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 Sammanfattning  

Uttorkning av betong är ett ämnesområde som under lång tid varit i fokus för att 
felaktiga bedömningar av uttorkningstider är orsaken olyckor i konstruktioner och byggnader.   
           Examensarbetet ligger till grunden för en hypotes som Swerock har om att 
accelererande tillsatsmedel skyndar på betongens uttorkningsprocess genom att den får en 
tätare porstruktur. Syftet har varit att jämföra praktiska mätresultat av betongens relativa 
fuktighet med datorprogramsberäkningar av uttorkningstiden. 
          I examensarbetet görs en genomgång av grundläggande fakta om betong samt 
härdningsprocessen. Därefter presenteras genomförandet av den praktiska studien samt hur 
datorprogrammet TorkaS använts.  

Det undersöks också hur uttorkningstiden hos betongklass C40/50 med vattencementtal 
(vct-tal) 0,40 som används av Peab i projektet på Snapphanevägen i Järfälla kan påverkas av att 
använda accelererande tillsatsmedel. Det är väsentligt att undersöka och klargöra hur 
varaktigheten av att tillsätta accelererande tillsatsmedel påverkar betongens 
uttorkningsförlopp.  

De parametrarna som påverkar uttorkningsprocessen både på labbet och på 
arbetsplatsen kartläggs.  

Slutligen jämförs de praktiska resultaten av fuktmätningarna med de teoretiska 
datorprogramsberäkningar där slutsatsen tyder på att datorprogrammet ger bara en indikation 
på vad som sker i verkligheten. Det har goda säkerhetsmarginaler men praktiska fuktmätningar 
bör göras.  

Undersökningarna kring accederande tillsatsmedel tyder på att det förekommer 
skillnader. Skillnaderna är inte stora nog för att kunna dra slutsatsen om att accelerator 
påverkar uttorkningen. 

Det rekommenderas att fortsätta med en djupare forskning inom området.  
 
Nyckelord: Uttorkning av betong, härdning av betong, accelererande tillsatsmedel, 

TorkaS programmet, vattencementtal (vct-tal). 
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Abstract   

Concretes dehydration is a subject that has been on focus point because it is the cause 
of many cases of damages due to moisture in construction. Accordingly, it has become 
essential to develop dehydration methods. It is considered important to carry out a major field 
study of the ways that can reduce drying time while maintaining good standard of concrete 
characteristics. 
          The thesis is based on a hypothesis that Swerock has about accelerating admixture 
hurries the concrete's dehydration process by giving it a denser pore structure. The aim was to 
compare the practical measurement of the concrete relative humidity with computer software 
calculations of drying time. 

  In the thesis reviews the basic facts about concrete and curing process. Then presents 
the implementation of the practical study and how the computer program TorkaS is used. 

It also examines how the dehydration time of the concrete class C40/50 with the water-
cement ratio 0,40 used by Peab in the project Snapphanevägen in Järfälla can be affected by 
the use accelerating admixture. It is essential to examine and clarify the duration of adding an 
accelerating admixture affects the concrete's dehydration process. 

The parameters that affect the dehydration process, both in the lab and at the 
construction will be investigated. 

Finally, a comparison of the practical results of the measurements with theoretical 
computer calculations which concluded indicates that the computer program gives only an 
indication of the dehydration process in reality. It has good margins but practical moisture 
measurements should be made. 

The investigations around accelerating admixture additives suggest that there are 
differences. The differences are not large enough to draw the conclusion that the accelerator 
affects the dehydration of concrete. 

It is recommended to continue with a deeper research in the subject. 
 
Keywords: Concretes dehydration, curing of concrete, accelerating admixture, TorkaS 

program, and the water-cement ratio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

iv 

Förord 

Föreliggande examensarbete har utförts som avslutande del på högskole-
ingenjörsprogrammet Byggteknik och Design, med inriktning i husbyggnad, projektering och 
konstruktion, vid KTH, Kungliga Tekniska Högskolan, i Haninge. Arbetet sträcker sig över 10 
veckors period och motsvarar 15hp (högskolepoäng). 

Examensarbete är utfört av Lina Andersson och Michelle Trochez i samarbete med 
Swerock, med handlade Akin Barin och Staffan Carlström. Företag har bistått med 
mätundersökningar, mätutrustning och laborationslokal. Utan detta stöd har examensarbetet 
inte kunnat genomföras på ett passande sätt. Under examensarbetets gång har flera personer 
bistått med ovärderlig hjälp samt information. Arbetet på Swerock också gett oss kännedom 
för de utmaningar och möjligheter som man kan bemöta när man arbetar i ett företag. I denna 
miljö upplevde vi att teknik och kompetenta människor är utgångspunkten för att uppnå en 
framgångsrik problemlösning. 

Handledaren på skolan för projektet är Peter Eklund, lärare på KTH, har bidragit med 
litteratur råd. Vår examinator är Sven-Henrik Vidhall har varit hjälpsam under hela 
projektensgång. 

Ett stort tack för ett betydande samarbete, värdefull information, bra tips och 
reflektioner som vi har fått av våra handledare. Utan denna hjälp som vi fick hade detta arbete 
inte kunnat gå att fullfölja på ett tillfredställande vis.  
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Ordlista 

Accelerator påskynda betongens hållfasthet med det aktiva ämnet kalciumklorid.[1] 
 
Byggfukt är det överskott vatten som finns i materialet vid leverans eller tillverkning. [1] 
  
Diffusion är när fukttransporter sker i ångfas och vattenånga diffunderar från högre ånghalt till 
lägre ånghalt. [1] 
 
Fukt är vatten i gasform. [1] 
 
Härdning är betongens hårdnadsprocess som är starkt knuten till uttorkningen. [1] 
 
Hydratation är den kemiska reaktionen mellan cement och vatten som lägger grunden till 
utvecklingen av betongens härdning. [1] 
 
Hållfastheten avger hur stor belastning betongen klarar av innan den deformeras eller brister. 
[1] 
 
Kondens är vatten som bildas när fukt övergår till vätskeform. [1] 
 
Limfukt är fukt tillförd i samband med golvläggning. [1] 
 
Permeabilitet är genomträngningsförmåga. [1] 
 
Relativfuktighet - RF, som kommer att anges i rapporten, är relationen mellan hur mycket fukt 
materialet innehåller till hur mycket fukt som den kan bära. [1] 
 
Styrd torkning är när byggnaden är tätt och klimatet kan styras. [1] 
 
Tätthus är när byggnaden är så inklädd att den inte exponeras för nederbörd.  
 
Vattencementtalet - vct, som det kommer att anges i rapporten, det anger förhållandet mellan 
cement och vatten. [1] 
 
Vattenhalt anger hur mycket vatten det finns i materialet. [1] 
 
Ytfukt är fukt tillförd efter gjutningen. [1] 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Uttorkning av betong är ett ämnesområde som under lång tid varit i brännpunkt för att 
felaktig bedömning av uttorkningstiden är orsaken till många skadefall inom byggandet. 
Skadefallen uppstår när betongkonstruktioner i byggnaden inte har hunnit torka ut innan det 
börjas med montering av ytskiktet exempelvis golvläggning.  

Kontakt mellan fuktig betongplatta med organiska material kan orsaka kemisk 
nedbrytning, biologisk påväxt och fuktrörelser. Följaktligen har det blivit väsentligt att utveckla 
uttorkningsmetoder genom att skynda betongens uttorkning de första dygnen. [1] 

 Byggherren ställer ofta strikta krav på byggnadstiden. Uttorkningen av betong måste 
ske inom byggnadstiden och i många fall har entreprenören svårigheter att uppfylla dessa krav, 
därför väljer man en betong som torkar snabbt för att uppfylla kraven inom tidsramen. 
Effekten av olika uttorkningsmetoder och praktiska frågor är dåliga utredda under verkliga 
fältförhållanden. Det anses vara viktigt att genomföra en större fältstudie av en metod som 
kan reducera uttorkningstiden och samtidigt behålla bra standard på betongens egenskaper. 

Idag har Swerock en hypotes om att den nya accelerator de har börjat använda sedan 
november 2014 skyndar betongens uttorkningsprocess genom att den får en tätare 
porstruktur. Examensarbete kommer vara en förstudie för att undersöka Swerock hypotes där 
resultatet verifiera om deras hypotes är trovärdig eller inte. Om hypotesen stämmer kommer 
Swerock att fördjupa sig i frågan. 

1.2 Målformulering 

Målet för examensarbetet är att göra en jämförande studie på den praktiska 
uttorkningstiden i betong med och utan accelerator med den teoretiska värden som tas fram 
med hjälp av datorprogrammet TorkaS. Vid fuktmätning finns det många parametrar som 
påverkar uttorkningsprocessen och det kan leda till märkbara skillnader. Dessa parametrar 
måste tas hänsyn till. Exempelvis kan avvikelser ursakas av byggfukt, ytfukt, utomhusklimat, 
regnbelastning underbyggtiden, konstruktionstjocklek, relativ fuktighet, tillsatsmedel, ensidig 
eller dubbelsidig uttorkning, olika bindemedel och limfukt. 

Denna studie ska vara utgångspunkten för att stärka hypotesen som Swerock har om 
den nya acceleratorn. 

1.3 Avgränsningar  

Arbetet är avgränsat till att utgå från beräkningsprogrammet TorkaS. 
Provtagningarna avgränsas till bottenplattor i två husbyggnader: Hus C och Hus D samt 

mellanbjälklagen på bjälklag över plan fyra i husen. 
Mätmetoden som används är Vaisala borrhålsmätning. 
Hållfasthetstesten för mätningarna med och utan accelerator gör i kuber men storlek 

150x150x150 millimeter. Tryckprov görs efter ett dygn efter gjutning.  
Betongen som undersöks är C40/50 vct 0,40 med vattenhalt 210 l/m3.  
Betongen vid gjutning besprutas med membranhärdare Pieri Curing TP 2002. 
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1.4 Lösningsmetoder 

Tillvägagångssättet för examensarbetet kommer att bestå i att studera dator-
programmet TorkaS. Mycket av tiden kommer att spenderas på byggarbetsplatsen och 
intervjua arbetsledaren. Utöver det, ska det göras kontinuerliga provtagningar på 
byggarbetsplatsen och parallellt med det görs egna gjutprover på labbet som ska jämföras och 
kontrollera hur bra undersökningarna stämmer överens med beräkningen från TorkaS. Om det 
finns diffar kommer rimliga slutsatser dras. 

Examensarbetet utförs genom att använda datorprogrammet TorkaS för de teoretiska 
beräkningar, intervju av byggpersonal, provtagningar på byggplatsen och gjutningar gjorda på 
labbet samt laboratoriemätningar av de olika provtagningar. 

1.4.1 TorkaS 

Programmet TorkaS används för ta fram beräkningsresultat gjorda med olika parametrar 
för vidare analys.    

1.4.2 Företagsbesök och intervjuer 

Arbetsplatsen kommer att besökas kontinuerligt, minst två gånger per vecka under 
studietiden. Arbetsledare intervjuas angående projektets genomförande, vad som har gått bra 
och mindre bra med utförandet och få detaljerad information om projektets tidsplan. All 
denna information kommer att ge bättre förståelse för det som händer på arbetsplatsen och 
som kan påverka uttorkningen.  

1.4.3 Provtagningar 

Prover tas från fyra olika betongplattor. RF-värden från plattorna kommer att jämföras 
med tidplanen som räknats ut med TorkaS. Plattorna som kommer att undersökas är två 
bottenplattor och två mellanbjälklag över plan fyra i de två husbyggnader.  En tidsplan för 
uttorkningstiden räknas ut med TorkaS och sedan jämföras med mätningarna som görs på 
arbetsplatsen. Parallellt med detta kommer görs två olika prover på laboratoriet med samma 
betongtyp som finns på arbetsplatsen. Både med accelerator och utan accelerator. Ena provet 
är för att mäta hållfastheten och den görs i kuber på 150x150x150 och trycks efter ett dygn. 
Det andra provet är för att mäta RF-värden i tätslutande burkar, detta görs för att undersöka 
hur den kemiska reaktionen påverkar betongens relativa fuktighet. 
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2 Nulägesbeskrivning 

2.1 Swerock 

Swerock är en av Sveriges största betongleverantör med cirka 800 anställda och är 
dotterföretag till Peab. Swerock har anläggningar spridda över hela Sverige för att kunna vara 
nära kunden och ge snabba och säkra leveranser. Swerock arbetar kontinuerligt med 
utveckling av produkter och forskningsarbeten för att alltid garantera kvalitet i sina produkter. 
[2] 

2.2 Tornets projekt 

Uppe på bergknallen på Snapphanevägen/Järfälla har Peab fått uppdraget från Tornet 
att bygga ett flerbostadshusområde. Projektet består av 120 hyreslägenheter. [3]  

Swerock är betongleverantör för Projektet och det är på denna plats som provsamling av 
gjutning för plattorna görs för beräkning av uttorkningstiden med och utan accelerator samt 
parameterläsning för inmatning i TorkaS.  

På bergknallen byggs fyra hus, Hus A, Hus B, Hus C och Hus D. I Hus C och D kommer de 
praktiska testerna att göras. Bild 2.2.1 illustrerar Hus D till vänster och Hus C till höger. 
Hyreslägenheterna har en storlek som varierar mellan 55-82 kvm och är från två rum och kök 
upp till fyra rum och kök. [3] 

 
 
 
 

 
 
Bild 2.2.1 Illustration av Hus D (vänster) och Hus C (höger) 
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3 Teoretisk referensram  

3.1 Fuktberäkningsprogram 

3.1.1 TorkaS 

TorkaS är ett datorprogram som används för att beräkna en tidsplan för betongens 
uttorkningstid. TorkaS använder sig av teorier och beräkningar för torkförloppet som utförts 
vid Fukt Centrum, Byggnadsmaterial vid LTH, Lunds Tekniska Högskolan. Programmet matas in 
med information relaterad till betongkvalitet, konstruktionstyp, ort den befinner sig i (TorkaS 
har värden för 12 olika orter i Sverige) samt stödpunkter i tidplanen (t.ex. start datum för 
pågjutning, datum för tätt hus, datum på uttorkningen skall börja osv.) [4 s.2] 

Första versionen av TorkaS 1.0, släpptes år 1991 och var baserad på borrhålsmätningar i 
betong med Slite Standardcement.  Sedan dess har den introducerats till byggcement, 
jämförelse mellan standardcement och byggcements uttorkning. I den senaste versionen, som 
används idag, TorkaS 3.2 tar de hänsyn till uttorkning beroende av temperaturen, då man tar 
hänsyn till temperaturen i det tidiga byggskedet samt har det gjorts små redigeringar av 
buggar. [4 s.2] 

En beräkning från enbart TorkaS är inte tillräckligt för att vara trygg med att betongens 
RF-nivå (relativ fuktighet) sjunkit till det värdet som vill uppnås. Programmet har sina 
begränsningar. Förutsättningar kan ändras på byggarbetsplatsen. En fuktmätning bör därför 
göras för att kontrollera att RF-nivån stämmer överens eller är lägre än den beräknande värde 
med TorkaS. [4 s.2] 

3.1.1.1 Korrigering av beräkningsresultat  

Mätningar med uttaget prov kan ge en underskattning av betongens RF på grund av 
felkällor under provtagningen. Detta gäller speciellt vid mätning i betong med lågt vct. Felet 
tenderar att öka i storlek med minskande vct. Eftersom mätresultat från mätningar med 
uttaget prov har använts som indata till TorkaS, version 3.2, finns risken att beräknad RF blir 
för låg. Detta kan hanteras genom att addera en korrektionsterm till den uträknande RF värde. 
Med vct som ingångsvärde beräknas en korrektionsterm avseende RF vilken ökar linjärt från 
vct 0,55 till vct 0,32. [5] 

3.2 Betong 

Betong är det viktigaste byggnadsmaterialet i byggbranschen. Den har god beständighet, 
hållfasthet och formbarhet. Betong används främst i bärande konstruktioner där stora 
påfrestningar uppstår, till exempel vid husgrunder, fasader, vägar och broar. Betongen, till 
skillnad mot stål, trä och tegel, levereras ofta till byggarbetsplatserna i form av ett råmaterial 
och denna kan påverka den slutliga produktens form, kvalitet och andra egenskaper.  

För många år sedan köpte man själv delmaterial och blandade betongen på 
arbetsplatsen. Nuförtiden köper man färdigblandad eller prefabricerad betong. Betong som 
byggmaterial har gamla historier och används som huvud byggmaterial för många år sedan i 
ett stort antal byggnadsverk som till exempel bostadshus, akvedukter, vattencisterner, broar 
och hamnar. [6 s.204] 

 



 

5 

3.2.1 Gjutning 

Innan gjutning blandas delmaterialen i en betongblandare tills massan är likformig. 
Några timmar innan betongen börjar stelna ska betongen placeras i formarna och bearbetas så 
att den fyller ut gjutformarna och även omsluter armering. Efter bearbetningen används 
vibrering för att få bättre bearbetning och minska större luftporer eller hållheter i betongen i 
avsikt att de försämra betongens egenskaper. Vibrering kan ske med antingen formvibrering 
(speciellt vid elementtillverkning i fabrik) eller stavvibrering, en vibrations stav, som sticks ned i 
betongen och dras sakta upp när betongen fungerat smidigt ihop. Vibrering gör att betongen 
viskositet temporärt minskas och massan blir ytterligare lättflytande. [6 s.206] 

3.2.2 Beståndsdelar 

Betong består av cement, vatten och ballast och ibland används i tillsatsmedel och 
eventuella tillsatsmaterial. Tillsatsmedlet och tillsatsmaterialet är till för att man ska kunna 
förbättra betongens egenskaper om omständigheterna i omgivningen ger en negativ påverkan 
till exempel klimatet. Blandningen av Cement och vatten tillsammans kallas för cementpasta 
eller cementlim. Egenskaper hos cementpastan bestäms nästan helt av proportionen mellan 
vatten och cement, som är benämnd: vattencementtalet (vct = W/C, W är mängd 
blandningsvatten och C är mängd cement). [6 s.205] 

Betongblandning kan proportioneras det innebär att bestämma lämplig proportioner för 
betongens beståendedelar för ett visst ändamål, genom att varierar mängden hos betongens 
beståendedelar kan man framställa betong med olika egenskaper. Det kan man göra med hjälp 
av beräkningar, eller man utnyttjar provningar eller erfarenhet från tidigare resultat med 
samma råmaterial. [6 s.205] 

3.2.2.1 Cement 

Cement är ett hydrauliskt bildningsmedel och kännetecknas av att det hårdnar genom 
reaktion med vatten till en vattenbeständig produkt. Cement är ett pulverliknande material 
som är en blandning av flera olika råmaterial från naturen exampelvis kalksten och lera.  

De olika kemiska sammansättningarna i cementet har centralbetydelse för många av 
betongens egenskaper. Dessa egenskaper är betongens hållfasthet, -värmeutveckling, - 
beständighet och -ytans färg. Tillgången av råmaterialen varierar geografiskt och ger tillgång 
till olika cementtyper. Huvudråvaran i dagens cement i Sverige är kalksten och lera. [7 s.33-4] 

3.2.2.2 Vatten 

Inom betongtekniken används vatten för tre ändamål, blandningsvatten, härdnings-
vatten och spolvatten. Vattnets kvalitetskrav varierar mellan de olika fallen. [5 s.95]  

Spolvatten används för att tvätta ur betongbilar och betongblandare. Den har den 
högsta kvalitetskrav eftersom vattnet släppt ut i den kommunala avloppsnät och det ställs 
begränsningar på dessa utsläpp. Spolvatten kan återanvändas till blandningsvattnen för dess 
höga kvalitetskriterier. [7 s.102] 

Blandningsvatten ändvänds vid betongtillverkningen. Vid bristande vattenkvalitet kan 
betongens hållfasthet och beständighet försämras. Blandningsvattnet är ytvatten som gått 
genom en reningsprocess, det är samma vattenkvalitet som går till hushållen och andra 
konsumenter. [7 s.95-9] 

Härdningsvatten kan ha en lägre kvalitet än blandningsvattnet men i princip ska samma 
kriterier som gäller för blandningsvatten tillämpas.  [7 s.102] 
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3.2.2.3 Ballast 

Ballast är en gemensam term för bergmaterial. Volymandelen ballast i normal betong 
varierar mellan cirka 65 % och 75 %. Ballasten kornstorleken varierar mellan sten, fingras, sand 
och filler. Gränsen på 8mm sätts i praktiken för sten. [7 s.69] 

 

3.2.2.4 Tillsatsmedel 

3.2.2.4.1 Vattenreducerande tillsatsmedel 

Effekten av de ytaktiva ämnen, som tillsatsmedlen består av, är att dessa ämnen 
fördelar cementkornen och det minskar friktionen mellan betongens fasta partiklar. Detta ger 
ett minskat vattenbehov, vilket gör att betongens arbetbarhet ökar då dess flytförmåga 
minskar. Det innebär att betongen blir mer formbar. [7 s.110-11] 

3.2.2.4.2 Flyttillsatsmedel 

Flyttillsatsmedel likar mycket Vattenreducerande tillsatsmedel då den kan användas som 
ett vattenreducerande medel för att påverka vattenbehov och konsistens. Betongens 
vattenhalt kan reduceras med 10-30 %. Det som skiljer är att flyttillsatsmedlen har en mycket 
kraftigare effekt på betongens konsistens och den ger mycket liten retardation. [7 s.113-14] 

3.2.2.4.3 Luftporbildande tillsatsmedel 

För att göra betongen frostbeständig ändvänds luftporbildande medel. Luftporbildande 
medel tillsätts vid betongens blandning. Detta skapar stora mängder välfördelade luftblåsor i 
cementpastan. Luften som bildas i porerna stannar kvar i porerna. Medlen förbättra 
arbetsbarheten vid gjutning och risker för vattenseparation minskar. [7 s.116-17] 

3.2.2.4.4 Accelererande tillsatsmedel 

Accelerator används för att påskynda betongens hållfasthetstillväxt och 
styvnadsförloppet. Ämnet som används är kalciumklorid och är den mest använda accelerator. 
Det är ett mycket effektiv ämne som påskyndar cementets reaktion med vatten. Största 
effekten sker vid låga temperaturer. Den ger en kraftig temperaturstigning via 
värmeutvecklingen den medför. [7 s.106-07] 

3.2.2.4.5 Retarderande tillsatsmedel  

Retarderande medel används vid långa transporter och vid höga temperaturer. Medlet 
består av lättlösliga organiska föroreningar som fördröjer betongens tidpunkt vid hållfasthetes-
tillväxten. [7 s.108-09] 

3.2.3 RF-mätning 

Fuktmätning bör göras av flera anledningar. Det kan gälla för att se vilket relativt 
fuktighet betongen befinner sig i eller vilken luftfuktighet betongen kommer att ge upphov till i 
det slutna rummet. RF från betongen ska inte påverka golvmaterialet. RF-nivån varierar 
beroende på vilket sorts rum betongkonstruktion en befinner sig. I en våtmiljö t.ex. badrum 
måste RF-värde vara lägre 85% och i övriga rum lägre än  90 %. När ett ytskikt läggs på 
betongkonstruktionen kommer det hindra uttorkningen åt det hållet. Det är därför viktiget att 
följa de angivna RF värden för respektive rum. En omfördelning av RF i konstruktionen kommer 
att ske som kommer att resultera i att resterande byggfukt kommer att samlas under 
tätskiktet. Detta leder till ett ökat RF. Efter en längre tid kommer fukten att omfördelas och ge 
en följd till att hela konstruktionen får samma RF. [8] 
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3.2.3.1 Ekvivalent Mätdjup  

 Ekvivalent mätdjup anger mätdjupet av RF-mätningen vid ett specifikt mätillfälle, detta 
ska motsvara den fuktnivån som kommer att nås efter att ett tätt ytskikt läggs på. Djupet 
varierar på hur betongen kan torka ut. Maximalt RF nås efter den fullständiga omfördelningen 
av fukten har inträffat. Tiden det tar är beroende på konstruktionens uppbyggnad. [8] 

3.2.3.1.1  Enkelsidig uttorkning 

Enkelsidig uttorkning beaktas när uttorkningen sker endast åt ett hål. Denna typ av 
konstruktion kan vara platta på mark på tätisolering, se bild 3.2.3.1.1.1, dock icke med 
mineralull eller bjälklag på kvarsittandeform. RF-mätningsdjupet tillämpas på ett djup på 40% 
av konstruktionens djupt från betongens övre yta, d.v.s. på ett mätdjup på 0.40H (H= plattans 
tjocklek) [8] 

3.2.3.1.1  Dubbelsidig uttorkning 

Dubbelsidig uttorkning sker till exempel vid ett mellanbjälklag då uttorkningen sker åt 
två olika hål, se bild 3.2.1.1.2. Det ekvivalenta mätdjupet är på 0,25H (H= plattans tjocklek) och 
det är25 % av konstruktionens djupt från betongens övre yta. [8] 

 
 

 

3.2.4 Mätning i borrhål 

Vid mätning i ett och samma hål får givaren inte monteras och demonteras flera gånger, 
varje mätning utförs med minst en veckas mellanrum för att undvika risk för en felaktig RF-
mätning. Betongens täthet och låga fuktkapacitet påverkar RF mätningar och kan därför vid 
mätningar oftare än en veckas intervall finnas risk att ett lägre RF erhålls för varje mätning. 
Innan man monterar givaren är det bra att torka ut den och kontrollera den så att den har ett 
lägre RF än vad som kan förväntas i betongen. Det är lättare för betongen att avge sig fukt än 
att ta upp den. [9] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
        Bild 3.2.3.1.1.1 Enkelsidig uttorkning 

 
        Bild 3.2.3.1.1.2 Dubbelsidig uttorkning 
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3.2.5 Uttorkning av betong  

Uttorkning av betong är en viktig fråga som sätts mycket i fokus och den lägger grund till 
härdningsprocessen. 

3.2.5.1 Härdning av betong  

Betongens härdning sker genom reaktion mellan vatten och cement som gör att 
betongens mekaniska egenskaper förbättras. 

Det har förevisat sig att ofullständig härdning leder obetingat till förvärrande av 
betongens kvalitet i alla egenskaper bland annat hållfasthet, täthet och beständighet. De mest 
riskabla delarna är betongens yttre partier för att det är de som utsets först för uttorkning. För 
att betongen ska kunna härda fullt ut krävs det att det finns tillräckligt med vatten så att 
cementkornen kan omfamnas av cementgel och därmed uppnå full hårdhet. Vid uttorkning 
avstannar den kemiska processen hydration. Att välja en högre utgångskvalitet på betongen i 
vissa betongkonstruktioner (för att hållfastheten är väsentligt) är en lösning för att ersättes 
eventuella försämringar. [10 s.347] 

Direkt efter gjutning finns det två härdningsåtgärder som kan göras:  

 Värmehärdning: Värme tillförs under färdning av nygjuten betong för att påskynda 
styvförloppet och hållfasthetstillväxten. När temperaturen överstiger rums-
temperaturen talar man om värmehärdning.  [10 s.347] 

 Fukthärdning: Fukt tillförs på betongen under hårdnandet så att betongen ska 
innehålla ett passande mängd vatten under tillräckligt lång tid för att hydrationen skall 
utveckla sig tillfredställande. Det vill säga att betongens vattenavgång ska del vis 
förhindras. [10 s.347] 

3.2.5.2 Efterbehandling och härdning 

Under härdning förloppet utföras vissa åtgärder i avsikt för att kunna nå det önskade 
resultat av en perfekt härdningsprocess. De åtgärderna kallas för efterbehandling som kan 
innefattas olika bearbetningar av den färska betongens yta exempelvis: [10 s.347] 

 Kontroll av temperaturändring. 

 Hindra tidig uttorkning att ske för att undvika få plastiska krympsprickor. 

 Skydd mot tidig frysning. 

 Använda skydd för att skydda ny gjuten betong mot regn. [10 s.347]. 

3.2.5.2.1 Skydd mot plastiska krympsprickor  

Plastiska krympsprickor eller torksprickor är exempel av sprickor som uppkommer på 
den plastiska betongmassan på grund av så kallad plastisk krympning. När nygjuten betong 
utsätts för uttorkning fås under vissa förhållanden exempelvis torrt, varmt och blåsigt väder 
orsakar omfattande sprickbildning som plastiska krympsprickor. Normalt uppträder sprickorna 
inom ett till tre timmar efter gjutning. I figur 3.2.5.2.1.1 kan man uppskatta hur mycket fukt 
som kommer att avdunsta från en horisontell yta. Genom att veta hur mycket fukt som 
kommer att avdunsta kan man undvika få torksprickor. För att undvika den plastiska 
krympningen skall vissa metoder används exempelvis: 

 Vattenbegjutning: tillförs i form av dimma för att inte försämra betongens hållfasthet 
och utseende. Det övervakas normalt i cirka tre till fyra timmar. 

 Täckning med plastfolie: Svårt att appliceras tillräckligt tidigt utan att skada ytan. 

 När fritt vatten saknas över ytan kan membranhärdningsvätska påläggas annars kan 
membranbildningen förhindras. Figur 3.2.5.2.1.2  visar minskning av torksprickor 
genom vattning och membranhärdning. [10 s.349]. 

De metoderna utföras innan det fria vattnet på betongytan avdunstat och senast då 
uppstickande toppar i betongytan börjar torka ut och ljusna. [10 s.349] 
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3.2.5.3 Fuktförhållandena vid tidig ålder och betongens egenskaper 

Betongens härdning är starkt knutet till betongkonstruktionens uttorkning. När problem 
med ofullständig härdning uppstår är för att betongens hydratation har dämpas upp eller 
upphör helt. Det leder till stor ogynnsam inverkan på betongens egenskaper. 

Hydratation är den kemiska reaktionen mellan cement och vatten som lägger grunden 
till utvecklingen av betongens härdning. Under hydratationsprocessen fylls det vattenfyllda 
utrymmet mellan cementkornen successivt med hydratationsprodukter som är kalciumsil-
kathydrater. Kalciumsilkathydrater är ett vatten olösligt klister och gör att partiklarna bilder 
ihop.  

Vid tillväxten av hydratationsgraden minskar betongens porositet (permeabilitet) och 
hållfastheten förbättras. För att kunna åstadkomma de egenskaperna som förutsatts ska 
vatten finns tillgängligt i tillräcklig mängd och under hela härdningsprocesses, det betyder att 
uttorkningshastighet ska hålla i en lämplig takt för att full hydratisering skall uppnås.  

Genom att vatten finns tillgängligt under hela härdningsprocessen binder cementet 
kemiskt en vattenmängd motsvarande ett vct på 0,25 och uttorkningshastigheten blir mindre 
med ökande härdningstid, effekten är synnerligen tydlig under de tre första dygnen.               
[10 s.349-52] 

 
Figur 3.2.5.2.1.1 Diagram för uppskattning av avdunstningen från 
en horisontell fuktig betongyta. Ex. Lufttemperatur 18

o
C, 60 % RF, 

betongtemperatur 20
o
C, vindhastighet 6m/s ger en 

avdunstningshastighet av ca 0,6 kg/m
2
h. 

Hämtad: C. Ljungkrantz, G. Möller, N. Petersons, 
Betonghandboken arbetsutförande, utgåva 2, Stockholm: AB 
Svensk Byggtjänst och Cementa AB, 2006. 

 

 
Figur 3.2.5.2.1.2  Minskning av torksprickor genom vattning och 
membranhärdning. 
Hämtad: C. Ljungkrantz, G. Möller, N. Petersons, Betonghandboken 
arbetsutförande, utgåva 2, Stockholm: AB Svensk Byggtjänst och 
Cementa AB, 2006. 
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3.2.5.4 Beständighet som påverkas av fukthärdningstid  

3.2.5.4.1 Permeabilitet, Frostbeständighet 

Fukthärdning har en betydelsefull påverkning i betongens permeabilitet. 
Permeabiliteten blir mindre med ökande fuktlagringstid upp till betongens vattentäthets 
gränsvärde. Det innebär att första dygnen är de viktigaste för permeabilitetens minskning. 
Figur 3.2.5.4.1.1 visar betongens vattentäthets gränsvärde som åstadkommer under skedet av 
härdningstid för respektive vct. Den kan påverkas också av cementsort, tillsatsmaterial och 
härdningstemperaturen.[10 s.356-62] 

Betongens täthet ökar med ökande fukthärdningstid. Följaktligen ska det vara noggrant 
med fukt tillförande när det är torrt väder. Således bör en lång fukthärdningstid ha en 
förmånlig effekt på frostbeständigheten men en lång frukthärdningstid leder till högre 
vattenmättnadsgrad i betongen med förhöjd risk för försämrad frostbeständighet om 
frysningen äger rum för tidigt efter härdningen. Följaktligen är det betydelsefullt att någon 
uttorkningsperiod i betongen skall ha möjlighet att genomgå innan den utsätts för frost.        
[10 s.356-62] 

 
 

 
 
Figur 3.2.5.4.1.1 Inverkan av vct och härdningstid på betongs vattentäthet, 
Hämtad: C. Ljungkrantz, G. Möller, N. Petersons, Betonghandboken 
arbetsutförande, utgåva 2, Stockholm: AB Svensk Byggtjänst och Cementa 
AB, 2006. 

 
 
 

3.2.5.4.2 Övriga egenskaper: Krympning 

Riskerna för tidiga krympsprickor kan åtgärdas genom att använda fukthärdning i avsikt 
för att styra härdnings- och krympningsförloppet. Genom fukthärdningen och genom att följa 
åtgärder i avsikt för att fördröja uttorkningen kan leda till tillväxt i draghållfasthet samtidigt 
som krympspänningarna i betongen reduceras. [10 s.362] 
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3.2.5.5 Härdning i praktiken 

I princip finns det två olika metoder vid härdning i praktiken: 
Metod ett: tillförsel av vatten till betongen under den tidiga härdningsperioden - 

fukthärdning 
Metod två: hindrande eller försvårande av vattenavgången genom att betongytan täcks 

eller förseglas med lämpligt material. 
Ju längre härdningstiden kan förlängas desto bättre, ur kvalitetssynpunkt, dock 

förbättras speciellt betongens täthet och beständighet. 
Härdningsåtgärderna skall in så snart som möjligt efter betonggjutning eftersom en 

fördröjd fukthärdning inte blir lika effektiv som en omedelbart insatt. Vid miljöer som leder till 
en snabb uttorkning av betong, är det synnerligen viktigt att åtgärder sätts in tidigt. Exempelvis 
skydd mot vind och solsken eller lägre temperatur i betongen kan användas för att begränsa 
uttorkningen. [10 s.363] 

3.2.5.6 Skydd mot uttorkning 

3.2.5.6.1 Täckning med diffusionstäta material  

Vid täckning måste man vänta med att lägga den på betongen för att inte riskera skada 
den färska betongytan.  

Om betongen har torkat ut för mycket bör den vattnas innan täckningen läggs på. Hela 
ytan skall täckas och eventuella hål täts. Det är betydelsefullt att luft inte kan cirkulera fritt 
under täckningen och ger till resultat uttorkning av betongen. 

 Exempel på täckningsmaterialet som används plastfolie, diffusionstät eller vattentät 
papp, presenning. Täckningsmaterialet skall ha betryggande hållfasthet för att det inte rivs 
sönder under hantering. Under sommarn då det är varmt och soligt mörka material bör inte 
används för att undvika solstrålnings absorbering och därmed betongtemperaturer förhöjning. 
[10 s.365] 

3.2.5.6.2 Membranhärdningsvätska 

Membranhärdare är ett material som förseglar betongytan med en tunn film och 
placeras bäst med att spruta, den försvårar fuktavgången från betongen. Membranhärdarna är 
lösningar av hartser, plaster, vaxet eller klorkautschuk, som anbringas på betongytan. När 
lösningsmedlet avdunstat erhålls den önskade filmen. 

 Materialet kan vara transparenta eller pigmenterade med vita eller grå pigment som 
reflekterar solstrålning och är lämpliga under varma, soliga dager, då de minskar risken för 
höga temperaturer och stora temperaturgradienter i betongen. 

I membranhärdnings metod fördelas medlet jämnt och till full täckning över alla fria 
ytor; även små hål kan släppa igenom mycket fukt med ett skikt eller två på den fuktiga betong 
ytan. 

Membranhärdare bör appliceras när betongen är fortfarande fuktig, med att lägga 
märke till att fritt vatten har försvunnit först från ytan eftersom om preparatet blandas med 
vatten kan filmbildningen utebli som ger till resultat sämre effekt. Om ytan är torr kan medlet 
sugas in i betongen utan att bilda en sammanhängande film en lösning till det problemet att 
uttorkade ytor bör vattnas innan membranhärdare anbringas för två anledningar: först för att 
förhindra insugningen, och för att ersätta avdunstat vatten. [10 s.366] 

 
 
 



 

12 

3.2.5.6.3  kvarsittande form 

Vissa konstruktionsdelar gjuts i form och det innebar att formen täcker större delen av 
betongytan till exempel balkar och pelare. I sådana konstruktionsdelar kan fuktavgång för-
svåras genom att formen får sitta kvar under härdningstiden. För att kunna åstadkomma 
härdning måste de fria betongytorna vattnas eller täckas. Om formen är träformar måste 
vattnas för att undvika uttorkning. [10 s.367] 

3.2.5.7 Inverkan av temperatur under härdningen. 

Cementets hydratation påverkas av temperaturen. Det högre temperaturen är desto 
snabbare förlöper hydratationsprocessen och desto snabbare utvecklas följaktligen betongens 
egenskaper till exempel hållfastheten. Hög temperatur, över 30oC, inverkar emellertid negativt 
på betongens slutliga kvalitet. [10 s.371] 

3.2.5.8 Faktorer som påverkar uttorkningsförloppet  

Det finns flera olika faktorer som påverkar betongens uttorkningstid. Många är välkända 
faktorer och det finns hjälpmedel som tar hänsyn till de faktorerna för att kunna estimera en 
godtycklig uttorkningstid.     

3.2.5.8.1 Dimensioner 

Betongkonstruktions tjocklek har stor inverkan på uttorkningen. Tjocka konstruktioner 
har högre uttorkningstid än tunna. [11] 

3.2.5.8.2 Val av vattencementtal (vct) 

Val av vattencementtal påverkar hur betongen torkas ut. Det finns stor skillnad mellan 
lågt vct, <0,55 och hög vct, >0,55. Betong med lågt vct innehåller mer cement, som kemiskt 
binder stor del av vattnet, och reducerar byggfukten. Porstrukturen är så tät att har ett bra 
motstånd mot vatteninträngning. [11] 

Betong med högre vct har en relativ öppet porstruktur som gör att den dominerande 
uttorkningen sker genom avdunstning. Det medför att det uppstår vatteninträngning vid regn 
och tillförd fukt efter gjutning. Uttorkningstiden är längre än vid lågt vct. [11] 

3.2.5.8.3 Lufttillsats 

Genom att tillsätta luft i betongen reducerar man vattencementtal utan att håll-
fastheten påverkas. Med avseende på uttorkningstiden, kan en betongkvalité med luft 
jämföras med ett steg högre betongkvalité utan lufttillsats. [11]   

3.2.5.8.4 Torkklimat 

Temperaturen och luftfuktigheten påverkar också uttorkningstiden. Låga temperaturer 
kombinerad med hög luftfuktighet påverkar uttorkningen negativt för att byggfukten har 
svårare att avdunsta och kalla temperaturer kan bidra till frostbildningar.  

Det är klimatet som betongen exponeras till som har stor påverkar och inte bara vädret. 
Det finns olika metoder för att göra klimatet torrare och varmare till exempel med ventilation, 
avfuktning eller sorbtions-avfuktare sänks luftens relativa fuktighet. Att tillföra värme ska man 
vara försiktigare med för att det blir lätt fuktproblem under byggtiden genom att det bildas 
kondens i konstruktionen. [11]     

    



 

13 

3.2.6 Betongens hållfasthet 

Betongens hållfasthet anger hur stor belastning betongen klarar av innan brott uppstår. 
Hållfasthet bestäms främst av vct men även cementtypen och ballastens egenskaper och 
sammansättning påverkar. Diagram 3.2.6.1 visar hållfasthetsutveckling vid 20 grader för olika 
betongkvalité under ett dygn vid laborationsmiljö. Detta är en riktlinje på betongens 
hållfasthetsutveckling under ett dygn. 

 Tryckhållfastheten ger en inblick på betongens allmänna kvalitet. Det är den 
egenskapen som har undersökts mest och är av störst betydelse vid betong konstruktioner. 
Betongen har andra egenskaper som ibland kan vara av större betydelse än tryckhållfastheten 
dessa egenskaper har mer eller mindre ett samband med tryckhållfastheten.[7 s.307]  

I hållfasthetsklassens beteckning till exempel C40/50 anger den första siffran värdet på 
den karakteristiska cylindertryckhållfastheten i MPa och den andra siffran anger den 
karakteristiska tryckhållfastheten för kuber. 

Betongen utsetts för olika sorts spänningar och hållfastheten benämns efter det. 
Hållfastheten som åstadkommer brott är: tryckhållfasthet, och draghållfasthet [5 s.308] 

Tryckhållfastheten är lätt och enkelt att mäta och av dessa anledningar är det vanligaste 
att man mäter betongens tryckhållfasthet. Utifrån tryckhållfastheten kan göra uppskattningar 
för den andra hållfastheten. [7 s.307] 

 
 
 

 
Diagram 3.2.6.1 Betongens hållfasthets-utveckling +20

o
C 

Hämtad:http://www.sydsten.se/LinkClick.aspx?fileticket=r_IJi0qZYcE%3D&t
abid=209 
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3.2.6.1 Tryckhållfasthets mätning 

Vid bestämning av tryckhållfastheten används kuber på 150mm och värdarna som 
efterfrågas i de olika hållfasthetsklasserna utgår från tryckhållfastheten för normaltidsåldern. 
Normaltidsåldern är för snabbt hårdnande cement sju dygn och för standardcement 28 dygn 
på torrlagrade kuber, efter fem till sju dygns inlagda i ett vattenbad.  [7 s.309-10]  

Byggherren kan ha behov av att veta hållfastheten vid en annan tidpunkt. Mest 
förekommande behov är att veta hållfastheten i tidigt ålder, korttidshållfasthet, detta är viktigt 
när det gäller betongens avformning. Det finns även långtidshållfasthet som är vid högre ålder 
än normaltidsåldern. [7 s.308] 

Ökad belastningshastighet ger ökad hållfasthet. [7 s.330] 
Vid standardiserad provning är belastningshastighet definierad till ca 1 MPa/s för kuber. 

[7 s.334]  
Tryckhållfastheten för referensproverna för denna rapport kommer att göras efter ett 

dygn. Proverna under det dygnet kommer att vara under samma förutsättningar som 
gjutningen på byggarbetsplatsen.   

3.3  Teori Fukt 

Byggnadsskador har ökat under de senaste åren och 80% av skadorna anses vara 
fuktskador. Fuktskador är svara och dyra att reparera. [12 s.71] 

I de flesta fallen upptäcks fuktskador för sent. Då de allvarligaste konsekvenser är till 
exempel i form av mögelangrepp inne i byggdelarna eller emissioner av gifter som är osynliga 
för det ögat. Detta ger allergier och eller andra bekymmer med hälsan. De synbara 
konsekvenserna är till exempel fläckar, vittring och dylikt. [12 s.71]  

3.3.1 Fuktkällor 

3.3.1.1 Fukt i luft skriv om 

Relativa fuktigheten i luften är ett mått på hur mycket vattenånga som finns i luften i 
relation till maximala vattenånghalten som luften kan innehålla vid den aktuella temperaturen 
(mättnadsånghalten).  

Relativa fuktigheten utomhus varierar litet under året. Däremot är mättnadsånghalten 
mycket temperaturberoende, den är låg vid låg temperatur respektive hög vid hög temperatur. 
Luftens relativa fuktighet minskar när temperaturen höjs och ökar om temperaturen minskar.  

Daggpunkten är när temperaturen inomhus sänks tillräcklig mycket och kondens fälls ut 
det sker för att all vattenånga kan ej bäras av luften. 

Om luft med hög ånghalt tillåts att komma i kontakt med kalla ytor så kommer vatten att 
kondensera mot den kalla ytan. Hög fuktproduktion inomhus i form av vattenånga medför 
förhöjd relativ fuktighet inomhus som medför fukttillskott. [12 s.72-3] 

3.3.1.2 Byggfukt 

Byggfukt är det överskott vatten som finns i materialet vid leverans eller tillverkning och 
som ska torka ut innan fuktinnehållet i byggnaden är jämvikt med omgivningen. Vid till 
exempel betonggjutning så tillförs det stora mängder vatten. [11 s.493].  

Om konstruktionen inte skyddas mot nederbörd kan regn och snö resultera i ytterligare 
upptuktning. [12 s.77]. Byggfukten i materialet måste torka ut innan ytskikt monteras.  
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3.3.1.3 Nederbörd 

Det är viktigt att skydda byggnaden mot nederbörd i form av regn eller snö som kan 
tränga in i olika otätheter. 

3.3.2 Fukt i material 

Alla byggnadsmaterial innehåller, i praktisk användning, en viss mängd vatten. Detta 
vatten kan antigen vara kemiskt eller fysikaliskt bundet. Det kemiskt bundna vattnet ingår i 
byggnadsmaterialets uppbyggnad som hålls hårt kompakt. Den avdunstas inte vid de aktuella 
temperaturerna.  

Fysikaliskt bundna vatten också kallad för förångningsbart vatten är det vatten som kan 
förångas vanligen vid 105 grader Celsius. [12 s.82] 

Fuktinnehållet i ett material anges ofta som fuktkvot (% FK) eller relativ fuktighet (% RF). 
Fuktkvoten i ett material talar om hur mycket förångningsbart vatten det finns i materialet i 
förhållande till torrvikten. För alla material finns ett samband mellan fuktkvoten och relativa 
fuktigheten i materialet. [12 s.82-3] 

3.3.3 Fukttransport 

Det finns tre olika huvudsakliga sätt för fukt att transporteras in och ut ur material eller 
omlagras i material. [12 s.91] 

Genom diffusion sker fukttransporter i ångfas och vattenånga diffunderar från högre 
ånghalt till lägre ånghalt. [12 s.91] 

 Drivkraften är alltså skillnaden i ånghalt. Diffusion är ett dominerande transportsätt vid 
uttorkning av material. 

Lufttrycksskillnader medför att vattenånga kan strömma genom konstruktionen.          
[12 s.91-01] Om luften kyls under sin väg inifrån och ut sjunker ånghaltens mättnadsvärde och 
vattenånga kondenserar och fukthalten stiger med skaderisker som följd. Kapillärsugning är då 
fukten transporterar sig i materialet i vätskefas. Drivkraft är fukthalten och fukten 
transporteras från områden med höga fukttillstånd till områden med lägre. Det som är 
avgörande för hur mycket vätska ett material kan sugas in i beror på materialets porstruktur. 
[12 s.102-03] 

3.3.3.1 Fukt i praktiken 

3.3.3.1.1 Uttorkning 

Uttorkning av Byggfukten kan grupperas efter tre olika faser. Den första fasen, om 
materialet är helt blött, sker avdunstning från ytan. Hastigheten vatten hinner transporteras 
fram till ytan är lika med eller större än avdunstningshastigheten. När transporten av vatten 
fram till ytan blir lägre än avdunstningshastigheten börjar andra fasen där i de större porerna 
sker fukttransporten i ångfas och i de mindre porerna fortsätter vattnet suga sig upp sig till 
ytan. Materialet blir hårdare och fastare och vätskekapaciteten kommer att minska med tiden. 
Den sista fasen startar när all kapillärtransport i materialet tar slut. I detta skede sker all 
vattentransport i ångfas. [12 s.113-14] 

3.3.3.1.2 Kvalitativa bedömningar 

Vid kvalitativa bedömningar är kunskapen man själv har det viktigaste när man ska 
hantera fuktfrågor i praktiken. Avancerade beräkningar och beräkningsprogram tar inte hänsyn 
till alla parametrar och bedömningar som man gör på arbetsplatsen. För att kunna utföra en 
kvalitets bedömning ska man förstå de fuktmekaniska händelseförloppen som har störst 
betydelse. [12 s.119] 
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4 Faktainsamling 

4.1 Swerock 

Teoretiska handledare Staffan Carlström, produktions coach, och praktiska handledaren 
Akin Barin, kundstöd/teknik, har hjälp oss under hela examensarbetsprocessen. Vardagliga 
konversationer, analyseringar och veckoplaneringar om arbetet har utförts. Det har också 
gjorts kontinuerliga studiebesök till både arbetsplatsen och labbet. 

 Anders Svensson, provtagare, på Swerock har hjälpt oss med tryckproverna på kuberna 
och förklarat hur olika tryckprover går till och visat processen av detta.  
            Det har hållits en väldigt bra dialog och gjorts intervjuer med kontaktpersoner från Peab 
och Dry-it.   

4.2 Peab 

Lina Söderkvist, arbetsledare på byggarbetsplatsen har varit till stor hjälp vid att visa 
runt byggarbetsplatsen och beskrivit projektet.  

Robin Forslund, arbetsledare på byggarbetsplatsen har skickat både K-ritningar och A-
riktningar av husen. 

4.3 Dry-IT 

Tommy Augustsson är diplomerad som fuktsakkunning och har utfört RF- mätningar på 
både burkarna och byggarbetsplatsen. Alla frågor och funderingar om fuktmätningar har han 
hjälpt till med.  

4.4 Internet 

Googles databas har vi använt oss av för att hitta grundläggande information. 

4.5 Litteratur 

Två viktiga litteratur böcker som har använts mycket är ”Betonghandboken material”, 
”Betong-handboken arbetsgång” dessutom har ”Byggnadsmaterial” och ”Praktisk 
byggnadsfysik” används. Det har också lästs genom många broschyrer och informationspapper 
om betong som Swerock använder sig av. 

4.6 Diva 

Från Diva har gamla examensarbetet inom samma ämnes område sökts och läst genom 
för att få en inblick av tidigare undersökningar. 

4.7 Rådet för byggkompetens 

Från RBKs hemsidan har det hämtats information om hur fuktmätningar går till. Det är 
utifrån PBK som Dry-it utgår från. 
 

4.8 Fuktcentrum 

Från Fuktcentrums hemsida har TorkaS programmet laddas ner och information om 
programmet har hämtas där ifrån. 



 

17 

5 Genomförandet 

5.1 Hållfasthets tryckprover efter ett dygn 

Hållfasthets tryckprover gjordes efter ett dygn för ett se skillnader mellan betong med 
accelerator och betong utan accelerator. Två kuber på 150x150x150mm fylldes med betong på 
byggarbetsplatsen. Den ena kuben med accelerator och den andra kuben utan accelerator 
med betong c40/50, vct 0,40.  Kuberna besprutades med membranhärdare och lämnades på 
byggarbetsplatsen för att de skulle vara under samma klimatförutsättningar som själva 
betongplattan. Klimatet under dagen var mycket soligt med en temperatur på tolv till fjorton 
grader och på natten med lägsta temperatur på sex grader. Dagen efter gjordes de första 
tryckproverna. Resultaten visas på tabell 5.1.1. 

 
 

Datum  Betong  Tryckresultat  

2015-04-08 C40/50, vct 0,40 med accelerator 32,4 Mpa 730,0 kN 

 C40/50, vct 0,40 utan accelerator 27,2 Mpa 612,6 kN 

  
Tabell 5.1.1 Resultaten på första tryckproverna 

 
 

Ett till tryckprov gjordes för att betongen utan acceleratorn visade ett för högt 
tryckresultat och det var inte så trovärdigt för att, enligt riktlinjen på diagram 3.2.6.1, som 
ligger på 21 Mpa, är 27,2 Mpa högt. Tryckprovet följde samma procedur som det första 
tryckprovet. Det var samma betongtyp men utan membranbesprutning. För att förutsättningar 
skulle vara så lika som vid första mätningen gjordes mätningarna på en dag där klimatet var 
nästintill det samma. Vädret under dagen var mycket soligt med en temperatur på elva grader 
och under natten var det två grader. Andra tryckresultatet visas på tabell 5.1.2. 

 
 

Datum  Betong  Tryckresultat  

2015-04-24 C40/50, vct 0,40 utan accelerator 15,6 Mpa 353,7 kN 
 
Tabell 5.1.2 Resultaten på andra tryckprovet 

 
Vid tryckprovet läggs kuben i tryckmaskinen, bild 5.1.1, som påför tryck tills kuben 

uppnår brott.  
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Bild 5.1.1Tryckmaskin 

 
Bild 5.1.2 Resultat 
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5.2 RF mätningar  

5.2.1 Kemiska uttorkningsprover  

De kemiska uttorkningsproven görs för att få en inblick i den kemikaliska reaktionen i 
betongen vid uttorkning då det inte förekommer någon avdunstning. Uttorkningsproven görs i 
målarburkar med lock. Burkarna fylls med betong från samma fabrik som tillverkade betongen 
till byggarbetsplatsen och med samma betongtyp, C40/50, vct 0,40. Två burkar fylldes med 
accelerator och två burkar utan accelerator. Burkarna fylldes enda upp till kanten för att 
utesluta luft under locket. Runt locket lades silikon för att förhindra luftläckage, visas i bild 
5.2.1.1. 

Burkarna ställdes i laborationsmiljö med temperatur på 20 grader och en RF på 85 % där 
ska de vara i två veckor innan borrning utförs. Under de två veckor hinner betongen få 
rumstemperatur och den kemiska uttorkningen har börjat. Efter två veckor utförs borrningen. 
Borrningen gjordes till mitten av burken då det inte tas hänsyn till avdunstningen. När 
borrningen har gjorts ska betongdammet skrapas loss från insidan med en borste och blåsas ut 
med en luftpump, visas i bild 5.2.1.2. När det inte finns någon betongdamm kvar trycks ett 
plaströr med tätmassa runt om röret för att isolera borrhålet ifrån luftläckage, bild 5.2.1.3. 
Plaströrets täthet kontrolleras med en gummiblåsa, bild 5.2.1.4. Plaströret underlättar på ett 
smidigt sätt att kunna göra fler mätningar med god noggrannhet. Plaströret har lock som också 
har tätmassa runtom, bild 5.2.1.5. Innan montering av mätinstrumentet ska det väntas 
ytterligare minst tre dagar för att undvika att mätningen påverkas av värmeutvecklingen som 
uppstår i betongen vid borrning. Bild 5.2.1.6 visar burkarna med monterade mätinstrument. 
Avläsningen kan först ske två dagar efter monteringen av givaren för att borrhålet ska få jämn 
fuktvikt, bild 5.2.1.7. Vid avläsningen ska tätheten i röret kontrolleras.  

Den avlästa värde på RF ska korrigeras på grund av specifika osäkerhetsfaktorer i 
mätningen och fuktmätningsinstrument kalibreras innan man får slutvärdet på RF. 
Mätresultaten finns på tabellerna på sida 27. 

 
 
 

  
Bild 5.2.1.1 Burkarna efter Silicon läggning. 
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Bild 5.2.1.2 visar 1.borrmaskin, 2.luftpump 3.borste och hur betongdamm blås ut 

 
  
  

 
 
Bild 5.2.1.3 visar 1.tätmassa och 2.plaströr 
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Bild 5.2.1.4 en täthetskontroll görs med en gummi blåsa 

 
 
 

 
 
Bild 5.2.1.5 burkarna är klara och ska vila i 3 dagar innan montering avmät instrumentet. 
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Bild 5.2.1.6 burkarna med mätinstrumenten monterade och ska stå i ytligare två dagar. 

 
 
 

 
 
Bild 5.2.1.7 mätning görs. 
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Fuktprotokollen finns som bilaga1 för första mätning, bilaga2 för andra mätning och 
bilaga3 för tredje mätning. 

 
 
Förutsättningar visas på tabell 5.2.1. 

Mätpunkt Konstruktion 

1A Betongprov C40/50 med accelerator 

1B Betongprov C40/50 med accelerator 

2A Betongprov C40/50 utan accelerator 

2B Betongprov C40/50 utan accelerator 
 
Tabell 5.2.1 Förutsättningar på betongen i burkproverna.  

 
 

Första mätresultat visas på tabell 5.2.2.  

Datum Mätpunkt Avläst temp. ⁰C Avläst RF % Slutvärde RF % 

2015-05-04 1A 19,1 77,0 86,0 

 1B 19,0 77,6 86,7 

 2A 19,1 78,8 88,5 

 2B 19,1 77,7 87,5 

 
Tabell 5.2.2 Första mätresultat i burkproverna. 
 

Andra mätresultat visas på tabell 5.2.3.  

Datum Mätpunkt Avläst temp. ⁰C Avläst RF % Slutvärde RF % 

2015-05-20 1A 19,1 78,4 87,5 

 1B 19,0 77,6 86,7 

 2A 19,1 79,8 89,4 

 2B 19,1 78,9 88,7 
 
Tabell 5.2.3  Andra mätresultat i burkproverna. 

 
 
Tredje mätresultat visas på tabell 5.2.4. 

Datum Mätpunkt Avläst temp. ⁰C Avläst RF % Slutvärde RF % 

2015-06-03 1A 19,9 74,1 84,5 

 1B 19,9 79,0 85,2 

 2A 20,0 77,7 83,6 

 2B 20,0 79,3 84,3 

 
Tabell 5.2.4  Tredje mätresultat i burkproverna. 
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5.2.2 RF-mätning på byggarbetsplatsen 

RF-mätningar på byggarbetsplatsen utfördes med samma metod som för burkarna. Det 
gjordes tre mätpunkter i varje hus, Hus D och Hus C. I varje hus är mätpunkterna på 
bottenplattan för betong utan accelerator, på bjälklaget över plan fyra utan accelerator och på 
bjälklaget över plan fyra med accelerator.  

Mätdjupet är inte detsamma som för burkarna för att både ensidig uttorkning och 
tvåsidig uttorkning förekommer. Mätdjupet på bottenplattan räknades fram för ensidig 
uttorkning genom att ta 40 % av konstruktionens djupt (0,4 x 200 = 80 mm). Vid bjälklaglag 
som är tvåsidiguttorkning tas 25 % av konstruktionens djup (0,25 x 240 = 60 mm).  

Mätpunkterna ska placeras där det inte antas vara utsatt för störningar som till exempel 
inläkande regn eller att det inte ska vara i vägen för byggarbetare.  

Innan borrning ska det helst vara klimatskyddat hus i en vecka det vill säga att dörrar, 
fönster och isolering har monteras. Betongen ska ha en temperatur mellan 15-25 grader för att 
inte få så stora avvikelser och mätningen bli godkänd. Efter borrningen ska betongdammet 
borstas och blåsas bort, bild 5.2.2.2, samt plaströret med tätmassa, bild 5.2.2.3, föras in i hålet 
med lock, exakt som med burkarna. För att undvika att någon på bygget trampar på röret och 
för att göra det synligt göms plaströret i en orange burk med lock, bild 5.2.2.4. Sedan utförs 
samma steg som gjordes vid bukmätningarna: vänta i 3 dagar innan montering av instrument, 
bild 5.2.2.5 och bild 5.2.2.6, sen vänta ytligare i två dagar innan avläsningen och sen 
korrigering av den avlästa RF-värde. 

Ritning på mätpunkternas placering finns som bilaga 4 för 1C, bilaga 5 för 1D, bilaga 6 
för 2C, bilaga 7 för 2D, bilaga 8 för 3C och bilaga 9 för 3D. Fuktprotokollen finns som bilaga 10 
för första mätresultat och bilaga 11 för andra mätresultat. För resultattabellerna hänvisas till 
sida 30. 

   
 

 
 
Bild 5.2.2.1 Borrning görs 
 

 
 
Bild 5.2.2.2 Instrumenten 
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Bild 5.2.2.3Plaströr och sättning av tättmassa 
 
 

 
Bild 5.2.2.4 Burken för skydd och synlighet 
 

 
Bild 5.2.2.5 Montering av mätinstrument 
 

 
Bild 5.2.2.6 Mätinstrument göms i burken 
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Förutsättningar visas på tabell 5.2.4. 

Mätpunkt Mätplats Betong Konstruktion Höjd Mätdjup 

1C Hus C C35/45, vct 0,40 Platta på mark 200 mm 80 mm 

1D Hus D C35/45, vct 0,40 Platta på mark 200 mm 80 mm 

2C Hus C C40/50, vct 0,40 
med accelerator 

Plattbärlag m. pågjutning 240 mm 60 mm 

2D Hus D C40/50, vct 0,40 
med accelerator 

Plattbärlag m. pågjutning 240 mm 60 mm 

3C Hus C C40/50, vct 0,40 
med accelerator 

Plattbärlag m. pågjutning 240 mm 60 mm 

3D Hus D C40/50, vct 0,40 
med accelerator 

Plattbärlag m. pågjutning 240 mm 60 mm 

 
Tabell 5.2.4 Förutsättningar på mätpunkterna och betongplattan. 

 
 
 
Första mätresultat visas på tabell 5.2.5. 

Datum Mätpunkt Avläst temp. ⁰C Avläst RF % Slutvärde RF % 

2015-05-13 1C 10,3 80,2 92 

 1D 9,9 77,0 89 

 2C 11,4 76,6 90 

 2D 12,2 79,0 88 

 3C 11,6 80,0 90 

 3D 11,6 74,7 89 
 
Tabell 5.2.5 Första mätresultat på borrmätningen. 

 
Denna mätning kommer att bortses för att avläst temperaturen är lägre än 15 grader 

och mätningen anses som inte godkänd. 
 
 
 
Första mätresultat visas på tabell 5.2.6. 

Datum Mätpunkt Avläst temp. ⁰C Avläst RF % Slutvärde RF % 

2015-08-06 1C 18,3 79,0 88,3 

 1D 17,9 75,7 86,3 

 2C 21,6 68,4 77,8 

 2D 22,4 76,6 81,6 

 3C 21,1 72,9 81,7 

 3D 22,3 71,4 80,9 
 
Tabell 5.2.6 Andra mätresultat på borrmätningen 
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5.3 TorkaS beräkningar  

TorkaS användes för att beräkna den teoretiska uttorkningen på de undersökta 
plattorna. I anvisningarna till programmet uppmärksammas att man inte kan förlita sig på 
resultaten till hundraprocent och att man ska ta hänsyn till mätosäkerheten som uppstår. 
TorkaS beräknar en korrektionsterm för mätosäkerhet.  

I figur 5.3.1 syns helhetsbilden av programmet och där matar man in 
grundförutsättningarna som är vilken slags platta som skall beräknas, med olika 
parametervärden för isolering, gjutdatum, tätthus datum, styrd torkning, slut datum, 
betongtjocklek, vct, vattenhalt och vilken ort byggnaden befinner sig. Vidare kan man välja att 
aktivera flera inställningar, figur 5.3.2, där man har möjligheten att välja formmaterial, om 
betongen är täckt, om det är risk för vind och gjuttemperatur. Efter att ha matat in alla 
parametrar i programmet aktiveras knappen "Beräkna". Om knappen inte är aktiverat betyder 
det att indata saknas eller att inmatat datumen är fel. Resultatet öppnas i en pdf-fil. Resultatet 
är en tabell som visar RF% dag för dag från och med dagen efter gjutdatum till angivet 
slutdatum.   

RF värdet vi får fram med TorkaS kommer att korrigeras för att det finns risk att 
torktiden underskattas för att det används ett vct på 0,40 som anses vara ett lågt värde. 

 

 
Figur 5.3.1 TorkaS helhetsbild  
 

                       

 
Figur 5.3.2 TorkaS fler inställningar aktiverad 
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Fullständig rapport finns som bilagor. Bilaga 12 till bilaga 15 är för första beräkningar och 
bilaga 16 till bilaga 19 är för de andra beräkningarna. 

 
 
Första beräkningen gjorde med parametrar enligt tabell 5.3.1. 

 Hus D Hus C 
Parametrar Bottenplatta bjälklag över plan 4 Bottenplatta bjälklag över plan 4 

Gjutdatum 2014-11-26 2015-03-26 2014-12-16 2015-04-07 

Tätthus 2015-06-25 2015-06-25 2015-07-02 2015-07-02 

Styrd torkning 2015-07-02 2015-07-02 2015-07-09 2015-07-09 

Slut 2015-08-06 2015-08-06 2015-08-06 2015-08-06 

Betongtjocklek 200 mm 190 mm 200 mm 240 mm 

Isolering/bärlag Isolering 200 
mm 

Bärlag 50 mm Isolering 200 
mm 

Bärlag 50 mm 

vct 0,40 0,40 0,40 0,40 

Vattenhalt 210 l/m3 210 l/m3 210 l/m3 210 l/m3 

Ort Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm 
Fler inställningar 

Form - - - - 

Täckning presenning - presenning - 

Vind - - - - 

Gjuttemperatur 20oC - 20oC - 
 
Tabell 5.3.1 Verkliga indata matas i TorkaS för Hus C, Hus D. 
 
 
 
För att se hur parametrarna påverkar uttorkning gjordes en till beräkning med 

parametrar enligt tabell 5.3.2. 

 Hus D Hus C 
Parametrar Bottenplatta bjälklag över plan 4 Bottenplatta bjälklag över plan 4 

Gjutdatum 2014-11-26 2015-03-26 2014-12-16 2015-04-07 

Tätthus 2015-06-25 2015-06-25 2015-07-02 2015-07-02 

Styrd torkning 2015-07-02 2015-07-02 2015-07-09 2015-07-09 

Slut 2015-08-06 2015-08-06 2015-08-06 2015-08-06 

Betongtjocklek 200 mm 190 mm 200 mm 240 mm 

Isolering/bärlag Isolering 200 
mm 

Bärlag 50 mm Isolering 200 
mm 

Bärlag 50 mm 

vct 0,40 0,40 0,40 0,40 

Vattenhalt 210 l/m3 210 l/m3 210 l/m3 210 l/m3 

Ort Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm 
Fler inställningar 

Form - - - - 

Täckning - - - - 

Vind - vind - vind 

Gjuttemperatur - - - - 

 
Tabell 5.3.2  Teoretiska indata matas i TorkaS för Hus C, Hus D. 

 
Värdet för indata täckning och gjuttemperatur togs bort på bottenplattan för att se vad 

det blir för skillnad. Det lades på vind på beräkningar för bjälklag över plan fyra för att det 
ansågs vara blåsigt där. 
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Tabell 5.3.3 visar uträknat RF värde från TorkaS vid slutdatum 

 Hus D Hus C 

 Bottenplatta bjälklag över plan 4 Bottenplatta bjälklag över plan 4 

Första beräkning 83 % 83 % 83 % 84 % 

Andra beräkning 83 % 83 % 82 % 83 % 

 
Tabell 5.3.3 RF värde från TorkaS vid slutdatum. 
 
 
Korrigering av RF sker genom att man läser av korrektionstermen i diagram 5.3.1 för 

betongen vct. Korrektionstermen avrundas till heltal och adderas till beräknad RF. 
 
 

 
 
Diagram 5.3.1 för uppskattning av korrektionsterm avseende prognosticerad RF, utförd med TorkaS 3.2, baserat 
på betongens vct, x. Vid ett vct som är 0,55 eller högre är korrektionstermen y = 0 % RF.  
Diagrammet har upprättats baserat på resultaten från SBUF-projekten nedan. ID: 11970, 12656, 12706, 12941 och 
13085. 
Hämtad: http://www.fuktcentrum.lth.se/fileadmin/fuktcentrum/PDF-
filer/2015/Korrektion_RF_TorkaS_32_20150528.pdf 

            
 
                 RF har beräknats till 82 %, med TorkaS Betongens vct är 0,40. Diagrammet används.  
På x-axeln gå in med vct 0,40 och läs av ca 3,78 % RF på y-axeln. Korrektionstermen avrundas 
till 4 % RF. Beräknad RF läggs ihop med korrektionstermen, 82 + 4 = 86 % RF. En jämförelse av 
den kritiska värde. 86 % är högre vilket innebär att betongen, enligt prognos, måste torka 
längre tid. Denna beräkning görs för alla beräknade värde med TorkaS. På tabell 5.3.4 visas 
korrigeringsresultat: 
   

Beräknad RF vct Korrektionstermen Slut RF 

82 % 0,40 4 % 86 % 

83 % 0,40 4 % 87 % 

84 % 0,40 4 % 88 % 

 
Tabell 5.3.4 RF värde efter korrigeringe 
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6 Analys 

Alla grafer som finnas under analys finns som bilagor i en större skala. Under respektive 
graf kommer anges vilken bilaga den finns i. 

6.1 Tryckhållfastheten  

Diagram 6.1.1 visar resultaten från hållfasthetsproverna. Det visar sig att betong med 
accelerator uppnår mer än 50 % av sin totala hållfasthet redan efter ett dygn. Mellan det första 
och det andra tryckprovet, utan accelerator, finns det en stor hållfasthetsskillnad. Resultatet 
påverkas av bland annat att klimatkonditionerna var olika vid de två olika tillfällen proverna 
skulle tas. Utetemperaturen vid första provtillfället var jämnare under dygnet än vad det var 
under andra provtillfället. Det som kan ha haft en stor påverkan är temperatursänkningen 
under kvällen. Under dagen, vid båda proverna, var temperaturen och klimatet relativ lika.    

Värdet enligt diagram 3.2.6.1 är tagen under laborationsmiljö med en temperatur på 20 
grader det vill säga att ingen uteklimat har påverkat resultatet.  

Under första provtillfället fanns en utetemperatur mycket lägre än +20 grader men 
provkuben hade direkt solljus hela dagen. Direkt solljus påverkar temperaturen på ytan som 
kunde ha värmt upp ytan till en högre temperatur än 20 grader och sedan värmt upp resten av 
kuben. Kubformen är gjord av metall som har hög värmekonduktivitet. Vid det andra 
provtillfället lämnades provkuben utanför Swerocks laboratorium där den fick under dagen stå 
mestadels i skugga. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Diagram 6.1.1 Tryckhållfasthet Resultat,  Bilaga 21 
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6.2 RF resultat 

6.2.1 Kemisk uttorkning 

Den kemiska reaktionen utvecklas olika mellan betong med accelerator och betong utan 
accelerator. Kemiskt uttorkningsresultatet, diagram 6.2.1.1, visar uttorkningskurvan för 
respektive prov.  

Vid den första mätningen har betong med accelerator en lägre RF-värde än betong utan 
accelerator. Det som inträffar är att betong med acceleratorn, som innehåller kalciumklorid, 
skyndar hydratationsprocessen och därmed ökar bildningen av kalciumsilkathydrater. När 
hydratationsprocessen sker används vattenpartiklar för att bilda kalciumsilkathydrater. Vid 
tillsatt kalciumklorid i betongen kommer hydratationsprocessen att ske snabbare det vill säga 
att upptagande av vattenpartiklar ökar och till följd sker en fortare uttorkning. För betong utan 
accelerator sker hydratations-processen i en långsammare takt och det påverkar upptagande 
av vattenpartiklar. 

Mellan den första och den andra mätningen sker en stigning av RF som kan beror på ett 
luftläckage som kunde ha skett när första mätning gjordes. Porstrukturen i generellt är tätare i 
betong med accelerator och fuktökningen sker inte lika drastiskt som i betong utan 
accelerator. När fukt tränger sig i betongen sker en diffusionsprocess och en ny process med 
hydratation vid cementkornets yta uppstår. 

Efter andra mätningen börjar RF-värdet återigen sjukna. För betong med accelerator 
sker sänkningen långsammare än vad det skedde innan första mätningen togs. För betong utan 
accelerator är sänkningshastigheten nästan densamma som vid innan första mätningen. En 
hypotes är formulerad där, när accelerator finns i betongen, saktas hydratationsprocessen ner 
efter att betongen har blivit utsatt för fukt. Detta sker för att betongen består redan av stor del 
av kalciumsilkathydrater då stabiliseringsprocessen löstes upp snabbt med kalciumkloriden och 
fukten har svårare att nå cementkornets yta. Det tjocka lagret av kalciumsilkathydrat gör det 
svårare för fukten att ta sig genom och långsamprocess med hydratation uppstår. För betong 
utan accelerator är halterna av kalciumsilkathydrater lägre, ett tunnare lager som gör att 
porstrukturen är porösare och att fukten transporteras fortare. Fukten når cementkornens yta 
snabbare och hydratationsprocessens sänkningshastighet är snabbare än i betong med 
accelerator. 
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Diagram6.2.1.1 Burkmätningsresultat - Kemiska uttorkning, Bilaga 22 
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6.2.2 Byggarbetsplatsens RF resultat 

Uppmätt RF-värdet från byggarbetsplatsen kommer att utgå från den avlästa RF värdet 
och inte slutvärde av RF. Detta görs för att i det avlästa värdet finns det alltid en osäkerhet 
som är +/- det avlästa värdet. Osäkerheten adderas alltid till det avlästa värdet för att på det 
sättet kommer RF värdet bli högre och ge en bättre uttorkningsmarginal. Detta är viktigt vid 
golvmontering men i detta fall undersöks betongens uttorkning så osäkerheten som finns 
kommer vara +/- det avlästa värdet.      

Mätpunkterna på grundplanen är placerade där det finns en betongförstärkning av 
plattan. Tjockleken på plattan vid de punkterna är 400mm men mätdjupet är tagen på 40% av 
200mm som är tjockleken på betongplattan utan förstärkning. Detta gör ingen skillnad vid RF 
mätningsresultat för att man undersöker fukthalten över hela betongplattan. Om man skulle 
vilja veta fukthalten vid betongförstärkningen skulle man ha tagit ett djup på 40% av 400mm.  

Enligt Dry-it som utgår från erfarenheter av tidigare resultat ska djupet på för-
stärkningen inte påverka resultatet. För att mätdjupet är beräknat för betongplattans tjocklek 
utan förstärkning. 

När den första mätningen från byggarbetsplatsen togs saknades det dörrar, fönster och 
entrépartierna det vill säga att det inte var styrt som inomhus klimat. Den påverkade 
stomtemperaturen uppnådde inte en godkänd temperatur och mätningen blev inte godkänd. 
Det är resultaten från den andra mätningen som används och inte från den första mätningen.  

Resultat visas på tabell 6.2.1 och tabell 6.2.2. Hus D har en mindre utspridning av de 
avlästa värdena medan Hus C har större utspridning. Tanken är att i HusC fanns stora mängder 
vatten i bottenplattan som kunde ha påverkat fuktigheten i betongen. Bild 6.2.4.1 visar vatten i 
bottenplattan på hus C som också kunde ha påverkat den stora skillnaden mellan båda 
grundplattor 1D och 1C. 

I mätningarna mellan betong med accelerator (2D och 2C) och betong utan accelerator 
(3D och 3C) finns det stora skillnader. RF värde för Hus D, punkt 2D med accelerator, ger ett 
högre värde på RF än punkt 3D utan accelerator. För Hus C är det tvärtom, punkt 2C med 
accelerator, har ett lägre värde än 3C utan accelerator. En hypotes är att punkten 2D ligger 
precis vid gränsen där betong med accelerator och betong utan accelerator möts och i värsta 
fall ligger den vid betong utan accelerator. 

  
   
 
 

Hus D, punkt (-) Osäkerheten Avläst RF (+) Osäkerheten 

1D 65,1 75,7 86,3 

2D 71,6 76,6 81,6 

3D 61,9 71,4 80,9 
 
Tabell 6.2.1 RF värde borrproverna i Hus D. 
 
 

Hus C, punkt (-) Osäkerheten Avläst RF (+) Osäkerheten 

1C 69,7 79,0 88,3 

2C 59,0 68,4 77,8 

3C 64,1 72,9 81,7 
 
Tabell 6.2.2 RF värde borrproverna i Hus C. 
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6.2.3 TorkaS beräkningar  

De utförda beräkningarna från TorkaS jämförs och analyseras. En noggrannare 
uppskattning av TorkaS resultatet har gjorts genom att räkna ut skillnaden i antal dagar mellan 
1 % sänkning och sedan delat 1 % i antal dagar för att veta hur mycket RF sänks varje dag. 
Detta har gjorts för varje RF sänkning för att kunna göra grafer som visar uttorkningsförloppet 
dock utan korrigeringen.  

Först visas diagram 6.2.3.1 som utgår från de angivna parametrarna som är 
parametrarna vid gjutningen av plattorna i byggarbetsplatsen. Diagram 6.2.3.1 visar med 
ändrade parametrar (ändrade parametrar är parametrarna som valdes för att kunna jämföra 
de olika parametrarnas påverkning på TorkaS resultat). Under de två diagrammen har den 
beräknat RF korrigerat, tabell 6.2.3 och tabell 6.2.4. Det ger stor skillnad på RF efter korrigerat 
värde.  

På båda diagrammen, diagram 6.2.3.1 och 6.2.3.2, syns det tydligt att betongens 
uttorkning i början är viktigt och ger indikation på hur den kommer fortsätta. En snabb 
uttorkning i början ger en snävare kurva än om uttorkningen sker långsammare. På båda 
diagrammen kan man jämföra de två bottenplan. Hus C har i båda diagrammen en snabbare 
uttorkning i början och når en lägre slut RF-värde. 

 
 

 
 
 
Diagram 6.2.3.1 TorkaS resultat för angivna värde, Bilaga 23 

 
 
 

 Beräknad RF % Korrigerad RF % 

Bottenplan. Hus D med täckning och 
betongvärme 

83,60 87,60 

Bottenplan. Hus C med täckning och 
betongvärme 

83,32 87,32 

Bjälklag över plan 4 Hus D 83,69 87,69 

Bjälklag över plan 4 Hus C 84,18 88,18 
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Tabell 6.2.3 RF slut värde med TorkaS och efter korrigering. 
 

 
 
Diagram 6.2.3.2 TorkaS resultat med ändrade parametrar, Bilaga 24 

 
 

 Beräknad RF % Korrigerad RF % 

Bottenplan. Hus D utan täckning och 
betongvärme 

83,26 87,26 

Bottenplan. Hus C utan täckning och 
betongvärme 

82,83 86,83 

Bjälklag över plan 4 Hus D med vind 83,26 87,26 

Bjälklag över plan 4 Hus C med vind 83,59 87,59 
 
Tabell 6.2.4 RF slut värde med TorkaS och efter korrigering under andra förutsättningar än de givna. 
 

 
Bottenplattorna jämförs i diagram 6.2.3.3. Det visar att uttorkning i början är bättre med 

betong utan täckning och utan betongvärme vid gjutning.  
Täckning i samband med betongvärme vid gjutning får en långsammare uttorkning i 

början. En tanke är att TorkaS tar hänsyn till att det bildas mycket fukt och kondens under 
presenningen och absorption kan ske. Det bildas kondens för att det blir stora 
temperaturskillnaden mellan betongvärme och utetemperaturen. Uttorkningen av fukten sker 
först när täckningen tas bort.  Vid uttorkning utan täckning blir inte fukten instängt och 
betongen torkar ut snabbare.   

Gjutningen skedde under de första vintermånaderna, november och december. Vid den 
tiden finns det mycket regn, slask och snö. Täckning hindrar också betongen att utsättas för 
ytligare fukt. 

Betongen som användes vid gjutningen av bottenplattorna innehåller luft, som påverkar 
att vct reduceras. Luft i betongen används i syfte till att göra den frostbeständig. Täckning har 
varit en bra lösning till att hålla passande mängd fukt i betongen för att hydratation skall 
utveckla sig tillfredställande. På det sättet hindras betongen från en ofullständig härdning och 
för att undvika få plastiska krympsprikor vid för tidigt uttorkning med tanke på att vct har ett 
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lågt värde (0,40). Vilket värde på vct får med tillsatt luft beror mycket på vad det är för betong 
kvalité och mängd luft. 

 
 
Diagram 6.2.3.3 TorkaS resultat, bottenplan, med olika parametrar, Bilaga 25 

 
 
Bjälklagen jämförs i diagram 6.2.3.4. Uttorkningen med vind påverkar att en snabbare 

uttorkning sker i början och en lägre RF uppnås i slutet. Skillnaden mellan det uträknade värdet 
med vind och utan vind är inte stor. 

Det är svårt att uppskatta vad som räknas som vind och vad som är stark vind i TorkaS. 
Inga tydliga riktlinjer finns på hur starkt det måste blåsa för att klassas som vind/ stark vind. 
Vid vind är det viktigaste att skydda betongen de första timmarna för att ingen sprickbildning 
ska uppstår, till exempel med membranhärdning som det gjordes på byggarbetsplatsen. För att 
ha bra marginaler kan man undvika att använda vind i TorkaS. 
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Diagram 6.2.3.4 TorkaS resultat, bjälklag över plan fyra, med olika parametrar, Bilaga 26 

6.2.4 Byggarbetsplatsen och TorkaS resultat 

RF-mätningarna från byggarbetsplatsen kommer att jämföras och analyseras med 
beräkningarna från TorkaS. TorkaS RF-värden kan jämföras med slutvärde från RF-mätningar 
på byggarbetsplatsen. Att jämföra det avlästa RF värdet från mätningen på byggarbetsplatsen 
är inte likvärdigt för att den innehåller inge säkerhetsmarginal. TorkaS använder sig av 
säkerhetsmarginaler lika så slut RF-värdet från mätningsresultaten på byggarbetsplatsen. 

 
 

 RF-mätningsresultat TorkaS med korrigering 

Avlästa värde Slutvärde Första Andra 

med 
accelera- 
tor 

utan 
accelera-
tor 

med 
accelera-
tor 

utan 
accelera- 
tor 

beräkning beräkning 

Hus D     

Grundplan 75,7 86,3 87,6 87,3 

Bjälklag över 
plan 4 

76,6 71,4 81,6 80,9 87,7 86,8 

Hus C     

Grundplan 79,0 88,3 87,3 87,3 

Bjälklag över 
plan 4 

68,4 72,9 77,8 81,7 88,2 87,6 

 
                Tabell 6.2.6  Jämförelse på mätresultat mellan avlästavärden på arbetsplatsen (både med och utan accelerator) och med 
TorkaS värden. Grön markering visar värden under beräknade värde med TorkaS och röda värden övestiger. 

 
 
Alla värden från RF mätningsresultat, förutom en, är lägre än det beräknade värdet med 

TorkaS.  
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Orsaken till att det blev skillnad mellan praktiska mätresultat på arbetsplatsen och de 
teoretiska resultaten från TorkaS är att TorkaS inte tar hänsyn till faktorerna som kan uppstå 
på arbetsplatsen. Exempel på faktorer som kan ge en negativ påverkning är vattenläckage, 
regnbelastning under byggtiden och relativa fuktighet hos omgivningen. Andra faktorer som 
kan anses ge en positiv påverkning är vind, sol, hög utetemperatur och tillsatsmedel.  

Följaktligen blev det ganska små skillnader mellan praktiska och teoretiska resultaten för 
grundplattan. För bjälklag över plan 4 blev skillnaderna på ungefär -6% RF som enligt TorkaS 
motsvarar ungefär 4,5 månader uttorkningstid. Det är en stor beräknings fel då man alltid 
kräver att förminska byggtiden och det går inte att göra om TorkaS beräknar ett högre RF än 
den praktiska. 

Mätningen på grundplan i hus C ger ett mycket högre värde än övriga. I kapitel 5.2.1 
visas att betongtemperaturen har inge större påverkan till det höga värdet för att betong 
temperaturen på hus D är lägre men ändå uppnått ett lägre värde på RF. 

Vid studiebesöken på arbetsplatsen märkte vi att en ganska stor mängd vattenläckage 
på hus C som inte hade tagits om hand på grundplanen. Bild 6.2.4.1 visar de mängder vatten. 

Omständigheterna med vädret mellan de två praktiska mätningarna har bestått av 
mycket regnbelastning och har varit högt fukthalt i luften. Vad de praktiska mätresultaten visar 
är att de omständigheterna inte har påverkat mycket resultaten för att huset var bra klimat 
skyddat.    

 
 
 

 
 

Bild 6.2.4.1 visar mängden vatten i husC 
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7 Slutsatser 

Accelererande tillsatsmedel som påverkande faktor på betongens uttorkningstid har inte 
undersöks tidigare. Undersökningarna ger oss en bra grund till att dra en slutsats om att 
frågeställningen kring den praktiska uttorkningen i betongen med och utan accelerator har 
varit positiv för att det förekommer skillnader vid uttorkningen mellan betong med accelerator 
och betong utan. Skillnaderna som blev är likväl inte så stora men tillräckligt drivande att 
fortsätta med större fältstudier.  

Slutsatsen som dras efter att ha jämfört de praktiska fuktmätningarna på 
byggarbetsplatsen mot resultatet från TorkaS är att det skiljer ganska mycket. De praktiska 
resultaten var lägre en de teoretiska, förutom en mätning. TorkaS ger en bra indikativ på ett 
godtycklig RF. 
            TorkaS tar inte hänsyn till de faktorer som kan uppstå på arbetsplatsen. Exempel på 
faktorer som kan ge en negativ påverkning är vattenläckage, regnbelastning under byggtiden 
och relativa fuktighet hos omgivningen. Andra faktorer som kan anses ge en positiv påverkning 
är vind, sol, hög utetemperatur och tillsatsmedel. 
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8 Rekommendationer 

 Slutsatserna ger in indikation för företaget, Swerock, att fortsätta med en djupare 
forskning inom området i form av examensarbete eller doktorand arbete. Det är ett 
intressant område som behöver fortsatt forskning.  

 

 Vid djupare forskningar rekommenderas att göra fler undersökningar på byggarbetsplatser 
och vid olika projekt för att få en noggrannare approximation av hur accelererande 
tillsatsmedlen påverkar uttorkningstiden. 

 

 För att tydliggöra vad som sker vid den kemiska uttorkningen rekommenderas att göra fler 
mätningar i samma burk och att göra flera undersökningar vid olika tidsperioder.  

 

 Vid användning av TorkaS rekommenderas att använda de vanliga parametrar vid första 
hand och vid inmatning av fler parametrar göra två uträkningar, analysera skillnaden och 
evaluera de olika faktorer som kan förekomma i verkligheten innan det görs ett beslut.   
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