projektören ansvarig för temperatursprickor var rädd för att betongen 

skulle gripa tag i berget och att detta tvång skulle ge sprickbildning. Lade betongtäckmatta (fiskacell) 

mellan berg och bottenplatta för att tillåta rörelser. 
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Dilatationsfogar mellan etapperna för att eliminera tvång från inspänning. Cellplast mellan isolerar och 

tillåter rörelse. Fogen stryks sedan utvändigt med epoxi och kläs med tätskiktsmatta. Återfyllning med 

finare fraktioner (sand) närmast mattan så den inte repas. 

Ville minimera antalet formsättningar och gjutetapper. Två gjutningar ansågs värre än en gjutning med 

värmeslingor, eftersom formarna skulle återanvändas, nästa etapp anslutas och mark återfyllas. Fler 

dilatationsfogar innebär dessutom ytterligare pyssel. 

Elvärmeslingor: 

I detta projekt svårt med framdragning av vatten. Fick således lösa alla problem med värmeslingor. 

Ingjutna värmeslingor i bottenplattorna, samt isolering och presenningar under vintern. 

Prefabricering: 

Prefabricerade L-element för terrasser av fyllnadsmassor gav gynnsammare gjutetapper och hindrade 

löst material från att rasa ner. Allt annat platsgöts. 

7.1.3 Produktion 

Kvalitetssäkring: 

Ingen kontroll av betongens cementhalt, litar av erfarenhet på leverantören. Fabriksprov, samt byggprov 

före gjutning för alla sulor men bara några väggar. Kontrollerna inkluderade gjuttemperatur. 

Mottagningskontroll och okulär kontroll av alla leveranser. Oftast ser man om något inte stämmer, vad 

gäller t.ex. arbetbarhet och stenstorlek. 

Innan väggen göts mättes temperaturen i plattan. Detta var noga i början av projektet men sen gick man 

mer på erfarenhet. 

Betongdator för temperaturregistrering. Dataloggen lästes av efter en vecka, innan formrivningen, och 

registrerade fram tills dess en mätning i timmen. 

Problem och avvikelser: 

Värmeslingor föreskrevs i både över- och underkant av bottenplattan, men där denna var för tjock nådde 

man inte att montera i bottenplan (måste ju fästas i armeringen 1m längre ner). Valde att bara lägga i 

överkant. 

Tidig formrivning när det var bråttom att få loss formen, t.ex. för att börja återfylla, återanvända formen, 

etc. Har då tagit hänsyn till om det varit varmare eller kallare än vad som förutsatts vid beräkningen. 

Göt under ovanligt kall vinter. Exempelvis snöoväder och en halvmeter snö den dag man skulle gjuta 

bottenplattan. Lyckades dock röja innan betongen anlände. 

7.1.4 Resultat och ekonomi 

Inga sprickor hittills. 
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7.2 Referensobjekt 2 

Kontaktpersoner: 

• Konstruktör 2 Ansvarig för temperaturspricksberäkningar 
• Entreprenör 4  Produktionschef 
• Entreprenör 5 Blockchef 
• Entreprenör 12 Mätchef 

Handlingar: 

• Trafikverkets broschyr om projektet 
• Arbetsbeskrivning temperaturspricksåtgärder 

7.2.1 Allmänt om projektet 

Avslutad totalentreprenad där entreprenörsföretaget själv projekterade. Krökt tunnel där varje gjutdel 

var rak och ca 10m lång. 18 monoliter, separerade från varandra med dilatationsfogar. Hel ram, 

grundlagd på packad fyllning. Väggar 800-900mm tjocka, bottenplatta och valv runt 1m. 2,5m fyllning 

under farbanan, ungefär 9m höga väggar. Gjutning april-december. 

7.2.2 Åtgärder mot temperatursprickor 

Projektering: 

Entreprenör 4 var produktionsansvarig med idéer för hur projekteringen borde genomföras. 

Projektchefen såg till att han fick vara med redan i projekteringsskedet så att han kunde påverka den 

konstruktiva utformningen innan för mycket blivit spikat. Hade möten med projekteringsledare och 

ansvarig konstruktör 2ggr/vecka, samt diskuterade sina idéer med såväl övriga projektörer som aktörer i 

produktionen. Målet var att minska tvånget i konstruktionen till den grad att man helt slapp kyla 

konstruktionen. 

Formrivning: 

4 dygn 

Tvångsreducering: 

Enligt Konstruktör 2’s föreskrifter armerade och enklade man bottenplattan och väggarna innan man göt 

bottenplattan. Därefter hade man 4 dygn på sig att färdigställa formarna och gjuta väggarna, för att 

utnyttja hydratationsvärmen i bottenplattan. Valvet göts senare, även det utan åtgärder eftersom 

tvånget här var betydligt mindre. 

Ursprungligen fanns totalt bara 3-4 dilatationsfogar, men antalet ökades för att minska tvånget. 

7.2.3 Produktion 

Kvalitetssäkring: 

Betongens temperatur kontrollerades före varje gjutning, varefter värmeutvecklingen mättes 

kontinuerligt med hjälp av betongdator. 
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Problem och avvikelser: 

Bygget utfördes med utländska yrkesarbetare, varpå kommunikationen i sista ledet blev rätt begränsad. 

Varje teknikområde hade dock sin egen teknikansvariga, totalt tre blockchefer. Svårt att hålla koll på så 

här stora projekt annars. 

7.2.4 Resultat och ekonomi 

Väggarna göts redan efter tre dygn, helt utan andra åtgärder. Ingenting sprack, eftersom tillräcklig värme 

fanns kvar. Således hade man lyckats förenkla konstruktionen, samt anpassa gjutningen, så pass att man 

sluppit sätta in någon extra åtgärd. 

Samarbetet mellan entreprenörer och projektörer uppskattades av både produktion och projektering. 

Genom att direkt kunna jämföra olika alternativ och fatta snabba beslut minimerades dessutom antalet 

flaskhalsar så att man slapp sitta och vänta på besked. 
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7.3 Referensobjekt 3 

Kontaktpersoner 

• Konstruktör 2 Ansvarig för temperaturspricksberäkningar 
• Entreprenör 4 Produktionschef 
• Entreprenör 5 Blockchef 
• Entreprenör 12 Mätchef  

Handlingar 

• Trafikverkets broschyr om projektet 
• Byggritningar: anvisningar, översikt, måttritningar 
• Arbetsbeskrivning temperaturspricksåtgärder, Monolit 4 
• Temperaturspricksanalys, Monolit 4 
• Uppföljning av kylda gjutningar, Monolit 4 
• Dataloggar temperaturmätning, Monolit 4 

7.3.1 Allmänt om projektet 

Avslutat nybyggnadsprojekt av en bergtunnel, vilken övergår till en rambro närmast mynningen. De 

första tre gjutetapperna av brodelen utgörs av en komplett rambro. Den fjärde delen (själva mynningen) 

är en konsol av kontinuerlig konstruktion, gjuten i 5 etapper. 

7.3.2 Åtgärder mot temperatursprickor 

Formrivning: 

4 dygn 

Tvångsreducering: 

Innan man började gjuta skannades berget för att få en exakt profil. För bottenplatta på berg göts först 

ett skikt avjämningsbetong på berget, därefter bottenplattan på detta. På så vis minskades 

translationstvånget samtidigt som konstruktionens odds för täthet ökade. Rörelsefriheten var tillräcklig 

för att man skulle slippa sätta in fler åtgärder mot temperatursprickor.  

Rambron i de 3 första tunnelbitarna göts med mellanliggande dilatationsfogar för att minska tvånget 

mellan motgjutna konstruktionsdelar. För konsolen i den 4:e tunnelbiten tilläts bara gjutfogar, eftersom 

konsolen krävde en kontinuerlig konstruktion. För att minska tvånget göts därför varannan etapp av 

väggen. 

Elvärmeslingor: 

Då gjutningen inföll under vintern göts värmeslingor in i bottenplattan för att underlätta med snöröjning 

samt värma motgjutningsytan, dock ej i syfte att åstadkomma samtidig kontraktion. 

Vattenkylning: 

Hade man gjutit direkt på berg hade man behövt använda kylning. Nu klarade man sig utan detta på 

delarna 1, 2, 3 samt 4:e delens etapp 1, 3 och 5. Så länge bara bottenplattan höll emot gick det således 

bra utan kylning. De två sista delarna (4:2 och 4:4) av konsolen hade dock tvång på tre sidor, varpå kylrör 
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sattes upp till halva väggens höjd. Att det inte behövdes mer omfattande åtgärder beror troligen på att 

avjämningsbetongen innebar viss rörelsefrihet mot berget. 

Yttersta etappen hade en bottenplatta på 1,1 x 6,0m, innanförliggande 4 etapper av 

konsolkonstruktionen hade 1,1 x 4,9m. Trots detta behövdes alltså bara kylning i två av väggens etapper, 

och inga i bottenplattans eller konsolens. Bidragande faktor kan dock vara att gjutningen här inträffade 

under april-maj månad. 

7.3.3 Produktion 

Kvalitetssäkring: 

Temperaturmätningar med betongdator gjordes på alla gjutdelar. Man ville riva formen så fort som 

möjligt men inte innan hållfastheten och normkrav på fyra dygn uppnåtts. Vad Entreprenör 2 minns 

gjordes dock inga kontroller av betongens temperatur vid mottagning. 

Problem och avvikelser: 

Stängde inte av vattentillförseln vid temperaturmax som man ska, utan kylvattnet fortsatte att rinna 

(överkylning), efter färdig gjutning av både monolit 2 och 4. Vattnet togs direkt från vattenledningsnätet, 

vilket innebar att vattentemperaturen i viss mån följde lufttemperaturen. Gjutning vid olika tillfällen 

innebar olika varmt vatten, varpå ena konstruktionen överkyldes mer än den andra, vilket förklarar 

varför bara monolit 4 sprack.  

7.3.4 Resultat och ekonomi 

Med undantag från monolit 4 av konsolen, var brokonstruktionen sprickfri. Eftersom denna gjutetapp 

och monolit 2 hade samma förutsättningar och utsattes för samma avvikelse låg det i konstruktörens 

intresse att noga analysera vad som skiljt dem åt. På så vis erhölls dessutom viss kompetenshöjning för 

de inblandade i projektet. 
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7.4 Referensobjekt 4 

Kontaktpersoner: 

• Konstruktör 2 Ansvarig för temperaturspricksberäkningar 

Handlingar:  

• Presentation av projektet 
• Sammanställning indata 
• Provning av anläggningsbetong  
• Översiktsplan temperaturspricksåtgärder 
• Översiktsplan avvikelser  
• Inventering av sprickor 

7.4.1 Allmänt om projektet 

Avslutat tunnelprojekt på totalt 1,5km tunnel uppdelat på 4 entreprenader. Konstruktör 2 ansvarig för 

temperaturspricksberäkningarna för en av dessa; 100m tråg, 400m betongtunnel, driftsutrymmen och 

ramper vid ena nedfarten. Grundlagd delvis på berg, delvis på lera. Bestående av 300 större gjutetapper 

plus ett antal kompletterande mindre gjutningar. 

7.4.2 Åtgärder mot temperatursprickor 

Projektering: 

Inledningsvis användes kokboksmetoder för uppskattning av tvångsförhållanden i förprojekteringen. 

Dessa visade sig dock passa bättre för lite mindre projekt. 

I projekteringsskedet analyserades tvånget noga för konstruktionens olika delar, varpå det applicerades 

på enkla modelleringar av konstruktionen. Detta gav flexibla analyser som lätt kunde anpassas till 

mätbara förändringar i produktionsfasen. 

Statistisk data togs fram för området vad gällde lufttemperatur, vattentemperatur för brandposter och 

lokal vattentäkt, samt gjuttemperaturer för leverantören. Valde 2 olika betongklasser utifrån detta och 

provade båda mixar för att kunna optimera åtgärderna samt minska säkerhetsfaktorerna och därmed 

utnyttja betongen hårdare. 

Åtgärderna produktionsanpassades och kontinuerlig registrering av temperatur gjordes för varje 

gjutetapp, som ett led i uppföljningen av de gjutna strukturerna. 

Projektledaren och representanter från bygget pratade regelbundet under hela projektet. Frågade initialt 

hur byggarna helst ville göra olika saker och försökte sedan projektera utifrån det. Arbetade nära 

varandra, vilket underlättade produktionsanpassningen. 

Formrivning: 

4 dygn  
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Tvångsreducering: 

Gjutning skedde etappvis med bottenplattor tre steg före väggarna. Ingen möjlighet att utnyttja 

hydratationsvärme och uppskattningsvis två dilatationsfogar i hela entreprenaden. Gjutetapperna 

gjordes generellt 12m långa, för att utnyttja leveranslängden för raka armeringsjärn, och för att 

underskrida bronormens ökade armeringskrav efter 12m. 

Avjämningsbetong i ett 25-30cm tjockt lager på leran för att tjocka på plattorna, och ge dem något att 

stå på så att de inte sjunker ner i leran. 

Vattenkylning: 

Kylrör av stål med 180° krökar av utanpåliggande plastslangar, fästa med dubbla slangklamrar. 

Vattenförsörjning i första hand från brandposter, i andra hand från den lokala vattentäkten. 

7.4.3 Produktion 

Kvalitetssäkring: 

Leverenssedlarna kontrollerades och skickades till temperaturspricksansvarige för uppföljning. Vid 

avsaknad på leverenssedel ringde man och begärde informationen direkt från leverantören. 

Mottagningskontroll av temperatur ingick i byggarnas åtagande och gjordes för varje leverens. 

Temperaturmätning under gjutning genomfördes kontinuerligt med betongdator, och provtryckning av 

kylsystemet gjordes före varje gjutning. Läckor lagades med silvertejp eller dylikt. 

Det nära samarbetet mellan projektörer och byggare gav möjlighet att hela tiden stämma av och ligga 

nära på gjutningarna, via kontinuerlig återföring av mätdata för uppföljning och analys. Bedömde 

sprickrisken utifrån temperaturmätningarna och visste därmed var man kunde förvänta sig en spricka. 

Noggrann sprickinventering följde, där man även försökte avgöra varför betongen spruckit i varje enskilt 

fall. Såg också tydligt att man klarade en temperaturdifferens på ungefär 5°C (föreskrivet var 4°C) 

därefter sprack konstruktionen. 

Problem och avvikelser: 

Lång period då vädret var osedvanligt varmt. Relativt temperaturförhållande mellan konstruktionens inre 

och yttre delar gör att sprickrisken förblir ungefär densamma, men risk finns att maxtemperaturen 

passerar den tillåtna gränsen på 65°C. 

Avvikelser gjordes i första hand i samråd mellan byggarna själva. Avvikelserapport formulerades till 

beställaren för varje fall. Vid ett tillfälle slogs två gjutetapper ihop till en extra lång p.g.a. tidspress; vid 

ett annat göt man med annan betong men utgick från samma provningsrapport. I dessa fall samråd och 

godkännande från konstruktörer, statiker och temperaturspricksansvarige innan gjutningen påbörjades. 

Upptäckte vattenläckage i kylrör först vid gjutning av betongen, varpå beslut fattades att vänta med att 

sätta på vattnet tills betongen stelnat (4-8h), varpå man i princip fick gjutna kanaler tack vare den 

hårdnade betongen runt rören. Läckande vatten kunde då inte längre påverka betongens vct. 

Fick ett gjutsår där armering och kylslangar inte täckts av betong. Upptäckte då en läckande kylslang 

vilken, om den gjutits in, hade strypts av betongen och minskat flödet i kylsystemet. Fick bila bort stor 
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del av den gjutna betongen och gjuta nytt. Föreskrev då 2 sprickanvisningar, varav bara en genomfördes. 

Nya gjutningen sprack dock som beräknat på båda ställen. 

7.4.4 Resultat och ekonomi 

Tidplan och budget hölls på det stora hela. Försvinnande liten del av den totala kostnaden för projektet. 

Kylsystemet kostade ungefär 50 000 – 100 000kr att installera, och sammanlagt kyldes 100 - 300kr/m2 

betong. Avvikelser uppkom främst om man i anbudsskedet inte/felaktigt hade indikerat risk för 

temperatursprickor. 

God överensstämmelse mellan förutspådd risk för temperatursprickor och slutligt resultat. 

Uppföljningarna fångade upp avvikelser i produktionsskedet och möjliggjorde anpassning av åtgärderna, 

vilket fungerade väldigt väl i detta projekt. Sprickbildning främst då kylningen inte fungerat 

tillfredsställande. 

Materialparametrarna man tog fram före beräkningarna kunde även användas för brandberäkningar. 

D.v.s. datan användes till mycket annat än bara beräkning av risk för temperatursprickor. 
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7.5 Referensobjekt 5 

Platsbesök: 

• 3 maj 2011 

Kontaktpersoner: 

• Entreprenör 6 Arbetsledare på betongbron 
• Entreprenör 7  Blockchef på samverkansbron 
• Entreprenör 8  Arbetsledare för betong på nya trafikplatsen 
• Entreprenör 9  Arbetsledare på samverkansbron 
• Konstruktör 2 Ansvarig för temperaturspricksberäkningar på betongbron 

Handlingar: 

• Arbetsplatsinformation 

7.5.1 Allmänt om projektet 

Pågående bygge av ny förbindelse mellan två Europavägar via en vägbro i fyra fält. En balkbro sträcker 

sig över ett vattendrag, 4 spårvagnsspår samt tre tåglinjer, varav de flesta dessutom har flera parallella 

spår. I projektet ingår även anläggning av en ny trafikplats vid brons ena ände, ombyggnad av den 

befintliga trafikplatsen vid brons andra ände, samt anläggning av ett antal mindre broar, tråg, ramper 

och stödmurar. Byggtiden är mellan augusti 2008 och november 2011. 

Projektets utmaning ligger främst i komplicerad geoteknisk grundläggning samt den kontinuerliga och 

väldigt omfattande trafiken runt och under byggarbetsplatsen. Av dessa skäl har bron delats upp i en ren 

betongdel och en samverkansdel (med lanserad plåtform i vilken betongen senare gjuts). Projektet 

består av tre separata entreprenader, vilka alla byggs av samma entreprenörsföretag men projekteras av 

olika konsultföretag. Temperaturspricksberäkningarna för betongbron har dock gjorts av 

entreprenörsföretagets egen teknikavdelning.  

7.5.2 Åtgärder mot temperatursprickor 

Projektering: 

Projektering av temperatursprickor genomfördes alltså av ett unikt företag för varje av de tre 

entreprenaderna. Entreprenörerna upplevde en tydlig skillnad mellan de olika företagen och menade att 

ett grundade sig på ”worst case scenario”, ett lite mer på erfarenhetsdata, och entreprenörsföretagets 

teknikavdelning på statistiska förutsättningar samt noggrant beräknade tvångsparametrar. 

För att klara kraven på påkörningslast gjordes betongbrons kantbalkar rejält grova, vilket innebar ett 

behov av kylning under gjutningen. Arkitektens vision för deras utformning innebar dessutom krånglig 

formsättning med träknektar infästa i brobalken. 

Formrivning: 

För projektet gällde bronormens 4 dagar, men upp till 7-8 dagars formrivningstid förekom, t.ex. på 

landfästen under ensidigt vattentryck. 
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Tvångsreducering: 

Toppstyrning gjorde det svårt att påverka konstruktionens utformning för att minska tvånget, ens under 

projekteringsskedet. I vissa konstruktionsdelar, t.ex. kantbalkarna, kunde gjutetapperna kortas så att 

man slapp sätta in andra sprickreducerande åtgärder. 

Vid gjutning av betongbron, lades isolering på flänsarna för att jämna ut avsvalningshastigheten mellan 

den massiva balken och de slanka flänsarna. På så vis kunde delarna kontrahera tillsammans och 

spänningarna i konstruktionen minskade. 

Elvärmeslingor: 

Användes i samband med vintergjutning av kantbalkar, för att slippa värma motgjutningsytan som extra 

vinteråtgärd. Utnyttjades även vid den nya trafikplatsen, i bottenplattor med en tjocklek runt 0,6-0,7m.  

Vattenkylning: 

Har använts inom samtliga entreprenader. Som mest hade betongbrons kantbalk 12st kylrör i ett 

tvärsnitt. Monteringen varierade mellan att lägga kylrören på glasfiberstavar för att undvika kontakt med 

armeringen, montera på befintlig ytarmering för att spara plats och underlätta montage, samt montera 

centriskt på särskilda monteringsjärn för effektivast kylning. 

Betongens egenskaper: 

Efter godkännande från beställaren gjordes ett avsteg från föreskrifterna och självkompakterande 

betong användes i bropelarna (se 3.3.1 Anpassning av betongens egenskaper).  

Prefabricering: 

Inga prefabricerade betongelement hade använts vid tidpunkten för platsbesöket. Brons mittbarriär 

samt minst en stödmur var dock i antågande. Utöver de vanliga begränsningarna gjorde brons form det 

omöjligt att utnyttja prefabelement i någon större utsträckning. Plåtformen i samverkansbron, samt 

prefabricerad armering utgjorde det dittills utnyttjade utbudet av prefab. 

7.5.3 Produktion 

Kvalitetssäkring: 

Temperaturmätningarna skickades till beställaren samt till entreprenörsföretagets teknikavdelning för 

dennes entreprenad. De andra konsultföretagen gjorde ingen sådan uppföljning. 

Alla sprickor karterades och angavs då till läge, utbredning och sprickbredd, samt märktes ut på en 

sammanställande handling, vilken infogades i slutrapporten. 

Problem och avvikelser: 

Under projektets 2,5 år i produktion hade en hel del problem uppstått. Några av dessa listas nedan: 

• Elslingor klämdes vid vibrering, kortslöts eller gick sönder då man trampade på dem. 

• Koppartjuvar stal kablar som låg ute, så att man inte fick ström till värmningen. 

• Utgående vatten kunde inte släppas ut var som helst (t.ex. över järnvägarna), vilket innebar 

ytterligare en stäcka med kylrör på mark för att leda bort vattnet. 

• Långa sträckor för matning av vatten ledde till stora problem med risk för frysning under vintern. 
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• Under vintergjutningarna fanns ett fall då kostnaden för att klara frammatningen till 

vattenkylningen var så hög att man valde att hellre laga sprickorna i efterhand trots att man då 

inte levde upp till den kvalitet Trafikverket beställt. 

• Ett läckande kylrör i ett landfäste upptäcktes vid gjutningen, varpå man förde dialog med 

projektören och beställaren, och i samråd beslöt att låta betongen härda och stelna lite innan 

man satte på kylvattnet, varpå man i princip göt i betongrör. 

• Läckaget i en 4 m hög vägg upptäcktes före påbörjad gjutning och löstes genom att såga upp 

formen, sträcka sig in och laga läckan. 

7.5.4 Resultat och ekonomi 

I anbudet togs kostnaden för vattenkylningen med, dock angavs inget pris för den efterföljande 

injekteringen av kylrören. I efterhand undrade entreprenörerna om man borde ha utnyttjat kylning till 

större del, för att slippa alla problem med värmningen samt minska åtgång på tid och pengar. 

Hittills fanns inga sprickor i valv eller pelare. I samverkansbrons kantbalk bildades sprickor, dock ej 

temperatursprickor eftersom de började från fri kant och växte uppåt. De tycktes uppkomma runt 1 

vecka efter gjutningen och återkom över hela konstruktionsdelen, i stort sett likadana och belägna på 

samma platser. Trots mycket grubblande hade man hittills inte lyckats förklara varför dessa sprickor 

uppstått, och varför de enbart fanns på samverkansbron. 

Trots att det har varit samma förutsättningar vid projektering av temperatursprickor så har det egna 

företaget lyckats bättre med att förebygga temperatursprickbildning. Sammanlagt har runt 1miljon 

kronor lagts på att injektera sprickor. De sprickor som varit mindre än 0,2mm har enbart förseglats med 

matta före återfyllning. 
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7.6 Referensobjekt 6 

Platsbesök: 

• 3 maj 2011 

Kontaktpersoner: 

• Entreprenör 10  Blockchef för konstbyggnad 
• Konstruktör 2 Ansvarig för temperaturspricksberäkningarna 

Handlingar: 

• Arbetsbeskrivning temperaturspricksåtgärder 

7.6.1 Allmänt om projektet 

Pågående ombyggnad av Europaväg till motorväg, samt anslutning till annan Europaväg. Samtliga 

plankorsningar byggs bort, varav en ersätts av stor rondell. Dessutom utbyggnad av järnväg till 

dubbelspår. Totalt runt 3 km motorväg och 3 km järnväg. Grundläggning sker på packad fyllning, berg 

samt lera med kalkcementpelare alternativt stålpålar. 

7.6.2 Åtgärder mot temperatursprickor 

Projektering: 

Väldigt nära samarbete med projektören i och med att det är en totalentreprenad. På vissa delar 

bestämde arkitekten utformningen, på andra delar hade man en diskussion med konstruktören.  

Ändringar av konstruktionens utformning gjordes inte utifrån hänsyn till temperaturutvecklingen, utan 

enbart för gynnsammare produktionsaspekter. 

Formrivning: 

Minst 4 dygn, enligt bronormen. Behov av förlängning avgjordes av hållfasthetstillväxten. 

Tvångsreducering: 

Projektet var generellt mycket låst av gestaltningsprogrammet och gjutfogarnas placering styrdes i 

många fall av arkitektens utformning. När möjlighet fanns att anpassa gjutlängderna fördes en diskussion 

mellan projektörer och entreprenörer om hur långa etapper byggarna föredrog och vad detta innebar för 

konsekvenser på åtgärdernas omfattning. 

I vissa fall, t.ex. vid lutande berg, byggde konstruktionen på att betongen satt ihop med berget. I sådana 

fall dymlade man ner i berget, spände in och göt fast konstruktionen, varpå tvånget blev fullständigt. I 

övriga fall har man sökt minimera tvånget genom att lägga någon typ av skikt mellan berg och betong. 

När det kom till stödmurarna kunde man gjuta dessa som helt separata monoliter. 

I rampernas överbyggnad rådde stor skillnad i dimension mellan massiva kantbalkar och smärta flänsar, 

varpå flänsarna isolerades för att kunna följa kantbalkarnas avsvalningskurva så att hela konstruktionen 

kontraherade tillsammans. 

Elvärmeslingor: 

Elslingor göts in i bottenplattorna, främst som vinteråtgärd för att värma väggens motgjutningsyta till de 

föreskrivna 5°C. 
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Vattenkylning: 

Vattenkylning utnyttjades i väggar samt överbyggnadens inspända delar. Använde kommunalt vatten när 

det var möjligt, men det var inte alltid de tillgängliga 1m3/h räckte. Vattentank användes som 

komplement samt i de fall servis inte funnits i närheten. Problemet var i dessa fall att hålla vattnets 

ingående temperatur till 4°C, vilket reglerades genom att byta ut tanken alternativt dumpa is i den. 

Samtliga kylrör pluggades och injekterades efteråt. Försökte få konstruktören att lägga in- och utlopp till 

kylslingorna i gjutfogarna. På så vis slapp man laga småskador och kylrören pluggades automatiskt vid 

nästa gjutning. 

Prefabricering: 

En 600 m stödmur prefabricerades i element om vardera 6m. Ställdes helt separata utan inbördes 

infästning. Behövde dock söka tillstånd hos Trafikverket innan. 

7.6.3 Produktion 

Kvalitetssäkring: 

Cementhalten avlästes på leveranssedeln. Mottagningskontroll av konsistens, temperatur och 

luftinnehåll, samt provtryckning av kylsystemet, gjordes alltid. 

Betongdator användes för temperaturmätning i föreskrivna delar. I övriga delar mättes temperaturen 

enbart i syfte att kolla hållfasthetstillväxten och avgöra när formen kunde rivas. 

Problem och avvikelser: 

I projektet gjordes inga medvetna avvikelser från arbetsbeskrivningen. Problem med t.ex. tillgång på 

vatten samt vattenhantering under vintern hanterades innan produktionen inleddes.  

7.6.4 Resultat och ekonomi 

Inga sprickor bildades.  Diskuterade aldrig temperatursprickor i anbudsskedet men dessa extra utgifter 

täcktes av andra besparingar inom projektet, varpå budgeten hölls. 
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8. Intervjuer med inblandade aktörer 

Intervjuer har genomförts med alla parter som medverkar och bidrar vid projektering och produktion av 

betongkonstruktionen, nämligen beställare, konstruktörer, entreprenörer och betongleverantörer. Målet 

är att sammanställa deras erfarenheter så att parternas förståelse för varandras roll kan öka, samt att en 

enhetlig bild av problematiken kring temperatursprickor och de i dagsläget vanligaste förebyggande 

åtgärderna. 

Intervjuerna har anonymiserats för att alla inblandade ska känna sig fria att uttrycka sina åsikter, samt 

för att de data som kommit fram ska bli jämförbara. Fokus ligger på att få fram tendenser och generella 

åsikter som finns i branschen. 

Samtliga intervjuer har genomförts under april och maj månad 2011. De intervjuade har valts med så 

olika bakgrunder och erfarenheter som möjligt. Hänsyn har även tagits till geografisk spridning varpå 

representanter har valts från Stockholm, Göteborg och Norrland.  
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8.1 Beställare 
Endast en beställare har intervjuats för denna rapport. Beställaren har ingenjörsexamen från Luleås 

tekniska universitet, och har tidigare jobbat som produktingenjör och brokonstruktör samt gjort 

beräkningar på temperatursprickor. Han/hon är anställd som utvecklingsingenjör på Trafikverket, kan det 

gällande regelverket och hjälper ibland till att granska konstruktörernas beräkningar. 

Målet med intervjun var att ta reda på vad en beställare har för krav, hur insatt denne är i 

temperatursprickor och om han/hon är villig att betala mer om kostnader för framtida reparationer och 

underhåll skulle minska. De frågor vi ställde finns redovisade i Bilaga 1: Intervjufrågor. 

8.1.1 Produktion 

Anbud och upphandling: 

Det går inte att ställa krav på att konstruktörerna ska utföra projektering av temperatursprickor i 

projekteringsskedet, eftersom beräkningarna styrs av parametrar man ännu inte fastställt, t.ex. vilken 

årstid gjutningen kommer att ske, vilka metoder entreprenören tänker använda samt hur mycket 

resurser de kommer lägga på projektet.  

Beställaren ställer krav på sprickfriheten och betalar för det, varpå ett bra resultat förväntas. Om 

entreprenören insistera på att en dyrare åtgärd är bättre, får de göra den på egen bekostnad. 

Risker och fel: 

Entreprenörerna ska följa projektörens föreskrifter. Om de avviker får de själva stå för kostnaden vid fel.  

8.1.2 Projektering 

Projektören: 

Förväntningen på projektören är att de identifierar rätt arbetsuppgifter och tar ansvar vid fel. Att 

projektören har koll på vad som sker i produktion har blivit bättre sedan den intervjuade var konsult men 

det finns fortfarande lite att lära sig. I dagsläget är beställaren för snäll och betalar för deras fel. 

Återföring av kunskap: 

Det är alltid bra att någon från produktion är med i projektering. När det gäller temperatursprickor 

spelar det heller ingen roll vilken entreprenadform det är. Projektören behöver indata för beräkningarna, 

varpå samarbete i detta sammanhang blir en självklarhet. Beställaren har dock saknat återföring 

angående åtgärder mot temperatursprickor. Dennes uppfattning är att endast en liten grupp människor 

har kompetens att göra uppföljningen, men de lever på det och vill inte dela med sig av kunskapen. 

8.1.3 Förbättringspotential 

Beställaren är väldigt intresserade av en uppföljning för att veta hur kostnadseffektiva olika åtgärder är, 

hur bra de är tekniskt, samt om det trotts allt har uppstått några sprickor och i så fall varför. 

Konstruktören måste få veta vilka åtgärder som är särskilt dyra och om resultaten blir de han/hon har 

tänkt sig. Just nu finns det enligt beställaren för många osäkerheter vid beräkningen. 
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8.2 Konstruktörer 
För rapporten har 5 konstruktörer intervjuats från 4 olika företag. Företagen är medelstora till stora, 

belägna i Stockholm eller Göteborg, samt utgör en blandning av entreprenörsföretag, konsultföretag och 

forskningsinstitut. Konstruktörernas utbildning är på nivåerna högskoleingenjör, civilingenjör och teknisk 

doktor. Vad gäller erfarenhet är en helt ny i branschen, en har jobbat på ett flertal mindre 

specialistföretag, en har nära samarbete med produktion, och tre har djupare teoretisk förståelse av 

ämnet via forskning. 

Målet med intervjuerna var att få fram konstruktörernas syn på olika åtgärder, samt att kartlägga hur de 

utför projekteringen, vad de är osäkra på och vad de vill förbättra. De enskilda konstruktörernas 

intervjuer finns redovisade i Bilaga 2: Intervju med konstruktörer, medan frågorna vi ställde står att finna 

i Bilaga 1: Intervjufrågor. Många av konstruktörerna kom med praktiska tips och påminnelser, men 

eftersom dessa nämnts tidigare i rapporten följer här endast en sammanfattning av deras åsikter och  

arbetssätt. 

8.2.1 Utvärdering av åtgärder 

Formrivning: 

Formrivning anses av bl.a. konstruktör 5 vara den enklaste och i många fall billigaste metoden för att 

förebygga uppkomst av temperatursprickor. Ska man bara gjuta en monolit gör det inget om formen 

sitter kvar 2-3 dagar extra. Ska man däremot gjuta flera etapper med återanvändbara formar måste man 

få loss formarna snabbt.  

Konstruktör 2 menar att det efter 4 dagar inte händer så mycket mer med betongen, varken vad gäller 

härdning eller temperatursprickor. Man kan därför, under normala omständigheter, ifrågasätta poängen 

med förlängd formrivningstid. Värmer man stora anslutande konstruktioner utan några andra åtgärder, 

kan man dock behöva 7 dagars formrivning för att den nygjutna betongen ska svalna lika långsamt. 

Tvångsreducering: 

Projektets storlek avgör ofta hur tidigt i byggprocessen hänsyn tas till tvångs- och temperaturutveckling. 

Vissa konstruktörer anger att man för stora anläggningsprojekt analyserar den konstruktiva 

utformningen ur tvångs- och temperatursynpunkt redan i förstudien. Diskussion sker då kring 

gjutordning, fogar, cementhalt, vct, packad fyllning etc. innan utformningen fastställts. Själva 

projekteringen av risk och åtgärder inleds sedan vid startmötet, d.v.s. när ritningar och beräkningar är 

godkända och entreprenören vet under vilka förutsättningar han ska gjuta. 

Många konstruktörer skriver dock bara att entreprenören ska ta hänsyn till risk för temperatursprickor. 

Om entreprenören inte själva besitter kompetensen köper de gärna tjänsten hos samma konstruktör, 

men vid det laget är det för sent att påverka den konstruktiva utformningen, varpå både konstruktörens 

arbetsinsatts och entreprenörens erforderliga åtgärder ökar. 

De flesta konstruktörer har begränsad kunskap om temperatursprickor, varpå förslagsritningarna ofta tas 

fram utan hänsyn till tvång och temperaturutveckling. Det bästa vore om de då frågade någon som kan 

temperatursprickor redan vid utformningen av konstruktionen, eftersom det kan vara bra att åtminstone 
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titta på etappuppdelning och fogtyp innan man låst konstruktionen. Man kan t.ex. minska behovet av 

åtgärder i en plattrambro genom att gjuta ramben och valv i en etapp.  

Samtliga konstruktörer verkar medvetna om att man bör undvika att gjuta mot berg om det går. Står det 

inget om krav på sammanbindning med berget föreskrivs oftast 300mm packad sprängsten. På så vis får 

man avjämning, tvånget minskar och konstruktionen kan torka åt alla håll. I de fall man inte kan lägga 

packad sprängsten mellan berg och konstruktion föreskrivs någon form av glidskikt, och om vidhäftning 

krävs kan avjämningsbetong vara bra för att minska translationstvånget. 

Konstruktörerna är även positivt inställda till att utnyttja hydratationsvärmen för att minska tvånget 

mellan olika gjutetapper. Härdningsprocessen kräver normalt runt 3,5 dagars formrivningstid, och vill 

man utnyttja värmen bör man gjuta nästa etapp inom 4 dagar. Dialog krävs med byggarna för att veta 

om de klarar tidsintervallet. 

Under intervjuerna framkom också att i de fallen avsvalningsfogar utnyttjats, göts dessa normalt utan 

åtgärder trots att man i teori måste sätta in rätt omfattande åtgärder i etapper med så stort tvång. 

Elvärmeslingor: 

Jämfört med kylning menar konstruktörerna att värmning är billigare, miljövänligare och lättare att 

använda. Det är enklare med åtkomst av el än vatten, men åtgärden har vissa begränsningar (vilka vi 

återkommer till) varpå tillämpningsmöjligheterna begränsas. Eftersom många byggare föredrar värme, 

bör man för deras skull utvärdera om åtgärden är möjligt att hantera. 

Beräkningsmässigt är värme dock krångligare än kyla, eftersom man måste ta hänsyn till både en ny och 

en gammal konstruktionsdel. Normalt bortser man från eventuell kvardröjande värme i den motgjutna 

konstruktionen, och gör istället antagandet att plattan befinner sig i jämvikt med den rådande 

utomhustemperaturen. Är det däremot förutbestämt hur många dagar senare nästa etapp ska gjutas kan 

man ta fram temperaturen ur resultattabellen från temperaturberäkningarna. 

Enligt normen måste motgjutningsytan vid gjutning alltid vara minst 5°C, så vintertid måste man ändå 

värma ytan. Ska man värma hela konstruktionen sätter man på värmen 2-3 dagar innan gjutningen och 

isolerar vid behov den motgjutna konstruktionen för att få effektivare uppvärmning. Observera att 

formisolering kan göra att väggen blir för varm, varpå den får för stort tvång mot underlaget. 

Begränsningen med värmeslingor som åtgärd är bland annat att man inte kan placera dem i en redan 

gjuten konstruktion, varpå man måste projektera väggen innan man gjuter bottenplattan. Värme kräver 

även en konstruktion som kan röra på sig, och är bara praktiskt upp till en tjocklek runt 0,8m; därefter 

sker värmeavgivningen för långsamt för att den befintliga konstruktionen ska följa samma 

avsvalningskurva som det nygjutna elementet och kontrahera tillsammans med det. Avsvalningen 

anpassas via isolering och formrivning, alternativt begränsad uppvärmning. När konstruktionen blir 

tjockare än 1m är det inte längre lätt att styra värmningen, eftersom det blir så många värmekablar. Ett 

annat problem uppstår vid t.ex. trågkonstruktioner, då bottenplattan gjuts tidigt och man inte riktigt vet 

var väggen kommer hamna, eftersom man då kan ha svårt att placera slingorna på rätt ställe. 

Åtgärden fungerar dock bara så länge entreprenören gör ett bra jobb. Det är lätt hänt att man trampar 

på slingan och det räcker att en tråd går av för att åtgärden ska fallera. Oftast märker man inte att den är 
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av förrän efter man har gjutit färdigt och ska börja med nästa etapp. Vid det laget är det för sent. 

Uppvärmning kan dessutom bara göras en gång, annars sliter man sönder betongen.  

Vattenkylning: 

Vid tjocka konstruktioner och höga temperaturer finns inget alternativ; då måste man kyla. Denna åtgärd 

kräver dock enligt konstruktörerna mer arbete än värme och blir dyrare men effektivare. Konstruktören 

tar ibland hänsyn till om entreprenören har möjlighet att hyra kylaggregat innan han/hon projekterar, 

eftersom detta är väldigt dyrt men ger goda möjligheter att styra vattnets temperatur. Ju lägre 

temperatur entreprenören kan hålla desto effektivare blir åtgärden och desto färre rör behöver man 

lägga in. Vad gäller material är stålrör effektivare, medan plaströr är mer praktiskt slingorna måste böjas, 

dock innebär det fler arbetsmoment för anslutningar och krökar. 

Trots att kylsystemen provas före gjutning är det ofta matningen som fallerar. Överskrids den föreskrivna 

temperaturskillnaden med mer än ungefär 2°Cblir risken hög för sprickor. Det är också vanligt att 

konstruktionen kyls för länge så att den kontraherar för mycket. Vid kylning måste man styra flöden och 

kontrollera temperaturskillnader, vilket ger en massa extrajobb. Vatten måste finnas tillgängligt vilket 

ibland är begränsande. Dessutom krävs injektering av kylrören efter avslutad gjutning. Då är det viktigt 

att man är försiktig så att man inte trycker in för mycket cement. Risk finns annars för att plaströren 

läcker i krökarna. Ligger dessa nära en kant kan betongen sprängas bort av trycket som byggs upp. 

En av de intervjuade konstruktörerna uppger att man ibland inte vill ha kylrör för att man är rädd att det 

ska läcka vatten inne i betongkonstruktionen. Provtryckningen innebär dock bara att koppla på, stryp 

flödet och se om det håller. Behöver inte vara jättebra kvalitet, ska ju bara användas en gång. Det bästa 

med åtgärden är att den kan användas i alla förekommande fall. I riktigt kniviga situationer kan man även 

kombinera värme och kyla. När det är kallt ute vill man dock inte hålla på med vatten och då krävs 

alternativa lösningar, varav värme är bäst. 

Luftkylning: 

Luftkylning anses billigt eftersom allt man behöver är rör, en fläkt och luft. Framdragningen är alltså inget 

problem, åtgärden anses fungerar bra och alla vattenproblem undviks. Stora begränsningar finns dock i 

kraven på konstruktionens geometri (se 3.3.3 Kylning av betongen under härdningsprocessen). 

Konstruktör 2 påpekade att det är viktigt att fläkten sätts nertill samt att den suger luften genom 

konstruktionen. Sätter man den upptill får man flytta den för varje ny gjutning, och ställer man in den på 

att trycka igenom luften (t.ex. för att utnyttja den termiska stigkraften) behövs en jättestark fläkt. 

Eftersom rören är grova finns även risk att de inte kalvar ihop eller flyter upp under gjutningen. Återigen 

krävs dialog med byggarna så att man vet att de kan hantera åtgärden. 

I norrland vill man undvika vattenkylning, framförallt vintertid, varpå detta föreslagits som alternativ. 

Luftkylning kan dock inte genomföras med minusgradig luft, eftersom konstruktionen inte tål att man för 

in så låga temperaturer. En utomhustemperatur på 5-10°C är idealt. I teori kan man värma luften 

vintertid, men det blir inte billigt. Till skillnad från vad några av konstruktörerna trott är det således inget 

bra vinteralternativ till vatten. 
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Betongens egenskaper: 

Konstruktörerna väljer gärna anläggningscement för grövre konstruktioner. I vissa fall har även 

självkompakterande betong utnyttjats för att minska risken för temperatursprickor, eftersom 

betongmixen innehåller mer finmaterial, vilket gör att 10-25% kan sparas in på andra åtgärder. 

Cementhalten anges konsekvent så låg som möjligt, men några tillsatsmedel föreskrivs i princip aldrig ur 

hänsyn till temperatursprickor. Enligt konstruktör 2 kan retarder användas för att få en lägre 

temperaturutveckling och därmed mindre spänningar, men detta är ovanligt. Enligt konstruktör 4 

däremot påverkar inte retarder risken för temperatursprickor, eftersom den inte sänker 

temperaturmaximum utan bara gör att den sker senare. Konstruktörerna verkar således ha begränsad 

kunskap om olika tillsatsmedels påverkan på temperaturutvecklingen. 

Eftersom stora entreprenörsföretag har egen betongtillverkning, alternativt avtal med någon leverantör, 

är det styrt vilka de ska använda. För konstruktörerna är det viktigt att leverantören har ett system för 

kvalitetssäkring och att de håller den gjuttemperatur man har beställt. Under sommaren får 

temperaturen inte överskrida det föreskrivna värdet med mer än 5°C. Under vintern brukar den ligga 

runt 15°C. Konstruktörer som räknar på temperatursprickor vill gärna beställa kall betong (10-12°C), 

medan byggarna vintertid gärna beställer varm betong (18-20°C). Detta gör att såväl temperaturmax 

som temperaturdifferensen blir större. Det är viktigt att man är överens och införstådd så att inte 

beräkningarna får fel förutsättningar. 

Prefabricering: 

Prefab är ett bra alternativ för att minska behovet av åtgärder. Stödmurar etc. kan egentligen lika gärna 

gjutas i fabrik under bättre förhållanden, varpå även högre hållfasthet kan uppnås. Det är då vikigt att 

tänka igenom fogar och utformning noga. Bottenplattan måste dock fortfarande platsgjutas, varpå 

väggarna måste fästas i plattan på något sätt. 

Trafikverkets hårda krav anges som ett av skälen till att prefab är så ovanligt på anläggningssidan. För 

entreprenören handlar platsgjutning mycket om tradition, försiktighet och lönsamhet. Elementen blir i 

princip antingen tunna eller gjutna i korta etapper för att kunna transporteras, vilket begränsar 

användningen av prefab inom anläggning. Dessutom finns det i Sverige inga riktigt bra lösningar för 

prefabricerade broar ännu. 

Generellt: 

Konstruktörerna menar själva att de inte har några favoritåtgärder. De kan projektera både värme och 

kyla, samt analysera parametrar som påverkar tvång och temperaturutveckling. Oftast kan man inte 

påverka dessa så mycket i ett sent läge, men i särskilda fall kan man tvingas gå in och ändra i 

konstruktionen. I stora projekt är det därför avgörande att vara med i ett tidigt skede. Det händer dock 

att beräkning av temperatursprickor görs så nära som bara någon vecka innan själva gjutningen ska äga 

rum, varpå risken är stor att de erforderliga åtgärderna blir onödigt omfattande och dyra. 

Det är viktigt att mäta och kontrollera förutsättningarna som arbetsbeskrivningen bygger på, och för 

detta krävs riktigt bra kvalitetssystem. Uppstår det problem i produktion så att nya beräkningar krävs, får 

man i princip börja om från början. Omprojekteringen kan ta allt från några timmar till några dagar. 
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Därefter måste handlingarna granskas hos Trafikverket, vilket ibland kan ta upp till 6 veckor. Det är alltså 

viktigt att alltid att ha en dialog med entreprenören. 

8.2.2 Projektering 

Kompetens: 

Att så få konsulter behärskar temperatursprickberäkningar, samt att så få företag besitter kompetensen, 

beror enligt konstruktörerna på okunskap. Det är ett nytt område, och utgör normalt en väldigt liten del 

av ett helt projekt. De flesta arbetar med så slanka konstruktioner att de saknar erfarenhet av 

temperatursprickor. Anläggning å andra sidan styrs av bronormen, varpå beräkningar av risk för 

temperatursprickor måste göras.  

Huruvida det är lönsamt att investera i att ha resursen inom företaget beror på hur företaget arbetar. Är 

man mer involverad i projekten, t.ex. totalentreprenader, tjänar man på att själv besitta kunskapen. Att 

projektera temperatursprickor är dock resurskrävande, så för små företag samt företag med i huvudsak 

generalentreprenader är det mer lönsamt att köpa tjänsten.  

För att behärska problematiken krävs en större förståelse och en fördjupning i ämnet. Man måste hålla 

sig uppdaterad med de senaste programversionerna, kraven och beräkningsprinciperna. Konstruktör 5 

uppger att det tar 3-5 år innan man har tillräcklig erfarenhet samt att det inte finns tillräckligt mycket 

jobb för flera personer på samma företag att ägna sig åt det på heltid. Konstruktör 4 anser vidare att det 

finns tillräckligt många i branschen som kan räkna temperatursprickor. Det är sällan han/hon är helt 

ensam om det i ett projekt, utan de flesta stora företag besitter numer själva den kompetensen. 

Den forskning som främst efterfrågas är metoder för att fastställa tvångsparametrarna. Just nu finns ett 

antal typfall att utgå från, men något mer djupgående och omfattande underlag saknas. Dessutom krävs 

ett sätt för kunskapen att nå ut och verka kompetenshöjande i branschen. Kunskapsmassan är utspridd 

och långt ifrån lättillgänglig, plus att klyftan mellan teoretisk forskning och praktisk kompetens måste 

överbryggas, vilket kräver fler personer som besitter båda erfarenheterna. 

Alla intervjuade konstruktörer anser att det vore bra med mer materialkunskap i ingenjörsutbildningen, 

samt att man åtminstone bör nämna temperatursprickor. Dessutom bör alla i branschen, inklusive 

byggarna, åtminstone få en introduktion så att de är införstådda i problematiken. Konstruktör 5 uppger 

att det finns ett kommunikationsproblem där man ”inte pratar samma språk”. Inte ens alla de på 

Trafikverket som arbetar med att granska handlingar kan temperaturspänningar. De flesta konstruktörer 

är dock överens: om man vill arbeta med temperatursprickor är det enda som verkligen fungerar att bli 

upplärd genom att arbeta tillsammans med en expert. 

Förutsättningar: 

Det svåraste vid projektering av temperatursprickor är som sagt definitionen av tvångsparametrarna. 

Majoriteten av konstruktörerna uppger att man känner sig ganska säker vid grundläggning på berg eller 

element med fria kanter, men att allt däremellan främst grundas på bra gissningar och erfarenhetsdata. 

Konstruktör 1 menar att man följer det som finns angivet i litteratur och forskning, och får lita på att det 

stämmer. Här önskas feedback från avslutade projekt för att kunna öka noggrannheten.  
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Det är sällan det finns varken tid eller pengar att göra linjär-elastiska 3D-analyser av tvånget. Konstruktör 

2 arbetar dock på detta sätt och menar att konventionella konstruktionsdelar kan beräknas med relativt 

stor noggrannhet, medan berg innebär en svårbestämd nyanseringsgrad av tvånget. Fördelen med 

avancerad tvångsanalys är att man i slutet bara räknar temperaturspänningar på den dimensionerande 

punkten. Beräkning av tvång görs för de första 3 gjutetapperna, därefter planar värdena ut till ett 

konstant värde, varpå inga fler analyser behövs. (Se Bilaga 2: Intervju med konstruktörer). 

Den andra begränsningen är programvaran. De 3D-program som finns är dyra, finns inte tillgängliga i 

Sverige eller tar lång tid för beräkningar och analyser. De är helt enkelt inte lönsamma. 2D-programmen 

är dock begränsade och svårigheten med projekteringen ligger till stor del i modelleringen. Man måste 

fixa, trixa och lura programmet så att man får något man tror stämmer med den verkliga situationen. Ett 

exempel på detta är materialparametrarna som utgörs av utdaterade standardparametrar där det enda 

man kan variera är cementhalten. Flyttillsatsmedlet är inte detsamma som för 10 år sen då programmets 

parametrar sattes, och nya tillsatsmedel som t.ex. flygaska kan inte tas med vid beräkningarna. För 

specifika recept kan labbprover beställas, varpå parametrarna kan matas in manuellt, d.v.s. man anger 

betongens termiska och mekaniska egenskaper. Även för retarder och acceleratorer måste detta alltså 

göras för varje enskilt recept. I stora projekt kan det vara lönsamt att lägga pengar på detta eftersom 

man då kan utnyttja de lägre säkerhetsfaktorer normen anger för provad betong. 

När det kommer till omgivande temperatur är det enklare. Dock kan nästan alla förutsättningar ändras 

under ett dygn (vindhastighet, omgivande temperatur, betongens cementhalt). Man är alltså inte säker 

på någonting, men det är ju därför man har säkerhetsfaktorerna. Konstruktör 2 uppger att svårigheten 

med projektering av temperatursprickor ligger i att hitta en lämplig nivå. Det finns ingen nytta i att göra 

något tekniskt duktigt som inte är ekonomiskt försvarbart eller praktiskt genomförbart. Det är viktigt att 

relevant information inhämtas och att man förstår uppgiften, samt att man har respekt för den 

inneboende osäkerheten i många av parametrarna. 

Entreprenadhandlingar: 

Huruvida en konstruktionsdel är i riskzonen bedöms av den ansvarige entreprenören eller konstruktören. 

Projektören som ansvarar för temperatursprickor får enbart dessa delar av projektet att räkna på; ett 

arbete som normalt tar runt en vecka. Vilka delar man får avgörs alltså av de ansvarigas erfarenhet. 

Det är vanligt att projektören ursprungligen bara föreskriver vilken metod som ska användas, t.ex. metod 

1. Denna lösning kostar ingenting i entreprenörens anbud men blir problematisk senare eftersom det 

kan bli väldigt svårt att få till en lösning som Trafikverket godkänner med hänsyn till kraven i metod 1, 

även om spänningarna är så låga att man vet att det inte kommer att spricka. 

I den kompletta arbetsbeskrivningen anges samtliga förutsättningar och indata, gällande normer och 

tillhörande beräkningsdokument. Beräkningsdokumenten motiverar val av ingångsvärden, samt anger 

uppnådd töjningskvot som bevis för att kraven uppfyllts. För varje snitt görs beräkningar för ett antal 

olika fall. Resultaten av dessa redovisas i tabellform och värsta fallet redovisas i sin helhet för att 

Trafikverket ska kunna kontrollera att man modellerat korrekt.  

Entreprenören vill bara ha angivelser om vad de ska göra, varpå deras arbetsbeskrivning begränsas till ett 

mindre antal A4-sidor med text, skisser, och tabeller som tydligt anger vattentemperatur, 
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formrivningstid etc. för olika omgivningstemperaturer. Det är dock viktigt att ta fram tillräckligt många, 

tydliga principskisser för att yrkesarbetarna ska förstå hur projektören vill ha det. Oftast är det dock 

någon från produktion som har gjort åtgärderna förut och är det något udda ringer de och frågar. 

Vid värme beräknar konstruktören erforderlig effekt och tar fram krav på s-avstånd. Värmeslingorna ritas 

i en sektionsskiss, resten lämnas åt entreprenören. 

För kylrör beräknas erforderlig kyleffekt och s-avstånd. Rören projekteras till dimension, material och 

flöde, och distribueras sedan utifrån etappens tvångskurva. Konstruktör 5 anpassar s-avstånden för 

kylrören i konstruktionens tvärsnitt efter hur stor effekt som behövs på olika ställen, så att antalet 

minimeras. Konstruktör 2 väljer istället ett konstant avstånd för respektive etapp, för att underlätta vid 

monteringen. Är konstruktionen en enkel vägg räcker det att redovisa kylslingorna i sektion. Rör det sig 

istället om en komplexare konstruktion kan man behöva komplettera med planer och elevationer.  

Normalt är det entreprenören som dimensionerar kylsystemen. Konstruktören nöjer sig med att tala om 

vad som ska kylas, hur och vid vilken temperatur. Resten löses på plats med entreprenörens erfarenhet. 

Konstruktören saknar program för dimensionering av kylsystem medan entreprenören kan sina pumpar 

och själv besitter all erforderlig kompetens. Konstruktör 2 är en av de få som även gör dimensioneringen. 

Maxlängd för varje slinga brukar då ligga runt 100m. Han/hon går aldrig över 120m, utan håller sig 

istället oftast långt under 100m. Rören är raka stålrör med 180°-böjar av plaströr. 

Eftersom det är entreprenören som i dagsläget besitter erfarenheten, anser de flesta konstruktörer att 

det kanske är bättre om denne ansvarar för dimensioneringen av kylsystemet. På så vis slipper man 

diskussionen om vems fel det är om något inte fungerar, samt att de kan produktionsanpassa systemet 

bättre. I de fall övriga konstruktörer, på uppmaning av entreprenören, dimensionerat kylsystemet, 

användes ett färdigt Excel-ark för beräkning med Mannings formel. 

Slutligen är det viktigt att initialt ha en diskussion mellan byggarna och projektörerna om var marginaler 

finns, och vad man absolut inte får avvika från. Observera också att det inte är ovanligt att gjuta på ”röda 

handlingar”, d.v.s. ritningar som inte blivit formellt godkända, och alltså inte är administrativt klara. 

Återföring av kunskap: 

Konstruktör 2 arbetar på ett byggentreprenörsföretag som utför sina egna beräkningar och 

kvalitetssäkringar vad gäller temperatursprickor, vilket avsevärt ökar möjligheten till återföringen av 

kunskap och erfarenhet inom företaget, varpå utveckling av hållbara metoder underlättas. Dessutom 

uppfordrar Trafikverket dem ibland att göra uppföljningsmätningar efter fullföljda projekt för att 

kontrollera säkerhetsmarginalerna för projekt av olika typer. 

Feedback är dock generellt ovanligt och kommer bara fram när något inte fungerar, i syfte att ta reda på 

vems fel det var och vem som ska betala. Konstruktören får t.ex. inte tillbaka temperaturmätningarna 

som ingår i entreprenörens kontroll. Ytterligare begränsningar och osäkerhet uppstår då projektet man 

arbetar med ligger geografiskt långt bort. 

Entreprenörerna upplevs som omotiverade att ”krångla med förebyggande åtgärder”. Konstruktör 5 

önskar att de vore villigare att ha marginaler, med förklaringen att det alltid är bättre att förebygga. 

Han/hon inflikar dock att projektören inte får komma på hur galna åtgärder som helst, samt att allt 
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måste vara möjligt att utföra. Ett exempel är att antalet timmar för kylningen bör väljas med hänsyn till 

byggarnas arbetstider. 

Sker beräkningarna på uppdrag av entreprenören brukar någon från produktion delta i projekteringen, 

eftersom delgivning av data och förutsättningar, samt diskussion om åtgärder är ett måste. Ibland åker 

konstruktören även ut till bygget och kollar på plats. Att ha någon från produktion att bolla med och få 

feedback vid problem och justeringar upplevs av konstruktörerna enbart som positivt, eftersom det kan 

spara in mycket tid, pengar och åtgärder. Första gjutning följs då ofta upp så att man vet om något bör 

ändras inför de efterföljande etapperna. 

Entreprenören gör alltid kartering/kartläggning av sprickor för besiktning, men denna dokumentation 

skickas sällan till konstruktören. Ska denne göra någon uppföljning av ett större projekt ber de om dessa 

och är då intresserade av sprickans läge, typ, vidd och utbredning, samt bakomliggande skäl. Sådana här 

uppföljningar görs inte alls ofta och var mest aktuellt i början av 2000-talet när området var nytt.  

8.2.3 Förbättringspotential 

Förutsättningarna kan utan tvekan förbättras med hjälp av feedback till projekteringen. Uppföljningen är 

det som gör att man kan förbättras. Att kunna teorin betyder inte att man kan tillämpa den. Det är viktigt 

att konstruktörerna har en känsla för hur saker fungerar, och därför får inte erfarenheten stanna kvar 

hos entreprenören. Det konstruktörerna framförallt efterfrågat är mätningar av tvång och jämförelser 

med programmodelleringar. Konstruktör 3 vill att man mäter tvång i varje uppdrag så att en databas kan 

skapas med verklig data från alla tänkbara situationer. Konstruktör 5 menar att det är Luleås tekniska 

universitet som bör göra de eftertraktade uppföljningarna, varpå satsningen måste ske statligt. 

Konstruktörerna vill även få temperaturmätningarna för att kunna räkna baklänges. Dock tar sådan 

uppföljning tid och ingen är beredd att betala för den, varpå detta bara blir lönsamt vid stora projekt. 

Konstruktören önskar också bli underrättad om entreprenören t.ex. justerar kylrörens placering, för att 

få kännedom om hur stora konsekvenserna faktiskt blir. 

Generellt uppges att konstruktören bör tänka på temperatursprickor vid utformning av konstruktionen, 

och beställaren bör ta med temperatursprickor i förfrågningsunderlaget. En närmare dialog mellan 

projektörer och byggare efterfrågas, där kontakt tas tidigare i projekteringsskedet så att åtgärderna kan 

produktionsanpassas. Myndigheter tittar mycket på förslagen från projekteringen, vilket ger risk för 

låsningar senare i projektet. 

Kompetensen måste spridas och fler personer läras upp för att projektera med hänsyn till risk för 

temperatursprickor. Idealet är erfarna konstruktörer med koppling till produktion, eftersom 

projekteringen måste förankras i det praktiska arbetet. Även förutsättningar för att kunna dimensionera 

och utforma kylslingor saknas och ny programvara efterfrågas för projektering av temperatursprickor. 

Byggarnas inställning till vad som ska göras är ett återkommande problem. Stora företag är mer 

införstådda, medan mindre företag är mer besvärliga att arbeta med. Det är viktigt att man pratar med 

varandra och att projektören frågar vad byggarna föredrar. 
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8.3 Entreprenörer 
Detta är kanske den viktigaste delen av intervjuarbetet, eftersom så stark efterfrågan finns på just 

feedback från produktion. Mycket tid har därför lagts på att intervjua sammanlagt 12 entreprenörer, 

med strävan att täcka så många aspekter, åsikter och ståndpunkter som möjligt. Fokus har legat på:  

• utvärdering av olika åtgärder mot temperatursprickor 
• information om hur åtgärderna genomförs i praktiken 
• problem, fallgropar och avsteg under produktionen 
• förväntningar på beställare och projektörer 
• återföring av kunskap till projekteringen 
• identifiering av förbättringspotential 

 
Entreprenör 1, 2 och 3 arbetar som projektchef, arbetsledare respektive assisterande arbetsledare på 

sitt första projekt med temperaturspricksåtgärder. Entreprenör 4 och 5 är produktionschefer, och 

Entreprenör 12 är mätchef, alla med stor erfarenhet av temperatursprickor. Samtliga ovan nämnda 

entreprenörer är verksamma i Stockholmsområdet. 

Entreprenör 6, 7, 8, 9 och 10 utgör en blandning av betongansvariga, blockchefer och arbetsledare. Alla 

är verksamma i Göteborg och har stor erfarenhet av temperatursprickor inom bro och anläggning. 

Entreprenör 11 är chef för nyproduktion och verksam i Norrland, med stor erfarenhet av 

anläggningsprojekt i ogynnsamt klimat. 

Många av entreprenörerna intervjuades i grupper om 2-4 personer åt gången för att få en mer givande 

diskussion. Samtliga intervjuer redovisas i Bilaga 3: Intervju med entreprenörer, medan frågorna vi 

ställde listas i Bilaga 1: Intervjufrågor. 

8.3.1 Utvärdering av åtgärder 

Formrivning: 

Entreprenörerna vill minimera formrivningstiden så mycket det bara går, i de fall formarna återanvänds 

och nya konstruktionsdelar måste anslutas till de gamla delarna. Formar kostar pengar att hyra och tar 

mycket plats på bygget. Tidsbesparingarna får dock inte ske på bekostnad av produktens kvalitet. 

Eftersom formrivningstiden är så avgörande är det viktigt att konstruktören har goda skäl om han/hon 

anger en förlängd formrivningstid. 

I projekt där formarna inte återanvänds är inställningen generellt mer avslappnad. Här anses förlängd 

formrivningstid vara den enklaste åtgärden mot temperatursprickor. Det är klart att man river i förhand 

ibland, men stor hänsyn tas till den formrivningstid som står angiven.  

Tvångsreducering: 

Vid gjutning på berg läggs ofta något skikt mellan betongen och berget för att minska dymlingseffekten. 

Även avjämningsbetong är ett sätt att få ner tvånget. Under grundvattennivån måste man få det tätt, 

vilket ofta betyder att man måste gjuta mot berg. När man gjuter mot berg kan det vara svårt att utnyttja 

hydratationsvärme eftersom det kan vara svårt att gjuta nästa etapp i tid. Möjligheten måste utvärderas 

separat för varje enskilt fall. 
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Dilatationsfogar utnyttjas med fördel för att begränsa tvånget i en konstruktion. Bonus är att man 

dessutom för friare händer med armeringen. Det är dock dyrare, ställer höga krav på noggrannhet och 

kvalitet vid utförandet samt blir fullkomligt hopplöst att få tätt om det läcker. Dilatationsfogar är mycket 

bra då man slipper utstickande armering och inte behöver såga hål i fogbandet för alla genomgående 

armeringsjärn. Fogband kräver dock arbete och är dyrt. Separata monoliter föredras före 

dilatationsfogar. Alternativet är gjutfogar med stort tvång, höga krav på armering och behov av åtgärder 

för att minska risk för temperatursprickor. Om en gjutfog läcker räcker det å andra sidan att man 

injekterar den. 

Entreprenör 11 tycker att det ibland kan vara bättre att gjuta flera etapper än att tvingas lägga in värme 

eller kyla. Entreprenör 1 anser tvärtom att två gjutningar är sämre än en gjutning med värmeslingor. Har 

man krav på vattentäthet vill man inte heller ha fler gjutetapper än nödvändigt. I vissa fall är man dock 

toppstyrd och kan inte påverka gjutetappindelningen, t.ex. vid byggande av farbanor, stödmurar, mm. 

Elvärmeslingor: 

Även entreprenörerna anser generellt att värmning är billigare och enklare än kylning, eftersom det bara 

är en sladd man gjuter in och kopplar till en elcentral. Fördelen är att man på ett bygge alltid har tillgång 

till el, till skillnaden från vatten som ibland blir besvärligt. Slingan sitter kvar i konstruktionen efteråt och 

den utstickande sladden kan skäras av om den är i vägen. Några av entreprenörerna anger att slingans S-

avstånd anpassas med hänsyn till hur långa slingorna är och hur många man stoppar in i en etapp. 

Observera att detta inte alls stämmer överens med konstruktörernas noggranna beräkningar för att få 

parallell avsvalning och samtida kontraktion mellan den motgjutna och den nya konstruktionen. 

Vinteråtgärderna inkluderar uppvärmning av motgjutningsyta p.g.a. risk för frysning och underlättad 

snöröjning, samt isolering av form för att förhindra frysning av betongen, och då får man den positiva 

effekten på temperaturgradienten på köpet. Nackdelen med värme är att det är pilligt att få slingorna på 

plats. Det finns även stor risk att slingorna skadas och går sönder, alternativt att den utstickande 

kontakten skadas t.ex. vid motfyllningen. Vid fel tvingas man täcka in plattan och värma den, alternativt 

använda värmemattor. Ibland kan man låta det spricka och reparera sprickorna efteråt. 

Vattenkylning: 

Entreprenörna vill oftast slippa kylning så länge det går eftersom det är krångligare än värmning. Det tar 

tid och kostar pengar, men ger större kapacitet än värmning. Vid någon punkt blir det inte längre 

ekonomiskt försvarbart att byta ut kylning mot värmning. Tyvärr upplevs hela historien med kylrör vara 

jobbig. Vatten måste finnas tillgängligt samt dras fram, kylrör måste monteras utan läckage, avbrott eller 

frysning, systemet måste provtryckas före gjutning och rören måste blåsas torra, injekteras och pluggas 

igen. Systemet provtrycks genom att man kopplar på vatten, viker slangen så att flödet stryps, och ser 

om det läcker. 

Vintertid måste hela installationen skyddas mot frysning, framförallt pumpar och fria slangar. Får man 

elavbrott eller om vattnet fryser blir det stopp i kylningen varpå temperaturen i konstruktionen börjar 

stiga och risken för sprickor ökar. Det är viktigt att snabbt få igång kylningen igen, så ofta har man med 

reservutrustning för ingående delar. Har man inte det får man ta in utrustningen i värmen och tina den. 
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Vad pumpen ska ha för egenskap beror på mängden vatten. Entreprenören vill helst koppla kylsystemet 

direkt på kommunalt vatten utan pump. Viktigt att ha i åtanke är att brandpost eller annan källa ger olika 

stort tryck. Använder man kylaggregat har man istället ett slutet system där tryck och temperatur kan 

styras. Har man inte tillgång till kommunalt vatten kan man utnyttja ett närliggande vattendrag. 

Problemen då är att vattnet är förorenat och riskerar att sätta igen pumpar och filter, samt att dess 

temperatur är svår att styra. Det vattnet kan både vara för varmt och för kallt. Som sista utväg fyller man 

en vattentank med vatten och låter det sedan cirkulera genom konstruktionen och tillbaka in i tanken. 

Om utgående vatten inte kan skickas tillbaka till sjön ansamlas det i en lågpunkt, varpå det pumpas till en 

dagvattenledning eller sjö. Skulle pumpen stanna kan bygget komma att svämmas över. 

Dimensionering av kylsystem, utformning och rördragning sköts av entreprenörsföretagen. Det som 

brukar anges i arbetsbeskrivningen är kylrörens material, dimension och godstjocklek, tillåten maxlängd, 

var i konstruktionen de ska sitta, vattnets in- och uttemperatur, etc. Dessutom finns skisser på hur 

kylrören ska löpa i konstruktionen. Om entreprenörsföretaget tar fram arbetsbeskrivningen själva är 

skisserna ofta både i sektion och elevation, men det är fortfarande de som monterar som själva måste 

tänka på vad som händer med olika slingor i krångliga konstruktioner. 

Entreprenören vill helst montera kylrören på den befintliga armeringen, vilket normalt innebär längs 

konstruktionens sidor. Detta ger dock mindre effektiv kylning av konstruktionen, varpå fler kylrör 

behövs. Val av hur man monterar kylrören görs från fall till fall, beroende på vad som blir mest 

ekonomiskt. Om skillnaden i erforderligt antal kylrör är liten monterar man på den befintliga armeringen, 

men om detta innebär att man behöver många fler kylrör sätter man dem hellre på monteringsstänger. 

Ibland läggs kylrören till och med på särskilda glasfiberstavar så att de inte kommer i kontakt med 

armeringen. Det jobbiga med monteringen är inte att naja järnen, utan att få in kylrören i det trånga 

utrymmet. Säkerhetsmarginalen uppges till plus/minus 5 cm. 

Stålrör har lägre värmeövergångsmotstånd och kan därmed sättas glesare. De är även lättare att 

montera och kräver färre upplag, varpå entreprenören föredrar att arbeta med stålrör. Plaströr släpper 

inte genom värme lika bra, varpå det behövs ungefär 25 % fler rör än om man använt stålrör. De kan inte 

heller krökas för skarpt (minsta radien är 0,8m), är svåra att få till i böjarna samt rullar gärna ihop sig till 

en rulle igen. Å andra sidan behövs färre skarvar vilket minskar risken för läckage. Rören i sig är aldrig 

något bekymmer vad gäller läckage, utan problemen ligger i alla skarvar, krökar och övergångar som kan 

bli otäta. Plaströren måste dock stöttas utmed hela längden, vilket ställer krav på monteringsjärn 

alternativt frekventa upplag. 

Vattenkylning kostar i dagsläget runt 200-250:-/m med samtliga arbetsmoment inkluderade. Om bygget 

ligger ocentralt ställs man inför en knivig fråga. Det är dyrt att investera i en injekteringsplattform. 

Handpump är billigare men innebär tungt arbete för byggarna. Låter man istället bli att injektera innebär 

det i praktiken att man lämnar ifrån sig en konstruktion med hål i. Om beställaren i så fall bara vill ha 

avdrag för att man inte gjutit den mängdberäknade kvantiteten betong, verkar detta vara den mest 

lockande lösningen. Dessutom känns injekteringen rätt onödig. Det borde räcka att blåsa bort vattnet 

och plugga igen rören, men normer säger att varje rör måste injekteras. 

Entreprenör 6 tycker dock att kylning totalt sett är billigare än värme. Han menar att injektering 

visserligen är ett stort minus, men om man har en spännarmerad konstruktion injekteras spännarmering 
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och kylrör samtidigt och allt rullar på relativt smidigt. Det är alltså ekonomiskt och rationellt, framförallt 

som de äger egna cirkulationspumpar. 

Ibland vill kunden att man ska lägga in matrisform i konstruktionen (en form med ursparingar som ger 

betongen ett mönster liknande tegelstenar). Eftersom formen är av cellplast ger den en isolerande effekt 

som kan leda till att man behöver kyla mer. Vore bra om projektören kunde tänka på det från början och 

hitta på något annat material än just cellplast.  

Luftkylning: 

Vid luftkylning slipper entreprenören framdragning av vatten, samt problem med tillgång på vatten. Det 

anses vara en bra vintertid då man slipper problem med att vattnet kan frysa. De flesta entreprenörer 

saknar erfarenhet men de antar att det i övrigt blir ungefär samma problem som med vattenkylning. 

Entreprenör 11, som har erfarenhet av luftkylning, menar att det var krångligare än man trott med stora 

mängder grova spirorör som skulle gjutas in i konstruktionen, samt stora tomrum som sedan behövde 

återfyllas. Konstruktionen sprack inte, så åtgärden fungerade, men det var så opraktiskt att han/hon nog 

inte skulle göra samma val idag. 

Betongens egenskaper: 

Betongens gjuttemperatur verkar vara avgörande och styr till stor grad risken för sprickbildning. 

Entreprenörernas erfarenhet är att varm betong (t.ex. under sommaren) har inneburit snabbare reaktion 

och gett fler sprickor. Man har försökt att få kallare betong men det är svårt på sommaren eftersom 

betongens temperatur styrs av ballastens, vilken är svår att kyla med varmt Mälarvatten. 

Det händer nästan aldrig att man tillsätter något för att minska behovet av andra temperaturspricks-

åtgärder. Retarder är bra med hänsyn till sprickbildning, men föreskrivs aldrig av det skälet. Observera 

att entreprenören inte får tillsätta något till betongen efter leverans, eftersom de då själv kommer att ha 

det fulla ansvaret för betongens kvalitet. 

Användandet av acceleratorer är restriktivt. Eftersom man inte kan riva tidigare med hänsyn till risk för 

ytsprickor, finns heller inget behov av att påskynda härdningsförloppet. Dessutom är det sällan man vill 

påskynda reaktionstiden, eftersom betongen då kommer att stelna i förtid och bli svår att hantera. 

Acceleratorer utnyttjas dock ofta inom prefabindustrin. 

Betongens egenskaper bör väljas med hänsyn till konstruktionens utformning så att sprickriskerna kan 

minimeras och utnyttjandet optimeras. Oftast är det kraven på vct som styr cementinnehållet i 

betongen, varpå cementhalten har ökat radikalt på senare tid (från 360 till 430 kg cement/m3 betong). 

Detta ger högre temperaturökning, samtidigt som slutprodukten blir en överstark betong. 

Entreprenörerna är osäkra på vad leverantörernas certifiering innebär. Någon menar att betongstationer 

måste certifieras för de hållfastheter de vill tillverka och sälja; en annan tror att certifieringen kräver att 

betongreceptet håller en viss cementhalt. 

Prefabricering: 

Att använda prefab är ofta svårt och opraktiskt inom anläggningssektorn. Stora konstruktioner ger tunga 

transporter, vilket gör att logistiken blir krånglig och lösningen oekonomisk. Entreprenörerna uppger att 

Trafikverket oftast inte vill att man använder prefab, samt att bronormen begränsar prefabriceringen. 

Vidare menar man att leverantören inte kan anläggningssidans regelverk och därför har svårt att komma 
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in på denna marknad.  För att vidareutvecklas tycker entreprenörerna att man måste kräva att prefab 

utnyttjas, så att effektiviteten kan förbättras. Det är bra att försöka industrialisera byggandet och flytta 

arbetet från den trånga byggarbetsplatsen. Det handlar om resursutjämning och att spara dyrbar 

tidplanetid. Dessutom måste ju produktionen rimligtvis bli bättre i fabrik.  

Generellt: 

Temperatursprickberäkning görs bara för grova konstruktioner och bara på de delar som löper risk. Helst 

vill entreprenören slippa åtgärder. Detta kan åstadkommas via genomtänkt konstruktiv utformning och 

väl valda gjutningsförutsättningar, alternativt utnyttjande av hydratationsvärmen. Funkar inte det 

föredrar man generellt att anpassa gjutetappsindelningen. Slutligen vill man hellre värma än att kyla.  

Att använda andra åtgärder än kylning kan även medföra andra positiva effekter. Till exempel kan en 

avjämningsbetong gjutas under konstruktionen för att minska tvånget, som bonus kommer man upp till 

gemensam höjd för hela plattan och kan därmed använda prefabricerad armering.  

De flesta åtgärder är billigast under vår och höst, och den optimala lufttemperaturen uppskattas till 10 -

20°C. Sommartid kan betongen bli för varmt och temperaturskillnaden över dygnet ökar risken för 

sprickor i betongen. 

8.3.2 Produktion 

Anbud och upphandling: 

Oftast analyseras risk för temperatursprickor först när projekteringen av konstruktionen i övrigt är helt 

klar, vilket gör att planering av åtgärder och formrivning mm försvåras. Det vore bättre om man tänkte 

på det tidigare i processen, även om det inom bro ofta finns fasta mått att följa, varpå det blir svårt att 

påverka den konstruktiva utformningen. 

Entreprenören försöker i anbudet att ta med samtliga kostnader. Vid totalentreprenad där 

temperaturspricksberäkningar ska göras av entreprenören projekterar man temperatursprickor innan 

man lämnar anbudet. Vid utförandeentreprenad är det oftast erfarenhetsdata som ligger till grund för 

uppskattningen av åtgärder i anbudsskedet, varpå man senare kan bli tvungen att projektera om så att 

det blir dyrare än man har räknat med. Man brukar tänka på kylningen, men formrivningstiden missas 

ofta i anbudskalkylen, däremot tas den med i tidplanen, särskild om gjutningen sker under vintern. 

Eventuella sprickor som uppstår täcks av riskpengen och tas således inte med i anbudet. 

Vid offentlig upphandling handlar det bara om pengar. Genom att ta med temperaturspricksåtgärder i 

anbudet minskar kanske konkurrenskraften men det intervjuade entreprenörsföretaget håller hårt på 

kvaliteten i sina projekt och tänker inte kompromissa för att få ett jobb de sedan inte har medel att 

utföra på ett bra sätt. Eftersom det är ett relativt litet arbetsmoment påverkades varken kalkyl eller 

tidplan nämnvärt av att åtgärderna kräver extra resurser och arbetsinsatser. Det kan dock vara viktigt att 

ta med i t.ex. tunnelprojekt om formarna ska återanvändas.  

Beställaren förväntar sig en sprickfri konstruktion och lägger det ansvaret på entreprenören. Han tänker 

ju inte betala för någon frivillig åtgärd. Entreprenören borde dock vara intresserad av en bättre men 

dyrare lösning om risken för reparationsbehov minskar. Kvalitet och felfritt utförande minskar behov av 

underhåll och reparation. 
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Betongleverantör: 

Entreprenörsföretagets ledning förespråkar att de ska använda den egna betongleverantören. Oftast är 

det dock pris och lokalisering som avgör, samt om leverantören har förprover på den betong man vill 

använda. Ibland kan beräkning av koldioxidutsläppen motivera val av andra leverantörer, t.ex. om en 

leverantör har tillverkning så nära projektet att transporten blir enklare och mer miljövänlig. I vissa 

avstånd (t.ex. i Norrland) är avstånden så stora att man får ta den leverantör som ligger bäst till. Ibland 

får man köpa av konkurrenter, ibland av lokala tillverkare. 

Entreprenörens krav på leverantören är att arbetbarhet, temperatur, hållfasthetsklass, stenstorlek, 
leveranstid etc. stämmer, d.v.s. att man får det man har avtalat. Det händer att betongen skickats 
tillbaka då den inte stämt överens med beställningen. När man bygger anläggningar är det ju 
anläggningscement som gäller, vilket görs enligt fastställt recept. Olika leverantörers malningsgrad 
påverkar dock temperaturutvecklings hastighet. 

Kvalitetssäkring: 

Entreprenörerna uppger att de alltid är ålagda att kontrollera betongens temperatur, arbetbarhet, 

konsistens och luftinnehåll vid mottagningskontrollen, samt genomföra en okulär kontroll. Denna 

kontroll är dock viktigast under vintern och om konstruktionen ska vara under vatten, samt i de fall 

väderleksförhållandena ger anledning till oro. Ibland nöjer man sig dock med att anta att temperaturen 

stämmer. Cementhalten kontrolleras inte heller alltid. Entreprenören litar på leverantörer man har avtal 

och långt samarbete med, och nöjer sig därför med att kontrollera leveranssedeln. 

Temperaturmätning sköts alltid kontinuerligt med betongdator. Risken ligger i att tråden kan klämmas, 

så man gömmer den bakom ett armeringsjärn för att inte vibreringen av betongen ska ställa till med 

något. Den tråd som ska registrera temperaturen i betongens mitt är den enda som är svår att få till. 

Finns det inga byglar eller dylikt att fästa tråden i får man antingen sätta in monteringsjärn eller sätta 

tråden så nära mitten som möjligt.  

Ett annat problem är att betongdatorn inte upplevs som pålitlig, varpå man ibland måste använda 2 st. 

för att ha back-up när utrustningen plötsligt slutar att fungera. Alternativet är att använda en annan 

apparatur med en digital skärm, men den har för få trådar.  

Risker och fel: 

Hur mycket dyrare det blir vid fel beror på felets omfattning och konstruktionens storlek. Det första man 

gör då en spricka bildats är att sätta på en isoleringsremsa. Om man anser att det inte räcker åtgärdar 

man med injektering. Man kan även bila bort betongen och gjuta om. Ibland räcker det inte att åtgärda 

felen i efterhand, eftersom man riskerar att inte få godkänt vid besiktningen p.g.a. överlämnande av en 

dålig produkt. Kostnaden för åtgärderna är relativt små utgifter men blir det fel kan det resultera i mer 

än dubbla kostnaden för varje påverkat element, då man kan tvingas riva och göra om konstruktionen.  

Risk för elavbrott, att pumpar slutar funka, samt att det är kallare ute än beräknat är vanliga fallgropar. 

Man har inte i produktion möjlighet till den noggrannhet som föreskrivs i entreprenadhandlingarna. Till 

exempel kan temperaturen på in- och utgående vatten vara 5°C istället för 4°C, eller gjuttemperaturen 

kan skilja några grader från det antagna värdet. Projektören kontaktas endast vid stora avvikelser. 

Observera även att kvaliteten på dilatationsfogarnas svetsning är svår att få till ute på en 
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byggarbetsplats. Väljer man istället kontinuerliga konstruktioner tillkommer behov av kylning och 

krymparmering. 

Alla närvarande är inte införstådda i alla samtidigt pågående arbeten på ett bygge. Som en följd av detta 

kan någon hjälpsam byggare t.ex. råka stänga av el eller vatten som står och rinner, bara för att han inte 

vet vad det är till för. Detta är något att vara uppmärksam på. På ett stort bygge måste man ha uppsikt 

och ta hänsyn till varandra.  

Ibland tas formen bort tidigare än den ska för att hinna med tidplanen. Vite vid försening kan ibland 

uppgå till betydande summor, varpå denna risk kan kännas rättfärdigad. Det kostar mindre att reparera 

än att hamna efter tidplanen. Entreprenören känner att det dessutom brukar vara god marginal vid 

projekteringen. Är det varmare ute än man antagit kan man hoppas på mindre temperaturchock och 

mindre sprickrisk. Injektering av sprickor brukar annars bli rätt dyrt, och ska konstruktionen vara 

vattentät kan det snabbt bli väldigt dyrt. Man kanske t.o.m. har börjat avetablera när felet framträder. 

Föreskrifterna finns där av ett skäl så entreprenören brukar oftast följa dem. Känns något onödigt eller 

märkligt kontaktar man konstruktören innan man avviker från handlingarna. 

Entreprenören har observerat att plana, horisontella ytor, t.ex. brobanor, ofta spricker. Frontmurar m.fl. 

konstruktioner under stort tvång brukar gå bra. Det är sällan man utreder varför betongen spricker; 

oftast pratar man bara om hur man ska åtgärda det.  

8.3.3 Projektering 

Projektören: 

Det är viktigt att projekteringen ligger före produktionen. Det är också avgörande att de kan anpassa sig 

till produktion och därmed underlätta för yrkesarbetarna, samt att parterna kan föra en dialog redan 

under projekteringens gång. Hänsyn bör tas till konstruktionens utformning vid föreskrift av åtgärd så att 

man slipper sätta in extra monteringsjärn för temperaturmätning, värmeslingor eller kylrör. 

Entreprenören önskar att fler konstruktörer kom ut på byggena. Det är ju alltid bra att de ser hur saker 

går till i praktiken så att de har förståelse för byggarbetsplatsens förutsättningar. Hur stort intresset är 

beror dock på individen. Entreprenören tycker att det alltid är trivsammare att jobba med erfarna 

konstruktörer, så att man slipper naiva förslagshandlingar. I Norrland är projektören aldrig ute på 

byggena, eftersom de oftast sitter i t.ex. Stockholm eller Göteborg, varpå kontakten sköts via telefon 

eller över videosamtal. Ett önskemål från entreprenören är att denne i sin tur får se hur konstruktörerna 

jobbar, så kanske parternas förståelse för varandra ökar. 

Projektledaren brukar ofta vara på ute på byggarbetsplats. Han/hon har oftast tillräckligt kunskap om 

vad som händer i produktion och det går generellt mycket bra med samarbetet. Projekteringsmöte hålls 

1 gång var tredje vecka samt vid behov däremellan. I de projekt produktionschefen varit på plats 

dagligen har det uppskattats mycket att han har kunnat medla och överföra arbetsledarnas synpunkter 

till projektörerna. Innan produktionen av en ny del inleds brukar projektören fråga entreprenörerna om 

synpunkter på handlingarna, men ju längre man kommit i projektet desto mindre tid har man, och desto 

senare kommer handlingarna för nästkommande del in. Detta problem är till lika delar konstruktörens 

som entreprenörens fel. 
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Entreprenadhandlingar: 

Arbetshandlingarna uppges vara enkla och tydliga, med bra disposition och förtydligande skisser. 

Läsbarheten är ibland dålig och mycket av texten är hoptryckt i en liten detaljskiss. I arbetsbeskrivningen 

tar konstruktören hänsyn till ett stort spann vad gäller t.ex. utomhustemperatur, så att vingelutrymme 

skapas åt produktionen. Det är viktigt att det finns marginal, men också att inte arbetets omfattning 

ökar. Entreprenören vill gärna titta på förslagshandlingarna om konstruktören saknar erforderlig 

erfarenhet. Vid utförandeentreprenad kan entreprenören inte ställa samma krav eftersom det är 

beställaren som betalar och konstruktören sparar pengar på att göra så lite som möjligt. Vid 

totalentreprenad blir handlingarna oftast mer genomarbetade.  

Arbetsbeskrivningarna är ofta väl teoretiska i sin utformning. Vissa handlingar är dåligt genomarbetade 

och inte godkända eller kvalitetssäkrade. Konstruktörens tanke med vissa åtgärder framgår inte heller, 

varpå det blir svårare för arbetsledaren att motivera yrkesarbetarna att vara noggranna i sitt utförande.  

Återföring av kunskap: 

I början, då granskningshandlingar skickas ut, finns en dialog med förslag på förbättringar. Däremot är 

det inte vanligt med feedback efter fullföljt projekt. Kontakt tas med konstruktören endast vid behov. 

Om det spricker, ringer man för stöd i processen, samt för att diskutera val av åtgärd eller utreda vems 

fel det var. Genom att någon från produktionen är med i projekteringsarbetet kan mycket underlättas 

och antalet granskningssynpunkter minskas. Man måste samarbeta från dag 1 för att få en bra avvägning 

mellan konstruktion och produktion.  

När arbetsbeskrivningen är klar skickas den ofta ut internt först så att man kan kolla igenom den innan 

den fastställs och blir officiell. När entreprenörsföretaget själva projekterar temperatursprickor skickar 

de även tillbaka temperaturmätningarna till företagets projektör för uppföljning, och beroende på vem 

beställaren är även till denne. Andra konsultföretag brukar inte vilja ha tillbaka mätningarna.  

Entreprenörerna uppger att yrkesarbetarna inte behöver någon utbildning inom temperatursprickor, 

eftersom deras arbete är praktiskt till naturen. Huruvida yrkesarbetarna är insatta i teorin beror på 

individens intresse och vilja att lära. De som präglats av stora, komplexa anläggningsprojekt vet att det är 

viktigt med åtgärder mot temperatursprickor. De som bara jobbat med husprojekt, samt de som inte 

jobbar med betong, har aldrig stött på problemet. De inhyrda utländska yrkesarbetarna kan ingenting 

om temperatursprickor.  

Förståelsen behöver ökas så att entreprenörerna vet varför man använder en viss åtgärd. Det är 

arbetsledarnas ansvar att entreprenadhandlingarna efterföljs, och de arbetsledare vi intervjuat uppger 

att de gärna vill förstå tanken bakom handlingarna så att de kan argumentera med yrkesarbetarna och 

bättre styra deras arbete. Det är också svårt att se skillnad på olika sprickor och veta vilken som är en 

temperaturspricka, vilket begränsar möjligheten till återkoppling. 

8.3.4 Förbättringspotential 

Konstruktören bör ha förståelse för byggarbetsplatsens förutsättningar. Projekteringen bör göras i god 

tid så att t.ex. hänsyn kan tas till de undre värmeslingorna vid utformning av armeringen i en 

bottenplatta. Temperatursprickåtgärder är tidsödande och man vill begränsa deras omfattning. 

Projektören bör titta på alternativ till kylning, förenkla konstruktionen och försöka att helt eliminera 
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behovet av åtgärder. Det är alltid trevligt med en lösning som gynnar alla parter och som är bra ur alla 

aspekter. Efterfrågan finns även på framtagning av en stabilare utrustning för mätning av temperaturer.  

När det står angivet i allmänna föreskrifter att entreprenören ska sköta temperaturspricksberäkningen, 

ser man det så väldigt sent. Ibland får man ritningarna så sent att bygget redan är igång när projektering 

av temperatursprickor ska påbörjas.  

Formrivning angivet i antal dagar känns trubbigt. Entreprenören vet att det ofta är god marginal och tar 

därför ibland risken att riva tidigare. Angavs tiden istället i krav på skillnad mellan betong- och 

lufttemperatur skulle det vara lättare att förstå, följa, respektera, samt bedöma när det går att riva 

tidigare. Det känns dock viktigare att utveckla och effektivisera åtgärderna så att de inte blir för dyra. Tid 

och pengar är ju det som styr varje byggprojekt.  

Det är mycket nyttigt och givande med feedback för kommande projekt. Utan feedback svävar man i 

ovisshet. Det finns stora vinster i att lära upp beställarsidan så att de ställer krav vid upphandlingen och 

anbuden sker på lika villkor.  

Det vore bra om man slapp injektera eller kunde fylla rören med något annat, men det är upp till 

myndigheterna att bestämma om sådant. Vidare utnyttjas sällan betongleverantörens möjligheter att 

påverka betongens egenskaper så att antalet åtgärder mot temperatursprickor kan minskas. Slutligen 

efterfrågas pålitligare utrustning för temperaturregistrering under härdningen. 
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8.4 Betongleverantörer 
Två betongleverantörer från varsitt företag har intervjuats. Betongleverantör 1 är kvalitets- och 
teknikansvarig, på teknikavdelningen för stort entreprenörsföretag. Betongleverantör 2 är ett mellanting 
av konsult och materialleverantör, anställd på stort företag för betongtillverkning och -leverans. Båda två 
har stor erfarenhet av temperatursprickor. 

Målet med intervjuerna var att få fram mer information om betongens möjligheter, begränsningar och 

variationer, samt om vad leverantörerna skulle kunna tillföra till projekteringen. De fullständiga 

intervjuerna finns under Bilaga 4: Intervju med betongleverantörer, medan frågorna redovisas under 

Bilaga 1: Intervjufrågor. 

8.4.1 Utvärdering av åtgärder 

Tillsatsmedel: 

Man använder oftast inte tillsatsmedel som åtgärd mot temperatursprickor, men oavsett skälet till varför 

de läggs till påverkar de naturligtvis härdningsförloppet. Flyttillsatsmedel retarderar förloppet lite, 

medan acceleratorer inverkar negativt. De senare är å andra sidan väldigt ovanliga i kraftigare 

konstruktioner. 

Cementhalt: 

Betongleverantörerna hanterar temperatursprickor främst genom att förespråka att cementhalten hålls 

under 430 kg/m3,samt att man för kraftigare konstruktioner väljer anläggningscement. För att få låg 

cementhalt ska stenmax vara stor och betongen trög. 

Gjuttemperatur: 

Det är viktigt att inte använda för varm betong. Gjuttemperaturen avgörs av delmaterialens 

temperaturer, varav ballastens temperatur har störst inverkan, eftersom den utgör majoriteten av 

betongmixen. Vattnet utgör en väldigt liten del av mixen och tas generellt från det lokala nätet, varpå 

temperaturen ligger mellan 4-8°C.  

Även omgivningens temperatur påverkar betongen. På vintern garanterar leverantörerna att betongen 

inte är för kall, men på sommarn kan man inte lova någon högsta gjuttemperatur. Beräkningarna brukar 

ange att betongens gjuttemperatur inte får överskrida 22°C, men det händer att den ligger uppemot 

27°C. 

Man kan även kyla vattnet med bakterier eller flytande kväve, alternativt använda is, men alla dessa 

metoder är dyra och begränsat effektiva. Är entreprenörerna villiga att betala tar man gärna fram sådan 

betong, men det är oftast för speciella konstruktioner dessa åtgärder kan behövas. 

8.4.2 Produktion 

Betongleverantör: 

Kunden ställer krav på beställningen, varpå betongleverantören ger pris utifrån de angivna villkoren. 

Förväntningen på leverantören bör då naturligtvis vara att denne uppfyller kraven eller säger till i 
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offerten att de inte kan garantera något t.ex. gjuttemperaturen. Om entreprenören vill att leverantören 

ska göra speciella prover måste de tala om det i förväg så att leverantören hinner fixa det. 

Generellt bör val av leverantör göras med hänsyn till läge, kunskap, pris och kvalitet. I fråga om 

värmeutveckling bör man välja den leverantör med bäst recept till lägst cementhalt.  

Betongleverantör 1 känner inte att det är leverantörens uppgift att hantera problem med risk för 

temperatursprickor, men tycker att de har ansvar att varna för problem som kan uppstå, samt att ge råd. 

De måste dock följa kundens order om denne insisterar, såvida det inte är det egna 

entreprenörsföretaget varpå man har delansvar för slutproduktens kvalitet. 

Provning:  

Till skillnad från vad andra intervjuade parter trott visar leverantörens certifiering bara att fabriken har 

ett kontrollprogram som uppfyller krav och normer. Därefter får man leverera alla betongklasser man 

vill. Alla fabriker i Sverige är certifierade med undantag för vissa mobila företag samt små lokala 

tillverkare. 

Betongens innehåll kontrolleras hela tiden. Sättmått tas minst 10ggr/dag, materialen siktas dagligen och 

fuktkvoter kontrolleras lika ofta. Hållfastheten kontrolleras via stickprov enligt ett intervallschema för 

varje recept. Provning av värmeutveckling och hållfasthetstillväxt görs främst för betongklasser avsedda 

för broar. Att tillhandahålla färdigprovade recept kostar visserligen, men ger fördel i projekten och 

mervärde vid val av leverantör.  

Val av betong: 

Konstruktören bör välja betongmix så att kraven uppfylls vad gäller hållfasthet och exponeringsklass. 

Leverantören ger sina kunder information och råd, men aktar sig för att ändra vad konstruktören 

föreskrivit, eftersom man då tar över ansvaret. Det är dock viktigt för dem att rätt betong hamnar på rätt 

plats så att inte leverantören får dåligt rykte om konstruktionen spricker. Begränsningen ligger i att man 

inte kan rekommendera ett recept utan att ha någon uppfattning om hur konstruktionen ser ut.  

Kontroller: 

Fabriksprov görs om kunden begär det, annars enligt schema för regelbunden provning. Det finns dock 

krav på fabriksprov för alla brokonstruktioner och all betong med luft i. Hållfasthet, lufthalt och 

konsistens kontrolleras. Byggprov görs på beställning och utifrån kundens önskemål. I dessa fall 

kontrolleras oftast konsistens och lufthalt. Ibland gjuts kuber för mätning av hållfasthet, men enligt nya 

bronormen ska man egentligen borra ut ett prov ur den färdiga konstruktionen istället. 

På leveranssedlarna skrivs allting som Europanormen kräver. Där står massor av information om kunden, 

leverantören, beställningen, betongens innehåll, kvalitet, temperatur, konsistens, cementhalten, volym, 

tillsatsmedel, mm. samt vilka exponeringsklasser betongen klarar.  

Avvikelser: 

Enligt Betongleverantör 1 kan cementinnehållet variera med upp till 100kg/m3 beroende på vilka 

fraktioner och vilken konsistens man har valt vid beställning av en viss hållfasthet. Enligt 

Betongleverantör 2 är det inga stora skillnader mellan olika recept vad gäller cementhalt och 

malningsgrad, när man beställer en viss hållfasthet. Han/hon menar att det inte heller kan vara så stora 

avvikelser mellan olika leverantörer då kravet är att cementhalten ska hållas under 430 kg/m3. 
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Risker och fel: 

Den största fallgropen ligger i branschens okunskap angående värmeutveckling, men det är sällan man 

hör att de har problem med temperatursprickor. Antingen är de duktiga på att hantera det på byggena, 

eller så tar de på sig skulden om något går fel. Entreprenören hör bara av sig till teknikavdelningen med 

reklamationer om problemet anses ligga hos betongleverantören.  

8.4.3 Förbättringspotential 

Projekten kan säkerligen förbättras genom ökad förståelse och framförallt utbildning. Som leverantör vill 

man in tidigt i projekten så att det blir rätt från början, och man slipper göra om konstruktionen eller 

lägga till en massa extra åtgärder. Man kan ju en hel del om materialet, så ens åsikter borde vara 

värdefulla. Om entreprenörsföretaget har egna leverantörer händer det att man får komma in tidigt, 

men med andra entreprenörsföretag är det svårare, eftersom de inte från början vet vilken leverantör de 

kommer att ha.  

Lösningen av temperaturrelaterade problem ska vara en kombination mellan bra val av betong och 

åtgärder. Genom att välja en bra betong kan man få ner behovet och kostnaderna för åtgärderna, men 

man kan inte lösa alla problem. Betongleverantör 1 anser att tendensen snarare är att man tror att 

betongen ska lösa allt åt en, och att man beställer betongen utifrån vad som är enklast för byggarna, inte 

vad som ger högst kvalitet. Även konstruktören bör tänka på temperatursprickor från början då val av 

konstruktion och placering av gjutfogar påverkar mycket, varefter betongsammansättningen inte 

kommer att ha särskilt stor betydelse 

Möjligheten att kyla ner betongen på ett effektivare sätt efterfrågas. Betongleverantör 1 presenterar en 

idé som bygger på att man under vintern vattnar ett lager sten och låter allting frysa ihop. Ballastens 

temperatur borde kunna hållas låg till mitten av sommaren, om man täcker in den med presenningar. 

Detta borde vara ett ekonomiskt förslag vid större projekt (se Bilaga 4: Intervju med betongleverantörer). 
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8.5 Förslag till förbättring  
Som ett resultat av nulägesanalysen, samt utifrån de intervjuade parternas egna förslag, har följande 

förbättringspotential identifierats. 

8.5.1 Beställare 

Beställaren är den som initierar projektet, samt styr dess form och villkor. Därmed är det han/hon som 

redan från början har möjlighet att ställa krav.  

• Han måste vara mer insatt i problematiken och ställa krav på att hänsyn ska tas tidigare i 

projekten samt ha kompetens att kontrollera handlingar. 

• Han måste verka för samverkan mellan parterna.  

• Utveckling måste tillåtas, t.ex. i form av utnyttjande av prefabricerade element samt betongens 

egenskaper.  

• Förfrågningsunderlaget behöver förtydligas angående i vilken utsträckning projektering av 

temperatursprickor ingår och om det isf är entreprenörens eller konstruktörens åtagande. 

8.5.2 Konstruktörer 

Vad gäller konstruktörerna är det viktigt att de arbetar på att förbättra följande punkter: 

• Praktisk erfarenhet och förståelse för produktionsskedets förutsättningar är avgörande för hur 

bra resultatet blir. Det är viktigt att konstruktörerna tittar på byggena, samt att någon från 

produktion är med i projekteringen. 

• Hänsyn till konstruktiv utformning måste finnas med tidigt i projektet. 

• Formrivningstiden bör begränsas till max 4 dygn om entreprenören planerar att använda 

återanvändbara formar. 

• Val av åtgärd bör tas utifrån varje projekts unika förutsättningar. Många byggare föredrar värme 

framför kyla, varpå man bör fundera på om detta kan lösas. 

• Åtgärderna måste produktionsanpassas, d.v.s. utformas med hänsyn till förutsättningarna i 

produktion. 

• Montering av kylrör bör ske utifrån vad som är enklast och billigast i varje tvärsnitt. 

• Dialog och samverkan måste bli mycket bättre för att parterna ska kunna utvecklas och bli 

bättre, samt för att skapa förståelse för problematiken. 

• Förklaring och motivering är viktigt. Om byggarna förstår tanken bakom åtgärderna känns det 

mer motiverat att lägga tid och energi på att genomföra dem noggrant. 

• AMA:s krav på noggrannhet måste uppfyllas, men inte via överdrivet teoretisk och precis 

projektering. Vingelutrymme måste skapas för att tillåta variationer, men marginalerna får inte 

bli så stora att åtgärdernas omfattning ökar. 
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8.5.3 Entreprenörer 

Eftersom entreprenörerna är de som i slutändan ska utföra åtgärderna vilar ett stort ansvar på dem. 

• Dialog före, under och efter projektet är avgörande för samtliga parters insats i projektet. 

• Det är viktigt med noggrannhet vid kontroller, och samråd vid avvikelser. Projektören kan tala 

om vilka konsekvenser avvikelsen får, och beställaren avgör om det är acceptabelt.  

• Uppföljning och feedback är helt avgörande för branschens möjlighet att utvecklas. Att t.ex. 

skicka tillbaka dataloggar och sprickkarteringar vore ett steg i rätt riktning. 

• Allmänbildning, information och hänsyn skulle eliminera många fallgropar, eftersom många 

beror på ren okunskap. En kort genomgång om temperatursprickor och information om 

pågående processer på arbetsplatsen gör stor skillnad.  

• Byggarnas inställning upplevs ofta som ett problem. Åtgärder behöver göras, och för att de ska 

bli bra krävs att kontrollerna genomförs och att genomförandet är noggrant.  

• Leverantören är den som bäst känner sina recept, och en expert på betong rent allmänt. Dennes 

kunskap är en stor tillgång som bör utnyttjas. 

8.5.4 Leverantörer 

Det är visserligen inte leverantörens ansvar att åtgärda problem med temperatursprickor men det ligger i 

allas intresse om de strävar efter att: 

• Informera kunden om möjligheter att påverka betongens egenskaper. 

• Hitta nya sätt att kyla betongen före gjutningen, helst billigare och effektivare än de nuvarande. 



87 
 

9 Diskussion och slutsatser 

Första delen av rapporten består av en teoridel där vi beskrev vad temperatursprickor är och vilka olika 

åtgärder som kan vidtas för att förhindra de problem som uppstår i samband med temperatursprickor. 

Hänvisning till referenslitteratur finns för djupare studier. Rapporten ger alltså en introduktion till ämnet 

samt underlättar sökandet efter mer fakta och djupare förståelse.  

I andra delen redovisas projektering av risk för temperatursprickor samt vattenbaserade kylsystem. Här 

presenteras även en ny metod för beräkning av pumpens erforderliga kapacitet. För att belysa allt detta 

gick vi igenom ett fullständigt beräkningsexempel där vi först gjorde en snabb kontroll av sprickrisken i 

CraX1, och därefter en komplett analys med hänsyn till temperatursprickor både med och utan 

vattenkylning i ConTeSt Pro. Till sist använde vi resultatet från beräkningarna i ConTeSt Pro för att 

dimensionera kylsystemet med hjälp av det Excel-arket vi skapade som hjälpmedel för vår 

dimensioneringsmetod. 

Den tredje och sista delen av rapporten består av feedback från olika aktörer i branschen. Vi har 

intervjuat beställare, konstruktörer, entreprenörer och betongleverantörer, för att identifiera de 

fallgropar som finns idag och formulera för förslag till förbättring. På så vis hoppas vi ha öppnat en dialog 

och hjälpt till att börja utjämna klyftan mellan projektering och produktion.   

9.1 Diskussion 
Det finns en hel del forskning om temperatursprickor i form av tekniska rapporter och doktors-

avhandlingar. För den som vill söka fakta om ämnet finns det ganska mycket att läsa. Det som saknas och 

som efterfrågas av alla projektörer är fler typfall från verkligheten.  

Att ta fram en metod för dimensionering av kylsystem var inledningsvis ganska krångligt. De som har 

kunskap om hur och varför man ska kyla betongen är inte kunniga när det gäller strömningslära och de 

som vet hur man tar fram tryckförlusterna har oftast främst teoretisk kunskap om detta och vet därför 

inte hur dimensioneringen kan göras på ett praktiskt sätt. Detta ledde till att vi fick göra om våra 

beräkningar ett antal gånger tills vi slutligen fick ett rimligt svar. Eftersom vårt Excel-ark innehåller en 

något förenklad beräkningsgång, är det möjligt att med vägledning av detta arbete få ännu exaktare 

resultat av tryckfallet, men detta anses onödigt då utförandet i produktionen ändå inte kan göras med 

samma noggrannhet.  

Intervjudelen av arbetet gick smidigt och representanter från alla branschens parter var villiga att hjälpa 

oss genom att berätta vad de har för åsikter om olika åtgärder och vilka förbättringspotentialer som finns 

inom området. Rapporten återspeglar deras synpunkter utan ändringar. Att alla i produktion är från 

samma entreprenörsföretag gör att de har samma tillvägagångssätt, vilket kan ses som en nackdel då vi 

bara får se problemet från ett perspektiv. Därför har vi försökt intervjua entreprenörerna med så stor 

spridning i deras yrkesroller som möjligt. 
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9.2 Slutsatser 
Det första målet med examensarbetet var att skapa en sammanfattande överblick av 

temperatursprickor, förebyggande åtgärder mot sådana samt projektering m.h.t. detta. Resultatet av 

detta mål utgörs av rapportens första tre kapitel samt källförteckningen, vilka tillsammans ger en 

introduktion till problematiken och en guide till djupare studier. I dagsläget behöver den som vill ha en 

större kunskap om ämnet läsa flera tekniska rapporter men med hjälp av vår rapport kan läsaren få en 

grundläggande kännedom av alla påverkande faktorer, samt för- och nackdelarna med 

sprickbegränsande åtgärder. 

Det andra målet var att ta fram en metod för dimensionering av kylsystemet i det praktiska 

utförandearbetet. Dimensioneringen görs idag med hjälp av ett Excel-ark som bygger på Mannings 

formel. Efter att ha skapat ett eget Excel-ark vilket grundas på Bernoullis ekvation och genomfört 

beräkningar både med Bernoullis ekvation och med Mannings formel i ett praktiskt beräkningsexempel, 

kom vi fram till att Mannings formel gav ett mycket större värde på tryckförlusterna. Detta gör att 

entreprenören kommer att använda en pump som har en mycket större kapacitet än vad som egentligen 

behövs. Genom att ta fram pumpkapaciteten med hjälp av Bernoullis ekvation kan man spara både 

energi och pengar, eftersom en klenare pump kan användas. Vi har visat att det inte är så svårt att bygga 

en modell för en enkel uppskattning av tryckfallet i systemet. Excel-arket som vi har skapat är mycket 

enkelt att använda och det enda konstruktören behöver göra är att mata in kända parametrar för få ut 

kylsystemets driftpunkt. 

Det tredje målet med detta arbete var att ta reda på om effektivitet och resultat kan förbättras genom 

en bättre projektering av risk för temperatursprickor samt förebyggande åtgärder. I dagsläget är det få 

personer i branschen som besitter någon omfattande kunskap om temperatursprickor. Detta gör att 

konstruktören ofta överlämnar åt entreprenören att analysera och lösa problemet. Eftersom 

högskolornas utbildningar är branschanpassade kan bristen på kompetens inte åtgärdas på skolorna 

innan det finns en efterfrågan från branschen. Vi bedömer dock att det redan idag finns en stor 

efterfrågan på fler projektörer med kompetens inom temperaturspricksberäkning.  

Det finns även en stor efterfrågan på feedback från konstruktörens sida. Feedback från entreprenören 

gör att konstruktören kan få inblick i byggprocessen och förståelse för byggets förutsättningar, varpå de 

t.ex. kan anpassa åtgärderna. Konstruktören får även se vad effekten av åtgärderna blir i det slutliga 

resultatet. Helst vill konstruktören ha tillgång till projektets temperaturmätningar så att han/hon kan 

göra en uppföljning. Konstruktören önskar även utveckling av programvaran för beräkning av 

temperatursprickor. Slutligen vill vi också betona att projektering av temperatursprickor bör komma in i 

byggprocessen så tidigt så möjligt. Resultatet av detta kommer att gynna alla parter kommer att gynnas.  

Denna rapport har alltså resulterat i:  

• Ökad allmänbildning och översiktlig kunskap om temperatursprickor inom branschen  

• Utveckling av dimensioneringsmetod för kylsystem med enkel inmatning av indata  

• Återföring och feedback för breddning av kompetens mellan ett projekts olika aktörer 
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Den viktigaste slutsatsen man kan dra av arbetet är att kommunikation och en öppnare dialog kan lösa 

de flesta problem. Det gör att kunskap och kompetens ökas och breddas, förståelsen mellan aktörerna 

förbättras och därmed höjs motivationen att utföra av arbetet, plus att fler metoder för bättre, 

effektivare och lönsammare lösningar kan utvecklas.  

9.3 Förslag till fortsatt arbete 
Något som skulle kunna göras som en komplettering till detta arbete är hur kylrör respektive 

värmeslingor kan projekteras 3-dimensionellt, d.v.s. ritas i sektion, elevation och plan. Den ursprungliga 

tanken vara att även inkludera detta i det här examensarbetet, men vi hann tyvärr inte med det. 

Forskning om tvångsparametrar och hur dessa bör fastställas efterfrågas av samtliga konstruktörer, 

eftersom framtagning av den här parametern är den svåraste delen av projekteringen. Önskan finns att 

låta undersöka verkliga konstruktioner av vanliga typfall och mäta det verkliga tvånget i dessa uppdrag. 

Resultatet bör bli en databas med erfarenhetsdata vilken kan expandera tills den innehåller alla tänkbara 

situationer. 

Beställaren önskar även en utredning av olika åtgärders kostnadseffektivitet. Sådant är dock lite svårt att 

ta reda på, eftersom entreprenörsföretagen inte är villiga att ge ut information om projektens ekonomi.  
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Bilaga 1: Intervjufrågor 

Beställare 

Bakgrund 
• Vad har du för bakgrund? 

• Hur stor erfarenhet har du av temperatursprickor? 

Produktion 

Anbud och upphandling: 

• Hur mycket är beställaren/entreprenören villig att betala för en dyrare men bättre åtgärd om risk för 
reparationsbehov minskar? 

Risker och fel: 

• Vad finns det för fallgropar? 

• Hur ofta avviker genomförandet från projektörens föreskrifter i arbetsbeskrivningen?  

• Hur mycket dyrare blir det vid fel? 

Projektering 

Projektören: 

• Vad har du för förväntningar på projektören? 

• Hur bra koll har han/hon på vad som händer i produktion? 

• Varför utförs inte tempspricksprojektering i projekteringsskedet oftare? 

Återföring av kunskap: 

• Finns det någon återföring/feedback till beställaren/projektören? 

• Vad tycker du om att någon från produktion är med i projekteringen och påverkar? 

Förbättringspotential 
• På vilka sätt bör man förbättra projekteringen av åtgärder mot temperatursprickor? 

• Tror du att projektets ekonomi kan förbättras genom feedback till projektering och ökad förståelse? 

 

 



 

Konstruktörer 

Bakgrund 
• Vad har du för bakgrund? 

• Hur stor erfarenhet har du av temperatursprickor? 

Utvärdering av åtgärder 
• Vad har du för åsikter och erfarenheter rörande följande åtgärder: 

o Formrivning 

o Tvångsreducering 

� Hur kan den konstruktiva utformningen påverkas för att minska sprickrisken? 

� Varför arbetar ni inte mer i den ordningen? 

o Elvärmeslingor 

o Vattenkylning 

o Luftkylning 

o Betongens egenskaper 

o Prefabricering 

• Hur svårt är det att anpassa åtgärderna till problem som kan uppstå i produktionen? 

• I vilken årstid blir produktionen billigast m.h.t. bland annat färre åtgärder? 

• Finns det några åtgärder du föredrar med hänsyn till t.ex. projektering, ekonomi, effektivitet och slutligt 
resultat?  

Projektering av temperatursprickor 

Kompetens: 

• Varför tror du att det är så få konsulter som behärskar temperatursprickberäkningar, och så få företag som 
besitter kompetensen att själva projektera? 

• Saknar du en kurs/del av kurs om temperatursprickor från skolan? Bör detta ingå i utbildningens 
grundupplägg eller väljas till som C-kurs? 

• Vad får ni för kurser och föreläsningar inom företaget? Saknar du en övergripande genomgång av 
temperatursprickor för alla anställda?  

• Anser du att forskningen inom temperatursprickor är tillräcklig? Vad saknar du? 

Förutsättningar: 

• Vad är svårigheten med projektering av temperatursprickor? 

• Hur säker är du vid bestämning av tvång, klimat och andra yttre förutsättningar? Önskar du feedback från 
produktion för att kunna förbättra noggrannheten? 

Entreprenadhandlingar: 

• Hur omfattande är er projektering av temperatursprickor?  

• Hur utförligt projekterar och dimensionerar ni kylsystem? 

Återföring av kunskap: 

• Får du veta hur det gick i produktionen/feedback från entreprenörer så att ni kan bli bättre? 

• Vad tycker du om att någon från produktionen är med i projekteringen från början och påverkar? 

Förbättringspotential 
• På vilka sätt bör man förbättra projekteringen av åtgärder mot temperatursprickor? 

• Tror du att projektets ekonomi kan förbättras genom feedback till projektering/ökad förståelse? 



 

Entreprenörer 

Bakgrund 
• Vad har du för bakgrund? 

• Hur stor erfarenhet har du av temperatursprickor? 

Utvärdering av åtgärder 
• Vad har du för åsikter och erfarenheter rörande följande åtgärder: 

o Formrivning 

o Tvångsreducering 

� Hydratationsvärme 

� Dilatationsfogar 

� Gjutetapper 

� Avjämningsbetong 

o Elvärmeslingor 

o Vattenkylning 

� Hur sker vattenförsörjningen till kylrören? 

� Hur dimensioneras/monteras kylsystemet? 

� Vad påverkar valet av rördelar, d.v.s.180-/90böj, material, godstjocklek? 

� Vill ni hellre montera kylrör glesare på monteringsstänger eller montera dem tätare på 
befintlig armering? 

� Hur provtrycks systemet? 

� Vad ska pumpen ha för egenskap?  

� Vad är fördelen/nackdelen med stålrör/plaströr? 

o Luftkylning 

o Betongens egenskaper 

o Prefabricering 

• I vilken årstid blir produktionen billigast m.h.t. bland annat färre åtgärder? 

• Hur svårt är det att anpassa åtgärderna till problem som uppstår i produktionen? 

• Finns det några åtgärder du föredrar med hänsyn till t.ex. ekonomi, mantimmar, smidighet och slutligt 
resultat?  

Produktion 

Anbud och upphandling: 

• Hur stor del av kostnaden tar ni med i anbudet? Gör ni temperaturberäkningar eller utnyttjar ni 
erfarenhetsdata?  

• Hur mycket är beställaren/entreprenören villig att betala för en dyrare men bättre åtgärd om risk för 
reparationsbehov minskar? 

Betongleverantör: 

• Hur väljer ni leverantören?  

• Vad har ni för förväntningar på materialleverantören?  

Kvalitetssäkring: 

• Hur genomför ni följande kontroller: 



 

o Kontroll av cementhalt 

o Mottagningskontroll av temperatur 

o Temperaturmätning 

Risker och fel: 

• Vad finns det för fallgropar? 

• Hur ofta avviker genomförandet från projektörens föreskrifter i arbetsbeskrivningen? Blir resultatet i så 
fall bättre eller sämre?  

• Hur mycket dyrare blir det vid fel?  

Projektering 

Projektören: 

• Vad har du för förväntningar på projektören? 

• Hur bra koll har han/hon på vad som händer i produktion? 

• Hur ofta brukar projektören komma på besök? Önskar du fler besök av honom/henne? 

Entreprenadhandlingar: 

• Vad är det vanligaste felet/problemet? 

• På vilket sätt vill ni att arbetsbeskrivningen ska förtydligas? 

Återföring av kunskap: 

• Finns det någon återföring/feedback till projektören?  

• Vad tycker du om att någon från produktion är med i projekteringsskedet och påverkar? 

• Är yrkesarbetarna tillräckligt kunniga eller behöver de få utbildning i något specifikt område?  

• Förstår yrkesarbetarna/arbetsledarna projektörens tanke med föreskrivna åtgärder?  

Förbättringspotential 
• På vilka sätt bör man förbättra projekteringen av åtgärder mot temperatursprickor?  

• Tror du att era förutsättningar och projektets ekonomi kan förbättras genom feedback till projektering och 
ökad förståelse? 

• Något annat du vill tillägga? 

 



 

Betongleverantörer 

Bakgrund 
• Vad har du för bakgrund? 

• Hur stor erfarenhet har du av temperatursprickor? 

Utvärdering av åtgärder 
• Hur hanterar ni problemet med temperatursprickor? 

Tillsatsmedel: 

• Använder ni något tillsatsmedel i betongen som påverkar temperaturutvecklingen?  

Cementhalt: 

• Vad bör man tänka på vad gäller betongens cementhalt? 

Gjuttemperatur: 

• Vilka faktorer påverkar gjuttemperaturen? 

• Lämnar ni garanti på betongens gjuttemperatur? 

Produktion 

Betongleverantör: 

• Hur bör man välja leverantören?  

• Vilka förväntningar och krav bör man ha på materialleverantören?  

• Känner du att det är leverantörens uppgift att hantera problemet? 

Provning: 

• Hur ofta provar ni betongen? Gäller det bara vid stora projekt? 

• Vad krävs för certifiering? 

Val av betong: 

• Ger ni kunden information? Rekommenderar ni något recept? 

Kontroller: 

• Hur ofta kontrollerar ni betongen? 

• Hur gör ni fabriksprov och byggprov? 

• Vad skriver ni på leveranssedeln? 

Avvikelser: 

• Hur stor är avvikelsen mellan olika recept om man beställer en viss hållfasthetsklass när det gäller t.ex. 
malningsgrad och cementhalt? 

• Hur stora är variationerna mellan olika leverantörer gällande samma recept? 

Risker och fel: 

• Hur bör man välja betongrecept? 

• Vad finns det för fallgropar? 

Förbättringspotential 
• På vilka sätt bör man förbättra projekteringen av åtgärder mot temperatursprickor? 

• Tror du att projektets ekonomi kan förbättras genom feedback till projektering och ökad förståelse? 

• Ser du mervärde i betongen eller tycker du att man ska lösa problemet på plats?  

  



 

 



 

Bilaga 2: Intervju med konstruktörer 

Konstruktör 1 

Bakgrund 
Högskoleingenjör inom byggteknik. Skrev sitt examensarbete på temperatursprickor, och har sedan dess arbetat 
uteslutande med temperaturspricksberäkningar. Anställd som konstruktör på stort byggkonsultföretag i Stockholm, 
ansvarig för ett företagets samtliga temperaturspricksberäkningar. 

Utvärdering av åtgärder 

Formrivning: 

Beräknar formrivningstid för månadens medeltemperatur enligt SMHI, +5°C och -5°C. Formrivningstid för de tre 
alternativen anges i tabellform. 

Tvångsreducering: 

Kan projektera om den konstruktiva utformningen, t.ex. vid grundläggning på berg. Plastfolie, asfaltbaserade 
markmattor etc. ger minskad vidhäftning, men om man vill att konstruktionen ska kunna torka åt alla håll väljer 
man hellre 300mm packad sprängsten. Måste man grundlägga på berg för att konstruktionen ska stå stabilt kan 
man projektera om med stag för förankring. 

Elvärmeslingor: 

Den billigaste åtgärden. Utnyttjas så långt det går. Begränsningen med värmeslingor som åtgärd är att man inte kan 
placera dem i en befintlig eller redan gjuten konstruktion. Man måste således projektera väggen innan man gjuter 
bottenplattan. 

Tar normalt sett ingen hänsyn till kvardröjande värme i tidigare gjuten bottenplatta, utan utgår från den rådande 
utomhustemperaturen och gör antagandet att plattan befinner sig i jämvikt med omgivningen. Är det förutbestämt 
hur många dagar senare väggen ska gjutas kan man ta fram den motgjutna konstruktionens temperatur ur 
resultattabellen från temperaturberäkningarna på denna. 

Har gjort kontrollberäkningar på vintergjutningar då man velat isolera väggen mot kylan under gjutningen. Blir 
väggen för varm får den för stort tvång mot underlaget, varpå den riskerar at spricka. Genom att värma den 
motgjutningsytan före man gjuter vägen minskar spänningarna och behovet av t.ex. vattenkylning i konstruktionen. 

Vattenkylning: 

Kan man klara sig med att bara värma den motgjutna konstruktionen är det bra, men vid tjocka konstruktioner och 
höga temperaturer måste man kyla. Kräver så mycket mer än värme; kylaggregat, stålrör, hela köret… Blir mycket 
dyrare. Projektören tar hänsyn till om entreprenören har möjlighet att hyra kylaggregat innan han/hon projekterar. 

Ibland vill man inte ha kylrör för att man är rädd att det ska läcka vatten inne i betongkonstruktionen. 

Angående byggarnas klagomål med monteringsjärn kan man i plattor ofta använda samma monteringsjärn som för 
överkantsarmeringen. Kylningen bör placeras i värsta stället. Man kan visserligen räkna om med alternativ placering 
och se om det funkar, men resultatet blir alltid en ineffektiv kylning. 

Saknas program för beräkning av kylsystem. Försöker tänka sig hur ett kylsystem fungerar och har påbörjat en egen 
MathCAD-mall som beräknar erforderlig effekt från kylaggregatet utifrån rörets längd. Det som saknas är en 
värmeövergångskoefficient från stål till betong. Denna beror av temperaturskillnaden, vilken skiljer längs rörets 
längd, men borde kunna simplifieras för en gemensam/dimensionerande temperatur. I ConTeSt Pro kan man bara 
ange en temperatur, varpå konstruktören brukar ange den lägsta. Temperaturskillnaden anges senare i 
arbetsbeskrivningen. 

Luftkylning: 

Ingen erfarenhet. 

Betongens egenskaper: 

Om man kan komma till maxtemperaturen snabbare utan att denna blir högre låter det intressant. Vet inget om 
det och vågar inte gissa vad som händer med betongen. 



 

Prefabricering: 

Funkar bra inom hus, men inom anläggning är konstruktionerna för grova. Annars ett bra alternativ för att minska 
behovet av åtgärder. Effektivare att gjuta på fabrik där man kan styra den omgivande temperaturen etc. Måste 
dock fortfarande gjuta bottenplattan på plats och sedan fästa väggarna i plattan på något sätt, så man inte får ett 
korthus när det blåser hårt. 

Projektering 

Kompetens: 

Att så få konsulter behärskar temperatursprickberäkningar, och att så få företag besitter kompetensen att själva 
projektera beror bara på okunskap. De flesta i byggbranschen arbetar med så slanka konstruktioner att de saknar 
erfarenhet av temperatursprickor. Oftast får man gå till brokonstruktörerna och fråga. 

På byggkonsultföretaget kommer en redovisning med övergripande info om temperatursprickor när konstruktörens 
examensarbete blir klart. Bra om alla förstår vad det handlar om och lär sig känna igen när beräkningar och 
analyser behövs. 

Om temperatursprickor skulle ingå i ingenjörsutbildningen skulle det behövas en hel kurs tillägnad åt betong. Vet 
inte hur många som skulle vara intresserade av det. Betong är ett stort område och det finns mycket att fördjupa 
sig i. Svårt att ta med allt men man kanske borde ha nämnt det. 

Vad som ingår i utbildningen avgörs ju av vad arbetsgivarna efterfrågar och behöver. Tycker det är bra att 
utbildningarna är branschanpassade, annars hade arbetsgivaren behövt betala för att man t.ex. ska lär sig olika 
datorprogram och då hade man inte varit lika attraktiv. 

Forskning saknas på exakt hur spänningar ska definieras, framförallt vad gäller tvångsparametrar. Just nu finns ett 
antal typfall att utgå från, något mer djupgående och omfattande underlag saknas. 

Förutsättningar: 

Det svåraste vid projektering av temperatursprickor är definitionen av tvångsparametrarna. Måste bestämma själv 
och förklara/rättfärdiga varför. Påverkar slutresultatet i stor omfattning, och vid fel antagande kan hela beräkningar 
bli värdelösa. 

Vid bestämning av tvång, klimat och andra yttre förutsättningar följs det som finns angivet i litteratur och forskning. 
Måste lita på att det stämmer, men det känns lite luddigt. Feedback önskas från avslutade projekt, men har inte 
fått någon ännu eftersom de flesta inte ännu är färdigställda. 

När det kommer till omgivande temperatur är det enklare. Använder statistik från SMHI och kan även ta fram 
uppmätta temperaturer vid utredning av gamla konstruktioner från upp till 50 år bakåt i tiden, förutsatt att 
konstruktionen står i Stockholm eller Uppsala. 

Entreprenadhandlingar: 

Entreprenör/konstruktör (beror av vilket skede man är i) bedömer huruvida en konstruktion är i riskzonen. 
Projektören ansvarig för temperatursprickor får små delar (enskild vägg, bottenplatta etc.) och räknar på deras 
tvärsnitt(tar ungefär 1v). Tittar sällan på hela projektet utan får delar utifrån de ansvarigas erfarenhet, t.ex. tjocka 
konstruktioner. Konstruktioner i stort tvång kan missas. 

Återföring av kunskap: 

Om det spricker hör de av sig direkt. Måste veta varför det sprack, vems fel det var och vem som ska betala. Har 
inte fått veta något ännu. 

Förbättringspotential 
Önskar att det fanns fler i branschen med specialistkunskap inom temperatursprickor. Skulle behöva någon man 
kan diskutera med, som kan agera bollplank och erbjuda hjälp. Den enda som idag kan granska handlingarna är 
Konstruktör 3, som sällan har tid. 

Saknar även förutsättningar för att kunna dimensionera och utforma kylslingor. 



 

Konstruktör 2 

Bakgrund 
Konstruktör på stort entreprenörsföretag i Göteborg. Arbetar uteslutande med beräkningar, utredningar och 
forskning inom betong. Har nära samarbete med produktion och har bl.a. projekterat risker och åtgärder för 
Referensobjekt 2, Referensobjekt 3, Referensobjekt 4, Referensobjekt 5 och Referensobjekt 6. 

Utvärdering av åtgärder 

Formrivning: 

Efter 4 dagar händer inte så mycket mer med betongen, varken vad gäller härdning eller temperatursprickor. Man 
kan därför, under normala omständigheter, ifrågasätta poängen med förlängd formrivningstid. Värmer man för 
stora anslutande konstruktionsdelar utan att ta till några andra åtgärder, kan man dock behöva 7 dagars 
formrivning för att den nygjutna betongen ska svalnar lika långsamt. Ett exempel på detta är Referensobjekt 1. 

Tvångsreducering: 

Hydratationsvärme kan med fördel utnyttjas för att minska tvånget mellan olika gjutetapper. Härdningsprocessen 
kräver runt 3,5 dagars formrivningstid, och om man vill utnyttja värmen brukar man behöva gjuta inom 4 dagar. 
Dialog krävs med byggarna för att veta om de klarar tidsintervallet. 

Gjutetapper avgörs med fördel med hänsyn till produktion. 12m kan vara en bra maxlängd eftersom det är längden 
på raka armeringsstänger vid leverans. Bronormen ökar dessutom på kraven för armeringsbehov om man 
överskrider 12m gjutlängd. Vid gjutning mot berg kan avjämningsbetong vara bra för att minska tvånget. Även bra 
vid gjutning på lera för att tjocka på konstruktionen och se till att den har något att stå på så att den inte sjunker. 

Dilatationsfogar är bra ur tvångssynpunkt men gör det svårare med lasthantering eftersom systemet blir mindre 
stabilt och kräver mer armering. Konstruktörerna på temperatursidan är oftast fullt anpassningsbara. Hur man gör 
beror på vad byggarna föredrar. 

Elvärmeslingor: 

Värme är bara praktiskt upp till en tjocklek runt 0,8m; därefter sker värmeavgivningen för långsamt för att den 
befintliga konstruktionen ska följa samma avsvalningskurva som det nygjutna elementet och kontrahera 
tillsammans med det. Avsvalningen anpassas via isolering och formrivning, alternativt begränsad uppvärmning. 

En begränsning med värmning är att det bara kan göras en gång, annars sliter man sönder betongen. Dessutom 
kräver åtgärden friliggande etapper, eftersom betongen inte kan pressa undan intilliggande element för att 
expandera. Det är också lätt hänt att man trampar på slingan och inte märka att den är av förrän efter man har 
gjutit färdigt och ska börja med nästa etapp. Vid det laget är det för sent. 

Bland byggarna är det många som föredrar värme före kyla, men det är alltså inte alltid lämpligt. För att tänka på 
byggarna bör man utvärdera om det kan vara möjligt att hantera. Beräkningsmässigt är dock värme krångligare än 
kyla, eftersom man måste ta hänsyn till både en ny och en gammal konstruktionsdel, samt eventuellt kvardröjande 
värme från föregående gjutning. 

Vid projektering av elslingorna tar man sällan hänsyn till att det normalt föreligger en begränsad eltillförsel till 
bygget. Vidare måste kablarna hålla ett visst s-avstånd för att inte riskera att intilliggande kabel bränns av. 
Konstruktören brukar av princip inte gå under ett s-avstånd på 300mm. 

Vattenkylning: 

Känsligt system där man styr den härdande konstruktionens temperaturutveckling. Generellt föreskrivs 
temperaturskillnaden och rören ritas in i sektion. Resten löses på plats av erfarenhet, d.v.s. dimensionering av 
kylrör, kylaggregat, tryckfall, in- och utflöden etc. Konstruktör 2 är en av de få som även sköter denna 
dimensionering. 

Genom att ”felaktigt” använda Mannings formel kan man ange vattenflöde och kyleffekt och få ut maxlängd på 
slangen. Bernoulli kräver att man får med alla tryckförluster i systemet, t.ex. dimensionsövergångar från stålrör till 
utanpåliggande plaströr, olika råheter i rören, eventuell strypning av en plastslang etc. Måste utforma slingan och 
därefter hitta en pump med kapacitet motsvarande tryckfallet. 



 

Vid flera slingor kan man använda en kylmaskin, d.v.s. en gemensam enhet med manifolder som fördelar ett 
gemensamt inflöde till flera kylrör så att man via strypning får önskat flöde i varje slinga. Maxlängd för varje slinga 
brukar vara runt 100m. Går aldrig över 120m, oftast långt under. Rören är raka stålrör med 180°-böjar av plaströr. 
Kylsystemet provas före gjutning, trots detta är det ofta matningen som inte fallerar. Temperaturskillnaden anges 
normalt till runt 4°C, med marginal till 5-6°C, därefter blir det väldigt fel. Det är också vanligt att konstruktionen kyls 
för länge så att den kontraherar för mycket. 

Kylning kräver injektering av kylrören efteråt. Då är det viktigt att man är försiktig så att man inte trycker in för 
mycket cement. Risk finns annars för att plaströren läcker i krökarna. Ligger dessa nära en kant kan betongen 
sprängas bort av trycket som byggs upp. 

Luftkylning: 

Fungerar bra och är inte blött och slaskigt. I norrland vill man undvika vattenkylning, framförallt vintertid. Används 
för höga, vertikala konstruktioner. Viktigt här är att fläkten sätts nertill samt att den suger luften igenom. Sätter 
man den upptill får man flytta den för varje ny gjutning, och ställer man in den på att trycka igenom luften (t.ex. för 
att utnyttja den termiska stigkraften) behövs en jättestor fläkt. Dimensionerna blir större än för vattenkylning, 
eftersom kylförmågan hos luften är mindre och tryckförlusterna i systemet större. Vikigt att vara vaksam vid 
monteringen så att inte rören kalvar ihop eller flyter upp under gjutningen. Återigen krävs dialog med byggarna så 
att man vet att de klarar detta. 

Betongens egenskaper: 

Retarder kan användas för att få en lägre temperaturutveckling och därmed mindre spänningar, men det är inte 
vanligt. Det händer också att självkompakterande betong används, t.ex. i pelare. Det är mer gynnsamt då den 
kryper mer och avlastar spänningarna tidigare. Betongmixen innehåller mer finmaterial, vilket ger betongen bättre 
egenskaper så att 10-25% kan sparas in på andra åtgärder. Ett exempel på detta är Referensobjekt 5. 

Prefabricering: 

Konstruktören har inte uttalat sig. 

Generellt: 

Det hänger mycket på hur erfaren utföraren är; man kan misslyckas med mycket. De som räknar på 
temperatursprickor vill gärna beställa kall betong (10-12°C), medan byggarna vintertid gärna beställer varm betong 
(18-20°C). Detta gör att såväl temperaturmax som temperaturdifferensen blir större. Noga att man är överens och 
införstådd så man inte får fel förutsättningar för beräkningarna. Också viktigt att tänka på att isolerade 
konstruktioner som t.ex. bottenplattor har sämre avsvalningsmöjligheter. 

Projektering 

Kompetens: 

Huruvida det är lönsamt att investera i att ha resursen inom företaget beror på hur företaget arbetar. Är de mer 
involverade i ett projekt, t.ex. totalentreprenader, tjänar man på att själv ha kunskapen. I generalentreprenader är 
det mer lönsamt att köpa tjänsten alternativt lämna över ansvaret till entreprenören. Att projektera 
temperatursprickor är resurskrävande. Man måste hålla sig uppdaterad med de senaste programversionerna, 
kraven och beräkningsprinciperna. Går inte att bara gå halvvägs, utan antingen satsar man på det eller så köper 
man tjänsten. 

Försöker utbilda konstruktörerna att tänka på mer än laster och krympning vid dimensioneringen, dock ännu ingen 
hänsyn till temperatursprickor vid den konstruktiva utformningen. Projekterar utifrån 28 dagar gammal betong, 
med hjälp av de tabellvärden detta ger. Tänker sällan alls på produktionsskedet, och det faktum att betongens 
egenskaper i stor omfattning påverkas av vad som händer de första 28 dagarna. Tar alltjämt fram konstruktionen 
först, och eventuella åtgärder efteråt. Vore bra med lite mer utbildning i materialkunskap redan i 
ingenjörsutbildningen, sen behöver ju inte alla i branschen kunna allt. Försöker förmedla interna kunskaper och 
frågar då även byggarna om de vill vara med. Den kunskap man saknar söker man externt. 

Det är ju inget jättestort område, så forskningen är nog tillräcklig. Det som saknas är ett sätt för kunskapen att nå ut 
och verka kompetenshöjande i branschen. Det finns en klyfta mellan teoretisk forskning och praktisk kompetens 
som måste överbryggas. Folk med båda kompetenser verkar för att överbryggningen ska ske. 



 

Förutsättningar: 

Omgivning, struktur och utförande förs in i analysen. Betongmixen och det yttre tvånget är det man normalt kan 
påverka för att reducera risken för temperatursprickor. Konventionella konstruktionsdelar beter sig som de brukar 
och kan beräknas med relativt stor noggrannhet. Berg är speciellt, där finns en vid nyanseringsgrad av tvånget. Vi 
har bra koll vid bestämning av tvång, klimat m.fl. yttre förutsättningar; konstruktören på stan har det inte. 
Kompetensnivån hos beställaren varierar. Svårigheten med projektering av temperatursprickor ligger i att hitta en 
lämplig nivå. Det finns ingen nytta i att göra något tekniskt duktigt som inte är ekonomiskt försvarbart och 
genomförbart. 

Entreprenadhandlingar: 

Normalt föreskriver projektören bara vilken metod som ska användas, t.ex. metod 1. Denna lösning kostar 
ingenting i entreprenörens anbud men blir problematisk senare eftersom det i princip kan bli omöjligt att lösa i 
verkligheten. Ibland är spänningarna så låga att man vet att det inte kommer att spricka men det är fortfarande 
omöjligt att få till en lösning som Trafikverket godkänner med hänsyn till kraven i metod 1. Att istället räkna med 
detta i anbudet driver upp priset så att jobbet går till annan entreprenör. Vid projektering av temperatursprickor 
utgår vi från statisk temperaturdata för luft, färsk betong, kylvatten samt noggrant framtagna materialmodeller. 
Konstruktionens tvärsnitt analyseras med hänsyn till temperatur-, mognadsgrads- och E-modulsutveckling. 
Linjärelastisk tvångsanalys av konstruktionen i 2½D eller 3D ger en uppskattning av tvånget.  

Den dimensionerande punkten definieras och dess tvångsfaktor används för en förenklad form av ickelinjär 
spänningsanalys så att spänningen kan fastställas och risken för temperatursprickor utvärderas. Fördelen med att 
göra en avancerad tvångsanalys är att man i slutet bara behöver räkna på den dimensionerande punkten. 
Resultatet blir spänningskvoten R; en skalfaktor vars maximalt tillåtna storlek beror av en massa olika faktorer, t.ex. 
dimension, geometri och hållfasthet. En tunn konstruktion klarar t.ex. ett större tvång än en massiv konstruktion 
eftersom spänningarna i den massiva konstruktionen blir större. Beräkning av tvång behövs bara för de första 3 
gjutetapperna, därefter planar värdena ut till ett konstant värde. Efterföljande etapper får samma tvångsfaktor och 
inga fler analyser behövs. 

Erforderlig kyleffekt ger s-avståndet för kylrören. Dessa distribueras utifrån varje etapps tvångskurvor, men läggs 
med konstant avstånd för att underlätta för byggarna. Variationer i hur slingorna läggs kan t.ex. behövas vid 
rambroar vars ben blir smalare upptill än nertill. Principskiss tas fram i sektion och elevation, tillräckligt för att 
yrkesarbetarna ska kunna se och förstå. Slipper ta fram riktiga ritningar och få dem godkända. 

Återföring av kunskap: 

Konstruktören arbetar på en av de byggentreprenörsföretag som utföra sina egna beräkningar och 
kvalitetssäkringar vad gäller temperatursprickor. Detta ökar avsevärt möjligheten till återföringen av kunskap och 
erfarenhet inom företaget, vilket avsevärt underlättar deras utveckling av hållbara metoder. Dessutom uppfordrar 
Trafikverket dem ibland att göra uppföljningsmätningar efter fullföljda projekt för att kontrollera 
säkerhetsmarginalerna för projekt av olika typer. Temperaturmätningar görs bara på föreskrivna delar. Med hänsyn 
till risk för temperatursprickor sker detta främst inom anläggning. Inom hus, där konstruktionerna generellt sett är 
tunnare, sker det främst då man är rädd för frysning. 

Förbättringspotential 
Föra en bättre och närmare dialog mellan projektörer och byggare. Ta kontakt tidigare i projekteringsskedet så att 
åtgärderna kan produktionsanpassas. Myndigheter tittar mycket på vad som föreslås vid projekteringen, vilket ger 
risk för låsning senare i projektet. 

Byggarnas inställning till vad som ska göras är ett återkommande problem. De når förståelse enbart vid förklaring. 
Lång erfarenhet och förståelse för hur konstruktören tänker underlättar. Viktigt att man pratar med varandra och 
projektören frågar vad byggarna föredrar. 



 

Konstruktör 3 

Bakgrund 
Civilingenjör och teknologidoktor inom brobyggnad. Första uppgiften i arbetslivet var att utreda ett 
byggkonsultföretags modellering, beräkning samt utformning av arbetsbeskrivningar för temperatursprickor. 
Utbildade konstruktörer samt satte standard för företaget. Har sedan dess arbetat mycket med konstruktion och 
underhåll, samt forskat inom betong. Är just nu lärare på högskola, håller kurser i Eurokoder för konstruktörer i 
branschen, samt arbetar som avdelningschef för bro- och tunnelprojekt på stort byggkonsultföretag i Stockholm. 

Utvärdering av åtgärder 

Formrivning: 

Om projektören föreskrivit en längre formrivningstid måste detta följas! Beroende på åtgärderna kan man behöva 
ha kvar formen 10 dagar, eller t.o.m. 2 veckor, samt ibland dessutom isolera utanpå. 

Formen i sig måste bara sitt kvar tills hållfasthetskraven uppnåtts, vilket normalt tar runt 3 dagar. Det är den 
isolerande effekten man vill åt genom att förlänga formrivningstiden. Om man tvunget måste riva formen måste 
man isolera betongen direkt för att den inte ska spricka av temperaturchocken. Är det inte gjort inom 20 minuter är 
skadan redan skedd. 

Tvångsreducering: 

Om det står att man ska gjuta mot berg finns det alltid en anledning till att man vill ha sammanbindning med 
berget. Står det inget sådant föreskriver vi generellt 300mm packad sprängsten. På så vis får man avjämning 
samtidigt som tvånget minskar. 

Konstruktören har ett antal parametrar han teoretiskt kan påverka, men de kanske inte alltid kommer med i 
arbetsbeskrivningen. Vanligast är att minska tvånget via fogindelning, minska friktionen mellan platta och mark, 
alternativt styra temperaturutvecklingen via t.ex. val av betong. 

Förslagsritningarna tas fram utan någon hänsyn till tvång och temperaturutveckling. Ideellt borde man egentligen 
fråga någon som kan temperatursprickor redan i detta skede. Har en känsla att allt detta kommer rätt sent till 
temperaturkillen. Kan vara bra att åtminstone titta på etappuppdelning innan man börjar räkna på konstruktionen, 
så att man vet att det fungerar med hänsyn till tvånget. 

Som konstruktör skriver man att entreprenören ska ta hand om temperaturspricksberäkningen, men sitter de inte 
själva på den kompetensen köper de gärna tjänsten hos samma konstruktör. Vid det laget är det dock för sent att 
påverka den konstruktiva utformningen. 

I dagsläget kommer temperaturspricksberäkningar således alltid efteråt. Om man tidigt vet att man ska göra dessa 
beräkningar i ett projekt, kanske man borde titta på dem redan vid utformningen av konstruktionen. När alla 
parametrar är låste är det väldigt sent. 

Temperatursprickor är ganska nytt i branschen och metoderna utvecklas hela tiden. På företaget har man bara haft 
kompetensen i ett års tid. Det betyder att alla projekt där man måste beräkna risk för temperatursprickor redan är 
färdigprojekterade. Det går alltid att räkna hem en konstruktion, men man kanske drar på sig onödigt mycket 
åtgärder. Kan man tänka på det vid den konstruktiva utformningen kanske man helt slipper att räkna på 
temperatursprickor över huvud taget. 

Elvärmeslingor: 

Fungerar bara så länge entreprenören gör ett bra jobb. Det räcker att en tråd går av för att hela åtgärden ska 
fallera. 

Vattenkylning: 

Kylning känns säkrare än värme. Kräver ju en massa mätningar och uppföljningar runt kylsystemen. Det har dock 
vissa begränsningar, t.ex. att man inte kan kyla när det är riktigt kallt ute. Då krävs alternativa lösningar, varav 
värme är bäst. 

Luftkylning: 

Åtgärden fungerar men den personliga åsikten är att det inte känns optimalt. Luft är inget bra kylmedium, eftersom 
det inte kan innehålla så mycket värme. Lägre värmeövergångstal gör att det krävs grövre rör och högre tryck.  



 

Betongens egenskaper:  

Anläggningscement har ett kemiskt innehåll som begränsar temperaturutvecklingen. Vi skriver ingenting om 
tillsatsmedel. Har inte sett någon som gör det ur hänsyn till temperatursprickor. 

Retarder och acceleratorer kan båda användas för att styra betongens temperaturutveckling, dock finns det inget 
sätt att räkna på detta med dagens program. Måste göra labbprover på specifika recept och ta fram kurvor för 
temperaturutveckling som man kan lägga in i programmet. 

Prefabricering: 

Trafikverket har tuffa krav, vilket nog är ett av skälen till att prefab är ovanligt på anläggningssidan. 
Entreprenörerna kunde egentligen lika gärna gjutit t.ex. stödmurar i fabrik där man får bättre förhållanden och 
därmed bättre hållfasthet. Vikigt att i så fall tänka igenom fogar och utformning noga. 

Att man väljer att gjuta allt på plats handlar om tradition och försiktighet. Entreprenörerna föredrar att bygga form 
och platsgjuta, som de är vana vid. Det är ju faktiskt vad de tjänar pengar på. Vill inte beställa alla element färdiga 
från fabrik så att de får hela jobbet. Dessutom finns det i Sverige inte riktigt bra lösningar för prefabricerade broar 
ännu. 

Generellt: 

Konstruktören har inga favoritåtgärder, de kan projektera både värme och vatten, samt tänka på olika parametrar 
som påverkar tvång och temperaturutveckling. Oftast kan man inte påverka dessa så mycket i ett sent läge, men i 
särskilda fall kan man tvingas gå in och ändra i konstruktionen. 

Viktigt att mäta och kontrollera de förutsättningar som arbetsbeskrivningen bygger på så att beräkningarna 
stämmer. För detta krävs riktigt bra kvalitetssystem. Entreprenörerna har inte förstått temperaturaspekten och är 
inte motiverade att strula med åtgärderna. 

Projektering 

Kompetens: 

Det finns så otroligt mycket man måste behärska för att kunna projektera temperatursprickor. Bara för att göra en 
FE-analys krävs att man kan hantera programmet, tolka konstruktionen, förstå hur olika faktorer påverkar och veta 
hur man anger detta för att få sanningsenliga beräkningar. 

Det är en komplex historia. På ena sidan har man tvång och spänningar, på andra sidan hållfasthetsutveckling och 
betongens egenskaper. För att behärska problematiken krävs en större förståelse och en fördjupning i ämnet. 
Dessutom måste man arbeta med det kontinuerligt för att inte glömma eller halka efter. 

Föreläste projektering av temperatursprickor som moment i en kurs på KTH. Under ett 6 timmars pass gick man 
igenom teorin, körde program, analyserade tvång etc. Tror att den kursen tagits bort nu. Tycker absolut att det 
borde ingå i ingenjörsutbildningen; det är ett så vanligt problem nu! Kanske helst som C-kurs för de som inriktat sig 
mot konstruktion. 

Hade en redovisning av förra årets examensarbete i temperaturspricksprojektering på företaget. Nu vet alla att det 
finns någon som kan det, och alla har ett hum om vad det handlar om. Idén var att rapporten skulle komma alla till 
del och att den skulle ge riktlinjer för projektering så att vem som helst skulle kunna sätta sig in i och genomföra 
beräkningarna. 

Kunskapsmassan är idag utspridd, finns inte samlat och lättåtkomligt någonstans. Det har forskats väldigt mycket, 
och framförallt Luleås tekniska högskola har producerat doktorsavhandling efter doktorsavhandling. Dock finns 
alltid behov av mer forskning; drivs av ett fåtal kompetenta personer. 

Förutsättningar: 

Det underlag vi har baseras på den kunskap vi fått från forskningen. Utgår ifrån att dessa data stämmer, men det är 
ju enbart teoretiska rapporter och manualer. Skulle vilja att man gick och mätte tvånget i vartenda uppdrag så att 
en bra databas kan skapas med verklig data från alla tänkbara situationer. Mätningarna borde kunna genomföras 
men det måste finansieras på något sätt. 

För att ha erforderlig kompetens krävs att man jobbar med det kontinuerligt så att kunskapen hålls färsk, eftersom 
det finns så otroligt många fallgropar, och så många detaljer man måste komma ihåg. Valet står mellan att satsa 
stora resurser på att själv besitta kompetensen, eller köpa tjänsten.  



 

Entreprenadhandlingar: 

Arbetsbeskrivningen görs oftast på uppdrag av entreprenören och omfattar normalt ett begränsat antal A4-sidor 
med text och skisser. Vid kylning anges den maximala temperaturskillnaden för en slinga, samt kylrörens placering 
via en sektionsskiss. Man talar inte om för entreprenören hur detta ska lösas praktiskt, utan bara vad som måste 
uppnås. Känner inte att man kan dimensionering av kylsystem tillräckligt väl, fast de kanske borde. Å andra sidan 
kanske det är bäst om entreprenören tar hela ansvaret. I de fall konstruktören, på uppmaning av entreprenören, 
ändå dimensionerat kylsystemet, användes Peabs Excel-ark, vilket i dagsläget används av många 
entreprenörsföretag. 

Vid värme beräknar man erforderlig effekt och tar fram krav på s-avstånd. Värmeslingorna ritas i en sektionsskiss, 
resten lämnas åt entreprenören. Eftersom det är de som i dagsläget besitter erfarenheten, kanske det är bättre om 
de dimensionerar själva och därmed tar hela ansvaret. På så vis slipper man hela diskussionen om vems fel det är 
om något inte funkar, samt att de kan produktionsanpassa systemets utformning bättre. 

Återföring av kunskap: 

Får ingen riktig feedback. Skulle vilja bli underrättad om entreprenören justerar kylrörens placering, t.ex. om berget 
ligger i vägen, och få kännedom om hur stora konsekvenserna faktiskt blir. Entreprenören måste genomföra 
temperaturmätning men behåller sedan dessa. Projektören ber aldrig om att få ta del av mätningarna. 

Brukar vara någon från produktion med vid beräkning av temperatursprickor när detta sker på uppdrag av 
entreprenören, vilket är ungefär 90 % av fallen. Någon hos entreprenören har ju ansvar för att handlingarna tas 
fram, vilket innebär delgivning av data och diskussion om åtgärder. Ibland måste konstruktören även åka ut till 
bygget och kolla på plats. Bra att ha någon från produktion att bolla med. Får kommunikation, samt feedback vid 
problem och justeringar. 

Förbättringspotential 
Måste sprida kompetensen och lära upp fler personer som kan jobba med detta. Ha kompetent personal som har 
koll på alla parametrar och hur det påverkar slutresultatet. Helst erfarna konstruktörer med koppling till 
produktion, så att de känner till problem och fallgropar. Projekteringen måste förankras i praktiskt arbete. Det här 
exjobbet är ett steg mot bättre förståelse. 

Vill också ha feedback från riktiga konstruktioner, framförallt mätningar av verkligt tvång. Perfekt forskningsprojekt 
där någon från skolan går runt på byggen och mäter tvång, och jämför med programmodelleringar. 



 

Konstruktör 4 

Bakgrund 
Civilingenjör i byggteknik, läste väg och vatten i Tyskland. Utbytesstudent på KTH och teknisk doktor sedan 2010. 
Har jobbat med beräkning av temperatursprickor och gjort arbetsbeskrivningar för 120 projekt sedan 2005. Är för 
närvarande anställd på institut i Stockholm med stora satsningar på forskning inom betong. 

Utvärdering av åtgärder 

Formrivning: 

Formrivning är den enklaste metoden. Formen finns ju redan där och det enda man behöver göra är att behålla 
formen så kan man slippa att sätta in andra åtgärder. Ibland måste entreprenören återanvända formerna och då är 
de måna om att bara ha fyra dygns formrivningstid.  

Tvångsreducering: 

Temperaturspricksberäkningen kommer oftast rätt sent i processen och konstruktören som tagit fram handlingarna 
har oftast rätt begränsad kunskap om temperatursprickor. Man bör tänka på etapplängder, dilatationsfogar, 
gjutfogar mm. Det är t.ex. svårt att undvika temperatursprickor i gjutfogen mellan kantbalk och farbana utan att 
sätta in åtgärder. 

Kortare etapper leder oftast till att man behöver färre åtgärder. Det är också bra att fundera på om man verkligen 
behöver gjuta mot berg, och om man måste det kanske man kan spränga det och gjuta på sprängt berg istället. 

Elvärmeslingor: 

De flesta problem sker vintertid och då är det bäst att använda värmekablar. Fungerar mycket bra. Ytan måste ändå 
värmas upp så det är lika bra att värma den motgjutna konstruktionen.  

När konstruktionen blir tjockare än 1m är det inte längre lätt att styra värmningen, eftersom det blir så många 
värmekablar. Är konstruktionen ett tråg gjuts bottenplattan tidigt. Svårigheten blir då att placera slingorna på rätt 
ställe i plattan eftersom man inte riktigt vet var väggen kommer att hamna.  

Vattenkylning: 

Kylning är vanligtvis den dyraste åtgärden. Det finns risk för läckage, systemet måste provtryckas, det blir problem 
vintertid och när allt är klart måste rören blåsas rent från vatten och injekteras. Det är inte det primära valet, men 
det är dock den mest flexibla åtgärden. 

Luftkylning: 

Det används inte så ofta, eftersom det kräver en specifik geometri, som grova pelare. Kan inte användas i väggar 
för rören är så grova att de inte får plats tillsammans med armeringen.  

Betongens egenskaper: 

Retarder fungerar inte så bra, eftersom den inte sänker temperaturmaximum utan bara gör att den sker senare. 
Det minskar alltså inte risken för temperatursprickor. Att minska cementhalten är däremot bra; den bör konsekvent 
vara så låg som möjligt.  

De stora företagen har egen betongtillverkning, alternativt avtal med något företag. Det är oftast styrt vilken 
leverantör de ska använda. Leverantören ska dock ha kvalitetssäkring och måste kunna hålla gjuttemperaturen man 
har beställt. Under sommaren får temperaturen inte överskrida det föreskrivna värdet med mer än 5°C. Under 
vintern brukar den ligga runt 15°C. 

Prefab: 

Det är väldigt ovanligt i Sverige.  

Generellt: 

Det händer att beräkning av temperatursprickor görs så nära som bara någon vecka innan själva gjutningen ska äga 
rum. Uppstår det problem i produktion så att man måste göra nya beräkningar får man i princip börja om från 
början, vilket tar tid. Om projekteringen kan ta allt från några timmar till några dagar. Därefter måste handlingarna 
granskas hos Trafikverket, vilket ibland kan ta upp till 6 veckor. Det är alltså viktigt att alltid fråga entreprenören 
vad de vill ha för åtgärd innan.  



 

Projektering 

Kompetens: 

Han/hon anser att det finns tillräckligt många i branschen som kan räkna temperatursprickor. Det är sällan han är 
helt ensam om det i ett projekt, utan de flesta stora företag besitter själva kompetensen. För små företag är det 
dock inte lönsamt att lägga ut så stora resurser på ett så litet område som temperatursprickor. Om konstruktören 
får i uppdrag att göra beräkningar för ett annat företag är det antingen för att företaget i fråga är litet eller för att 
de bara inte har tid just då. Kunderna kan vara både konstruktörer och entreprenörer, det beror på 
entreprenadformen.  

Då konstruktören själv läste på KTH fanns där en kurs som hette ”Betong för infrastruktur”, vilken bland annat gick 
igenom modellering och beräkning av risk för temperatursprickor under några timmar. Det kanske inte behövs en 
hel kurs men man borde introducera ämnet, antingen i högskolan eller på företagen. CBI håller kurser för företag 
en gång varje eller vartannat år, så möjligheten finns att lära sig. Det enda som verkligen fungerar är dock att bli 
upplärd och arbeta tillsammans med någon som kan ämnet bra. 

Konstruktören är den enda på sitt företag som kan räkna på temperatursprickor, så det blir inte så många kurser för 
hans/hennes del. Dock har de inga problem med att de övriga anställda inte känner till problematiken. Tror att 
många av de stora konsultföretagen har problem på det sättet och skulle gynnas av en allmän genomgång. Den 
enda som kan temperatursprickor kommer generellt in väldigt sent i projekten. 

Vad gäller forskning inom temperatursprickor är den ännu inte tillräcklig. Själva beräkningarna är ganska enkla, 
men när det kommer till tvång saknas det fortfarande en hel del undersökningar. Det har varit lugnt ett tag men nu 
är LTH på gång igen med ett antal nya rapporter. Idag används främst snabba verktyg och kortare beräkningar. När 
det kommer till omfattande modelleringar och analyser i 3D-miljö vet vi inte riktigt vad vi håller på med ännu. 

Förutsättningar: 

Det stora problemet är att hänsyn till temperatursprickor sällan tas med i projekteringsskedet, utan kommer in sent 
i projektet. Man bör ha med det i tankegången redan i ett tidigt skede, men det är svårt eftersom man då inte vet 
när man kommer att gjuta. Det händer ju också att entreprenören upptäcker först senare att 
temperaturspricksberäkningar måste göras. 

Det är viktigt att relevant information inhämtas och att man förstår uppgiften. Vintertid ska man t.ex. ta hänsyn till 
att entreprenören kommer täcka betongytan och ta med det i sina beräkningar. Begränsningar och osäkerhet 
uppstår då projektet man arbetar med ligger geografiskt långt bort. Då är det t.ex. inte lätt att vara på plats när de 
gjuter.  

Den största svårigheten med projektering av temperatursprickor är att de materialparametrar som används är 
standardparametrar och det enda man kan ändra är cementhalten. Parametrarna är dessutom för gamla. T.ex. är 
det flyttillsatsmedel som används i dagsläget inte detsamma som det som användes för 10 år sen. Nya tillsatsmedel 
som flygaska har tillkommit, vilka inte ännu kan tas med vid beräkningarna. 

Vad gäller antagande av klimatdata är man väldigt säker. Här finns utförliga och pålitliga tabeller från SMHI. Tvång å 
andra sidan är alltid problematiskt, framförallt som det ändras med tiden. Vid fria kanter eller grundläggning på 
berg är man ganska säker, men allt däremellan är osäkert och grundar sig på bra gissningar. Skulle man göra 3D-
analys av tvånget är arbetet jämförbart med en halv avhandling, och för detta finns varken tid eller pengar. Det 
finns även de som gör elastiska beräkningar av tvånget, vilket är ganska enkelt, men för detta behöver man först 
fastställa den dimensionerande punkten. 

Skulle behöva ett arbete med ett antal typfallsberäkningar som kan användas som underlag. Även feedback från 
produktion vore fint, men för detta finns inga befintliga forskningspengar. Den entreprenör som beställt 
arbetsbeskrivningen betalar inte för uppföljning av arbetet. 

Entreprenadhandlingar: 

Arbetsbeskrivningarna blir ganska omfattande. Olika temperaturintervall analyseras och innan åtgärdernas 
omfattning föreskrivs och olika tider för formrivning anges. Kylrör projekteras till läge, dimension, material och 
flöde. Är konstruktionen en enkel vägg räcker det att redovisa kylslingorna i sektion. Rör det sig istället om en 
bottenplatta eller komplexare brokonstruktion kan man behöva komplettera med planer och elevationer. 



 

Det viktiga är att entreprenören ska kunna genomföra arbetet utifrån de erhållna handlingarna, således görs 
arbetsbeskrivningen så omfattande som man känner behövs för det specifika fallet. De ska t.ex. vara tydliga med 
bra skisser så att det är lätt för dem på bygget att förstå vad man menar. De måste också vara möjliga att utföra. 
Projektören kan komma på vilka galna åtgärder som helst. T.ex. ska antalet timmar för kylningen anpassas till 
byggarnas arbetsdagar, annars kommer de inte att följa det. Oftast är det dock att någon från produktionen som 
har gjort åtgärderna förut och om det är något udda ringer de och frågar. 

Återföring av kunskap: 

Feedback är inte så vanligt och den kommer bara fram när något inte fungerar. Uppföljning önskas och man skulle 
gärna vilja få temperaturmätningarna ifrån entreprenörens kontroll för att kunna räkna baklänges. Dock tar detta 
tid och det är ingen som betalar för uppföljningen. Det är mer värt att satsa på sånt här vid stora projekt.  

Att någon från produktion är med i projekteringen kan spara mycket tid, åtgärder och pengar. Om konstruktionen 
förändras och göras på ett smartare sätt leder detta till mycket färre åtgärder. 

Förbättringspotential 
Förutsättningarna kan utan tvekan förbättras med feedback till projekteringen. Konstruktören bör tänka på 
temperatursprickor och här finns det pengar att spara. Beställaren ska vara tydlig och ta med det i 
förfrågningsunderlaget. För det mesta försöker entreprenören göra sitt bästa, trots att de inte blir glada om de 
måste kyla. Stora företag är mer medvetna om att det ska göras, medan mindre företag är jobbigare att arbeta 
med. 



 

Konstruktör 5 

Bakgrund 
Civilingenjör inom brokonstruktion med examen från Ryssland. Har jobbat åt små konsultföretag inom 
vägkonstruktion. Jobbar nu som anläggningskonstruktör specialiserad på temperaturspricksprojektering, på ett 
medelstort byggkonsultföretag i Stockholm. Har 11 års erfarenhet av åtgärder, arbetsbeskrivningar, beräkningar, 
support och rådgivning.  

Utvärdering av åtgärder 

Formrivning: 

Effektiv åtgärd. Det är billigare att bara låta formen sitta kvar jämfört med att introducera kyla eller värme i 
konstruktionen. Ska man bara gjuta en monolit gör det inget om formen sitter kvar 2-3 dagar extra. Ska man 
däremot gjuta flera etapper med återanvändbara formar måste man få loss formarna snabbt för fortsatt gjutning. 
Formen bör även sitta kvar längre ju kallare omgivningstemperaturen är. Om man verkligen måste avforma tidigt 
kan man isolera konstruktionen istället, värma den omgivande luften eller introducera värme eller kyla som åtgärd.  

Tvångsreducering: 

Projektets storlek avgör hur tidigt man kommer in i processen. För stora anläggningsprojekt tittar man på den 
konstruktiva utformningen ur tvångs- och temperatursynpunkt redan i förstudien. Diskussion sker kring 
gjutordning, fogar, cementhalt, vct, packad fyllning etc. innan utformningen fastställts. Själva projekteringen av risk 
och åtgärder inleds sedan vid startmötet, d.v.s. när ritningar och beräkningar är godkända och entreprenören vet 
under vilka förutsättningar han ska gjuta. Konstruktören vill med andra ord vara med vid förstudien och ge råd men 
inte börja med beräkningarna innan alla parametrar och indata är kända. Vid ett litet projekt, t.ex. en plattrambro, 
finns dock inte så mycket att påverka. 

Entreprenören frågar vilka åtgärder de kan förvänta sig innan anbudsinlämningen, för att kunna uppskatta 
kostnaderna. 

Man bör alltid tänka på gjutordning och gjutetappsindelning i ett tidigt skede. Man kan t.ex. minska behovet av 
åtgärder i en plattrambro genom att gjuta ramben och valv i en etapp, minska tvånget genom att välja den 
gjutordning som ger flest fria kanter per etapp, alternativt lämna 1-1,5 meter mellan etapperna och gjuta 
avsvalningsfogar däremellan. Avsvalningsfogarna gjuts sedan normalt utan åtgärder trots att man i teori måste 
sätta in rätt omfattande åtgärder i etapper med så stort tvång. 

I de fall man inte kan lägga packad sprängsten mellan berg och konstruktion föreskrivs fiberduk för att minska 
translationstvånget. Vid gjutning direkt mot berg, tar konstruktören ingen hänsyn till om entreprenören vill gjuta 
avjämningsbetong. Räknar med att de gjuter mot berg, så att beräkningen är på säkra sidan. Föreskriver således 
inga tvångsreducerande åtgärder för dessa fall. 

Elvärmeslingor: 

Jämfört med kylning är värmning billigare, miljövänligare, lättare att använda och enklare med åtkomst av el än 
vatten. Entreprenörerna föredrar denna åtgärd, men den kräver en konstruktion som kan röra på sig, d.v.s. det kan 
inte användas i en konstruktion som t.ex. gjutits direkt mot berg. 

Enligt normen måste motgjutningsytan vid gjutning alltid vara minst 5°C, så vintertid måste man ändå värma ytan. 
Ska man värma hela konstruktionen sätter man på värmen 2-3 dagar innan gjutningen och isolerar vid behov 
konstruktionen för att få effektivare uppvärmning. 

Vattenkylning: 

Jämfört med värmning är det alltså dyrare och svårare, men effektivare. Man måste styra flöden och kontrollera 
temperaturskillnader, vilket ger en massa extrajobb. Vatten måste finnas tillgängligt vilket ibland är begränsande. 
Kylaggregat är jättedyrt men ger goda möjligheter att styra vattnets temperatur. Alternativet är att ta det vatten 
som finns på platsen, men ju lägre temperatur entreprenören kan hålla desto effektivare blir åtgärden och desto 
färre rör behöver man lägga in. Det bästa är att åtgärden kan användas i alla förekommande fall. I riktigt kniviga 
situationer, där kyla inte räcker, kan man kombinera värme och kyla. 

Konstruktören anpassar s-avstånden för kylrören i konstruktionens tvärsnitt efter hur stor effekt som behövs på 
olika ställen. T.ex. kan de understa rören läggas med s.300, ett parti över dem med s.400 och de översta med s.500. 



 

Entreprenören tar hand om dimensioneringen av kylsystemen (pump, tryckfall etc.). Konstruktören har visserligen 
gått kurs i detta, men entreprenören kan sina pumpar och har själv all erforderlig kompetens. Konstruktören nöjer 
sig med att tala om vad som ska kylas, hur och med vilken temperatur. 

Föreskriver stålrör med inre diameter 23mm, alternativt plaströr med 32mm. Stålrör är effektivare. Plaströr är mer 
praktiskt och lätthanterligt i krångligare konstruktioner där man måste böja slingorna, men innebär fler 
arbetsmoment för anslutningar och krökar. Entreprenören vill helst lägga kylrören längs konstruktionens sidor. Det 
blir mindre effektivt men mer praktiskt. 

Luftkylning: 

Kan bara användas vid mycket tjocka pelare, där man har problem med ytsprickor. Det är billigt och allt man 
behöver är en fläkt. Slipper problemet med att dra fram vatten; luft finns överallt.  Måste injektera efteråt. Kan 
dock inte användas med minusgradig luft, eftersom konstruktionen inte tål att man för in så låga temperaturer. 5-
10°C utomhustemperatur är idealt. Kan värme luften vintertid, men det blir inte billigt. Alltså inget bra 
vinteralternativ till vatten. 

Betongens egenskaper: 

Har aldrig använt. Betongmänniskor utnyttjar sånt men man måste vara kunnig i materialet. Betongens cementhalt 
begränsas dock till max 430kg/m3 för att slippa bronormens högre krav. 

Prefabricering: 

Fabrikerna brukar forma av tidigt och ställa ut elementen. Man måste säga till dem, om man vill gjuta grövre 
konstruktioner, att de inte får göra så. Blir i princip tunna element eller korta etapper för att kunna transportera 
dessa; man kan ju inte frakta en hel bro. 

Generellt: 

I stora projekt är det avgörande att vara med i ett tidigt skede. 

Projektering 

Kompetens: 

Konstruktören upplever att det finns tillräckligt många som räknar på temperatursprickor. Det är ett nytt område 
och projekteringen av temperatursprickor är en väldigt liten del av ett helt projekt. Det finns få som engagerar sig i 
det. Vi försöker lära upp andra, men det tar 3-5 år innan man har tillräcklig erfarenhet och det finns inte tillräckligt 
mycket jobb för flera personer på samma företag att ägna sig åt det på heltid. Företaget har teknikkvart när varje 
specialist får 15 minuter på sig att visa sitt arbetsområde. På så vis fås en introduktion och alla blir medvetna om 
den specialistens aspekt. 

Byggkonstruktörer känner sällan till problematiken, väldigt få jobb som berörs. Anläggningsprojekt å andra sidan 
styrs av bronormen, varpå beräkningar av risk för temperatursprickor måste göras. Vi har valt att satsa på det 
eftersom vi är ett företag med spetskunskap och vill vara ledande på marknaden. 

Alla i branschen borde åtminstone få en introduktion så att de har grundförståelse för problematiken. Även de som 
bygger måste förstå. I dagsläget finns ett kommunikationsproblem; man pratar inte samma språk. Inte ens alla de 
på Trafikverket som arbetar med att granska handlingarna kan det här med temperaturspänningar. Alla måste 
känna till det. 

Förutsättningar: 

Tvånget är den värsta frågan. Just nu gissar och tycker man, men måste motivera valen i redovisningen till 
Trafikverket. Tar fram tvångsparametrar från erfarenhetsdata, t.ex. SL 23 då man mätte tvånget i olika 
gjutningssituationer. Denna rapport har sedan används bl.a. som kursmaterial för tvångsbestämning. Har blivit 
lovad att en ny forskningsrapport om tvång ska komma ut under 2011. 

Den andra begränsningen är programvaran. De 3D-program som finns är dyra, finns inte tillgängliga i Sverige, och 
tar lång tid för beräkningar och analyser. De är helt enkelt inte lönsamma. 2D-programmen är dock begränsade och 
svårigheten med projekteringen ligger till stor del i modelleringen. Man måste fixa, trixa och lura programmet så 
att man får något man tror stämmer mot den verkliga situationen. Materialparametrarna i programmen är t.ex. 
gamla standardrecept. Kan beställa labbprover på aktuella betongreceptet och mata in parametrarna för hand, 



 

d.v.s. ange betongens termiska och mekaniska egenskaper. I stora projekt kan det vara lönsamt att lägga pengar på 
detta eftersom man då kan utnyttja de lägre säkerhetsfaktorer normen anger för provad betong. 

Man är alltså inte säker på någonting, men det är ju därför man har säkerhetsfaktorerna. Nästan alla 
förutsättningar kan ändras under ett dygn (vindhastighet, omgivande temperatur, betongens cementhalt). Var inte 
snål! Sätt åtgärder och ha marginaler. Det är alltid bättre att förebygga. 

Entreprenadhandlingar: 

Arbetsbeskrivningen anger samtliga förutsättningar och indata, samt hänvisar till gällande normer och tillhörande 
beräkningsdokument. Entreprenören vill ju inte ha allt detta, bara angivelser om vad de ska göra. Tabeller anger 
därför vilka vattentemperaturer, formrivningstider etc. som krävs vid olika omgivningstemperaturer. Tydliga skisser 
anger åtgärdernas placering i konstruktionens tvärsnitt. 

Beräkningsdokumenten motiverar val av ingångsvärden, samt anger uppnådd töjningskvot som bevis för att kraven 
uppfyllts. För varje snitt görs beräkningar för ett antal olika fall. Resultaten av dessa redovisas i tabellform och 
värsta fallet redovisas i sin helhet för att Trafikverket ska kunna kontrollera att man modellerat korrekt. 

Återföring av kunskap: 

Brukar skicka en enkät till entreprenörerna för att få indata för projekteringen. Vill veta hur låga gjuttemperaturer 
och vattentemperaturer de kan hålla vid olika lufttemperaturer. Måste också veta vad de har för betong, 
utrustning, gjuthastighet etc. Brukar ta tid för dialog med entreprenören vid platsbesök på större projekt. Brukar 
ringa efter första etappen om det är ett stort projekt, så att man kan stämma av hur det gått och om något behöver 
anpassas. 

Efter avslutat projekt får vi inte mycket till feedback. Det är väldigt sällan vi får någon alls om vi inte frågar själva. 
Självklart önskar vi att vi fick mer. Ibland ber vi om bilder. Entreprenören gör alltid kartering/kartläggning av 
sprickor för besiktning, ibland skickar de dem, oftast får man dem inte. Om vi ska göra någon uppföljning av ett 
större projekt ber vi om dessa. Då är vi intresserade av sprickbildning, spricktyp, storlek och bakomliggans skäl. 
Såna här uppföljningar görs inte alls ofta. Var aktuellt i början av 2000-talet, när området var nytt. 

Förbättringspotential 
Viktigt att ta fram ny programvara. 

Uppföljningen är det som gör att man kan förbättras. Att kunna teorin betyder inte att man kan tillämpa den. Tittar 
man bara på integraler och formler kan man hitta på mycket galet. Viktigt att ha en känsla för hur saker fungerar.  

Skulle vilja att varje projekt skulle följas upp och resultera i en rapport. Erfarenheten ska inte bara stanna kvar hos 
entreprenören.  Myndigheterna borde följa upp via en kommission. LTH är de som kan göra sådant, så satsningen 
måste ske statligt. 



 

Bilaga 3: Intervju med entreprenörer 

Entreprenör 1, 2 och 3 

Bakgrund 
Entreprenör 1, Entreprenör 2 och Entreprenör 3 arbetar alla inom mark och anläggning på stort 
entreprenörsföretag i Stockholm. Entreprenör 1 är projektchef för pågående Referensobjekt 1, och arbetar med 
frågor kring ekonomi, avtal och medarbetare. Entreprenör 2 är arbetsledare och Entreprenör 3 är assisterande 
arbetsledare för samma projekt. För samtliga entreprenörer är projektet det första där temperatursprickor ingår. 

Utvärdering av åtgärder 

Formrivning: 

Minimering av formrivningstiden är avgörande. Stora problem med att kvarsittande formar är i vägen, samt att det 
stoppar upp senare gjutningar. Kostar pengar att hyra och tar mycket plats på bygget, så man vill inte ha fler än 
nödvändigt. 

Tvångsreducering: 

Vill tvärtom ha så få gjutetapper som möjligt. Två gjutningar är sämre än en gjutning med värmeslingor. Minimera 
antalet formsättningar, gjutningar och formrivningstider. Dilatationsfogarna mellan innebär dessutom ytterligare 
pyssel. 

Elvärmeslingor: 

Enkelt. Bara en sladd man gjuter in och kopplar till elcentral. Slingan sitter kvar i konstruktionen efteråt, den 
utstickande sladden kan skäras av om den är i vägen. S-avstånden anpassas med hänsyn till hur långa slingorna är 
(10, 20, 85m) och hur många man stoppar in i en etapp. Ej hänsyn till detta vid projekteringen, men helt avgörande 
för att delarna ska kunna kontrahera tillsammans. 

Vinteråtgärderna inkluderar uppvärmning av motgjutningsyta p.g.a. risk för frysning och underlättad snöröjning, 
samt isolering av form för att förhindra frysning av betongen. Positiv effekt på temperaturgradienten fås på köpet. 

Vattenkylning: 

Krångligare. Svårt med tillgång till vatten. Utnyttjar lokal försörjning, oftast brandpost. Problematiskt på vintern, 
risk att vattnet fryser i kylrören. Kostar mer, tar mer tid att montera. Efterföljande injekteringen kostar ytterligare 
tid och pengar. 

Luftkylning: 

Saknar erfarenhet men antar att det i princip blir samma problem som vattenkylning. Slipper framdragning av 
vatten, samt problem med tillgång på vatten. Bra vintertid då man slipper problem med att vattnet kan frysa. 

Betongens egenskaper: 

Entreprenör 2 menar att alla betongstationer måste certifieras för de hållfastheter de vill ha rätt att tillverka och 
sälja. Kraven gäller vissa specifika faktorer, men entreprenörerna vet inte riktigt vilka. Tror att certifieringen kräver 
att betongreceptet håller en viss cementhalt. 

Prefabricering: 

Svårt och opraktiskt inom anläggning. Stora konstruktioner ger tunga, krångliga transporter. Innebär många mindre 
element att lyfta på plats och sammanfoga. Kräver dessutom jämnt underlag. Svårt att få allt exakt. 

Generellt: 

Höst och vår är bästa tid för gjutning. Sommar och vinter har olika för- och nackdelar. 

Temperatursprickberäkning görs bara för grova konstruktioner och bara på de delar som löper risk. Så länge det 
räcker med värmeslingor vill man bara använda det. Kan t.ex. inte använda värmeslingor vid gjutning mot berg, 
måste kyla betongen med kylrör. 



 

Produktion 

Anbud och upphandling: 

Dåliga på att få med alla aspekter i tidplanen. Kan inte göra sprickriskberäkning och planering av åtgärder, 
formrivning mm innan man har färdig ritning. Gissar kostnad för åtgärder (värmeslingor, kylrör etc.) och antal 
mantimmar eftersom projekteringen inte är klar. Tänker dock sällan på förlängd formrivningstiden vid upprättande 
av tidplan och beräkning av anbud. 

Beställaren förväntar sig en sprickfri konstruktion och lägger det ansvaret på entreprenören. Han tänker ju inte 
betala för någon frivillig åtgärd. Entreprenören borde dock vara intresserad av en bättre men dyrare lösning om 
risken för reparationsbehov minskar. Kvalitet och felfritt utförande minskar behov av underhåll och reparation. 

Betongleverantör: 

Entreprenörsföretaget har egen betongleverantör de måste använda i första hand. Alternativ leverantör anlitas 
endast vid avlägsna projekt där detta innebär lägre totalkostnad. Kraven på leverantören är att arbetbarhet, 
temperatur, hållfasthetsklass, stenstorlek och leveranstid stämmer, d.v.s. att man får det man har avtalat. 

Kvalitetssäkring: 

Mottagningskontroll av följesedeln samt okulär kontroll. Entreprenören är ansvarig att kontrollera den betongens 
konsistens, arbetbarhet etc. Kan ta sättmått men oftast ser man om det är några större fel. 

Betongdator används för kontinuerlig temperaturregistrering. Mäter luften, insida, utsida och så nära mitt som 
möjligt. Den sista är den enda svåra att få till. Finns det inga byglar eller dylikt att fästa i får man antingen sätta in 
monteringsjärn (hinns ofta inte med) eller sätta så nära som möjligt (visar för låga temperaturer). Dataloggen läses 
normalt av efter en vecka, innan formrivningen, i vilket fall en mätning i timmen räcker gott. Vill man bara kolla 
över en dag får man mäta ofta. 

Risker och fel: 

Risk för elavbrott, att pumpar slutar funka, samt att det är kallare ute än beräknat. 

Föreskrev i detta projekt värmeslingor i både över- och underkant av bottenplattan, men när denna blir för tjock 
når man inte att montera i bottenplan (måste ju fästas i armeringen). De tjockaste bottenplattorna göts således 
med värmeslingor endast i överkant. 

Tar ibland bort formen tidigare för att hinna med tidplanen. Vite vid försening kan ibland uppgå till betydande 
summor, varpå denna risk kan kännas rättfärdigad. Kostar mindre att reparera än att hamna efter. Brukar 
dessutom vara god marginal vid projekteringen. Är det varmare ute än man antagit kan man hoppas på mindre 
temperaturchock och mindre sprickrisk. 

Hur mycket dyrare det blir vid fel beror från fall till fall. Injektering av sprickor brukar bli rätt dyrt, och ska 
konstruktionen vara vattentät kan det snabbt bli väldigt dyrt. Generellt sett är det billigare att göra rätt från början 
än att åtgärda felen. Extra mantimmar och materialkostnader tillkommer, dessutom plötsligt och utanför 
planeringen. Man kanske t.o.m. har börjat avetablera när felet framträder. 

Projektering 

Projektören: 

Viktigast är att projektörerna måste ligga före produktionen. Det är också avgörande att de kan anpassa sig till 
produktion och underlätta för yrkesarbetarna. Ofta saknas den praktiska erfarenheten. Önskar att fler 
konstruktörer kom ut, det är ju alltid bra att de ser hur saker går till i praktiken så att de har förståelse för 
byggarbetsplatsens förutsättningar. 

Kylrör ritas som att de ligger mitt i konstruktionen, vilket inte direkt är problemfritt. Hänsyn till konstruktionens 
utformning vid föreskrift av åtgärd så man slipper sätta in extra monteringsjärn för temperaturmätning, 
värmeslingor eller kylrör. Ger en massa extra monteringsarbete. 

Projektörer för armering och betong kallas ofta ut på byggen, dessutom kommer de gärna. Utredningar (som 
temperatursprickberäkning) tar några dagar till en vecka. Dessa kommer aldrig ut till varje bygge, men man kan ju 
hoppas att de tittar på hur något bygge går till någon gång. 



 

Entreprenadhandlingar: 

Arbetshandlingen för temperaturspricksåtgärder är tydlig med bra disposition och förtydligande skisser. 
Konstruktörens tanke med vissa åtgärder framgår dock inte. T.ex. varför ska det vara värmeslingor i hela 
konstruktionen och inte bara i anslutningen? Är det för att hela konstruktionen ska röra sig? 

När arbetsledaren inte förstår tanken med ett krävande arbete, blir det svårare att motivera yrkesarbetarna att 
vara noggranna i sitt utförande. Förstår man tanken anstränger man sig hellre. Vore bra antingen med förklaringar i 
arbetsbeskrivningen (förväntar sig inte detta) eller bättre kommunikation. 

Återföring av kunskap: 

I början, då granskningshandlingar skickas ut, finns en dialog med förslag på förbättringar. Ingen feedback efter 
fullföljt projekt. Tar kontakt med konstruktören endast vid behov. Om det spricker, ringer man för stöd i processen. 
Kan diskutera val av åtgärd eller utreda vems fel det var. Om problem uppstår kan man be om hjälp. 

Yrkesarbetarna behöver ingen utbildning i temperatursprickor, deras arbete är praktiskt till naturen. 
Betongutbildning genomfördes nyligen för hela företaget, ingick troligen där. Arbetsledaren vill dock gärna förstå 
tanken bakom handlingarna så att de kan motivera och argumentera med yrkesarbetarna. 

Förbättringspotential 
Konstruktören bör ha förståelse för byggarbetsplatsens förutsättningar. Grova konstruktioner håller t.ex. värmen 
bra, vilket bör tas med i beräkningarna om motgjutning ska ske snart därpå. 

Bör göras i så god tid som möjligt så att t.ex. hänsyn kan tas till de undre värmeslingorna vid utformning av 
armeringen. Om sprickriskberäkningen hade gjorts redan i projekteringsskedet kanske man hade kunnat optimera 
arbetet på något sätt. Gjutordning och formrivningstider hade funnits med direkt i anbudet, problem med åtkomst 
hade kunnat lösas. 

Får bygghandlingarna väldigt sent. Räknar på gjutordningar mm, men får göra om hela planeringen när beräkning 
på temperatursprickor visar en formrivningstid på en vecka, istället för fyra dagar. Tidigare bygghandlingar ger 
tidigare beräkningar och tidigare planering. Bäst hade varit om de funnits med direkt i bygghandlingarna. Ett steg 
mindre i processen. 

Om projektören gör sprickriskberäkning blir det lättare att samordna, man får möjlighet till bättre helhetsbild och 
entreprenören kan få med det bättre i anbudskalkylen. 

Formrivning angivet i antal dagar känns trubbigt. Vet att det ofta är god marginal och tar därför ibland risken att 
riva tidigare. Angavs det istället i krav på skillnad mellan betong- och lufttemperatur skulle det vara lättare att 
förstå, följa, respektera, samt bedöma när det går att riva tidigare. Lättare att hålla sig till en temperatur plus att 
man kanske kan riva tidigare än om man tvingas vänta ett trubbigt antal dagar. 



 

Entreprenör 4 

Bakgrund 
Examinerades för drygt 10 år sedan och anställdes inom anläggningsavdelningen på stort entreprenörsföretag i 
Stockholm. Numer produktionschef för samma företag. 

Temperatursprickor har varit en viktig aspekt redan från första projektet. Har vid flera tillfällen arbetat tillsammans 
med Konstruktör 2 och Konstruktör 3, och är i detta arbete aktuell med Referensobjekt 2 och Referensobjekt 3. 

Utvärdering av åtgärder 

Formrivning: 

Upplever inte samma problematik med kvarsittande formar som Entreprenör 1. Ser dock värdet i att ange 
formrivningstid beroende av temperaturskillnaden, för tillämpbara fall.  

Enligt bronormen gäller ofrånkomligt minst 4 dygn. Föreskriver konstruktören mer än så får man hoppas att det 
finns bra skäl. Slarvar inte med formrivning, kvaliteten viktigast. Begränsar å andra sidan sällan den fortsätta 
produktionen på samma sätt som inom husbyggnad. 

Tvångsreducering: 

När projekteringen av temperatursprickor görs av andra projektörer vet man inte om de har tagit hänsyn till 
temperatursprickor och tänkt på tvångsreducering i projekteringen. 

Dilatationsfogar utnyttjas med fördel för att begränsa tvånget i en konstruktion. Bonus är att man dessutom för 
friare händer med armeringen. Dock är det dyrare, ställer höga krav på noggrannhet och kvalitet vid utförandet 
samt blir fullkomligt hopplöst att få tätt om det läcker. Alternativet är gjutfogar med stort tvång, höga krav på 
armering och behov av åtgärder för att minska risk för temperatursprickor. Om en gjutfog läcker räcker det dock att 
man injektera den. 

Under grundvattennivån måste man få det tätt, vilket ofta betyder att man måste gjuta mot berg, om det är en 
öppen konstruktion. För konstruktioner som projekteras efter tunnelnorm krävs dubbla fogband i dilatationsfogar. 

Elvärmeslingor: 

Föredrar värmeslingor framför kylning om inte värmebehovet är för stort, eftersom arbetsinsatsen blir mindre, och 
att det är mycket bra vintertid för att öka kvalitén i motgjutningsytor. 

Vattenkylning: 

Dimensionering av kylsystem, utformning och rördragning sköts av entreprenörsföretaget. Det som brukar anges i 
arbetsbeskrivningen är kylrörens material, dimension och godstjocklek, tillåten maxlängd, var i konstruktionen de 
ska sitta, vattnets in- och uttemperatur, etc. Dessutom finns skisser på hur kylrören ska löpa i konstruktionen. 

Betongens egenskaper: 

Användandet av acceleratorer är restriktivt. Bronormen kräver 4 dygns formrivningstid p.g.a. risk för ytkrackelering. 
Eftersom man inte kan riva tidigare finns inget behov av att påskynda förloppet. 

Entreprenören undrar istället varför man inte använder tillsatsämnen för att få långsammare reaktionsförlopp, och 
därmed lägre maxtemperatur. Betongtillverkarna vill ju gärna slippa ha en extra silo, men annars borde detta vara 
ett lätt sätt att åtgärda höga temperaturdifferenser.  

Även om en långsammare reaktion skulle påverkar sluthållfastheten, kan det i vissa fall vara acceptabelt. Oftast är 
det vct som styr cementinnehållet i betongen, varpå den slutliga betongen blir överstark. 

Flygaska kan utnyttjas för att sänka betongens temperatur under härdningen, men Bronormen sätter en gräns för 
användandet av detta. Även silika tror entreprenören har temperatursänkande effekt. 

Prefabricering: 

Blir stort och tungt. Går att hantera, men blir oftast dyrare om det är större konstruktioner. 

Generellt: 

Så länge det går vill man slippa sätta in åtgärder. Kan åstadkommas via genomtänkt konstruktiv utformning och väl 
valda gjutningsförutsättningar. Förenkla konstruktionen så mycket som möjligt så att man slipper kyla. 



 

Måste man sätta in åtgärder väljs i första hand värme, i andrahand kyla. Kyla kostar tid och pengar, men ger större 
kapacitet än värmning. Vid någon punkt blir det inte längre ekonomiskt försvarbart att byta ut kylning mot 
värmning. Står konstruktionen på berg så ger värmning generellt för liten effekt. 

Att använda andra åtgärder än kylning kan även medföra andra positiva effekter. Till exempel kan en 
avjämningsbetong gjutas under konstruktionen för att minska tvånget, som bonus kommer man upp till gemensam 
höjd för hela plattan och kan därmed använda prefabricerad armering.  

Betongens temperatur före gjutningen verkar vara avgörande. Styr risken för sprickbildning väldigt mycket. 
Entreprenörens erfarenhet är att varm betong (t.ex. under sommaren) inneburit snabbare reaktion och gett fler 
sprickor. Har försökt att få kallare betong levererad, men det är svårt eftersom betongens temperatur i stor grad 
styrs av ballastens temperatur, vilken är svår att sänka med rimliga kostnader. 

Produktion 

Anbud och upphandling: 

Alla kostnader (åtgärder, formrivningstid, mm) tas med i anbudet. Vid totalentreprenad där 
temperaturspricksberäkningar ska göras av entreprenören projekterar man temperatursprickor innan man lämnar 
anbudet. Vid utförandeentreprenad kan man bli tvungen att projektera om, vilket gör att det kan bli dyrare för 
beställaren.  

Vid offentlig upphandling handlar det bara om pengar. Genom att ta med temperaturspricksåtgärder i anbudet 
minskar kanske konkurrenskraften men entreprenörsföretaget håller hårt på kvaliteten i sina projekt och tänker 
inte kompromissa för att få ett jobb de sedan inte har medel att utföra på ett bra sätt. 

Konkurrerar genom att hålla god kvalitet, då det kostar mycket pengar med problem i ett senare skede. 
Konstruktionerna är ofta svåråtkomliga i driftskedet och därmed dyra att reparera. 

Betongleverantör: 

Entreprenörföretagets egen betongtillverkning väljs naturligtvis i första hand. 

När man bygger enligt bronorm är det anläggningscement som är föreskriven och betongen tillverkas enligt 
förprövade recept. Malningsgraden på cementet kan variera och det påverkar temperaturutvecklingen. 

Kvalitetssäkring: 

Kontroll av betongens temperatur utförs före gjutning och temperaturmätning sköts alltid kontinuerligt med 
betongdator. Bara några trådar som ska på plats. Brukar inte vara något problem, så länge man får dit dessa i tid. Är 
det föreskrivet att det ska utföras på ett visst sätt, så utförs det enligt föreskrifterna. 

Risker och fel: 

Mycket dyrare vid fel! Antingen injektering eller bila bort betongen och gjuta om. Vid tunnelprojekt får inte 
konstruktionerna läcka, då det kan innebära stora problem med isbildningar, som kan falla ner och träffa 
förbipasserande fordon. 

Kvaliteten på dilatationsfogarnas svetsning är svårare att få till ute på byggarbetsplatsen. Väljer man istället 
kontinuerliga konstruktioner tillkommer behov av kylning och krymparmering. Kylning för att hindra initiala 
temperatursprickor, armering för att hindra sprickor på lång sikt till följd av krympning. 

Värdesätter bra kvalitet på slutprodukten. Föreskrifterna finns där av ett skäl. Känns något onödigt eller märkligt 
kontaktar man konstruktören innan man avviker från handlingarna. Om man inte följer föreskriften kan det 
medföra konsekvenser på lång sikt, som är svåra att förutsäga. 

Projektering 

Projektören: 

I de projekt produktionschefen varit på plats dagligen har det uppskattats mycket att han kunnat medla och 
överföra arbetsledarnas synpunkter till projektörerna.  

Initialt i ett projekt får man ofta besök av konstruktörerna; under produktion blir det betydligt färre. Vissa 
konstruktörer visar dock intresse och vill se hur saker går till på plats. Bygger man något spektakulärt kommer 
naturligtvis fler konstruktörer att höra av sig och vill komma på besök. 



 

Hur stort intresset är beror på individen. Entreprenören tycker att det alltid är trivsammare med erfarna 
konstruktörer och uppmanar dem att komma ut, så att man undviker onödiga felaktigheter i handlingarna. 

Entreprenadhandlingar: 

Vid projektering av andra projektörer vet man inte om hänsyn har tagits till temperatursprickor eller inte. Vill gärna 
titta på förslagshandlingarna om konstruktören saknar erforderlig erfarenhet. 

I företagets egna arbetsbeskrivningar hittar entreprenören inga omedelbara förbättringsbehov. 

Återföring av kunskap: 

Om det blir fel försöker man ha en dialog med konstruktören och lösa detta. Kvaliteten på dilatationsfogarna har 
t.ex. blivit bättre med erfarenhet från tidigare projekt. 

Genom att någon från produktionen är med i projekteringsarbetet kan mycket underlättas och antalet 
granskningssynpunkter minskas. 

Huruvida yrkesarbetarna är insatta i teorin beror på individens intresse och vilja att lära; vissa är väldigt kunniga 
och erfarna. De som präglats av stora, komplexa anläggningsprojekt vet att det är viktigt. De som jobbat i mindre 
komplicerade projekt har inte stött på problemen i samma omfattning. 

Det är arbetsledarnas ansvar att entreprenadhandlingarna efterföljs. De bör ha förståelse för varför olika åtgärder 
görs. Måste t.ex. ha gått Betong klass 1. Kompetensen krävs för att få vara med i komplexa projekt. 

Förbättringspotential 
Temperatursprickåtgärder är tidsödande och man vill begränsa dem. Få ner kostnaderna för projektet genom att 
vara aktiva och få gehör från konstruktörerna. 

I generalentreprenader tillhandahålls färdiga arbetshandlingar. Vid det laget vill man ju ogärna projektera om. 
Oftast får man försöka lösa de problem som uppstår. I ett fall satte man sig dock och ändrade den konstruktiva 
utformningen och projekterade om projektet. 

Armeringen tar längst tid, så stort fokus hamnar där. Temperatursprickor påverkar dock så stor del av projektet och 
åtgärderna man tvingas sätta in kan uppgå till betydande belopp. Viktigt att det kommer med tidigt i 
projekteringen. Potential att minska kostnaden. 

Förenkla konstruktionen och försök att helt eliminera behovet av åtgärder. Sträva efter enkelhet. Trevligt med en 
lösning som gynnar alla parter och som är bra ur alla aspekter. 



 

Entreprenör 5 och 12 

Bakgrund 
Båda entreprenörer arbetar åt stort entreprenörsföretag i Stockholm och har genomfört ett flertal åtgärder mot 
temperatursprickor i samband med Referensobjekt 2 och Referensobjekt 3. 

Entreprenör 5 var blockchef för Referensobjekt 2 och Referensobjekt 3, och är nu produktionschef för pågående 
etappen av det projekt ovan nämnda objekt ingått i. Entreprenör 12 var mätchef för Referensobjekt 2 och 
Referensobjekt 3, och är nu mätchef för pågående etappen av samma projekt. 

Utvärdering av åtgärder 

Formrivning: 

Vill minimera formrivningstiden då formerna återanvänds och nya konstruktionsdelar måste anslutas till de gamla 
delarna. Det får dock inte ske på bekostnad av produktens kvalitet. Vid ett projekt föreskrevs 7 dygn, men då man 
kontaktat konstruktören visade det sig att 4 dygn gick lika bra. Formrivningstiden är avgörande så konstruktören får 
inte göra det lätt för sig och ange en tid på säkra sidan. 

Tvångsreducering: 

Dilatationsfogar är mycket bra då man slipper utstickande armering och inte behöver såga hål för vartenda 
genomgående armeringsjärn. Fogband kräver dock arbete och är dyrt.  

Elvärmeslingor: 

Enklare än kylning, dock risk för kabelbrott. Vid fel tvingas man täcka in plattan och värma den, alternativt använda 
värmemattor. Ibland kan man låta det spricka och reparera sprickorna efteråt.  

Vattenkylning: 

Vill slippa kylning så länge det går. Oftast finns mycket annat man kan göra för att slippa kylning. Slangar läcker och 
hantering av kylutrustning är komplicerad. Det är tidsödande och man måste ha tillgång till vatten. Det är stor 
fördel att slippa pump och kylanläggning, så vattnet tas helst från brandpost. Kylrören monteras på distansklossar 
och systemet provtrycks före gjutning. 

Entreprenören vill helst montera kylrören på den befintliga armeringen, vilket normalt innebär längs 
konstruktionens sidor. Detta ger dock mindre effektiv kylning av konstruktionen, varpå fler kylrör behövs. Val av 
hur man monterar kylrören görs från fall till fall, beroende på vad som blir mest ekonomiskt. Om skillnaden i 
erforderligt antal kylrör är liten monterar man på den befintliga armeringen, men om detta innebär att man 
behöver många fler kylrör sätter man dem hellre på monteringsstänger. 

Luftkylning: 

Ingen erfarenhet.  

Betongens egenskaper: 

Ingenting med hänsyn till temperatursprickbildning. 

Prefabricering: 

Anledningen att prefab inte används är att konstruktionsdelarna är för kraftiga och att man ibland har krav på 
vattentäthet. Även bronormen begränsar användningen av prefabricering.  

Generellt: 

Produktion av åtgärder är billigast under vår och höst. Optimal lufttemperatur är 10-20°C. Sommartid kan betongen 
bli för varm och temperaturskillnaden över dygnet ökar risken för sprickor. De åtgärder man föredrar är att värma 
motgjutningsytan eller utnyttja hydratationsvärmen i den motgjutna ytan.  

Produktion 

Anbud och upphandling: 

Man brukar tänka på kylningen och ta med det i anbudet. Formrivningstiden missas dock ofta i anbudskalkylen, 
men tas med i tidplanen, särskild om gjutningen sker under vintern. Eventuella sprickor som uppstår täcks av 
riskpengen och tas således inte med i anbudet. 



 

Betongleverantör: 

Skall använda företagets egen leverantör av betong och får inte välja annat. Ibland kan man använda 
koldioxidutsläppen som motivering för att kunna välja andra leverantörer, t.ex. för att en leverantör har tillverkning 
så nära projektet ifråga att transporten blir miljövänligare, enklare och billigare.  

Förväntningarna på materialleverantören är att de levererar vad man beställt och gör det i tid. Det har hänt många 
gånger att betongen skickats tillbaka då den inte stämt överens med beställningen.   

Kvalitetssäkring: 

Man ska egentligen mäta temperaturen vid ankomst, men ibland nöjer man sig med att anta att temperaturen 
stämmer. Temperaturregistrering görs sedan med betongdator. Svårigheten då är att tråden kan klämmas och man 
måste gömma den bakom ett armeringsjärn för att inte vibreringen av betongen ska ställa till med något. 
Betongdatorn är inte heller pålitlig och ibland måste man använda 2 st. för att ha back-up när utrustningen plötsligt 
slutar att fungera. Det finns även en annan apparatur med en digital skärm som visar temperaturen i betong men 
den har för få trådar. 

Risker och fel: 

Hur mycket dyrare det blir vid fel beror på felets omfattning och konstruktionens storlek. Det första man gör då en 
spricka bildats är att sätta på en isoleringsremsa. Om man anser att det inte räcker injekterar man. Ibland räcker 
det inte att åtgärda felen i efterhand för att få godkänt vid besiktningen. 

Man har inte i produktion möjlighet till den noggrannhet som föreskrivs i entreprenadhandlingarna. T.ex. kan 
temperaturen på in- och utgående vatten vara 5°C istället för 4°C, eller betongens temperatur kan skilja sig några 
grader från det antagna värdet. Projektören kontaktas endast vid stora avvikelser. 

Projektering 

Projektören: 

Bortsett från enstaka platsbesök är det ytterst sällan projektören kommer ut på plats. Det är väldigt nyttigt att 
besöka projektet eftersom det ger bättre förståelse. Projektledaren brukar ofta vara på plats. 

Projektören förväntas leverera en produktionsvänlig produkt, samt föra en dialog med entreprenören under 
projekteringens gång. Projekteringsledaren har oftast tillräckligt kunskap om vad som händer i produktion och 
samarbetet går generellt mycket bra. Sen har han/hon kontakt med folk vi inte känner till, och deras 
kommunikation sköts vet vi föga om. Även samarbete med beställaren funkar bra. 

Entreprenadhandlingar: 

Arbetsbeskrivningen för temperatursprickor är oftast väldigt enkelt. Läsbarheten i handlingarna är ofta väldigt dålig 
och mycket av texten är hoptryckt i en liten detaljskiss. 

Återföring av kunskap: 

Att det någon från produktion är med i projekteringen och påverkar ses som mycket positivt. Vi måste kunna 
samarbeta från dag 1. Det ska vara en bra avvägning mellan konstruktion och produktion.  

Yrkesarbetarna är tillräckligt kunniga för att kunna utföra arbetet. Det är viktigare med kompetenta arbetsledare 
som kan styra jobbet. 

Förbättringspotential 
Samarbete är ett måste! Efterfrågan finns även på framtagning av stabilare utrustning för temperaturmätning, 
samt att projektören tittar på alternativ till kylning. Kylning är tidsödande och tid är pengar.  



 

Entreprenör 6, 7, 8 och 9 

Bakgrund: 
Samtliga entreprenörer arbetar på ett stort entreprenörsföretag i Göteborg, och är i detta arbete aktuella i 
samband med Referensobjekt 5. Entreprenör 6, Entreprenör 8 och Entreprenör 9 är arbetsledare, medan 
Entreprenör 7 är blockchef. Alla har lång erfarenhet inom anläggning och av åtgärder mot temperatursprickor. 

Utvärdering av åtgärder 

Formrivning: 

Generellt gäller bronormens 4 dagar, men upp till 7-8 dagars formrivningstid förekommer vid behov. Eftersom 
spänningarna inte kryper bort lika fort vid ensidigt vattentryck kan man inte betongen lika hårt, varpå 
säkerhetsfaktorerna blivit större och formrivningstiden förlängts. 

Tvångsreducering: 

Har man krav på vattentäthet vill man inte ha fler gjutetapper än nödvändigt, eftersom dilatationsfogar innebär 
mycket jobb och bekymmer med alla detaljer som behöver fixas. I övrigt vill man naturligtvis undvika andra 
sprickreducerande åtgärder, och gjuter således hellre fler etapper, och allra helst separata monoliter. Ofta är man 
dock toppstyrda och kan inte påverka gjutetappindelningen, t.ex. vid farbanor och stödmurar. 

Bra berg är väldigt problematiskt med hänsyn till risk för temperatursprickor. Om det är möjligt föreskriver man 
avskiljande skikt, t.ex. geoduk, för att minska vidhäftningen. 

Möjligheten att utnyttja hydratationsvärme måste utvärderas separat för varje enskilt fall. För tunnlar och väggar 
kan detta vara ett alternativ. Hinner man gjuta nästa del inom fyra dagar kan man slippa alla andra 
sprickreducerande åtgärder. Det kan dock vara svårt att p.g.a. hinder, såsom t.ex. berg, hinna formsätta nästa 
etapp i tid, samt att gjutordningen ofta kan vara svår att styra. När det gäller broar har man nästan ingen möjlighet 
alls att påverka gjutordningen, varpå utnyttjande av hydratationsvärme blir omöjligt. 

Elvärmeslingor: 

Man sätter på värmen 3 dagar innan gjutningen av nästa etapp och stänger av först när maxtemperaturen har 
inträffat i den nya, motgjutna väggen. På så vis får delarna parallella avsvalningskurvor, varpå de kan kontrahera 
tillsammans. 

Under vintern vill man helst värma. Är konstruktionen tjock är det dock omöjligt att eliminera sprickrisken bara 
genom att sätta in värme. Nackdelen med värme är att det är pilligt att få slingorna på plats. Ingjutna värmeslingor 
innebär även ett stort risktagande, i och med att de inte kan repareras om de går sönder. Det är lätt hänt att man 
klämmer dem med vibrationsstaven, alternativt trampar på armeringsstängerna och krossar slingorna under. Är det 
viktigt att värmningen fungerar kan man behöva gjuta in dubbla elslingor, men om kabeltjuvarna är framme får 
man ändå ingen el till värmningen. Entreprenörerna vid intervjun menar att värme totalt sätt blir dyrare än kylning. 
Det kostar mycket tid och pengar att värma motgjutningsytan, och bra mycket mer att värma hela tjocka 
bottenplattor. Problemen som uppstår ökar snabbt kostnaderna ytterligare. 

Vattenkylning: 

Hela historien med kylrör är jobbig. Måste dra fram vatten, montera kylrör, genomföra kylningen utan läckage, 
avbrott eller frysning, blåsa torrt i rören, injektera och plugga igen. Injektering av kylrör är värst vintertid, samt i 
höga konstruktioner där cementen måste tryckas upp 4-5m i rören. Dessutom känns injekteringen rätt onödig. Det 
borde räcka att blåsa bort vattnet och plugga igen rören, men normer säger att varje rör måste injekteras. För att 
frångå detta krävs att man övertalar byggledningen och får deras tillåtelse. 

Matningen fram till stället där man gjuter kan vara problem då vatten kan frysa. Ofta handlar det om långa 
sträckor, vilket blir svårt att hantera. Det svåra är att få igång flödet, så länge vattnet cirkulerar fryser det inte. Även 
efter att man har kylt färdigt kan det stillastående vatten frysa, spränga rören och leda till problem, som t.ex. 
ispölar på bygget. Den sträcka som ligga direkt på marken isoleras för att temperaturen inte ska sjunka så mycket. 
Trots att isoleringen döljer kylrören finns det fortfarande tjuvar som tar dem.  

Det är dyrt att investera i injekteringsplattform, men att handpumpa är ett väldigt tungt arbete. Låter man istället 
bli att injektera innebär det att man lämnar ifrån sig en konstruktion med hål i. Vill beställaren i så fall bara ha 
avdrag för den mängd betong man inte gjutit, verkar detta vara den mest lockande lösningen. 



 

Om utgående vatten inte kan skickas tillbaka till sjön ansamlas det i en lågpunkt och därefter pumpas det med hjälp 
av en dränkbar pump till en dagvattenledning eller sjö. Skulle pumpen stanna eller bli stulen kan bygget komma att 
svämmas över. 

Upptäcks läckage av kylrör först efter påbörjad gjutning kan ett alternativ vara att låta betongen härda och stelna 
lite innan man sätter på vattenkylningen. 4-5 timmar brukar gå bara på att vänta, men man måste vara vaksam på 
att betongen under denna tid inte tillåts klämma ihop kylrören, framförallt i krökarna. Man ska även vara försiktigt 
med vibreringen så att inte betongen får ett annat vct p.g.a. utläckande kylvatten. Där man mest får problem med 
kylning är vid skarvar, hål och slangklammer. 

Plaströr är tätare men har lägre värmeledningsförmåga och rullar ihop sig till en rulle igen. Det är dessutom svårt 
att få till böjarna. Stålrör är bättre och kan sättas glesare. De är även lättare att montera. Entreprenören föredrar 
att zick-zacka kylrören, jämfört med att montera dem i konstruktionens mitt. Det jobbiga är inte att naja järnen, 
utan att få in kylrören i det trånga utrymmet. Säkerhetsmarginalen ligger på plus/minus 5 cm. För montering 
utnyttjas glasfiberstavar, befintlig armering och speciella monteringsjärn. En ungefärlig uppskattning är att om 
konstruktionen är smalare än 400mm zick-zackas rören mellan respektive sidas befintliga ytarmering, medan om 
den är tjockare än 400mm sätts den centriskt på monteringsjärn för att få effektiv kylning. Är konstruktionen 
tunnare än 250mmm är utrymmet för litet för kylrören och annan åtgärd måste vidtas, förslagsvis nedkortning av 
gjutetapperna. 

Kylning anses totalt sett billigare än värme. Injektering är visserligen ett stort minus, men om man har en 
spännarmerad konstruktion injekteras spännarmering och kylrör samtidigt och allt rullar på relativt smidigt. 

Luftkylning: 

Entreprenörerna har inte uttalat sig. 

Betongens egenskaper: 

Entreprenörerna har inte uttalat sig. 

Prefabricering: 

Trafikverket vill oftast inte att man använder prefab. Endast enskilda fall tillåts. De stora, tunga elementen ger dock 
stora laster, varpå logistiken blir krånglig och lösningen oekonomisk.  

Generellt: 

Det bästa är att titta på konstruktionen och fatta beslut därifrån. Utgångspunkten bör vara att hitta ett sätt att 
slippa sätta in åtgärder samt att begränsa risken för sprickbildning. Det är t.ex. väldigt dyrt att injektera, framförallt 
i syfte att laga sprickor. Detta krävs för sprickor med sprickbredd över 0,2 mm och kostar runt 1200 kr per meter, 
vilket kan sluta på miljontals kronor. Man behöver dock inte injektera direkt, utan kan vänta och hoppas på att de 
kalkas igen och självläker. 

Produktion 

Anbud och upphandling: 

I anbudet tas även kostnad för sprickreducerande åtgärder med. Dessa baserades på anbudsmängd alternativt 
egna temperaturspricksanalyser. 

Betongleverantör: 

Entreprenörerna har inte uttalat sig. 

Kvalitetssäkring: 

Temperaturmätningar skickas till beställaren samt entreprenörsföretagets egen teknikavdelning då 
denna projekterat åtgärderna mot temperatursprickor. Andra konsultföretag gör normalt ingen sådan 
uppföljning. 

Alla sprickor karteras och anges till läge, utbredning och sprickbredd, samt märks ut på en 
sammanställande handling, vilken infogas i slutrapporten. 



 

Risker och fel: 

Alla på bygget är inte införstådda i alla delar och alla pågående arbeten. Någon kan t.ex. råka stänga av el eller 
vatten som står och rinner, bara för att han vet inte vad det är till för. På ett stort bygge måste man ha uppsikt och 
ta hänsyn till varandra, samt vara uppmärksam på att sådana misstag kan inträffa. 

Projektering 

Projektören: 

Innan produktionen av en del inleds brukar projektören fråga entreprenörerna om synpunkter på handlingarna, 
men ju längre man kommit i projektet desto mindre tid har man, och desto senare kommer handlingarna för 
nästkommande del in. Problemen är till lika delar konstruktörens och entreprenörens fel. 

De som sitter ute på bygget (t.ex. vår nuvarande projekteringsledare i Referensobjekt 5) har bra koll på vad som 
händer i produktion samt på vad beställaren vill ha, så vi får snabba svar och raka besked. Övriga projektörer 
behöver dock komma ut på bygget de också. 

Entreprenadhandlingar: 

Arbetsbeskrivningarna för temperaturspricksåtgärder är ganska tydliga med tabeller, mått och sektionsskisser. De 
är dock lite väl teoretiska i sin utformning. När entreprenörerna frågade projektören om noggrannheten fick de 
svaret att ignorera det; 2°C hit och dit på betongtemperaturen brukar inte spela så stor roll. 

Antingen måste projektören lösa hel årets variationer i utomhustemperatur, eller veta när gjutningen ska utföras 
och anpassa beräkningarna därefter. Detta ställer krav på kommunikation och planering, samtidigt som det 
begränsar hur tidigt beräkningarna kan genomföras. 

Återföring av kunskap: 

Det finns bra feedback inom företaget men inte alls samma mellan olika företag. Ansvaret ligger ju även på 
projektören respektive beställaren att fråga. När vi själva projekterar temperatursprickor skickar vi 
temperaturmätningarna till företagets teknikavdelning för uppföljning, och beroende på beställaren även till 
denne. Andra konsultföretag brukar inte vilja ha mätningarna efter fullföljd gjutning. 

De inhyrda utländska yrkesarbetarna kan ingenting om temperatursprickor. Vissa av de egna yrkesarbetarna kan 
inte heller, framförallt om de inte jobbar med betong, t.ex. de från stålavdelningen. 

Förbättringspotential 
Det är mycket nyttigt och givande med feedback för kommande projekt. Utan feedback svävar man i ovisshet, och 
tid och pengar är det som styr varje byggprojekt. Följande förbättringsförslag föreslogs vid intervjun: 

• När det står angivet i allmänna föreskrifter att entreprenören ska sköta temperaturspricksberäkningen, ser 
man det så väldigt sent. Ibland får vi ritningarna först då bygget redan är igång, vilket gör att projektering 
av temperatursprickor kommer oacceptabelt sent. 

• Projektören borde tänkt till lite mer och tagit fram en bättre konstruktion från början. Det blir ju 
ofrånkomligen två olika delar, men de kunde ju sammankopplas. 

• Det vore bra om man slapp injektera eller kunde fylla rören med något annat än betong. Entreprenörerna 
föreslår här att normerna borde ses över och helst omformuleras. 

• Utnyttjar inte betongleverantörens möjligheter att påverka betongens egenskaper så att antalet åtgärder 
mot temperatursprickor kan minskas. Kall betong vore bra, t.ex. via inblandning av is eller kväve. 



 

Entreprenör 10 

Bakgrund 
Anställd på stort entreprenörsföretag i Göteborg sedan 17 år tillbaka. Blockchef för konstbyggnad på 
Referensobjekt 6, ansvarig för broarbeten. Lång erfarenhet av anläggningsprojekt och därmed temperatursprickor.  

Utvärdering av åtgärder 

Formrivning: 

4 dygn gäller enligt Bronormen. 

Tvångsreducering: 

Vill hellre ha separata monoliter än att krångla med dilatationsfogar. 

Vid gjutning på berg läggs ofta något skikt mellan betongen och berget för att minska dymlingseffekten och därmed 
tvånget. Exempel på detta är avjämningsbetong, plastfolie och neoprenduk.  

Elvärmeslingor: 

Stor risk att värmeslingorna skadas och går sönder, alternativt att den utstickande kontakten skadas t.ex. vid 
motfyllningen. 

Fördelen är att man på ett bygge alltid har tillgång till el, till skillnaden från vatten som ibland blir besvärligt. 

Vattenkylning: 

Vi får exakt föreskrivet i sektion och elevation hur vi ska montera kylrören men måste själva tänka på vad som 
händer med olika slingor i krångliga konstruktioner. 

Montering av kylrör är enklare på befintlig armering men man monterar hellre på separata monteringsjärn än att 
montera fler kylrör. Det drar upp kostnaden för arbetsinsatsen att få allt på plats.  

Systemet provtrycks genom att koppla på vatten, vika slangen så att flödet stryps, och se om det läcker. 
Komplexare system kan strypas i 5-10 min för att man vill vara säker på att inget läcker.  

Vad pumpen ska ha för egenskap beror på mängden vatten. Vill helst koppla kylsystemet direkt på kommunalt 
vatten, om det går utan pump. Viktigt att då ha i åtanke att brandpost eller annan källa ger olika tryck. Använder 
man kylaggregat har man istället ett slutet system där tryck och temperatur kan styras. 

Stålrör är lättare att få på rätt ställe och kräver färre upplag, varpå entreprenören föredrar att arbeta med stålrör. 

Plaströr släpper inte genom värme lika bra, varpå det behövs ungefär 25 % fler rör än om man använt stålrör. De 
kan inte heller krökas för skarpt (minsta radien är 0,8m), men innebär å andra sidan färre skarvar och därmed 
mindre risk för läckage. Rören i sig är aldrig något bekymmer vad gäller läckage, utan problemen ligger i alla 
skarvar, krökar och övergångar som kan bli otäta. Plaströren måste dock stöttas utmed hela längden, vilket ställer 
krav på monteringsjärn alternativt frekventa upplag. 

Alla kylrör måste injekteras efteråt, eftersom kvarstående vatten kan frysa och spränga betong. I vissa fall borde 
det dock räcka att blåsa och plugga. Kostar i dagsläget 200-250:-/m med samtliga arbetsmoment inkluderade. 

Luftkylning: 

Ingen erfarenhet.  

Betongens egenskaper: 

Cementhalten har ökat radikalt på senare tid från 360 till 430 kg cement per kubik meter betong. Det ökar 
temperaturutvecklingen, och ger en överstark betong. Standarden ger således ökad risk, simultant med dåligt 
utnyttjande av materialet. Materialegenskaperna bör väljas med hänsyn till konstruktionens utformning så att 
sprickriskerna kan minimeras och utnyttjandet optimeras. 

Anläggningscement har naturligt en långsammare temperaturutveckling, vilket är gynnsamt ur 
temperatursprickssynpunkt. Även retarder är bra med hänsyn till sprickbildning men föreskrivs aldrig av det skälet. 
Den minskade temperaturutvecklingen är bara en gynnsam bieffekt. 



 

Det är sällan man vill påskynda reaktionstiden. Man vill inte att betongen ska stelna i förtid eftersom den blir 
svårare att hantera. Dessutom godkänner inte Trafikverket användandet av klorider i betong, eftersom de ger 
korrosionsskador på armeringen. Utnyttjas dock ofta inom prefabindustrin. 

Får inte tillsätta något till betongen efter leverans, eftersom man då själv kommer att ha det fulla ansvaret för 
betongens kvalitet. 

Prefabricering: 

Det är bra att försöka industrialisera byggandet och flytta arbetet från den trånga byggarbetsplatsen. Det handlar 
om resursutjämning och att spara dyrbar tidplanetid. Det som tar 4-5 månader att platsgjuta tar 2 veckor att 
montera som prefab. Dessutom måste ju produktionen rimligtvis bli bättre i fabrik. 

Trafikverket upplevs som konservativt och skeptiskt till sin inställning. 90 % av de prefabricerade produkterna är 
inom husbyggnad. Leverantören kan inte regelverket för anläggning och har därför svårt att komma in på 
marknaden. 

Generellt: 

Helst vill entreprenören slippa åtgärder. Funkar inte det föredrar man att anpassa gjutetappsindelningen. Slutligen 
vill man hellre värma än att kyla. 

Produktion 

Anbud och upphandling: 

Tar förhoppningsvis med 100 % av kostnaderna i anbudet. Erfarenhetsdata ligger till grund för 
temperaturspricksåtgärder under anbudsskedet. Dock oftast en marginell utgift i förhållande till den totala 
anbudssumman.  

Eftersom det är ett relativt litet arbetsmoment påverkades varken kalkyl eller tidplan nämnvärt när åtgärderna 
kräver extra resurser och arbetsinsats. Kan dock vara viktigt att ta med i t.ex. tunnelprojekt där formarna som ska 
återanvändas. 

Betongleverantör: 

Vi väljer konsekvent den leverantör som ger lägst pris. Måste inte använda företagets egen leverantör av betong, 
även om de som sitter i ledningen förespråkar det. Oftast är det dock pris och lokalisering som avgör samt om de 
har förprover på den betong man vill ha. 

Den förväntning man sedan har på dem är att de levererar rätt produkt i rätt tid.  

Kvalitetssäkring: 

Entreprenörerna är alltid ålagda att kontrollera betongens temperatur, konsistens och luftinnehåll vid 
mottagningskontrollen. Denna kontroll är dock viktigast under vintern och om konstruktionen ska vara under 
vatten. 

Litar på att leverantören man har avtal och långt samarbete med har koll på cementhalt m.m. Nöjer sig med att 
kontrollera det som står på leveranssedeln. 

Risker och fel: 

Det kan bli hur dyrt som helst vid fel. Kostnaden för åtgärderna är relativt liten utgift men blir det fel kan det 
resultera i mer än dubbla kostnaden för varje påverkat element, då man kan tvingas riva och göra om 
konstruktionen.  

Försöker alltid följa projektörens föreskrifter. Måste man frångå dessa pratar man med projektören, vilken alltid är 
öppen för dialog. Entreprenören anser att det generellt finns marginaler att ta av vid genomförandet av de 
föreskrivna åtgärderna.  

Projektering 

Projektören: 

Projektören har ofta koll på vad som händer i produktion. Förväntningarna är att denne lämnar byggbara, 
förståeliga handlingar och inte hittar på för mycket dumheter. Projekteringsmöte hålls 1 gång var tredje vecka samt 
vid behov. Det optimala är att ha projekteringsledaren med på plats. 



 

Entreprenadhandlingar: 

I arbetsbeskrivningen tar konstruktören hänsyn till ett stort spann vad gäller t.ex. utomhustemperatur, så att 
vingelutrymme skapas åt produktionen. Entreprenören väljer sedan rätt kolumn utifrån de rådande 
förutsättningarna. Det är viktigt att det finns marginal men lika viktigt att den inte påverkar arbetets omfattning. 

Vissa handlingar är dåligt genomarbetade och inte godkända eller kvalitetssäkrade. Yrkesarbetarna måste kunna 
förstå handlingarna, vilket också ställer krav på tydlighet. 

Vid utförandeentreprenad kan man inte ställa samma krav eftersom det är beställaren som betalar och 
konstruktören sparar pengar på att göra så lite som möjligt. Vid totalentreprenad blir handlingarna oftast mer 
genomarbetade.  

Återföring av kunskap: 

Det kanske inte finns någon uttalad feedback, men en dialog finns alltid. Viktigt med en tidig dialog, samt möjlighet 
till förslag och granskning så att man kan påverka. Det är dock inte alltid man har tid att utnyttja den möjligheten. 
Uppföljning av projektet inkluderar att temperaturkurvorna skickas tillbaka till projektören. 

Det blir naturligtvis stor skillnad på projekteringen om någon från produktion är med. Denne har erfarenhet och 
känsla för vad som är byggbart. Expertis sammanfaller inte alltid med verklighetens begränsningar. 

Vi jobbar med ett erfaret gäng yrkesarbetare. Förståelsen behöver dock ökas för att veta varför man använder en 
viss åtgärd. Det är också svårt att se skillnad på olika sprickor och veta vilken som är en temperaturspricka, vilket 
begränsar möjligheten till återkoppling. 

Förbättringspotential 
Alla källor till erfarenhet påverkar, samtidigt ligger vi ju alltid väldigt långt fram i branschen och vill inte släppa ut 
våra goda idéer på marknaden. Däremot finns stora vinster i att lära upp beställarsidan så att de ställer krav vid 
upphandlingen och anbuden sker på lika villkor. Då kan vi ta betalt för det vi nu gör för vår egen skull.  

Projektören ska i det längsta sträva efter att undvika extra åtgärder, samt alltid minimera deras omfattning. Ännu 
tidigare dialog önskas här för att tillsammans kunna hitta de bästa lösningarna. 

Dessutom önskas att dialog öppnas med materialleverantören. De som arbetar med betongen är kunniga i sitt 
ämne och kan bidra med hjälp och stöd vid projektringen. 

 



 

Entreprenör 11 

Bakgrund 
Har jobbat inom anläggning sedan slutet av 80-talet, med undantag för 3 år inom mark. Har i princip alltid haft en 
arbetsledande roll och är för närvarande chef för nyproduktion inom stort entreprenörsföretag. Verksam i Norrland 
med stor erfarenhet av anläggningsprojekt i ogynnsamt klimat. Projekten domineras av broar (nyproduktion), kajer 
och vattenkraft (reparation och tillbyggnad). Stor erfarenhet av sprickor, mindre erfarenhet av åtgärder mot dessa. 
Upplever att det är de senaste fem åren man har börjat projektera åtgärder i någon större omfattning. Har 
medverkat i projekt med elvärmeslingor, vattenkylning och luftkylning. 

Utvärdering av åtgärder 

Formrivning: 

Det är klart att det händer att man river i förhand ibland, men han tar stor hänsyn till den formrivningstid som står 
angiven. Känns inte som någon stor uppoffring. Oftast gäller det ju 4-5 dagar, någon enstaka gång har det väl varit 7 
dagar. Dessutom infaller det ju ofta en helg på två dagar under den tiden. Tänker sig att det är värre i projekt där 
formarna ska återanvändas och stressen med formrivning därför blir större. 

Tvångsreducering: 

Gjuter sällan mot berg. Om han gör det skulle avjämningsbetong vara ett sätt att få ner tvånget. Kan också vara bra 
att titta på gjutetappsuppdelningen och överväga flera, kortare etapper. Svårt att säga något konsekvent men 
bland kan det vara bättre att gjuta flera etapper än att tvingas lägga in värme eller kyla. 

Elvärmeslingor: 

Värmning är billigare än kylning, och föredras därför. Ibland vill kunden att man ska lägga in matrisform i 
konstruktionen (en form med ursparingar som ger betongen ett mönster liknande tegelstenar). Eftersom formen är 
av cellplast ger den en isolerande effekt som kan leda till att man behöver kyla mer. Vore bra om projektören 
kunde tänka på det från början och hitta på något annat material än just cellplast.  

Vattenkylning: 

Ekonomiskt och rationellt, framförallt som de äger egna cirkulationspumpar. Injektering, kylslangar etc. driver dock 
upp kostnaderna. Det absolut enklaste är att använda kommunalt vatten, t.ex. från brandpost. Går inte det kanske 
man kan utnyttja ett närliggande vattendrag. Problemen då är att vattnet är förorenat och riskerar att sätta igen 
pumpar och filter, samt att dess temperatur är svår att styra. Vattnet kan både vara för varmt och för kallt. Som 
sista utväg fyller man en vattentank med vatten och låter det sedan cirkulera genom konstruktionen och tillbaka in i 
tanken. Oavsett vattenkälla är frammatningen oftast hanterbar. Vintertid är dock alla moment som inkluderar 
vatten extra problematiska. Hela installationen måste skyddas mot frysning, framförallt pumparna och fria slangar. 
Får man elavbrott eller om vattnet fryser, blir det stopp i kylningen varpå temperaturen i konstruktionen genast 
börjar stiga och risken för sprickor ökar. Det är viktigt att snabbt få igång kylningen igen, så ofta har man med 
reservutrustning för ingående delar. Har man inte det får man ta in utrustningen i värmen och tina den. 

Luftkylning: 

Vid ett brobygge skulle man gjuta höga bropelare. Dels var det en osedvanligt kall vinter, så man bedömde att 
vattenkylning skulle bli riskabelt. Dels var det som sagt en hög konstruktion, varpå det skulle bli svår att få tillräcklig 
stighöjd med pumparna. Man bedömde således att luftkylning vore ett bra alternativ. Det blev dock krångligare än 
man trott med stora mängder grova spirorör (diameter ungefär 150mm) som skulle gjutas in i konstruktionen. 
Detta lämnade ett stort tomrum som sedan behövde återfyllas. Konstruktionen sprack inte, så åtgärden fungerade. 
Dock var det så opraktiskt och krångligt att entreprenören nog inte skulle göra samma val idag. 

Betongens egenskaper: 

Händer nästan aldrig att man tillsätter något för att minska temperaturspricksåtgärderna. 

Prefabricering: 

För att kunna vidareutvecklas måste vi gå mot prefabricering. Kraven på at utnyttja prefab måste öka för att vi ska 
få ökad effektivitet. Tyvärr är Trafikverket fortfarande oftast emot det.    

Generellt: 

Vi föredrar att konstruktionen utformas på ett sätt så att inga åtgärder krävs. 



 

Produktion 

Anbud och upphandling: 

Vid totalentreprenad upphandlas temperaturspricksberäkningen samtidigt som resten av projekteringen. Man 
försöker verka för samordning, även om det sköts av två separata parter. I dessa fall väljs alltid 
entreprenörsföretagets egna projektörer för temperaturspricksberäkningar. Trotts detta finns nog ändå lite att 
jobba på här. Oftast gör projektören sitt och åtgärder mot temperatursprickor kommer först när konstruktionen är 
klar. Det vore bättre om man tänkte på det redan tidigare, även om det inom bro ofta finns fasta mått att följa, 
varpå det blir svårt att påverka den konstruktiva utformningen. I utförandeentreprenader är det upp till 
entreprenören att räkna på sprickrisk och erforderliga åtgärder. Återigen hamnar det för sent i processen, varpå 
det blir svårt att påverka utformningen och åtgärderna tas fram i efterhand för att begränsa riskerna i 
problemzonerna. I anbudsskedet får man nöja sig med erfarenhetsdata, trots att man inte ännu vet vilka åtgärder 
som behövs. På det viset blir det väldigt osäkert.  

Betongleverantör: 

Kan man använda entreprenörsföretagets egna materialtillverkare så gör man gärna det. Avstånden är dock så 
stora i Norrland, att man får ta det som ligger bäst till. Ibland får man köpa av konkurrenter, ibland av lokala 
tillverkare. Det är inte alltid det finns några alternativ. 

Kvalitetssäkring: 

Om annan leverantör än den egna används, ringer man alltid och frågar om cementhalten i betongen. Det ingår ju i 
förutsättningarna. Någon vidare kontroll görs inte efter det. Kontroll av betongens temperatur ingår i 
mottagningskontrollen för den första betongleveransen, samt i de fall väderleksförhållandena föranleder det. För 
temperaturmätningar under härdning används betongdatorn, varpå mätningen blir kontinuerlig. 

Risker och fel: 

Frontmurar m.fl. konstruktioner under stort tvång brukar gå bra. Tvingas ju jobba med åtgärder mot 
temperatursprickor så konstruktionen brukar inte spricka. Har observerat att plana, horisontella ytor, t.ex. 
brobanor, ofta spricker. Det är sällan man utreder varför betongen spricker, oftast pratar man bara om hur man ska 
åtgärda det. Vanligtvis handlar det väl om torksprickor, men i tjockare brokonstruktioner kan det ju även handla om 
temperatursprickor. Vid fel kan det bli allt mellan 0-200% dyrare, beror ju på vilka åtgärder man behöver ta till. Blir 
det riktigt illa får man riva och göra om allt på nytt. 

Projektering 

Projektören: 

Önskar att projektörerna tänker på produktionen och på vilken åtgärd som är mest kostnadseffektiv, så att han/hon 
inte ger upphov till en massa onödiga kostnader via konstiga konstruktioner. Här i Norrland är projektören aldrig 
ute på byggena, eftersom de oftast sitter i t.ex. Stockholm eller Göteborg. Tyvärr har inte projektörerna särskilt 
mycket koll alla gånger. Kontakten sköts via telefon eller över videosamtal. Önskar att projektören kom ut oftare 
samt att vi kunde få se hur de jobbar. Det leder till en bättre dialog när man har förståelse för varandras 
förutsättningar. I dagsläget finns ett stort glapp i byggprocessen.  

Entreprenadhandlingar: 

Tycker att de är väldigt tydliga som de är. 

Återföring av kunskap: 

Brukar ha en dialog med den som ansvarar för temperaturspricksberäkningarna. Initialt ber de om indata och då 
har man möjlighet att påverka och komma till tals. När arbetsbeskrivningen är klar skickas den ofta ut internt först 
så att man kan kolla igenom den innan den fastställs och blir officiell. Väldigt dåliga på att ge feedback till 
projektörerna efter det. Om något inte gått bra berättar man ju det, men inget mer kontinuerligt än så.  

Förbättringspotential 
Tror att förutsättningarna och kanske även projektets ekonomi kan förbättras genom feedback till projektering. Det 
känns inte så avgörande att få ner formrivningstiden; då känns det viktigare att jobba med åtgärderna så att inte de 
blir för kostsamma. Utveckla nuvarande metoder, söka nya eller effektivisera de befintliga för att minimera 
kostnaderna kring åtgärderna. 



 

Bilaga 4: Intervju med betongleverantörer 

Betongleverantör 1 

Bakgrund 
Arbetar som betongtekniker med nuvarande titel Kvalitets- och Teknikansvarig, på teknikavdelningen för stort 
entreprenörsföretag i Stockholm. På avdelningen sitter representanter för företagets samtliga regioner, varav 
Betongleverantör 1 representerar Stockholmsområdet. Svarar på frågor och ger råd angående betong och 
konstruktionslösningar. 

Utvärdering av åtgärder 
Det är sällan man får höra att de har problem med temperatursprickor. Antingen är de väldigt duktiga att på att 
hantera det ute på byggena, eller så känner de att det är deras ansvar om något går fel. Hör bara av sig till 
teknikavdelningen med reklamationer om problemet anses ligga hos betongleverantören. 

Vi hanterar problemet med för hög värmeutveckling genom att rekommendera att man inte använder för varm 
betong samt att man väljer anläggningscement i kraftigare konstruktioner. Vidare bör man hålla så stort stenmax 
som möjligt och välja så trög betong som möjligt. Detta ger mindre cementhalt och därmed lägre 
temperaturutveckling. Känner inte att det är betongleverantörens uppgift att hantera problemet, men har ansvar 
att varna för problem som kan uppstå. Försöker ge råd men måste följa kundens order om denne insisterar, såvida 
det inte är det egna entreprenörsföretaget varpå man har delansvar för kvaliteten. Vid stora problem eller 
avancerade konstruktioner hänvisar betongleverantören till Konstruktör 2 för beräkningar. 

Tillsatsmedel: 

Acceleratorer inverkar negativt, men är väldigt ovanligt i kraftigare konstruktioner. Rekommenderar cementkvalitet 
anläggningscement om konstruktionen är grov. Man kan även kyla vattnet med bakterier eller flytande kväve, 
alternativt använda is, men alla dessa metoder är dyra, krångliga och begränsat effektiva eftersom vattnet utgör så 
liten del av betongen. Har aldrig varit med om en sådan leverans. Har gjort ett försök att sänka betongens 
temperatur kemiskt. Fick fram ett medel som kunde sänka temperaturen med 8-9°C men detta var för miljöfarligt 
eftersom det avgav dofter av ammoniak. 

Cementhalt: 

För att få låg cementhalt ska som sagt stenmax vara stor och betongen trög. Tror att de inom anläggning har koll på 
detta. Ibland används dock byggcement för tjocka plattor, varpå man påtalar problematiken. 

Gjuttemperatur: 

Ballastens temperatur har störst inverkan på gjuttemperaturen, eftersom den utgör majoriteten av betongmixen. 
Vattnet tas generellt från det lokala nätet, varpå temperaturerna hålls mellan 4-8°C, dessutom utgör vatten som 
sagt en väldigt liten del av mixen. Vatten har dock en större värmekapacitet än sten. Slutligen påverkar även 
omgivningens temperatur betongen. På vintern garanterar vi att betongen inte är för kall, men på sommarn kan vi 
inte garantera någon högsta gjuttemperatur. I de teoretiska beräkningarna brukar det stå att betongens 
gjuttemperatur inte får överskrider 22°C, men denna kan ibland ligga uppemot 27°C. Brukar påtala riskerna för 
kunden och att denne i sådana fall kanske måste öka kylningen eller räkna om sprickriskerna. 

Produktion 

Betongleverantör: 

Generellt bör val av leverantör göras med hänsyn till läge, kunskap, pris och kvalitet. I fråga om värmeutveckling 
bör man välja den leverantör med bäst recept till lägst cementhalt. Vilken aspekt som styr valet beror från projekt 
till projekt. Kunden ställer krav på beställningen, varpå betongleverantören ger pris utifrån de angivna villkoren. 
Förväntningen på leverantören bör då naturligtvis vara att denne uppfyller kraven eller säger till i offerten att 
han/hon inte kan garantera något t.ex. gjuttemperaturen. 

Provning: 

Certifiering visar att fabriken har ett kontrollprogram som uppfyller krav och normer. Därefter får man leverera alla 
betongklasser man vill. Alla fabriker i Sverige är certifierade, med undantag för vissa mobila företag samt små 



 

lokala tillverkare. Betongens innehåll provas hela tiden. Sättmått tas minst 10ggr/dag, materialen siktas dagligen 
och fuktkvoter kontrolleras lika ofta. Hållfastheten kontrolleras via stickprov enligt ett intervallschema för varje 
recept. Provning av värmeutveckling och hållfasthetstillväxt görs främst för betongklasser avsedda för broar. 
Skickar då prover till Luleås Tekniska Universitet för fullständig provning, varpå vassare säkerhetsparametrar kan 
utnyttjas för skarpare beräkningar och minimerade åtgärder. Har runt 6-7 recept färdigprovade. Detta ger fördel i 
projekten, och mervärde i att välja leverantören. Vill ett annat entreprenörsföretag ha provning av ett ännu 
oprövat recept får de dock betala extra. 

Val av betong: 

Jobbar med att ge kunder information och råd i dessa frågor hela dagarna. Det är viktigt för oss att rätt betong 
hamnar på rätt plats så att vi inte får dåligt rykte för att konstruktionen spricker. 

Kontroller: 

Fabriksprov görs om kunden begär det, annars enligt schema för regelbunden provning. Det finns dock krav på 
fabriksprov för alla brokonstruktioner och all betong med luft i. Byggprov görs på beställning och utifrån kundens 
önskemål. Kontrollerar oftast konsistens och lufthalt. Ibland gjuts kuber för mätning av hållfasthet, men enligt nya 
bronormen ska man egentligen borra ut ett prov ur konstruktionen istället. På leveranssedlarna skriver vi allting 
som Europanormen kräver. Där står massor av information om kunden, leverantören, beställningen och betongens 
innehåll, temperatur, konsistens etc. 

Avvikelser: 

Använder alltid samma leverantör, så Betongleverantör 1 vet inte hur stor skillnaden är mellan olika leverantörer. 
Beställer man en viss hållfasthet kan dock cementinnehållet variera med upp till 100kg/m3 beroende på vilka 
fraktioner och vilken konsistens man har valt.  

Risker och fel: 

Betongmixen bör väljas så att man klarar de krav man har vad gäller t.ex. hållfasthet och exponeringsklass. Detta är 
upp till konstruktören, och betongleverantören aktar sig för att ändra vad denne föreskrivit, eftersom man då skulle 
ta över ansvaret och det är sällan man har koll på alla parametrar inom ett projekt. Den största fallgropen ligger i 
branschens okunskap angående värmeutvecklingen. Kan inte komma på något speciellt man klantar sig med ofta, 
möjligen att man ibland använder byggcement i grova konstruktioner. De som kommer till Betongleverantör 1 med 
frågor är de som orderavdelningen har vidarebefordrat dit. 

Förbättringspotential 
Projekten kan säkert förbättras genom ökad förståelse, men de gäller ju alla områden. Projekteringen måste 
förbättras via utbildning; alla ska kunna detta. Som leverantör vill man in tidigt i projekten så att det blir rätt från 
början, och man slipper göra om konstruktionen eller lägga till en massa extra åtgärder. Inom det egna 
entreprenörsföretaget får nu även leverantörerna komma in allt tidigare i projekten. Med andra kunder är det 
svårare eftersom de inte från början vet vilken leverantör de kommer att ha. Vet man det, bör man släppa in 
leverantören i projekteringen. Lösningen av temperaturrelaterade problem ska vara en kombination mellan bra val 
av betong och åtgärder. Genom att välja en bra betong kan man få ner behovet och kostnaderna för åtgärderna, 
men man kan inte lösa alla problem. Problemet i dagsläget är snarare att man tror att betongen ska lösa allt åt en. 
Man vill göra så lite som möjligt och beställer betongen utifrån vad som är enklast för byggarna, inte vad som ger 
högst kvalitet. Man har blivit för bekväm ute på byggena, varpå resultatet blir sämre. Som exempel på detta kan 
nämnas att man vill byta ut armering mot stålfibrer. 

Betongleverantören efterfrågar möjligheten att kyla ner betongen på ett effektivare sätt. Han/hon har själv en idé 
till hur man kan få ner betongens gjuttemperatur. Eftersom man inte vill bryta sten under vintern, läggs ett lager 
upp inför denna period. Idén bygger på att man under vintern vattnar lagret och låter allting frysa ihop till ett stort 
isblock. Ballastens temperatur borde sedan kunna hållas låg ända till mitten av sommaren, åtminstone om man 
dessutom täcker in den med presenningar. På så vis låter man naturen göra jobbet åt en och man slipper blanda in 
t.ex. kväve, varpå detta borde vara ett ekonomiskt förslag vid större projekt. Än så länge har teorin aldrig testats, 
främst för att det varit för sent när väl det efterfrågats. Metoden kräver ju rätt lång framförhållning. Det borde vara 
enkelt att genomföra ett test genom att lägga upp två högar med ballast, varav den ena vattnas under vintern. 
Ballasternas temperatur mäts senare under året och man räknar fram betongens gjuttemperatur för respektive fall, 
varpå Konstruktör 2 kan beräkna behov av åtgärder och slutlig besparing i totalkostnad. 



 

Betongleverantör 2 

Bakgrund 
Civilingenjör inom väg och vatten, doktorerade sedan inom självkompakterande fiberbetong. Sedan 1998 anställd 
på stort företag för betongtillverkning och -leverans. Verksam i Stockholm, där han/hon har gjort beräkningar på 
bland annat temperatursprickor de senaste 3-4 åren. 

Utvärdering av åtgärder 

Cementhalt: 

Vi hanterar problem med temperatursprickor främst genom att kontrollera cementhalten. Vid anläggningsprojekt 
där man har tjockare konstruktioner används en speciell betong som är förprövad. Kravet är att cementhalten ska 
vara mindre än 430 kg/m3.  

Gjuttemperatur: 

Gjuttemperaturen avgörs av delmaterialens temperaturer. Under vintern är det lättare att hålla den temperatur 
kunden har beställt. Under sommaren är det lite svårare men det är inte lika farligt heller. Vi lämnar inga garantier. 

Vi kan hålla ner betongens gjuttemperatur genom att blanda in flytande kväve men det är dyrt och entreprenören 
är oftast inte villig att betala för de åtgärder vi kan vidta. Om de är villiga att betala tar vi gärna fram sådan betong, 
men det är oftast för speciella konstruktioner som sådana speciella åtgärder behövs. 

Tillsatsmedel: 

Flyttillsatsmedel retarderar förloppet lite. Annars brukar man inte lägga till något speciellt. 

Produktion 

Betongleverantör: 

Man bör kräva av materialleverantören att entreprenören får det de frågar efter. Vi får aldrig veta mer än vilken 
betongkvalitet de vill ha, och om de vill att vi ska göra speciella prover måste vi få veta det i förväg för att hinna. 

Provning: 

Bronormen medger en lägre säkerhet om betongen är förprövad än om man använder standardparametrar. Vi 
gjorde provningar för vår betong för ganska länge sen och tog fram parametrar som vi kan använda i ConTeSt Pro.  

Val av betong: 

Det är svårt för oss att rekommendera något betongrecept då vi inte har någon uppfattning om hur konstruktionen 
ser ut. Det är också väldigt ovanligt med information om betongen om inte kunden själv efterfrågar det. De 
beställer t.ex. att betongens temperatur ska vara mindre än 18°C. Beroende på förutsättningarna kan vi antingen 
säga att vi kan leverera det de vill ha eller att vi inte kan garantera.  

Kontroller: 

På leveranssedeln brukar det bland annat stå betongkvalitet, cementhalten, volym, tillsatsmedel, mm. samt vilka 
exponeringsklasser betongen klarar. Vi gör byggprov på den levererade betongen om entreprenören önskar det. 
Vid fabriksprov tas kuber ut för beräkning av hållfastheten. Även lufthalt och konsistens kontrolleras. 

Avvikelser: 

Det är inga stora skillnader mellan olika recept vad gäller cementhalt och malningsgrad, när man beställer en viss 
hållfasthet. Cementhalten i vår anläggningscement är 420-430 kg/m3. Tror inte heller att det är så stora avvikelser 
mellan olika leverantörer då kravet är att cementhalten ska vara mindre än 430 kg/m3. 

Risker och fel: 

Betongleverantören har inte uttalat sig. 

Förbättringspotential 
Det är bra om vi kontaktas angående betongen för vi har åsikter och kan tycka till om det. Vi kan ju en hel del om 
materialet. Konstruktören bör även tänka på temperatursprickor från början då hans/hennes val av konstruktion 
och var gjutfogar placeras påverkar mycket och om man väljer fel kommer betongsammansättningen inte att ha så 
stor betydelse. 



 



 

Bilaga 5: Resultat av beräkningsexempel utan åtgärder i ConTeSt Pro  

1 Software & Project Information 

1.1 Software 
System name: ConTeSt 
System version: 1.4 
Developed by: JEJMS Concrete AB 

1.2 Project 
Created: 2011.05.25 10.01.10 
Last change: 2011.06.08 08.27.38 
 

2 Geometry & Time 

 

2.1 Description 
2.1.1 Blocks 
Block 1: (0.000;0.000) (0.200;0.000) (0.200;0.600) (6.613;0.600) (6.613;0.000) (0.650;0.000) (0.650;0.160) 
(0.010;0.160) 
Block 2: (0.650;0.160) (0.650;5.500) (0.350;5.500) (0.010;0.160) 

2.1.2 Computation time 
Total time length: 672 (h) 



 

3 Element Size 

 

4 Computation Mesh 

 



 

5 Heat Properties 

 

5.1 Description 
5.1.3 Block type list 
Mogen C32/40 v0.45 10gr: Other material 

• Start temperature: Constant: 10.0 
• Material definition: Mature C32/40 w0/C = 0.45 AEA (str) 
 Source: Luleå University of Technology, Sweden; Tests during 1995 to 2004; Adjustment to a "general" data 
base 2006 
• Description: Moderate heat cement (Degerhamn OPC) from Cementa AB in Sweden; Primarily aimed for use  
in civil engineering structures. 
• Original material parameters: Density: 2350 (kg/m³), Heat cap. 1000 (J/(kg·K));  
 Heat cond. (W/m²K) as piecewise linear function of equivalent time of maturity (h), (equ. time; heat cond.): 
(0;1.7), (12;2.1), (24;1.7), (10000;1.7), 

 
Ny C35/45 vct0.40 14gr: Young concrete 

• Start temperature: Constant: 14.0 

• Material definition: C35/45 w0/C = 0.40 Air entrainment (str) 
 Source: Luleå University of Technology, Sweden; Tests during 1995 to 2004; Adjustment to a "general" data 
base 2006 

• Description: Moderate heat cement (Degerhamn OPC) from Cementa AB in Sweden; Primarily aimed for use 
in civil engineering structures. 

• Original material parameters: Density: 2350 (kg/m³), Heat cap. 1000 (J/(kg·K));  
 Heat cond. (W/m²K) as piecewise linear function of equivalent time of maturity (h), (equ. time; heat cond.): (
 0;2.1), (12;2.1), (24;1.7), (10000;1.7),;  

C 425 (kg/m³), Wc 325000 (J/kg), Lambda1 2.2 (), t1 4.75 (h), Kappa1 1.65 ();  
te0 0 (h), BetaD 1 (), ThetaRef 4200 (K), Kappa3 0.5 ();  
s 0.331 (), tS 5.556 (h), tA 8.334 (h), nA 1.148 (); Lambda2 0 (), Tr2 1 (°C), Kappa2 0 (); Fcc28 53 (MPa) 



 

5.1.4 Block connection list 
Block 1: Mogen C32/40 v0.45 10gr 
Block 2: Ny C35/45 vct0.40 14gr, simulate filling 
 

5.1.5 Boundary type list 
Free Surface 10 grad 4m/s 

• Temperature: Constant 10 (°C) 
• Wind velocity: Constant 4 (m/s) 
• Heat transfer coefficient: Constant 500 (W/m²K); Free Surface 
• Supplied heat: Constant 0 (W/m²) 

Trä 20mm 10grad 4m/s 4dygn 

• Temperature: Constant 10 (°C) 
• Wind velocity: Constant 4 (m/s) 
• Heat transfer coefficient: Piecewise constant (time (h);htc (W/m²K)); (0:6.36364) Wood 0.022 (m); (96:500) 
  Free Surface  
• Supplied heat:Constant 0 (W/m²) 

Moving Boundary: Moving boundary 
• Temperature: Constant 15 (°C) 
• Heat transfer coefficient: Constant 30 (W/m²K) 

• Supplied heat: Constant 0 (W/m²) 
 

5.1.6 Boundary connection list 
Boundary segment 1: Free Surface 10 grad 4m/s 
Boundary segment 2: Free Surface 10 grad 4m/s 
Boundary segment 3: adiabatic (no heat flow) 
Boundary segment 4: adiabatic (no heat flow) 
Boundary segment 5: Free Surface 10 grad 4m/s 
Boundary segment 6: Free Surface 10 grad 4m/s 
Boundary segment 7: inner segment (full thermal contact) 
Boundary segment 8: Free Surface 10 grad 4m/s 
Boundary segment 9: Trä 20mm 10grad 4m/s 4dygn 
Boundary segment 10: Free Surface 10 grad 4m/s 
Boundary segment 11: Trä 20mm 10grad 4m/s 4dygn 
 

5.1.7 Inner point type list 

 

5.1.8 Simulation of filling process for young concrete 
Surface position as a piecewise linear func. of time (time (h); ycoord. (m)) (0;0.16), (5.5;5.5), 



 

6 PlaneSurface Analysis 

 

6.1 Description 
6.1.9 Stress case 
Default time stepping 

• Translation: Free (0.000) 
• Rotation around Xaxis: Full restraint (1.000) 
• Rotation around Yaxis: Full restraint (1.000) 
• Resilience: LHbased:; Structure length: 20.000 (m); Data source: Standard 
• Resilience reduction length and width dependent: Data source: External file C:\Program 
  Files\ConTeSt\redH4.0m.rrt; 

  Length = 0.000 (m) : [width(m),red] (0.400;0.500) (0.800;0.500) (1.200;0.500);  
  Length = 4.000 (m) : [width(m),red] (0.400;0.500) (0.800;0.500) (1.200;0.500);  
  Length = 8.000 (m) : [width(m),red] (0.400;0.720) (0.800;0.750) (1.200;0.780);  
  Length = 20.000 (m) : [width(m),red] (0.400;1.000) (0.800;1.000) (1.200;1.000) 
 

6.1.10 Block data list 
Block 1: Mogen C32/40 v0.45 10gr 
Block 2: Ny C35/45 vct0.40 14gr, L/H until 10000 (h) 
 

6.1.11 Block type list 
Mogen C32/40 v0.45 10gr: Other material 

• Material definition: Mature C32/40 w0/C = 0.45 AEA (str) 
• Source: Luleå University of Technology, Sweden; Tests during 1995 to 2004; Adjustment to a "general" data 
  base 2006 
• Description: Moderate heat cement (Degerhamn OPC) from Cementa AB in Sweden.;  Primarily aimed for 
  use in civil engineering structures. 

• Original material parameters: Poratio 0.18 (), Emodulus 33.5 (GPa), AlfaHeat 1e05 (1/K); Fcc 48 (MPa), Ftref 



 

  3.45 (MPa) 
 
Ny C35/45 vct0.40 14gr: Young concrete 

• Material definition: C35/45 w0/C = 0.40 Air entrainment (str) 
• Source: Luleå University of Technology, Sweden; Tests during 1995 to 2004; Adjustment to a "general" data 
  base 2006 

• Description: Moderate heat cement (Degerhamn OPC) from Cementa AB in Sweden.; Primarily aimed for use 
  in civil engineering structures. 

• Original material parameters:  
  Poratio 0.18 (), AlfaHeat 1.1e05 (1/K), AlfaCool 9e06 (1/K);  
  ThetaT 5000 (K), RelaxTime1 0.005 (d), TimeZero 0.25 (d);  
  Fcc28 53 (MPa), Fcref 53 (MPa), Ftref 3.68 (MPa);  
  Beta1 0.667 (), Alfact 0.9 (), RaaT 0 (), RaaFi 0.9 ();  
  KFi 2 (), Eps1 0 (), TimeS1 6 (h); Eps2 0.0001368 (), TimeS2 24 (h), ThetaSH 120 (h), EthaSH 0.3 ();  
  Relax: Age 0.249 (d), Units (GPa) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01;  
  Relax: Age 0.5 (d), Units (GPa)0.857221 0.256405 3.50511 1.16388 0.786528 0.439177 0.122558 0.101706;  
  Relax: Age 1.077 (d), Units (GPa) 2.67304 4.80813 9.03774 3.7919 4.01799 2.19963 0.705556 0.754292;  
  Relax: Age 2.321 (d), Units (GPa) 2.11587 4.25012 8.20966 7.23161 6.34904 3.5086 1.10078 0.684051;  
  Relax: Age 5 (d), Units (GPa) 1.26691 2.75358 5.95473 8.32677 7.27362 3.96807 1.25504 3.14366; 
  Relax: Age 10.772 (d), Units (GPa) 0.801966 1.78874 4.18532 7.43422 7.50287 4.12974 1.31843 7.05465;  
  Relax: Age 23.208 (d), Units (GPa) 0.539145 1.25091 2.9427 6.22062 7.65742 4.43895 1.40975 9.90401;  
  Relax: Age 50 (d), Units (GPa) 0.399024 0.941339 2.22694 5.08507 7.71281 5.01355 1.56935 11.4966;  
  Relax: Age 107.722 (d), Units (GPa) 0.327423 0.75879 1.85384 4.2392 7.64612 5.8679 1.86341 11.9331;  
  Relax: Age 232.079 (d), Units (GPa) 0.290016 0.655347 1.65703 3.71388 7.45375 6.88487 2.37315 11.4866 
 

7 Heat Computation Results 

7.1 Temperaturutveckling 

 



 

7.2 Maxtemperatur 

 

8 PlaneSurface Computation Results 

8.1 Spänningsutveckling 

 



 

8.2 Dragkapacitetsutveckling 

 

8.3 Spänning/kapacitetskvot 

 



 

8.4 Töjningskvot 

 

8.5 Spänning/kapacitet vid 32h 

 

 



 

8.6 Spänning/kapacitet vid 60 h 

 

8.7 Spänning/kapacitet vid 120h 

 

  



 

Bilaga 6: Resultat av beräkningsexempel med vattenkylning i ConTeSt Pro  

1 Software & Project Information 

1.1 Software 
System name: ConTeSt 
System version: 1.4 
Developed by: JEJMS Concrete AB 

1.2 Project 
Created: 2011.05.25 10.01.10 
Last change: 2011.06.08 08.27.38 
 

2 Geometry & Time 

 

2.1 Description 
2.1.1 Blocks 
Block 1: (0.000;0.000) (0.200;0.000) (0.200;0.600) (6.613;0.600) (6.613;0.000) (0.650;0.000) (0.650;0.160) 
(0.010;0.160) 
Block 2: (0.650;0.160) (0.650;5.500) (0.350;5.500) (0.010;0.160) 
 

2.1.2 Inner holes 
• Inner hole 1: Center position (0.460;3.710), Radius 0.013 (m), Appr. by 10 vertices 
• Inner hole 2: Center position (0.440;3.310), Radius 0.013 (m), Appr. by 10 vertices 
• Inner hole 3: Center position (0.420;2.910), Radius 0.013 (m), Appr. by 10 vertices 
• Inner hole 4: Center position (0.410;2.510), Radius 0.013 (m), Appr. by 10 vertices 
• Inner hole 5: Center position (0.410;2.110), Radius 0.013 (m), Appr. by 10 vertices 

• Inner hole 6: Center position (0.390;1.710), Radius 0.013 (m), Appr. by 10 vertices 



 

• Inner hole 7: Center position (0.500;1.310), Radius 0.013 (m), Appr. by 10 vertices 

• Inner hole 8: Center position (0.500;0.910), Radius 0.013 (m), Appr. by 10 vertices 
• Inner hole 9: Center position (0.500;0.510), Radius 0.013 (m), Appr. by 10 vertices 
• Inner hole 10: Center position (0.250;1.310), Radius 0.013 (m), Appr. by 10 vertices 
• Inner hole 11: Center position (0.220;0.910), Radius 0.013 (m), Appr. by 10 vertices 
• Inner hole 12: Center position (0.190;0.510), Radius 0.013 (m), Appr. by 10 vertices 
• Inner hole 14: Center position (0.480;4.110), Radius 0.013 (m), Appr. by 10 vertices 

 

2.1.3 Computation time 
Total time length: 672 (h) 
 

3 Element Size 

 



 

4 Computation Mesh 

 

5 Heat Properties 

 

5.1 Description 
5.1.4 Block type list 
Mogen C32/40 v0.45 10gr: Other material 

• Start temperature: Constant: 10.0 
• Material definition: Mature C32/40 w0/C = 0.45 AEA (str) 



 

 Source: Luleå University of Technology, Sweden; Tests during 1995 to 2004; Adjustment to a "general" data 
 base 2006 

• Description: Moderate heat cement (Degerhamn OPC) from Cementa AB in Sweden; Primarily aimed for use 
  in civil engineering structures. 

• Original material parameters: Density: 2350 (kg/m³), Heat cap. 1000 (J/(kg·K));  
 Heat cond. (W/m²K) as piecewise linear function of equivalent time of maturity (h), (equ. time; heat cond.): 
 (0;1.7), (12;2.1), (24;1.7), (10000;1.7), 

 
Ny C35/45 vct0.40 14gr: Young concrete 

• Start temperature: Constant: 14.0 
• Material definition: C35/45 w0/C = 0.40 Air entrainment (str) 
 Source: Luleå University of Technology, Sweden; Tests during 1995 to 2004; Adjustment to a "general" data 
base 2006 

• Description: Moderate heat cement (Degerhamn OPC) from Cementa AB in Sweden; Primarily aimed for use 
 in civil engineering structures. 
• Original material parameters: Density: 2350 (kg/m³), Heat cap. 1000 (J/(kg·K));  
  Heat cond. (W/m²K) as piecewise linear function of equivalent time of maturity (h), (equ. time; heat cond.):  
  (0;2.1), (12;2.1), (24;1.7), (10000;1.7),;  
  C 425 (kg/m³), Wc 325000 (J/kg), Lambda1 2.2 (), t1 4.75 (h), Kappa1 1.65 ();  
  te0 0 (h), BetaD 1 (), ThetaRef 4200 (K), Kappa3 0.5 ();  
  s 0.331 (), tS 5.556 (h), tA 8.334 (h), nA 1.148 (); Lambda2 0 (), Tr2 1 (°C), Kappa2 0 ();  
  Fcc28 53 (MPa) 

 

5.1.5 Block connection list 
Block 1: Mogen C32/40 v0.45 10gr 
Block 2: Ny C35/45 vct0.40 14gr, simulate filling 
 

5.1.6 Boundary type list 
Kylrör +4grad 48h 

• Temperature: Constant 4 (°C) 
• Heat transfer coefficient: Piecewise constant (time (h);htc (W/m²K)); (0:900); (48:0) 
• Supplied heat: Constant 0 (W/m²) 

Free Surface 10 grad 4m/s 
• Temperature: Constant 10 (°C) 
• Wind velocity: Constant 4 (m/s) 

• Heat transfer coefficient: Constant 500 (W/m²K); Free Surface 
• Supplied heat: Constant 0 (W/m²) 

Trä 20mm 10grad 4m/s 4dygn 

• Temperature: Constant 10 (°C) 
• Wind velocity: Constant 4 (m/s) 
• Heat transfer coefficient: Piecewise constant (time (h);htc (W/m²K)); (0:6.36364) Wood 0.022 (m); (96:500) 
  Free Surface  

• Supplied heat:Constant 0 (W/m²) 
Moving Boundary: Moving boundary 

• Temperature: Constant 15 (°C) 
• Heat transfer coefficient: Constant 30 (W/m²K) 
• Supplied heat: Constant 0 (W/m²) 

 

5.1.7 Boundary connection list 
• Boundary segment 1: Free Surface 10 grad 4m/s 
• Boundary segment 2: Free Surface 10 grad 4m/s 



 

• Boundary segment 3: adiabatic (no heat flow) 

• Boundary segment 4: adiabatic (no heat flow) 
• Boundary segment 5: Free Surface 10 grad 4m/s 
• Boundary segment 6: Free Surface 10 grad 4m/s 
• Boundary segment 7: inner segment (full thermal contact) 
• Boundary segment 8: Free Surface 10 grad 4m/s 
• Boundary segment 9: Trä 20mm 10grad 4m/s 4dygn 

• Boundary segment 10: Free Surface 10 grad 4m/s 
• Boundary segment 11: Trä 20mm 10grad 4m/s 4dygn 
• Inner hole 1: Kylrör +4grad 48h 
• Inner hole 2: Kylrör +4grad 48h 
• Inner hole 3: Kylrör +4grad 48h 
• Inner hole 4: Kylrör +4grad 48h 

• Inner hole 5: Kylrör +4grad 48h 
• Inner hole 6: Kylrör +4grad 48h 
• Inner hole 7: Kylrör +4grad 48h 
• Inner hole 8: Kylrör +4grad 48h 
• Inner hole 9: Kylrör +4grad 48h 
• Inner hole 10: Kylrör +4grad 48h 
• Inner hole 11: Kylrör +4grad 48h 

• Inner hole 12: Kylrör +4grad 48h 
• Inner hole 14: Kylrör +4grad 48h 

 

5.1.8 Inner point type list 

 

5.1.9 Simulation of filling process for young concrete 
Surface position as a piecewise linear func. of time (time (h); ycoord. (m)) (0;0.16), (5.5;5.5), 

6 PlaneSurface Analysis 

 



 

6.1 Description 
6.1.10 Stress case 
Default time stepping 

• Translation: Free (0.000) 
• Rotation around Xaxis: Full restraint (1.000) 

• Rotation around Yaxis: Full restraint (1.000) 
• Resilience: LHbased:; Structure length: 20.000 (m); Data source: Standard 
• Resilience reduction length and width dependent: Data source: External file C:\Program 
  Files\ConTeSt\redH4.0m.rrt;  
  Length = 0.000 (m) : [width(m),red] (0.400;0.500) (0.800;0.500) (1.200;0.500);  
  Length = 4.000 (m) : [width(m),red] (0.400;0.500) (0.800;0.500) (1.200;0.500);  
  Length = 8.000 (m) : [width(m),red] (0.400;0.720) (0.800;0.750) (1.200;0.780);  
  Length = 20.000 (m) : [width(m),red] (0.400;1.000) (0.800;1.000) (1.200;1.000) 

 

6.1.11 Block data list 
Block 1: Mogen C32/40 v0.45 10gr 
Block 2: Ny C35/45 vct0.40 14gr, L/H until 10000 (h) 
 

6.1.12 Block type list 
Mogen C32/40 v0.45 10gr: Other material 

• Material definition: Mature C32/40 w0/C = 0.45 AEA (str) 
  Source: Luleå University of Technology, Sweden; Tests during 1995 to 2004; Adjustment to a "general" data  
  base 2006 
• Description: Moderate heat cement (Degerhamn OPC) from Cementa AB in Sweden.;  Primarily aimed for 
  use in civil engineering structures. 
• Original material parameters: Poratio 0.18 (), Emodulus 33.5 (GPa), AlfaHeat 1e05 (1/K); Fcc 48 (MPa), 

Ftref3.45 (MPa) 
 
Ny C35/45 vct0.40 14gr: Young concrete 

• Material definition: C35/45 w0/C = 0.40 Air entrainment (str) 
  Source: Luleå University of Technology, Sweden; Tests during 1995 to 2004; Adjustment to a "general" data  

  base 2006 
• Description: Moderate heat cement (Degerhamn OPC) from Cementa AB in Sweden.; Primarily aimed for use 
  in civil engineering structures. 

• Original material parameters:  
  Poratio 0.18 (), AlfaHeat 1.1e05 (1/K), AlfaCool 9e06 (1/K);  
  ThetaT 5000 (K), RelaxTime1 0.005 (d), TimeZero 0.25 (d);  
  Fcc28 53 (MPa), Fcref 53 (MPa), Ftref 3.68 (MPa);  
  Beta1 0.667 (), Alfact 0.9 (), RaaT 0 (), RaaFi 0.9 ();  
  KFi 2 (), Eps1 0 (), TimeS1 6 (h); Eps2 0.0001368 (), TimeS2 24 (h), ThetaSH 120 (h), EthaSH 0.3 ();  
  Relax: Age 0.249 (d), Units (GPa) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01;  
  Relax: Age 0.5 (d), Units (GPa)0.857221 0.256405 3.50511 1.16388 0.786528 0.439177 0.122558 0.101706;  
  Relax: Age 1.077 (d), Units (GPa) 2.67304 4.80813 9.03774 3.7919 4.01799 2.19963 0.705556 0.754292;  
  Relax: Age 2.321 (d), Units (GPa) 2.11587 4.25012 8.20966 7.23161 6.34904 3.5086 1.10078 0.684051;  
  Relax: Age 5 (d), Units (GPa) 1.26691 2.75358 5.95473 8.32677 7.27362 3.96807 1.25504 3.14366; 
  Relax: Age 10.772 (d), Units (GPa) 0.801966 1.78874 4.18532 7.43422 7.50287 4.12974 1.31843 7.05465;  
  Relax: Age 23.208 (d), Units (GPa) 0.539145 1.25091 2.9427 6.22062 7.65742 4.43895 1.40975 9.90401;  
  Relax: Age 50 (d), Units (GPa) 0.399024 0.941339 2.22694 5.08507 7.71281 5.01355 1.56935 11.4966;  
  Relax: Age 107.722 (d), Units (GPa) 0.327423 0.75879 1.85384 4.2392 7.64612 5.8679 1.86341 11.9331;  
  Relax: Age 232.079 (d), Units (GPa) 0.290016 0.655347 1.65703 3.71388 7.45375 6.88487 2.37315 11.4866 

 



 

7 Heat Computation Results 

7.1 Temperaturutveckling 

 

7.2 Maxtemperatur 

 



 

8 PlaneSurface Computation Results 

8.1 Spänningsutveckling 

 

8.2 Dragkapacitetsutveckling 

 



 

8.3 Spänning/kapacitetskvot 

 

8.4 Töjningskvot 

 
 



 

8.5 Spänning/kapacitet vid 32h 

 

8.6 Spänning/kapacitet vid 60 h 

 



 

8.7 Spänning/kapacitet vid 120h 

 

 


