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Abstract 
The maturation of concrete is strongly affected by surrounding temperature and wind conditions. 

During the summer, when the temperature is around 20 °C, there are normally no complications 

when stripping form but when the outdoor temperature is around 0 °C there is a risk of collapse and 

other complications. The general rule is that the compressive strength of the concrete has to reach 5 

MPa before form stripping is allowed to be performed. Some tools, for example the computer 

program Hett11, are available to help you create a predicted, theoretical, picture of how the 

concrete’s compressive strength develops under certain conditions but the material parameters that 

are used by the program are out of date. 

The purpose of this thesis is to update the old material parameters in Hett11 and to create a 

document of recommendation that consists of different measures that has to be done to be able to 

strip a form after 18 hours.  

This thesis is composed of both theoretical and practical parts which are comprised of: 

 Litterature studies  

 Laborations 

 Field studies 

 Data collection of comlpleted laborations and field studies 

 Evaluation of material parameters 

 Verification of material parameters 

 Simulations in Hett11 

The thesis was conducted in collaboration with Betongindustri AB. 

  



 
 

  



 
 

Förord 
Det här examensarbetet har utförts i samarbete med Betongindustri AB och genomfördes under 
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idén till detta examensarbete. 

Vi vill även tacka Jan-Erik Jonasson, professor på Luleå tekniska universitet, för utvärderingen av våra 

laborationsresultat. Utan hans hjälp hade det varit svårt att fullfölja examensarbetet. 

Vidare vill vi tacka vår handledare Bengt Hjort för värdefull hanledning. 

Slutligen vill vi passa på att tacka följande personer: 
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Sammanfattning 
Betong är ett byggnadsmaterial vars hållfasthetsutveckling är starkt väder- temperaturberoende. Vid 

lägre temperaturer, speciellt under fryspunkten, finns det en ovisshet om när en betongform kan 

rivas utan att ras eller andra komplikationer uppstår. Vanligtvis gjuts en betongvägg på 

eftermiddagen och formas av morgonen därpå. Under sommarhalvåret, när temperaturen är runt 20 

°C, är det normal inga problem, men under vintertid kan det finnas en svårighet att bedöma om 

betongväggen har uppnått det hållfasthetskrav som krävs för avformning. En tumregel som finns är 

att en betongvägg ska ha uppnått 5 MPa innan avformning kan ske. Det finns hjälpmedel, som 

simuleringsprogrammet Hett11, men problemet är att programmet använder sig av föråldrade 

materialparametrar vilket ger en felaktig bild över hållfasthetsutvecklingen.  

Syftet med arbetet är att uppdatera de gamla materialparametrarna i Hett11 och skapa ett 

rekommendationsdokument som anger vilka åtgärder som krävs för att ha möjlighet att riva en 

väggform efter 18 timmar.    

Rapporten är uppbyggd av både teoretiska och praktiska moment som innefattas av: 

 Litteraturstudier  

 Laborationer 

 Fältstudier 

 Datainsamling av genomförda laborationer och fältstudier 

 Utvärdering av materialparametrar 

 Verifiering av materialparametrar 

 Simulering i Hett11 

Litteraturstudierna utfördes genom sökningar rörande ämnet ung betong. Insamling av information 

genomfördes via internet, bibliotek, högskolans egen databas och via kunskapsutbyten med högt 

kunniga personer inom ämnet. 

Laborationerna bestod av sju försök. Betongtyperna som använts var i hållfasthetsintervallet C25/30 

till C32/40. Till försöken har byggcement och snabbhärdande cement (SH) använts. Acceleratorer har 

tillsats i betongblandningen för att se hur stor påverkan det har för hållfasthetsutvecklingen vid låga 

temperaturer. Provkropparna förvarades i formar som har dimensionerna 100*100*100 (mm3). Vid 

varje laborationsförsök gjöts 15 stycken provkroppar. Dessa provkroppar delades upp i tre grupper 

om fem i varje som förvarades i vattenbad med tre olika temperaturer; 5 °C,20 °C och 40 °C. Utöver 

dessa 15 provkroppar tillverkades ytterligare en provkropp för bestämning av 28 dygns hållfastheten. 

Denna provkropp förvarades i vattenbadet med temperaturen 20 °C. Temperaturutvecklingen i 

kuberna registrerades kontinuerligt under betongens mognande. Varje provkropp märktes med den 

åldern (18h, 24h, 48h, 72h, 168h, 28d) kuben skulle ha vid provtryckningen. Ett semi-adiabatiskt test 

utfördes för att bestämma avkylningstalet för respektive betong. Den hållfasthets- och 

temperaturdata som erhölls används som underlag till utvärderingen av materialparametrarna. 

För att veta om materialparametrarna stämde genomfördes fyra stycken fältstudier där en 

betongdator användes för att logga temperaturutvecklingen i olika delar av en vägg. Detta material 

användes sedan för verifikationen av de nya materialparametrarna där man jämförde den teoretiska 

temperaturutvecklingen med fältstudiernas resultat. 



 
 

Slutligen skapades en rekommendationsmatris som beskriver vilka åtgärder som behövs för olika 

betongtyper under varierande temperatur- och vindförhållanden. 

Examensarbetet utfördes i samarbete med Betongindustri AB. De har bidragit med resurser som 

krävts under arbetets gång och med god kompetens. 
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1.0 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Betong är ett byggnadsmaterial som är starkt beroende av omgivande väderlek och temperatur 

under hållfasthetsutvecklingen, speciellt i tidig ålder. Tidpunkten när en väggform skall rivas efter 

gjutning bestäms oftast genom rutin, d.v.s. 16-18 timmar efter gjutning. Denna väntetid kan variera 

beroende på vilken sorts konstruktion det är frågan om. Kraven som finns vid formrivning är 

självfallet att väggen ska stå kvar, men också att ingjutningsgods och elinstallationer ska sitta kvar. En 

tumregel som finns är att betongen ska ha uppnått 5 MPa innan formrivning kan starta. Detta är 

normalt sett inga problem under sommartid, då temperaturen oftast ligger runt 20°C. 

Under vintertid, då temperaturen kan variera runt 0°C, är det stor risk att hållfasthetsutvecklingen 

mer eller mindre avstannar och att betongen t.o.m. får frysskador, vilket kan leda till ras av t.ex. vägg 

eller att delar av väggen går sönder. Även om gjutning har gjorts på eftermiddagen då temperaturen 

är runt 5°C, kan det under natten skifta till minusgrader och det kan leda till att hållfasthetstillväxten 

avstannar. Vid 20°C når konstruktionen en hållfasthet över 5 MPa utan problem efter 16-18 timmar, 

men när temperaturen är 5 °C så kommer hållfasthetsutvecklingen endast upp i cirka 25 % av den 

som uppnås vid 20 °C. 

Svårigheten ligger dock i att veta vilken/vilka åtgärder som behövs för att vara säker på att uppnå 

önskad hållfasthet. Simuleringsprogram finns till hjälp men de betongparametrar som används i 

programmen är föråldrade, data som är framtaget för många år sedan med andra typer av cement 

och andra tillsatsmedel. Det är således inte alls säkert att programmets teoretiska bild 

överensstämmer med verkligheten. 

1.2 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att uppdatera gamla materialparametrar som används i 

datorprogrammet Hett11. Med hjälp av Hett11 och med de nya materialparametrarna vill vi också 

skapa ett rekommendationsdokument/tabeller för vilka åtgärder som skall göras för att man skall ha 

möjlighet att riva betongform inom skälig tid och utan risk för ras eller andra komplikationer. 
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1.3 Omfattning - genomförande 
Vårt examensarbete baserades på litteraturstudier, laborationsförsök och fältstudier. 

Inledningsvis genomfördes en litteraturstudie för att utöka vår egen kunskap inom ämnet. 

Litteraturstudier gav oss också vetskap om liknande uppsatser, forskningsprojekt och verkliga 

händelser som rör mognadsutveckling av betong. Våra egna erfarenheter och kontakter med aktörer 

i branschen gav oss också en övergripande förståelse om betongens beteende. 

Därefter utfördes sex stycken laborationsförsök med olika betongsorter. Laborationsförsöken 

omfattades av gjutning, hållfasthetstester, temperaturloggning och semi-adiabatisk mätning. De 

sammanställda resultaten från laborationsförsöken skickades till utvärdering för att få fram de nya 

betongparametrarna.  

Antalet betongsorter som genomgått de olika testerna uppgår till sex stycken: 

Tabell 1.3:1 – Betongsorter som användes till laborationsförsöken 

Väggar Betongkvalitet Cementtyp Tillsatsmedel 

 C25/30 16 S4 Byggcement  

Byggcement Accelerator 3 % 

SH-cement  

C32/40 16 S4 Byggcement  

Byggcement Accelerator 3 % 

SH-cement  

 

Med simuleringsprogram som Hett11 kan man, med hjälp av de nya materialparametrarna, skapa en 

teoretisk bild över hållfasthetsutvecklingen i betongen.  Genom fältstudier på byggarbetsplatser 

undersöktes det om den teoretiska bilden stämde överens med verkligheten. Detta material var 

sedan till hjälp för att lättare kunna bestämma vilken/vilka åtgärder som ska göras vid formning och 

gjutning, samt när form kan rivas. Det har sammanfattats i ett rekommendationsdokument/tabeller.  

Fältstudierna ägde rum på ett av JM:s nybyggnationsprojekt i Göteborg. Betongleverantör var 

Betongindustri och det var i synnerhet väggjutningar som togs i beaktning.  

1.4 Begränsningar 
Arbetet går ut på att studera betongens mognadsutveckling. På grund av tidsmässiga och 

resursmässiga skäl har rapporten begränsats till följande:  

 De betongsorter som presenteras i tabell 1.3:1 har studerats  

 Två fältstudier, båda i Göteborgsregionen, har genomförts 

 Fältstudierna inskränker sig till att behandla väggar 

 Ekonomiska analyser har inte genomförts 
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1.5 Beteckningar 
      28 dygns hållfasthet, [MPa] 

   Ekvivalent tid, [h] 

   Anpassningsparametrar för referenshållfastheten, [h] 

   Anpassningsparametrar för referenshållfastheten, [h] 

   Anpassningsparametrar för referenshållfastheten, [-] 

   
   

 referenshållfasthet, [MPa] 

   Betongens hållfasthet vid ekvivalent tid, [MPa] 

    Mognadsfaktor eller temperaturfaktor 

      Mognadsfaktor beroende av tillsatsmedel 

     Mognadsfaktor beroende av den relativa fuktigheten i betongporerna 

   Den specifika aktiveringsenergin, [K] 

   Aktiveringsenergin, [J/mol] 

   Allmänna gaskonstanten 8,314·10-6, [J/(mol·K) 

  ,     Anpassningsparametrar som bestäms av tidigare försöksvärden  

    Totalt utvecklad hydratationsvärme per betongvolym, [J/m3] 

      Totalt utvecklad hydratationsvärme per cementvolym, [j/kg] 

   Betongens cementhalt, [kg/m3] 

   Cementets hydratationsgrad 

    Cementets hydrationsvärme efter fullständig hydratation (α=1), [J/kg] 

    Värmeförluster per tidsenhet till omgivningen, [W/m3] 

    Genererad värme per tidsenhet, [W/m3]  

    Av hydratationen genererad värmeeffekt per betongvolym, [W/m3]  

a  Avkylningstal eller hydratationshastighet, [1/s] eller [1/h] 

   Specifik värmekapacitet, [J/kg·K]  

   Temperatur, [°C] 

    Omgivningstemperatur, [°C] 

      Reaktionsvärme per volymenhet i betong, [J/m3] 
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    Värme för motsvarande temperatur, [J/m3] 

    Värmeförluster, [J/m3] 

      Reaktionsvärme per volymenhet i betong, [J/m3] 

     Ändringen av Värmeförluster, [J/m3] 

    Ekvivalenta mognadstiden   
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2.0 Mognadsutveckling i ung betong 
Betong är ett byggnadsmaterial vars hållfasthetsutveckling är starkt väder- och temperaturberoende. 

När betongens alla komponenter blandas ihop startar härdningsprocessen. För att den kemiska 

processen i betongen skall fortgå behövs en temperatur över 0°C vilket kan vara ett problem under 

vintertid.  

Utvecklingen av betongens hållfasthet beror främst på sex stycken faktorer:  

 Cementtyp 

 Cementhalt 

 Omgivande temperatur 

 Tid 

 Tillsatsmedel, mängd och typ 

 Vattencementtal (vct) 

Vid användning av t.ex. snabbhärdande cement, vilket innehåller finare malda material, ökar 

reaktionshastigheten och värmeutvecklingen.  Vid högre mängd cement ökar reaktionshastigheten 

och värmeutvecklingen ytterligare. Hållfasthetsutvecklingen är större i det tidigare skedet med en 

högre omgivande temperatur än vid lägre temperatur. Detta beror på att den kemiska reaktionen i 

betongen startar lättare och en högre värmeutveckling sker. Tiden är en faktor som är avgörande för 

betongens hållfasthet. Hållfastheten kan räknas ut med hjälp av ekvivalent mognadsålder och 

tendenskurva för aktuell betongkvalitet. 

2.1 Modeller 
Nedan redovisas ett antal materialrelaterade modeller som ligger till grund för beskrivning av 

hållfasthetsutvecklingen. 

2.1.1 Hållfasthetsutveckling 

Referenshållfastheten, hållfasthetsförloppet vid 20°C, utan hänsyn till effekterna av förhöjd 

härdningstemperatur kan beskrivas genom1: 

   
   

 {
   (

  

  
)
  
         

                
 (  √(

      
     

))
       

   (1.1.1:1) 

   
   

 = Referenshållfasthet, [MPa] 

   = Betongens hållfasthet vid ekvivalent tid, [MPa] 

   = Anpassningsparameter för referenshållfastheten, [-] 

   = Anpassningsparameter för referenshållfastheten, [h] 

   = Anpassningsparameter för referenshållfastheten, [h] 

  

                                                           
1
 Jonasson, J-E. Fjellström, P. (2011), ”Mätning och modellering av hållfasthets- och värme-utveckling för 

betonger med svenska cement”, s.2, ekv. 2-1 
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2.1.2 Ekvivalent mognadsålder 

Uträkning av den ekvivalenta mognadstiden2: 

   ∫        
 

 
           ( ) [h]   (1.1.2:1) 

   = Mognadsfaktor beroende enbart av betongtemperaturen.  

  {

             
             
             

 

      = 0, Vid avsaknad av tillsatsmedel. Beroende på mängden tillsatsmedel, 

 accelerator eller retardationsmedel, varierar     . 

    =1 då materialet är helt fuktigt, dvs. RH=100%  

Δte(0) =En faktor som varierar beroende på när delar av en konstruktion gjuts eller vid 

användning av tillsatsmedel.   

Uträkning av mognadsfaktorn,   , beskrivs som en funktion av temperaturen3: 

    
  ((

 

   
) (

 

     
))

     (1.1.2:2) 

Definitionen av den specifika aktiveringsenergin: 

  (
 

 
), [K]    (1.1.2:3) 

E =Aktiveringsenergin  [J/mol] 

R = Allmänna gaskonstanten 8,314·10-6 [J/(mol·K)] 

Genom försök har anpassningar för svenskt cement gjorts. Detta ger att θ kan beskrivas med 

uttrycket4: 

     (
  

    
)
  

     (1.1.2:4) 

θ0 och κ3 är anpassningsparametrar som bestäms av tidigare försöksvärden. 

2.1.3 Hydratationsvärme 

Vid kontakt mellan vatten och cement sker olika hydratiseringsprocesser. Under 

hydratationsprocessen frigörs värme. Mängden värme som frigörs anses vara direkt proportionell 

mot mängden cement och vid en godtycklig tidpunkt kan man beskriva värmemängden med5: 

          [J/m3]   (1.1.3:1) 

Qc  = totalt utvecklad hydratationsvärme per betongvolym, [J/m3] 

qcem = totalt utvecklad hydratationsvärme per kilogram cement, [j/kg] 

C = betongens cementhalt, [kg/m3] 

                                                           
2
 Jonasson, J-E. (1997), ”Betonghandbok – Material”, kap. 16.3, s.556-557  

3
 Jonasson, J-E. (1997), ”Betonghandbok – Material”, kap. 16.3, s.557 

4
 Jonasson, J-E. (1997), ”Betonghandbok – Material”, kap. 16.3, s.558 

5
 Jonasson, J-E. (1997), ”Betonghandbok – Material”, kap. 16.2, s.548  
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Vidare kan man utveckla detta uttryck vid behov av beräkning av temperaturförlopp: 

   (
   

  
)  (

     

  
)    [W/m3]   (1.1.3:2) 

   = av hydratationen genererad värmeeffekt per betongvolym, [W/m3]  

Hydratationsvärmen anses även vara proportionell mot cementets hydratationsgrad: 

              (1.1.3:3) 

  = Cementets hydratationsgrad 

   = Cementets hydratationsvärme vid fullständig hydratation (α=1), [J/kg] 

2.1.3.1 Semi-adiabatisk metod 

Vid bestämning av betongens värmeutveckling kan ett semi-adiabatiskt test utföras. En nygjuten 

betongkropp placeras i en väl isolerad låda. Isoleringen är av cellplast på grund av dess goda 

värmeisolerande förmåga och låga värmekapacitet. En temperaturgivare placeras centriskt i 

betongkroppen för att mäta av temperaturen under ett bestämt tidsintervall. En så kallad 

betongdator används till hjälp för att dokumentera detta. I det slutna klimatet ökar betongkroppens 

temperatur och når maxtemperaturen efter cirka ett dygn. När avkylningskurvan har avtagit och 

därmed håller en konstant temperatur, ska lådan på nytt värmas upp. Då kan ett avkylningstal 

bestämmas under den kommande avkylningen. Avkylningstalet bestäms för att bestämma hur väl 

isoleringen fungerar.  
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Värmebalansen mellan betongkroppen och omgivningen kan beräknas enligt följande formel6: 

    (
  

  
)        [W/m3]   (1.1.3.1:1)  

PE = Värmeförluster per volymenhet till omgivningen, [W/m3] 

PH = Genererad värme per volymenhet, [W/m3] 

c = Specifik värmekapacitet, [J/kg·K] 

   = Densitet, [kg/m3] 

PE kan beräknas på följande sätt7:  

        (    )  [W/m3]   (1.1.3.1:2) 

a = avkylningstal, [1/s] 

T = Temperatur, [°C] 

TE = Omgivningstemperatur, [°C] 

När väl avkylningstalet är känt kan formel 1.1.3.1:2 sättas in i formel 1.1.3.1:1 vilket ger8: 

       (
  

  
)       (    ) [W/m3]   (1.1.3.1:3) 

Den genererade värmen per tidsenhet, PH, integreras med avseende på tiden och ger 

reaktionsvärmet Wbtg. Variablerna ρ ,c och a sätts till konstanter oberoende på vilken betong som 

används. Anledningen till att ρ och c kan sättas som konstanter beror på att dessa variabler inte har 

någon betydelse för temperaturförloppet i en betongkonstruktion9. 

          (∫      (∫ (    )    
    

 
 ∫ (    )    

 

    
)

 

  
) [J/m3] (1.1.3.1:4) 

En förenkling ger: 

                   (1.1.3.1:5) 

       (    )     (1.1.3.1:6) 

         ∫ (    )    
    

 
    (1.1.3.1:7) 

          ∫ (    )    
 

    
    (1.1.3.1:8) 

     = Reaktionsvärme per volymenhet i betong, [J/m3] 

   = Värme för motsvarande temperatur, [J/m3] 

   = Värmeförluster, [J/m3] 

    = Ändringen av Värmeförluster [J/m3] 

                                                           
6
 Ekerfors. K, (1995), ”Mognadsutveckling i ung betong - Temperaturkänslighet, hållfasthet och 

värmeutveckling”, kap. 2.3.1, s.26 
7
 Ekerfors. K, (1995), ”Mognadsutveckling i ung betong - Temperaturkänslighet, hållfasthet och 

värmeutveckling”, kap. 2.3.1, s.27 
8
 Ekerfors. K, (1995), ”Mognadsutveckling i ung betong - Temperaturkänslighet, hållfasthet och 

värmeutveckling”, kap. 2.3.1, s.27 
9
 Ekerfors. K, (1995), ”Mognadsutveckling i ung betong - Temperaturkänslighet, hållfasthet och 

värmeutveckling” 
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2.2 Manuell beräkning av mognadsålder 
För att skapa en teoretisk bild över hur betongen kan tänkas härda under vissa tidsintervall utförs 

åtgärder i flera steg. Det första steget som görs är att mäta upp betongtemperaturen i det mest 

kritiska snittet. Man bestämmer också under vilka tidsintervall dessa temperaturmätningar görs. I det 

andra steget genomförs en beräkning av den ekvivalenta mognadsåldern t20. För att beräkna t20 krävs 

en medeltemperatur under ett visst tidsintervall, exempelvis sex timmar. Med hjälp av 

medeltemperaturen kan man vidare läsa av den relativa reaktionshastigheten i en tabell där ki = 1.0 

vid 20.0°C. Den relativa reaktionshastigheten multipliceras med tidsintervallet och man får fram den 

önskade ekvivalenta mognadsåldern, t20
10. 

             [h]   (1.1.3.1:9) 

t20  = Ekvivalenta mognadstiden 

ki  = Cementens relativa reaktionshastighet 

∆ti  = Tidsintervall  

Det tredje och sista steget är att bestämma hållfastheten på betongen. Med hjälp av en 

tendenskurva som beskriver hållfasthetens beroende av t20 kan man bestämma olika hållfastheter för 

flera betongkvalitéer efter önskat antal timmar. Notera att tendenskurvorna är specifika och 

fungerar ej om något tillsatsmedel har adderats. I sådana fall måste man egentligen ta fram nya 

tendenskurvor för aktuell betong. 

.  

 

                                                           
10

Möller. G, (1997), ”Betonghandbok – Arbetsutförande Projektering och byggande”, Kap. 15.6:4–15.6:5 

Figur 2.0.1:1 - Tendenskurvor inom intervallet 0-24 
timmar, Std P cement  
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2.3 Mätning av hållfasthet 

2.3.1 Comameter 

En comameter, även kallad mognadsgradsmätare, är ett förseglat kapillärrör innehållande en 

avläsbar skala, vätska och absorptionsmedel. Comametern installeras i färsk betong och vätska börjar 

avdunsta när toppen av kapillärröret bryts av. Hastigheten som vätskan avdunstar med avgörs av 

temperaturen i absorptionsmedlet, dvs. omgivande temperatur(betongen). Genom att läsa av skalan 

kan man bestämma mognadsålder t20, allt från 0 till 5 dagars ålder(120 timmar)11. 

2.3.2 Utdragsprov (LOK-test) 

Genom att gjuta in en utdragsskiva med en distansstav kan man dra ut och mäta upp 

draghållfastheten i betongen. Med hjälp av den uppmätta draghållfastheten går det att få ett mått på 

betongens hållfasthet. Denna metod kan ses som en aning osäker och har ej prövats vid lägre 

betonghållfastheter12. 

 

Figur  2.3.2:1.  LOK-test 
 1. Ingjutning 
 2. Klargörning före provning 
 3. Dragning 
 4. Brott 

 

  

                                                           
11

 Retelius. A, (1998), ”Vinterbetong – En översikt”, 3:e upplagan, s.66 
12

 Retelius. A, (1998), ”Vinterbetong – En översikt”, 3:e upplagan, s.61 
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2.3.3 Brytprov (BO-test) 

En cirkulär urspårning görs i betongen där en anordning sätts vid. Anordningen ”trycker” sedan på 

ena sidan av urspårningen och tillslut bryts urspårningen av. Brytkraften som mäts upp är ett mått på 

betongens hållfasthet. Metoden har en lägre spridning än utdragsprovet och lämpar sig vid lägre 

betonghållfastheter13. 

 

   Figur 2.3.3:1. Provkropp och belastning vid brytprov (Mått i mm.)  

2.3.4 Objekthållfasthet 

Genom att gjuta en provkropp vid sidan om den nygjutna konstruktionen, med samma betong, kan 

man få vetskap om konstruktionens hållfasthet. Under provtryckning är det dock ytterst viktigt att ta 

till hänsyn att provkroppen kommer redovisa en något lägre hållfasthet än konstruktionen då 

värmeförhållandena är något gynnsammare i en större kropp. 

Både lagring och hantering av provkroppen måste vara noggrann om man vill få ett rättvisande 

resultat14. 

2.3.5 Utborrning av provkropp 

Många metoder är osäkra vid lägre hållfastheter och redovisar i många fall en stor spridning av 

hållfastheten. Genom att borra ut en cylindrisk provkropp från den aktuella konstruktionen kan man 

med stor säkerhet bestämma hållfastheten. Nackdelen är att man förstör en del av konstruktionen15.  

                                                           
13

 Retelius. A, (1998), ”Vinterbetong – En översikt”, 3:e upplagan, s.60 
14

 Carlswärd(2012) 



14 
 

  

                                                                                                                                                                                     
15

 Petersons. N, (1997), ”Betonghandbok – Material”, Kap. 11.13, s.394 
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3.0 Tillsatsmedel 
För att modifiera eller ändra egenskaperna hos betong kan olika typer av tillsatsmedel adderas vid 

blandning. Det finns olika typer av tillsatsmedel och därför finns olika indelningar som har gjorts, 

exempelvis efter medlens verkan i betongen16. Den indelningen ser ut enligt följande: 

 Accelererande A 

– tillstyvnadsaccelererande 

– hållfasthetsaccelererande 

 Retarderande R 

 Luftporbildande L 

 Vattenreducerande V 

 Flyttillsats 

 Övriga tillsatsmedel 

I de laborationsförsök som redovisas längre fram i rapporten används flyttillsatsmedel och i vissa 

försök används även accelererande tillsatsmedel. Det är endast de två typerna av tillsatsmedel som 

använts och därför beskrivs de mer i detalj i nästa avsnitt. 

3.1 Accelererande tillsatsmedel 
Addering av accelererande tillsatsmedel görs främst av två anledningar. Den första anledningen är 

för att accelerera betongens hållfasthet och den andra för att påskynda härdningen, så att 

bearbetning av ytan kan påbörjas i ett tidigare skede.  Egenskaperna och påverkan av de olika 

typerna av acceleratorer varierar, men gemensamt är att en accelerator adderas för att påskynda 

cementpastans bindning.  

I figur 2.1:1 visas verkningssättet för de två typerna av acceleratorer. Det finns 

ingen strikt gräns mellan de två typerna, utan vissa acceleratorer kan verka på 

båda egenskapsutvecklingarna, medan vissa medel verkar enbart på hållfasthet 

eller tillstyvnad17.  

Den mest använda acceleratorn var under lång tid Kalciumklorid, CaCl2. I 

dagens läge är användningen av Kalciumklorid begränsad, då kloridjonerna 

orsakar korrosion på armering. 

Idag används istället kloridfria acceleratorer. De kloridfria acceleratorerna är 

uppbyggda av lättlösliga salter. Exempel på lättlösliga salter är: formiater, 

nitrater, nitriter, tiosulfater, och tiocyanater.  Natrium, silikat- eller aluminatjoner är andra ämnen 

som acceleratorer kan innehålla18. 

Mekanismen bakom acceleratorer 

Hur acceleratorer påverkar betongens härdning och hållfasthet har gäckat många inom 

betongbranschen och mycket är fortfarande oklart. En vedertagen förklaring19 är att ett membran, 

cementhydrat, bildas på cementkornets yta vid kontakt av vatten och en period av låg kemisk 

                                                           
16

 Byfors. K, (1997), Betonghandbok – Material, utgåva 2”, kap 5:1-5:2 
17

 Byfors. K, (1997), ”Betonghandbok – Material, utgåva 2”, Kap. 5.2:1 -5.2:3 
18

 Byfors. K, (1997), ”Betonghandbok – Material, utgåva 2”, Kap. 5.2:1 -5.2:3 
19

 Lagerblad. B – Fjällberg. L, ”CBI rapport 2:2008  - Tidig hydratation  Styrande mekanismer och modell, ”Kap. 
1.0; 3.5 

Figur 3.1:1. Accelererande 
tillsatsmedels verkningssätt 
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aktivitet uppstår då vattnet inte kan nå cementkornet. Med hjälp av acceleratorer bildas detta 

membran snabbare vilket ger de egenskaper som leder till att accelerationsperioden kan börja. 

  



17 
 

3.2 Flyttillsatsmedel 
Flyttillsatsmedel används främst för att påverka betongens konsistens, så att den blir mer 

lättflytande. Det är en stor fördel att använda flyttillsatsmedel vid hårt armerade konstruktioner, där 

tillgängligheten för vibrering är svår. Vid tillsättning av flyttillsatsmedel kan betongens vattenhalt 

reduceras med 10-30 %, vilket i sin tur resulterar i att krymprisken minskar. Hållfasthetsutvecklingen 

påverkas inte vid användande av flyttillsatsmedel och härdningstiden förändras inte vid normal 

dosering av flyttillsatsmedel20. Flyttillsatsmedel är även starkt temperaturberoende och 

egenskaperna varierar mellan de befintliga produkterna. 

För att få en maximal effekt av flyttillsatsmedlet, rekommenderas det att tillsätta medlet inte allt för 

lång tid innan hantering av betongen ska starta. Detta beror på att den tid som flyttillsatsmedlet har 

effekt på betongen är begränsad. Om adderingen av flyttillsatsmedlet sker vid omrörning av 

betongens komponenter, ska doseringen ske i blandningsvattnet. Den rekommenderade doseringen 

är ca 0.1 % - 3.0 % av cementvikten(se bilaga 2).  

Det finns idag olika typer av flyttillsatsmedel och de delas in i olika generationer. Största delen av de 

medel som har används är sulfonerade melamin-formaldehydkondensat(SMF), sulfonerade naftalen- 

formaldehydkondensat(SNF) och modifierande lignosulfonater(MLS). Dessa tre medel klassas som 

generation två. Det nya medlet som de flesta nu för tiden föredrar att använda är polykarboxylat och 

det är den tredje generationens(3:e) flyttillsatsmedel. Den stora fördelen med dessa typer av 

flyttillsatsmedel är att betongen kan få en längre bearbetningstid utan en allt för stor fördröjning i 

härdningsprocessen21. Polykarboxylatet har även den funktionen att ”friktionen” i betongen minskar 

och det resulterar i att betongen flyter ut lättare22.  En nackdel är dock att det finns en strävan för 

medlet att binda till sig luft. För att förhindra det måste ett skumdämpande medel användas.  

De stora skillnaderna mellan flyttillsatsmedel och vattenreducerande tillsatsmedel är att 

flyttillsatsmedel har en mycket liten retardation och även att effekten blir kraftigare vid användning 

av flyttillsatsmedel. 

Flyttillsatsmedlet som använts vid laborationsförsöken är Sikament 5650. Sikament 5650 är en 50 % 
lösning av Sikament 56 och de båda ingår i den 3:e generationens tillsatsmedel23. 

  

                                                           
20

 Byfors, K. (1997), ”Betonghandbok – Material, utgåva 2”, Kap. 5.5 
21

 Day, KW. (2006) ”Concrete Mix Design, Quality Control and Specification, 3d edition” Kap.9 
22

 Hemsida för Betongindustri – Vad är betong?, Sverige 
http://www.heidelbergcement.com/se/sv/betongindustri/Betong/vad_ar_betong/index.htm  
2012-04-18 
23

 Se bilaga 2 

http://www.heidelbergcement.com/se/sv/betongindustri/Betong/vad_ar_betong/index.htm
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4.0 Vintergjutning 
Att betongens hållfasthetsutveckling är starkt temperaturberoende är ingen hemlighet. Om 

betongen utsätts för tidig frysning kan detta ge förödande konsekvenser, både konstruktions- och 

säkerhetsmässigt. Åtgärder görs för att försöka förhindra detta problem men ibland kan åtgärderna 

vara otillräckliga. Detta avsnitt behandlar därför ett antal förebyggande metoder, både 

interna(betongen) och externa(omgivande miljö), för att förhindra att en betongkonstruktion utsätts 

för nedkylning eller frysning. 

4.1 Interna åtgärder 
Ett antal åtgärder kan vidtas avseende betongens sammansättning för att minska risken för tidig 

frysning. Nedan beskrivs några. 

4.1.1 Högre betongklass och snabbhärdande cement 

För att vara på den säkra sidan när utomhustemperaturen inte är idealisk för betonggjutningar kan 

man beställa betong av en högre hållfasthetsklass. Detta medför både en ökad värmeutveckling och 

en högre hållfasthetsutveckling eftersom cementhalten ökar med varje hållfasthetsklass. Nackdelen 

är att det blir kostsammare. 

Att byta ut cementtyp från byggcement till SH- cement är även ett alternativ och verkar lika effektivt 

som en höjning av två hållfasthetsklasser vid användning av byggcement. SH- cement har också en 

snabbare hållfasthetstillväxt och en kortare bindetid(c:a 30%) än byggcement. 

4.1.2 Förhöjd betongtemperatur 

Att betongen håller en tillräckligt hög temperatur vid leverans är ytterst viktigt när man vill undvika 

frysskador på betongen. Vid utomhustemperaturer runt - 20°C kan betongtemperaturen sjunka med 

så mycket som 7 grader under transporten.  

4.1.3 Accelererande tillsatsmedel 

Accelererande tillsatsmedel ger en förhöjd hållfasthetsutveckling och en kortare bindetid. Att 

använda acceleratorer vintertid hör inte till ovanligheterna och ger i bästa fall samma effekt som SH-

cement. 

4.2 Externa åtgärder 
Vanligtvis används de externa åtgärderna i kombination med de interna åtgärderna för att ge 

maximal effekt och gäller speciellt vid väldigt låga temperaturer(-10 °C till -20 °C ). Nedan beskrivs ett 

antal externa åtgärder som minskar risken för tidig frysning. 

4.2.1 Isolerade formar 

Genom att använda isolerade betongformar kan man minimera risken för frysskador väsentligt. Som 

tidigare nämns så används denna metod i kombination med accelererande tillsatsämnen, het betong 

eller SH-cement. 
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4.2.2 Uppvärmning av bjälklag och väggar 

När gjutning av till exempel en vägg skall börja är det 

viktigt att anslutande konstruktion inte är för kall då 

detta kan leda till att betongen kyls ned allt för snabbt. 

För att åtgärda detta problem kan man installera 

värmekablar i nederkant av nygjuten vägg, i befintligt 

bjälklag eller i nederkant av betongformen. Man kan 

också, med hjälp av ett vanligt värmeverk, värma upp 

den befintliga konstruktionen underifrån, se figur 

4.2.2:1.  

4.2.3 Täckning av färdiggjuten konstruktion 

I normala fall brukar man täcka den nygjutna 

konstruktionen med ett högisolerande material vid 

temperaturer under 0 grader. Att inte täcka en 

färdiggjuten betongyta under kalla förhållanden kan 

med stor sannolikhet leda till frysskador, längre 

bindetid och långsammare hållfasthetsutveckling. 

Denna metod anses även vara gynnsam vid 

temperaturer över 0°C.  

4.3 Skador 
Att låta betongen härda i låga temperaturer utan någon förebyggande åtgärd kan leda till en 

mångfald av skador. Vanligtvis rivs betongform efter 18-24 timmar och har inte betongen härdat 

under goda förhållanden kan det leda till att väggkonstruktionen inte har uppnått önskad hållfasthet.  

Nedan beskrivs några av de problem som kommer att uppstå om man inte tar hänsyn till låg 

utomhustemperatur: 

 Formrivningsskador – Delar av konstruktionen lossnar och ingjutningsgods följer med 

formen. 

 Ras av konstruktionen – Är hållfastheten för låg när t.ex. en väggform rivs finns risken att den 

rasar vilket kan leda till personskador eller i värsta fall dödsolyckor. 

 Ras eller deformation av bjälklag – Om bjälklaget inte nått den krävda hållfastheten kan 

deformationer, i huvudsak nedböjning, uppstå vid avformning.  Det kan även leda till ras. 

 Om åtgärder som tillsats av accelerator, byte till SH-cement eller någon av de nämnda 

åtgärderna inte utförs är risken stor att färdigbehandlingen blir försenad. 

  

2 

4 

3 

1 

Figur 4.2.2:1 – Olika metoder att värma upp delar av en 
konstruktion 
1. I vägg 2. I omgivande isolering 3. I befintligt bjälklag 4. 
Värmestrålning 
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5.0 Utförande av laborationsförsök 
Antalet laborationsförsök som genomfördes var totalt sju stycken. Recepten till den betong som 

användes vid dessa försök togs fram av Carlswärd(2012) från Betongindustri AB. De betongtyper som 

är intressanta att studera är de som vanligast används vid väggjutningar. Vid husbyggnad ligger man 

normalt inom ett hållfasthetsintervall från C25/30 till C32/4024. De olika betongtyperna kan varieras 

med olika typer av tillsatsmedel och olika typer av cement.  

5.1 Betongrecept 
De olika recepten som användes i undersökningen redovisas översiktligt i tabell 5.1:1(En mer 

detaljerad receptbeskrivning redovisas i bilaga 1). Gemensamt för betongtyperna är att den 

maximala stenstorleken är 16 mm och att sättmåttet ska motsvara S4( Sättmått för S4= 160-210 

mm25). 

 

Betongkvalitet Cementtyp Tillsatsmedel Vct Försök 

C25/30 Byggcement - 0,64 1 och 3 

C25/30 SH-cement - 0,64 2 

C25/30 Byggcement Accelerator 3 % 0,64 6 

C32/40 Byggcement - 0,55 4 

C32/40 SH-cement - 0,55 5 

C32/40 Byggcement Accelerator 3 % 0,55 7 

5.2 Gjutningsprocessen 
Laborationsförsöken genomfördes på Betongindustris laboratorium i Kållered, Göteborg. På grund av 

det begränsade antalet betongkubformar och förvaringsplatser så bestämdes det att två gjutningar 

kunde genomföras per vecka. Tidpunkterna för provtryckning av hållfasthetsutvecklingen bestämdes 

till 18,24,48,78 och 168 timmar efter gjutstart. Tidpunkter för gjutning blev måndagar och tisdagar kl. 

14:00. Denna tid passade bäst, då alla provtryckningar kunde genomföras på dagtid och under 

arbetstid. Nedan beskrivs hela gjutningsprocessen, från start till provtryckning av provkroppar. 

5.2.1 Val av recept 

Receptet som användes för respektive betongsort, se bilaga 1, hade framtagits med hjälp av ett 

excelark som Betongindustri använder sig av. Beräkningen visade hur mycket det skulle gå åt av varje 

delmaterial för att få önskad betongsort. Uträkningen gjordes på 1 m3 betong, men eftersom 

åtgången inte skulle bli så stor, gjordes en omräkning på ett recept för 30 liter.  

  

                                                           
24

 Carlswärd(2012) 
25

 SS-EN 12350-2:2009, Svensk Standard 

Tabell 5.1:1- Betongrecept. 
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5.2.2 Förberedelser 

Antalet kuber som gjöts var 15 stycken 100 mm och 1 styck 

150 mm. Vid varje gjutning fylldes även en plåthink som 

används vid semi-adiabatsförsök. 100mm kuberna 

placerades om grupper av fem i tre olika 

temperaturförhållanden; 5 °C, 20°C och 40 °C. För att 

särskilja de olika kuberna fästes lappar på ytan av 

betongkuberna. Informationen på lapparna beskrev vilken 

serie kuberna tillhörde, gjutdatum och tidpunkt respektive 

kub skulle provtryckas på.  

För att underlätta avformningen, smörjdes formarnas sidor 

in med formolja. 

5.2.3 Vägning av material 

Det var ytterst viktigt att mängderna av varje delmaterial 

vägdes upp enligt receptbeskrivningen.  De olika 

ballastfraktionerna som fanns med på varje recept var 

Grus 0/8, Sten 4/8 och Sten 11/16. Siffrorna efter varje 

delfraktion står för den minimala och maximala storlek 

fraktionen får ha. Stenfraktionerna hade förvarats i en 

torr miljö, så det eventuella bundna vattnet kan ses som 

försumbart . Gruset var inte helt torrt, så därför 

genomfördes en beräkning på hur mycket vatten 

materialet innehöll. Vattenmängden i gruset beräknas 

genom en vägning. En viss mängd grus vägs upp och 

vikten som visas antecknas. Därefter värms gruset upp 

och när det är tillräckligt torrt så vägs massan igen. 

Differensen mellan grusfuktig och grustorr  divideras med   

grustorr  och svaret som blir är den mängd vatten som 

gruset innehåller, det vill säga fuktkvoten.  

Vattenmängden och grusmängden korrigeras med hjälp 

av fuktkvoten.  Cement och flytmedel vägs upp enligt 

recept. 

  

Figur 5.2.1:1 Lappar för att särskilja 
betongkuberna. 

Figur 5.2.2:2 Oljning av formar 

Figur 5.2.3:1 Kalibrerad våg med en tiondels gram 
noggrannhet  
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5.2.4 Blandning och gjutning 

När alla delmaterial var uppvägda korrekt kunde blandningen av betongen starta. Detta gjordes med 

hjälp av en betongblandare. Alla delmaterial placerades i blandaren och vatten tillsätts. Tillsatsmedel 

som acceleratorer och/eller flytmedel tillsattes under tiden som betongen blandades. Tre minuter 

togs efter att vattnet tillsattes. Det gjordes för att bladningen skulle blandas under lika lång tid för 

respektive försök. Då blandningen av betongen var klar togs både inomhustemperatur och 

betongens temperatur. Ett sättmått genomfördes för att verifiera den färska betongens konsistens, i 

vårt fall S4(160-210 mm)26. Om sättmåttet var inom de rimliga gränserna kunde gjutningen börja av 

kuberna och semi-adiabat hinken. Eftersom betongen måste vibreras användes en vibrationsplatta 

som vibrerade betongen med ett bestämt tidsintervall27.  

                            

                               

  

                                                           
26

 SS-EN 12350-2:2009 
27

 SS-EN 12390-2:2009 

Figur 5.2.4:1 - Betongblandare Figur 5.2.4:2 Mätning av sättmått  

Figur 5.2.4:3 – Vibrering av betong Figur 5.2.4:4 – Fylld semi-adiabat 
hink  
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Efter avslutad vibrering behandlades 

betongkropparnas yta. Behandlingen genomfördes 

med hjälp av ett slipsvärd. När ytan var fin och 

överblivet betongspill var bortrensat från kuberna, så 

märktes varje kub med varsin lapp. Lappen beskrev, 

som tidigare nämnt, vilken serie och vid vilken 

tidpunkt som kropparna tillhörde och skulle 

provtryckas vid. För att hindra betongen från 

uttorkning och även för att undvika sprickor omslöts 

formarna med plastfolie.  

5.2.5 Lagring  

Lagringen av kuberna skedde i de tre olika 

temperaturförhållandena, 5°C, 20°C och 40°C. Tiden från avslutad blandning till provkropparna 

hamnade i dessa klimat uppskattades till cirka 20 minuter på grund av bearbetningen 

av den färska betongen. 

5.2.6 Mätutrustning 

När bearbetningen av provkropparna var genomförd 

var det dags att installera den mätutrusning som 

behövdes till uppdateringen av betongparametrarna. I 

huvudsak var det två mätningar som gjordes; 

temperaturutvecklingen i betongkuberna och semi-

adiabaten. Till den så kallade betongdatorn kopplades 

termoelement som mätte temperaturförloppet i 

provkropparna. Termoelementen placerades i de 

provkroppar som skall uppnå en ålder på 168 timmar.  

5.2.7 Efterarbete 

Innan den första provtryckningen utfördes, som var efter 18 timmar, avformades alla kuber. 

Formarna rengjordes ordentligt med rengöringsverktyg och oljades slutligen in med formolja. 

Betongkropparna placerades tillbaka i respektive miljö, men nu i ett vattenbad. Betongkropparna 

lagrades i vattenbaden tills respektive kropp togs upp för provtryckning.  

5.3 Provtagning-mätningar 
För att kunna uppdatera de parametrar som behövs 

till simuleringsprogrammen, Hett11, samlades data in 

från olika provtagningar.  

De provtagningar som genomfördes var: 

 Hållfasthetstest  

 Datainsamling av temperaturförlopp  

 Semi-adiabatisk mätning 

 

Figur 5.2.5:1 – Övertäckta provkroppar i 
laboratorieklimat 

Figur 5.2.6:1 – Betongdator med anslutna 
termoelement 

Figur 5.3:1 – Provtagningsmaskin, digital display 
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5.3.1 Hållfasthet 

När kuberna uppnått sin önskade ålder provtrycktes dessa med hjälp av en digital tryckpress. 

Tryckhastighet28och dimensioner ställdes in. Därefter placerades kuben centriskt mellan 

tryckplattorna och hållfasthetstestet kunde starta. När hållfastheten var uppmätt dokumenterades 

resultatet. Eftersom kuberna hade volymen 1 dm3 dividerades resultatet med en korrigerande faktor 

1.0529. Divisionen gjordes för att få en omräkning från en 100 mm kub till en 150 mm. Alla 

hållfasthetsresultat redovisas i bilaga 3.  

 

        Figur 5.3.1:1 – Tryckta provkroppar                  Figur 5.3.1:2 – Provkropp under teststadiet 

5.3.2 Datainsamling av temperaturförlopp  

Efter att hållfasthetstesterna utförts på kuberna med åldern 168 timmar samlades data in från 

betongdatorn. Betongdatorn har registrerat temperaturen som kuberna haft med ett tidsintervall på 

15 minuter.   

5.3.3 Semi-adiabatisk mätning 

För att få en uppskattning om betongens temperaturutveckling utfördes ett semi-adiabatiskt test i 

samband med gjutning. Förberedelserna inför testet var att väga upp en tom hink som betongen ska 

appliceras i. Hinken, som har en höjd på 200 mm och en diameter på 200 mm, var anpassad för 

denna typ av utföranden. Eftersom flera provtagningar utfördes var det viktigt att olja in hela hinken, 

allt för att underlätta vid kommande avformning, så att hinken kan användas till flera gjutningar. 

Betongmassan skopades ifrån betongblandaren direkt till hinken. När hinken var fylld vibrerades den 

en gång med ett bestämt tidsintervall. För att få vetskap om betongmassans vikt vägdes hinken med 

betong i. Betongens egenvikt är en viktig parameter vid analys av värmeutveckling.  

Betonghinken placeras sedan i en semi-adiabat låda, som är en fyrkantig låda innehållande cellplast 

som isolering. Isoleringen finns undertill och runt om utrymmet där hinken ska placeras. Ett 

termoelement monteras centriskt i hinken. Termoelementet är kopplat till en temperaturlogger. I 

temperaturloggern registreras betongtemperaturen var 15:e minut. När termoelementet är 

monterat tillslöts lådan med ett lock.  

                                                           
28

Testing hardened concrete - Part 3: Compressive strength of 

test specimens, SS-EN 12390-3:2009 
29 Testing hardened concrete - Part 3: Compressive strength of 

test specimens, SS-EN 12390-3:2009 
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Från temperaturloggern kan temperaturmätningarna överföras till en vanlig PC. Överföringen av 

informationen sker genom en vanlig USB-kabel. Vema Supervisor heter programmet som används vid 

avläsning av temperaturpunkterna.  

Anledningen till att man mäter avkylningen av semi-adiabat lådan en gång är att de interna och 

externa förhållandena ej kommer förändras märkbart under laborationerna. Därav ansågs det 

onödigt att mäta avkylningen ytterligare gånger. En annan fördel med detta beslut var att man 

behövde mindre resurser och man sparade tid vilket innebar att försöken kunde genomföras inom 

den avsatta tidsramen. 

 

  



26 
 

6.0 Resultat av laborationsförsöken 
Tryckhållfasthetsresultaten för varje kub från respektive recept redovisas nedan. Varje försök 

redovisas i ett eget diagram, där diagrammet har tre kurvor, en för varje omgivande temperatur. 

Varje punkt på grafen är ett uppmätt värde. I laborationsklimatet lagrades en kub som provtrycktes 

efter 28 dagar och för att skalan på x-axeln inte skulle bli för oproportionerlig, omvandlades skala för 

x-axeln till en logaritmisk skala. De exakta värdena för varje enskild kub redovisas i bilaga 3.  
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6.1 Redovisning av Försök 1- C25/30 Bygg 

 

Figur 6.1:1 Hållfasthetsredovisning för Försök 1 

 

Figur 6.1:2 Resultat av temperaturmätningar för Försök 1 

 

Figur 6.1:3 Semi-adiabatisk mätning för Försök 1 
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6.2 Redovisning av Försök 2- C25/30 SH 

 

Figur 6.2:1 Hållfasthetsredovisning för Försök 2 

 

Figur 6.2:2 Resultat av temperaturmätningar för Försök 2 

 

Figur 6.2:3 Semi-adiabatisk mätning för Försök2 
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6.3 Redovisning av Försök 3- C25/30 Bygg 

 

Figur 6.3:1 Hållfasthetsredovisning för Försök 3 

 

Figur 6.3:2 Resultat av temperaturmätningar för Försök 3 

 

Figur 6.3:3 Semi-adiabatisk mätning för Försök 3 
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6.4 Redovisning av Försök 4- C32/40 Bygg 

 

Figur 6.4:1 Hållfasthetsredovisning för Försök 4 

 

Figur 6.4:2 Resultat av temperaturmätningar för Försök 4 

 

Figur 6.4:3 Semi-adiabatisk mätning för Försök 4 
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6.5 Redovisning av Försök 5- C32/40 SH 

 

Figur 6.5:1 Hållfasthetsredovisning för Försök 5 

 

Figur 6.5:2 Resultat av temperaturmätningar för Försök 5 

 

Figur 6.3:5 Semi-adiabatisk mätning för Försök 5 
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6.6 Redovisning av Försök 6- C25/30 Bygg+ Acc 

 

Figur 6.6:1 Hållfasthetsredovisning för Försök 6 

 

Figur 6.6:2 Resultat av temperaturmätningar för Försök 6 

 

Figur 6.6:3 Semi-adiabatisk mätning för Försök 6 
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6.7 Redovisning av Försök 7- C32/40 Bygg+ Acc 

 

Figur 6.7:1 Hållfasthetsredovisning för Försök 7 

 

Figur 6.7:2 Resultat av temperaturmätningar för Försök 7 

 

Figur 6.7:3 Semi-adiabatisk mätning för Försök 7 
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6.8 Iakttagelser vid granskning av laborationsresultat 
När det första laborationsförsöket, 6.1:1–6.1:3, genomfördes uppstod en del komplikationer. Frysens 

temperatur blev inte rätt inställd, utan den varierade under det första dygnet från -10 °C till 0 °C. I 

och med att det inte blev en konstant omgivningstemperatur på 5 °C, så blev resultatet avseende 

tryckhållfastheten inte tillförlitlig. Det första tryckhållfasthetsresultatet som uppmättes med kuben 

från frysskåpet efter 18 timmar blev 4 MPa, eftersom kuben hade fryst var det inte betongens egen 

hållfasthet utan det var isens. Som redovisas för kub två, som inte har någon hållfasthet, har 

frysskåpet fått en riktig inställning på 5 °C och därmed har isen smält och resultatet visar betongens 

egen hållfasthet. Trots att betongkuberna har varit nedkylda under det första dygnet, får kuberna 

som provtrycks därefter en relativt hygglig hållfasthetsutveckling. Att temperaturen varierade i 

frysskåpet kan man se i figur 6.1:2. Det blir en reducerad hållfasthetsutveckling för betongen som 

varit nedkyld under det första dygnet. Skillnaden kan tydligt ses vid en jämförelse mellan de blåa 

kurvornas sista mätpunkter i försök 1(figur 6.1:1) och försök 3(figur 6.3:1), där den sista mätpunkten i 

försök 3 har mer än dubbelt så hög hållfasthet som liknande punkt i försök 1. Det bevisar att det är 

extremt viktigt att undvika frysning under det första dygnet.   

Det uppstod även ett problem med den semi-adiabatiska mätningen. Mätningen startade inte i tid 

och därför saknas uppvärmningsfasen för figur 6.1:3. 

För att få resultat för betongtypen C25/30 med byggcement, där mätutrustning fungerade korrekt, 

genomfördes ett nytt försök. Resultaten från detta försök presenteras i figur 6.3:1- 6.3:3. 

Temperaturen för kuben med betongen C32/40 Bygg i värmeskåpet, figur 6.4:2, blev aldrig uppmätt 

under de första 20 timmarna. Det berodde på ett kopplingsfel. 

Genomgående för samtliga försök är att kuberna som förvarats i temperaturen 20°C får en högre 

hållfasthet vid provtryckning nummer tre, än vad kuberna som förvarats i temperaturen 40°C vid 

samma provtryckning visar.  Det vi kan konstatera är att värmeutvecklingen för betongkuber som är 

lagrade i temperaturen 40°C, får en sämre hållfasthetsutveckling än vad betong lagrade i 

temperaturen 20°C får. Den idealiska omgivningstemperaturen för att uppnå maximal 

betonghållfasthetsutveckling i vårt fall visar sig vara 20°C. Detta stämmer även överens med dagens 

kunskap om hållfasthetsförlust vid förhöjda betongtemperaturer, vilket medför successivt ökande av 

hållfasthetsförlust vid 28 dygns ekvivalent ålder vid temperauren ca 50°C30. 

De två första provtryckningarna för kuberna som förvarats i frysskåpet visade nästan ingen, eller 

mycket liten, hållfasthet. Det är först efter 48 timmar, när kub nummer tre provtrycks, som en 

betydande hållfasthet visas.  

Vid jämförelse mellan samma betongtyp, fast med olika cementtyper(Byggcement och SH-cement), 

ses en skillnad i hållfasthetsutvecklingen under det första dygnet. Kuberna som har SH-cement, får 

en snabbare utveckling både i värmeskåpet(40°C) och laboratorieklimatet(20°C), än vad kuberna med 

byggcement får. Det är så det ska vara i teorin och dessa resultat visar att det även stämmer i 

praktiken.  

 

                                                           
30

 Jonasson, J-E. (1997), ”Betonghandbok – Material”, kap. 16.5:2.1, s.562 
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6.9 Utvärdering av materialparametrar 
Data från mätningarna av hållfasthetsutvecklingen respektive temperaturutvecklingen har används 

för att få fram materialparametrar för datorprogrammet Hett11. Detta har gjorts av Jonasson(2012). 

Det material/data som ansågs nödvändig till utvärderingen av betongparametrarna togs fram med 

hjälp av laboratorieförsök. Detta skickades sedan iväg till Jonasson(2012) som utförde utvärderingen. 

Orsaken till varför Jonasson(2012) fick uppgiften var att en kompetens och kunskap, utöver vår egen, 

krävdes för att utvärdera de nya betongparametrarna. 

Försök 1 är inte med i utvärderingen då kylen inte fungerade korrekt under detta försök. Istället är 

det Försök 3 som ersätter Försök 1. 

Utvärderingen finns tillgänglig i bilaga 4. 
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7.0 Fältstudier 
För att få en verifikation på hur väl laborationsförsöken stämmer överens med verkligheten, 

genomfördes fyra stycken fältstudier ute på en arbetsplats. 

Byggarbetsplatsen som temperaturmätningarna verkställdes på var på en av JM:s nybyggnationer av 

flerbostadshus på Eriksberg i Göteborg. Betongindustri är betongleverantör till arbetsplatsen och det 

var en av anledningarna till att fältstudierna realiserades där. En annan anledning var att väggarna 

platsgjutits. Väggformarna som brukades var JM:s egna och de var av metall med plywood som 

ytskiktsmaterial.  Formarna var isolerade med cellplast på utsidan, det för att formen skulle få en 

isolerande förmåga och av det påskynda värmeutvecklingen hos betongen.  

7.1 Utförande  
Metoden för fältstudierna bestod av att med hjälp av ConRegs 

betongdator dokumentera temperaturutvecklingen i tre olika delar 

av en vägg. Termoelement kopplades från tre olika kanalposter till 

den nedre(200 mm från underkant), mittersta och övre delen(200 

mm under överkant (färdig betongyta) av väggen(se figur 7.1.1). 

Enhetligt för alla fältstudier är att väggjutningarna utfördes på 

platsgjutna filigran plattbärlag. Termoelementen skalades av i båda 

ändarna och i den ändan som monteras i väggen, omslöts 

metalltrådarna med ett hölje av gummi för att undvika kortslutning 

vid eventuell kontakt med armeringen(se figur 6.1.2). För att 

mättrådarna skulle vara kvar på önskad plats, najades de fast på 

armeringsjärnen. ConReg datorn placerades på en plats där den som 

minst var i vägen för byggnadsarbetarna och där eventuella 

störningarna av mätningarna kunde förhindras.  

Registreringen av temperaturmätningen startade i god tid innan 

betongen anlände till arbetsplatsen. Tidsintervallet för varje mätning 

var bestämt till 15 minuter.  

De olika betongtyperna som användes vid de olika mättillfällena 

redovisas i nästa avsnitt i detta kapitel. 

Minst ett dygn efter gjutning avslutades temperaturloggningen. Den 

del av termoelementet som stack ut ifrån väggen och som var 

ansluten till datorn, klipptes av och kasserades. Dokumentation av 

ytskiktet på väggen genomfördes med hjälp av fotografering med 

extra iakttagelser av eventuella porbildningar.  

Efter avslutad mätning kopplades ConReg datorn ihop med en PC för 

att få en överföring av mätningshistoriken. Programmet som 

användes för att läsa av mätdata heter ConRegSoft. I programmet 

redovisas kurvor för temperatur- och hållfasthetsutveckling och även 

kurvor för mognadsåldern för betongväggens uppmätta delar. Vid 

överföringen av data från betongdatorn redovisas alla mätningar för 

Figur 7.1:1- Vägg innan gjutning 

Figur 7.1:2- Närbild på termoelemntet med 
skyddshölje 
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samtliga fallstudier och för att få ut data för varje enskilt fall, så 

exporteras mätpunkterna till Excel. I Excel kan diagram upprättas 

för varje enskild fallstudie och man kan korrigera tidpunkten då 

betongen fylldes i väggen31. För att få vetskap om när gjutningen 

startade, kontrollerades följesedlar som lämnats från 

roterbilsföraren. På följesedeln står det vid vilken tidpunkt som 

lossningen startat och utifrån den informationen kan en jämförelse 

ske med den mätdata i Excel. 

                                                           
31

 Loggningen av temperaturmätningen startar när monteringen av termoelement har skett, men det är bara 
loggningen från betongtemperaturen som är relevant och därför korrigeras detta i Excel.  

Figur 7.1:3 – Montering av termoelement 
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7.2 Resultat 
Resultaten från fältstudierna redovisas i figur 7.2:1- 7.2:4.  Det genomfördes tre olika mätningar på 

tre olika punkter( ”Uppe”, ”Mitten” och ”Nere”) i varje vägg och de redovisas med olika färger i 

samma diagram för varje enskild fallstudie. Utomhustemperaturen har uppmätts under hela 

fallstudien och den presenteras med blå kurva under titeln ”Ute”. Den intressanta tiden är från t=0 

(timmar) till t=24 (timmar), det vill säga hur utvecklingen av temperaturen sker under det första 

dygnet. Loggningen startade klockan 14:00 för samtliga fältstudier. För fallstudie 2 och 3, som 

presenteras i figur 7.2:2 respektive 7.2:3 var loggningen registrerad under en längre tid än vad som 

redovisas, men för att få en visuell enklare jämförelse mellan fältstudierna valdes skalan på x-axeln 

från t=0 till t =25 för samtliga undersökningar. Fältstudierna utfördes den 1, 2 ,5 och 26 mars 2012. 

 

Figur 7.2:1 Temperaturutveckling i väggen och utomhustemperatur för Fältstudie 1 

 

Figur 7.2:2 Temperaturutveckling i väggen och utomhustemperatur för Fältstudie 2 
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Figur 7.2:3 Temperaturutveckling i väggen och utomhustemperatur för Fältstudie 3 

 

 

Figur 7.2:4 Temperaturutveckling i väggen och utomhustemperatur för Fältstudie  4 
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7.3 Iakttagelser vid fältstudier 
Vid jämförelse mellan de olika fältstudierna 7.2:1- 7.2:4 framgår det att i den mittersta delen sker 

den högsta temperaturutvecklingen under den första tiden (från t=0 tom t=20), oberoende av 

tillsatsmedel eller cementtyp. Den del av väggen där utvecklingen av temperaturen sker som trögast, 

och där det är som mest kritiskt, är i den nedre delen.  Det är vad vi hade förväntat oss, då 

väggbetongen appliceras mot en kall yta (i det här fallet ett betongvalv). Det som kan iakttagas vid 

undersökning av den nedre delen för samtliga fältstudier, är att det inte sker någon direkt 

temperaturutveckling. I Jämförelse med betongväggens andra delar, så förefaller den temperaturen 

nästan som konstant. Det intressanta utifrån det är, om en tillräcklig hållfasthetsutveckling har skett i 

den nedre delen av väggen så att formrivning kan påbörjas efter 18 timmar. Förhoppningsvis var 

detta fallet då byggnadsarbetarna rev formen efter 18 timmar av rutin. 

Om utomhustemperaturen hade varit lägre än den var vid fältstudierna, runt – 10°C, hade de krävts 

värmeslingor i bjälklaget som värmer upp betongytan. Att applicera betong på en kall yta är en fara, 

då hållfasthetsutvecklingen med all säkerhet kommer mer eller mindre upphöra och därmed göra det 

svårt att uppnå 5 MPa efter 18 timmar. 

En avvikelse som ska noteras är att utomhustemperaturen i fallstudie 7.2:4 efter ett dygn blev 

extremt hög. Termoelementet som uppmätte utomhustemperaturen var placerad i en vindstilla och 

solig miljö och det bör därför beaktas vid granskningen av fallstudien.  

Generellt för samtliga fältstudier är att betongens värmeutveckling är som störst under de första 20 

timmarna. I fältstudierna 7.2:1 – 7.2:3 är utetemperaturen under noll efter ca 15 timmar, men likväl 

fortsätter temperaturen i betongen att stiga, dock mer i den övre och mittersta regionen än i den 

nedersta.  

Det är svårt att bedöma några skillnader på fältstudierna om fokus ligger på att bedöma om SH-

cement lämpar sig bättre än Bygg med accelerator, då den omgivande temperaturen är av stor 

påverkan på hela utvecklingen och som redovisas är utomhustemperaturen väldigt varierande för 

fältstudierna. Med hjälp av Hett11 kan detta senare simuleras och där kan man teoretiskt få fram 

vilken typ av cement som är mest lämpad vid olika temperatur- och vindförhållanden  
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8.0 Verifiering 
När laborationsförsöken utfördes var det med sex olika typer av betong från två olika 

hållfasthetsklasser, C25/30 och C32/40. Betongen som användes ute på fältstudierna var med 

hållfasthetsklassen C28/35, det vill säga mitt i mellan de två klasserna som gjutits i laboratoriet. För 

att en riktig verifiering ska kunna ske mellan de teoretiska resultaten och de verkliga, så måste 

betonghållfasthetsklasserna vara samma. Därför genomfördes en interpolering mellan de två 

betongtyper som prövats i laboratoriet. Interpoleringen gjordes för varje parameter, se bilaga 4 

”Redovisning av betongparametrar”. 

De interpolerade parametrarna för C28/25 med byggcement, SH- cement och byggcement+ 

accelerator, fördes in för respektive typ i programmet Het 11- Material, se figur 8.1 och 8.2.  

 

Figur 8.0:1 Översikt över olika betongtypers parametrar. De nio sista betongtyperna är från våra egna gjutningar och 
uträkningar. 

 

8.0:2 Inställning för väggformen i Hett11.  
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8.0:3 De interpolerade parametrarna förs in för respektive betongtyp. 

Med Hett11 öppnas den sparade filen med de interpolerade faktorerna. I programmet utförs sedan 

ett antal steg där tjocklek på vägg bestäms, vilken formtyp som används och om någon inre värme 

har varit tillsatt. Väggtypen som skapas i programmet har de mått och egenskaper som väggen haft 

ute vid fältstudien. Det har varit en 200 mm tjock vägg med en 18 mm plywood som yttersta skikt på 

den isolerade form som använts. Ingen inre värme har används. Temperaturen har uppmätts vid flera 

tidpunkter vid varje fältstudie och därmed kan varierande temperatur över tid föras in. Det är 

utvecklingen under det första dygnet som är av intresse, så av den anledningen förs temperaturen 

för varje hel timme under det första dygnet in, se figur 8.4. 

 

8.0:4 Angivelse av temperaturer vid olika tidpunkter från fältstudie i Het 11 
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 I Hett 11 visas en endimensionell bild hur temperaturutvecklingen sker i en vägg. Programmet räknar 

endast på ett snitt, som ses ovanifrån, i väggen. Längd- och höjdmåttet tas ej i beaktning. Snittet är 

taget i mitten av väggen. 

 

8.0:5 Bild över temperaturfördelningen i ett snitt av en vägg 

  



44 
 

8.1 Verifiering av teoretiska och verkliga resultat 
I Hett11 redovisas tre stycken olika temperaturkurvor; min, medel och max(se Bilaga 5). Den 

temperatur som används från fältstudierna är den som är tagen i mittdelen av väggens höjd. 

Anledningen till att mittensnittets temperatur används som underlag är att Hett11 inte tar hänsyn till 

väggens höjd. Mittensnittet är det som mest efterliknar Hett11 sätt att räkna ut temperaturen. Det 

stärker även valet av medeltemperaturen i Hett11 som verifieringstemperatur. 

Genom att studera likheten av maxtemperaturen, lutning av kurvorna och den generella 

temperaturutvecklingen kan avvikelser iakttas. Om det inte är allt för stora avvikelser stämmer de 

uträknade materialparametrarna. Optimalt är att den teoretiska temperaturen understiger den 

verkliga då det i teorin alltid skall vara det mest kritiska fallet som man tar hänsyn till. Skulle den 

verkliga temperaturen understiga den teoretiska ger detta en felaktig bild över 

hållfasthetsutvecklingen. 

 

8.1:1  Verifiering av Fältstudie 1 

 

8.1:2 Hållfasthetsutveckling i teorin för Fältstudie 1 
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8.1:3 Verifiering av Fältstudie 2 

 

8.1:4 Hållfasthetsutveckling i teorin för Fältstudie 2 
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8.1:5 Verifiering av Fältstudie 3 

 

8.1:6 Hållfasthetsutveckling i teorin för Fältstudie 3 
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8.1:7 Verifiering av Fältstudie 4 

 

8.1:8 Hållfasthetsutveckling i teorin för Fältstudie 4 
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8.2 Iakttagelser vid verifiering  
Sammanfattningsvis faller de verkliga resultaten relativt väl ut med de teoretiska resultaten. 

Maxtemperaturerna avviker inte markant och kurvorna är godtagbart parallella. Fältstudie 3 avviker 

på så sätt att den teoretiska maxtemperaturen infaller tidigare än vad den verkliga temperaturen 

gör. Anledningen kan vara att vindförhållandena har varit varierande och på så sätt förskjutit den 

verkliga utvecklingen av temperaturen. Samma sak visar sig i Fältstudie 4, men med en lägre 

avvikelse. En annan förklaring är att materialparametrarna för betongen med accelerator inte är 

riktiga och behöver vidare utveckling. Eftersom det endast finns en begränsad tid tillgängligt för detta 

projekt är detta något som får göras i efterhand. 
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9.0 Resultat - Rekommendationsdokument  
De uppdaterade materialparametrarna som används ligger till grund för en rekommendationsmatris, 
där man på ett enkelt sätt kan avläsa vilken betongtyp och vilka åtgärder som bäst lämpar sig vid 
olika klimatförhållanden. Matrisen redovisas i Bilaga 6. Temperaturangivelsen i matrisen får tolkas 
som en medeltemperatur eftersom det är omöjligt att skapa en matris med varierande temperatur 
för alla fall. De teoretiska fallen genomförs med hjälp av Hett11. 

Nedan redovisas de betongtyper som används till rekommendationsmatrisen och vilka temperatur- 
och väderförhållanden som används som indata till Hett11.  

Väggar Betongkvalitet Cementtyp Tillsatsmedel 

 C25/30 16 S4 Byggcement  

Byggcement Accelerator 3 % 

SH-cement  

C32/40 16 S4 Byggcement  

Byggcement Accelerator 3 % 

SH-cement  

 

C28/35 16 S4 Byggcement  

 

Byggcement Accelerator 3 % 

SH-cement  

Varje betongtyp, totalt nio stycken, utsätts för fem medeltemperaturer(5°C, 0°C, -5°C, -10°C, -15°C) 
och även tre vindförhållanden; ingen blåst, blåst och stark blåst. 

Beroende på hur väl betongtyperna härdar i de olika klimatförhållandena graderas de i en färgskala 
där färgerna beskriver de åtgärder eller rekommendationer som behövs för att nå 5 MPa 
tryckhållfasthet efter 18 timmar. 

En modell för att ytterligare förklara tanken bakom rekommendationsmatrisen presenteras nedan. 

 

Figur 9.0:1 – Modell, tanken bakom rekommendationsmatrisen 
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9.1 Rekommendationsmatris 
Med hjälp av modellen som var konceptet bakom matrisen skapade vi sedan en 

rekommendationsmatris som redovisas nedan: 
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10.0 Slutsats och erfarenheter 
Syftet med detta examensarbete var att uppdatera gamla materialparametrar som används i Hett11 

och med hjälp av detta program skapa ett rekommendationsdokument/tabell som möjliggör en 

formrivning inom skälig tid utan risker för ras eller andra komplikationer. 

Den slutsats vi kan dra är att vi har lyckats uppdaterat materialparametrar i Hett11 och skapat en 

rekommendationsmatris med hjälp av detta program. Verifieringen av fältstudierna med 

laborationerna föll relativt väl ut och därmed kunde en godtagbar rekommendationsmatris skapas, 

som vi anser ska kunna användas i byggnadsbranschen.  

Under verifieringen iakttogs två avvikelser av olika stora betydelser. Anledningen till att det uppstod 

kan vara många, som till exempel oförutsägbara ändringar rörande väderlek och temperatur eller 

materialparametrar som behöver finjusteras. Simuleringsprogrammet Hett11 har också sina 

begränsningar och man kan absolut inte förlita sig på att programmet kommer förutspå en exakt bild 

av hur betongen kommer bete sig i verkligheten; Som de flesta i betongbranschen säkert vet så är 

betong ett levande material som inte alltid gör som man vill. 

Att vara förberedd är ytterst viktigt, något som noterades under första laboratorieförsöket. Kylen var 

fel inställd och betongen frös. Som tur var vände vi detta till vår fördel vilket gav oss möjligheten att 

demonstrera hur betongens egenskaper blir vid fruset tillstånd. 

Vidare är det viktigt upprätta en genomtänkt tidplan som ger en överskådlig bild över omfattningen. 

Detta är något som vi gjorde och det behövdes verkligen då det i många fall tros att mer tid finns till 

hands än vad det egentligen gör; En månad kan låta mycket men det går fortare än vad man tror. 

Det är även viktigt att det finns personer till hands som har kunskap om ämnet, som är villiga att dela 

med sig av den kunskapen till oss. Framförallt frågor som uppstår under laborationernas gång, är väl 

en gjutning startat är det inte mycket som får gå fel; Var förberedd och påläst. 

Trots att ett flertal hinder uppstått på vägen har projektet nått sitt syfte, att uppdatera 

materialparametrar och skapa ett rekommendationsdokument i form av en matris. Projektet har 

varit intressant och lärorikt och bättre samarbetspartner än den vi haft går ej att finna.  
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Bilaga 1 – Betongrecept 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C25/30 16 S4 Bygg 
Försök 1 

   

 1 m
3
  30 l Korr. 

Cement Bygg 320  9,6 9,6 

Grus 0/8 1087  32,61 33,78 

Sten 4/8 91  2,73 2,73 

Sten 11/16 634  19,02 19,02 

Sika 56/50 2,24 0,70% 0,0672 0,083 

Vatten 205  6,15 4,98 

vct 0,64    

C25/30 16 S4 SH 
Försök 2 

   

 1 m
3
  30 l Korr. 

Cement SH 320  9,6 9,6 

Grus 0/8 1087  32,61 33,75 

Sten 4/8 91  2,73 2,73 

Sten 11/16 634  19,02 19,02 

Sika 56/50 2,24 0,70% 0,0672 0,0672 

Vatten 205  6,15 5,0 

vct 0,64    

C25/30 16 S4 Bygg 
Försök 3  

   

 1 m
3
  30 l Korr. 

Cement Bygg 320  9,6  9,6 

Grus 0/8 1087  32,61 33,52 

Sten 4/8 91  2,73 2,73 

Sten 11/16 634  19,02 19,02 

Sika 56/50 2,24 0,70% 0,0672 0,087 

Vatten 205  6,15 5,24 

vct 0,64   0,64 

C32/40 16 S4 Bygg 
Försök 4 

   

 1 m
3
  30 l Korr. 

Cement Bygg 370  11,1 11,1 

Grus 0/8 1028  30,84 32,28 

Sten 4/8 89  2,67 2,67 

Sten 11/16 656  19,68 19,68 

Sika 56/50 2,59 0,70% 0,0777 0,089 

Vatten 205  6,15 4,71 

vct 0,55   0,51 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

C32/40 16 S4 SH 
Försök 5 

   

 1 m
3
  30 l Korr. 

Cement SH 370  11,1 11,1 

Grus 0/8 1028  30,84 31,58 

Sten 4/8 89  2,67 2,67 

Sten 11/16 656  19,68 19,68 

Sika 56/50 2,59 0,70% 0,0777 0,089 

Vatten 205  6,15 5,41 

vct 0,55   0,51 

C25/30 16 S4 Bygg Acc. 3 % 
Försök 6 

  

 1 m
3
  30 l Korr. 

Cement Bygg 320  9,6 9.6 

Grus 0/8 1087  32,61 32.9 

Sten 4/8 91  2,73 2.8 

Sten 11/16 634  19,02 19.5 

Sika 56/50 2,24 0,70% 0,0672 0,082 

Sika Accelerator 9,6 3,00% 0,288 0.288 

Vatten 205  6,15 5.133 

vct 0,64   0,64 

C32/40 16 S4 Bygg Acc. 3 % 
Försök 7 

 

 1 m
3
  30 l Korr. 

Cement Bygg 370  11,1 11,1 

Grus 0/8 1028  30,84 32,2 

Sten 4/8 89  2,67 2,7 

Sten 11/16 656  19,68 19,6 

Sika 56/50 2,59 0,70% 0,0777 0,094 

Sika Accelerator 11,1 3,00% 0,333 0,333 

Vatten 205  6,15 4,388 

vct 0,55   0,55 



 
 

Bilaga 2 – Tillsatsmedel 



 
 

  



 
 

 



 
 

Bilaga 3 – Hållfasthetsutveckling 

Hållfasthetsutveckling 
    

       Försök 1- 30/1-12 
 

1,05 
   Betong: C25/30 16 S4 Byggcement 
   Gjuttid-

start: 14:40 
 

T inne:  19,5°C  Vikt Semiad:   13858 g  

Sättmått: 170 mm 
 

T betong: 20,1°C  Fuktkvot:  3,6% 

Avvikelse:  Frysskåp var i minusgrader från t=0 h tom t= 19 h 
 

       

 

Frysskåp (5°) 
(MPa) 

Tid 
(h) 

Labklimat (20 °) 
(MPa) 

Tid 
(h) 

Värmeskåp (40 °) 
(MPa) Tid (h) 

Kub 1 3,8232 18 6,59 18 20,35 18 

Kub 2 0,00 24 14,07 24 22,95 24 

Kub 3 1,68 48 24,06 48 27,36 48 

Kub 4 6,25 72 28,39 72 27,90 72 

Kub 5 12,38 167 33,79 167 30,46 167 

       150 mm 
Kub 

  
38,88 28 dygn 

 

       Hållfasthetsutveckling 
    

       Försök 2- 31/1-12 
 

1,05 
   Betong: C25/30 16 S4 SH-Cement 
   Gjuttid-

start: 13:30 
 

T inne:  19,4°C  Vikt Semiad:   13811 g  

Sättmått: 190 mm 
 

T betong: 20,0°C  Fuktkvot: 3,5% 

       

 

Frysskåp (5°) 
(MPa) 

Tid 
(h) 

Labklimat (20 °) 
(MPa) 

Tid 
(h) 

Värmeskåp (40 °) 
(MPa) Tid (h) 

Kub 1 0,13 18 13,12 18 24,48 18 

Kub 2 0,27 24 18,32 24 25,37 24 

Kub 3 8,58 48 29,07 48 29,71 48 

Kub 4 17,69 72 32,92 72 31,23 72 

Kub 5 23,88 169,5 36,71 169,5 34,47 169,5 

       150 mm 
Kub 

  
45,17 28 dygn 

 

        
 

    

                                                           
32 Rödmarkerad text uppfyller inte kravet på 5 MPa tryckhållfasthet vid rivning av betongform 

 



 
 

 
 
Hållfasthetsutveckling 

       Försök 3- 8/2-12 
 

1,05 
   Betong: C25/30 16 S4 Byggcement 
   Gjuttid-

start: 14:10 
 

T inne:  19,5°C  Vikt Semiad:  12608 g  

Sättmått: 170 mm 
 

T betong: 20,1°C  Fuktkvot: 2,8% 

Avvikelse: Loggningen började inte förrän 15:25 
   

       

 

Frysskåp (5°) 
(MPa) 

Tid 
(h) 

Labklimat (20 °) 
(MPa) 

Tid 
(h) 

Värmeskåp (40 °) 
(MPa) Tid (h) 

Kub 1 0,56 18 6,66 18 19,36 18 

Kub 2 1,52 24 13,87 24 20,68 24 

Kub 3 8,71 48 22,99 48 25,03 48 

Kub 4 19,30 90 27,77 90 26,95 90 

Kub 5 25,93 168 32,29 168 31,04 168 

       150 mm 
Kub 

  
36,98 28 dygn 

 

   

38,22 28 dygn 
 Hållfasthetsutveckling 

    

       Försök 4- 20/2-12 
 

1,05 
   Betong: C32/40 16 S4 Byggcement 
   Gjuttid-

start: 14:00 
 

T inne:  19,4°C  Vikt Semiad:  14478 g  

Sättmått: 175 mm 
 

T betong: 20,1°C  Fuktkvot: 4,1% 

       

 

Frysskåp (5°) 
(MPa) 

Tid 
(h) 

Labklimat (20 °) 
(MPa) 

Tid 
(h) 

Värmeskåp (40 °) 
(MPa) Tid (h) 

Kub 1 0,00 18 9,46 18 27,48 18 

Kub 2 2,30 24 16,76 24 30,14 24 

Kub 3 11,80 48 32,55 48 34,77 48 

Kub 4 22,57 72 38,72 72 36,55 72 

Kub 5 40,38 168 44,99 168 39,49 168 

       150 mm 
Kub 

  
51,25 28 dygn 

 

        
 
 
 
 

    



 
 

 
 
Hållfasthetsutveckling 

       Försök 5- 21/2-12 
 

1,05 
   Betong: C32/40 16 S4 SH-Cement 
   Gjuttid-

start: 14:00 
 

T inne:  19,4°C  Vikt Semiad:  14503 g  

Sättmått: 240 mm 
 

T betong: 20,0°C  Fuktkvot: 2,4% 

       

 

Frysskåp (5°) 
(MPa) 

Tid 
(h) 

Labklimat (20 °) 
(MPa) Tid (h) 

Värmeskåp (40 °) 
(MPa) Tid (h) 

Kub 1 0,00 18 19,12 18 31,53 18 

Kub 2 2,88 24 26,21 24 33,39 24 

Kub 3 20,66 48 38,78 48 37,12 48 

Kub 4 32,24 72 44,26 72 38,10 72 

Kub 5 46,46 168 47,31 168 41,74 168 

       150 mm 
Kub 

  
54,42 28 dygn 

 

       Hållfasthetsutveckling 
    

       Försök 6- 27/2-12 
 

1,05 
   Betong: C25/30 16 S4 Bygggcement+3 % acc. 
   Gjuttid-

start: 14:30 
 

T inne:  19,6°C  Vikt Semiad:  11177 g  

Sättmått: 220 mm 
 

T betong: 20,0°C  Fuktkvot: 2,9% 

       

 

Frysskåp (5°) 
(MPa) 

Tid 
(h) 

Labklimat (20 °) 
(MPa) 

Tid 
(h) 

Värmeskåp (40 °) 
(MPa) Tid (h) 

Kub 1 0,00 18 10,04 18 21,56 18 

Kub 2 2,31 24 15,06 24 23,00 24 

Kub 3 12,89 48 26,24 48 27,97 48 

Kub 4 19,69 72 30,36 72 29,56 72 

Kub 5 32,29 168 35,14 168 32,76 168 

       150 mm 
Kub 

  
40,30 28 dygn 

 

   
41,43 28 dygn 

  
 
 
 
 
 

    



 
 

 
 
Hållfasthetsutveckling 

       Försök 7- 28/2-12 
 

1,05 
   Betong: C32/40 16 S4 Bygggcement+3 % acc. 
   Gjuttid-

start: 15:15 
 

T inne:  19,5°C  Vikt Semiad:  11548 g  

Sättmått: 220 mm 
 

T betong: 20,0°C  Fuktkvot: 5,2% 

Avvikelse: Semiaidabats-burken var av mindre volym. 17 cm i höjd, istället för 20 cm 

       

 

Frysskåp (5°) 
(MPa) 

Tid 
(h) 

Labklimat (20 °) 
(MPa) 

Tid 
(h) 

Värmeskåp (40 °) 
(MPa) Tid (h) 

Kub 1 0,00 18 11,78 18 24,53 18 

Kub 2 2,37 24 17,84 24 27,92 24 

Kub 3 15,22 48 29,96 48 30,90 48 

Kub 4 23,15 72 34,86 72 33,89 72 

Kub 5 35,97 168 41,54 168 35,54 168 

       150 mm 
Kub 

  
47,47 28 dygn 

 

   
45,88 28 dygn 

  

  



 
 

Bilaga 4 – Utvärdering av betongparametrar 

Utvärdering av försök 2 C25/30 SH 

  

       

 

 



 
 

Utvärdering av försök 3 C25/30 Bygg 

  

 

         

Avsvalning ej mätt! Antaget lika som C25/30 SH 

 



 
 

Utvärdering av försök 4 C32/40 Bygg 

 

 

               

Avsvalning ej mätt! Antaget lika som C25/30 SH 

  



 
 

Utvärdering av försök 5 C32/40 SH 

  

 

                

Avsvalning ej mätt! Antaget lika som C25/30 SH 

  



 
 

Utvärdering av försök 6 C25/30 3% acc. 

  

 

       
  

Avsvalning ej mätt! Antaget lika som C25/30 SH 

  



 
 

Utvärdering av försök 7 C32/40 3% acc. 

  

             

Avsvalning ej mätt! Antaget lika som C25/30 SH 

  



 
 

Redovisning av betongparametrar 

Bygg   
Provad 
Betong Interpol 

Provad 
Betong 

 
Parameter C25/30 Bygg C2835 C32/40 Bygg 

 
ro_c, kg/m3 2350 2350 2350 

 
c_c, J/kgC 1000 1000 1000 

 

lambda[...], 
W/mC 2.1 ... 1.7 

2.1 … 
1.7 2.1 ... 1.7  

 
C, kg/m3 320 345 370 

 
W_c, J/kg 380000 380000 380000 

 
t_1, h 8,68 8,68 8,68 

 
kappa_1 2,4 2,25 2,1 

 
Delta_te0 0 0 0 

 
Beta_delta 1 1 1 

 
Theta_ref, K 4645 4645 4645 

 
kappa_3 0 0 0 

 
f_cc28d, MPa 38 43 48 

 
s 0,21 0,1 0,05 

 
t_S, h 8 7 6 

 
t_A, h 12 11 10 

 
n_A 3 3 3 

 
n_cc28d 0,5 0,7005 0,901 

 
f_A, MPa 0,5 0,5 0,5 

 
Temp_D, C 36 34 32 

 
kappa_Temp 7 6,5 6 

 
time_D, h 40 37 34 

 
kappa_time 3 3 3 

 
d_red_max 0,4 0,4 0,4 

 

  



 
 

Bygg+Acc   Provad Betong Interpol Provad Betong 

 
Parameter 

C25/30 Bygg + 
Acc C2835 

C32/40 Bygg + 
Acc 

 
ro_c, kg/m3 2350 2350 2350 

 
c_c, J/kgC 1000 1000 1000 

 

lambda[...], 
W/mC 2.1 ... 1.7 

2.1 … 
1.7 2.1 ... 1.7 

 
C, kg/m3 320 345 370 

 
W_c, J/kg 320000 317500 315000 

 
t_1, h 7,04 6,77 6,5 

 
kappa_1 2,3 2,25 2,2 

 
Delta_te0 0 0 0 

 
Beta_delta 1 1 1 

 
Theta_ref, K 4645 4522,5 4400 

 
kappa_3 0 0,134 0,268 

 
f_cc28d, MPa 38 43 48 

 
s 0,105 0,1 0,0779 

 
t_S, h 8 8,25 8,5 

 
t_A, h 12 11,25 10,5 

 
n_A 3 3 3 

 
n_cc28d 0,612 0,66 0,708 

 
f_A, MPa 0,5 0,5 0,5 

 
Temp_D, C 33 32,5 32 

 
kappa_Temp 7 6,5 6 

 
time_D, h 30 35 40 

 
kappa_time 3 3 3 

 
d_red_max 0,33 0,365 0,4 

 

  



 
 

SH   
Provad 
Betong Interpol 

Provad 
Betong 

 
Parameter C25/30 SH C2835 32/40 SH 

 
ro_c, kg/m3 2350 2350 2350 

 
c_c, J/kgC 1000 1000 1000 

 

lambda[...], 
W/mC 2.1 ... 1.7 

2.1 … 
1.7 2.1 ... 1.7 

 
C, kg/m3 320 345 370 

 
W_c, J/kg 392000 392000 392000 

 
t_1, h 7,8 7,8 7,8 

 
kappa_1 2,1 1,98 1,86 

 
Delta_te0 0 0 0 

 
Beta_delta 1 1 1 

 
Theta_ref, K 4645 4645 4645 

 
kappa_3 0 0 0 

 
f_cc28d, MPa 38 43 48 

 
s 0,193 0,1 0,06 

 
t_S, h 8 8,5 9 

 
t_A, h 12 11,5 11 

 
n_A 3 3 3 

 
n_cc28d 0,444 0,571 0,698 

 
f_A, MPa 0,5 0,5 0,5 

 
Temp_D, C 33 32 31 

 
kappa_Temp 7 5,5 4 

 
time_D, h 40 34,5 29 

 
kappa_time 3 3 3 

 
d_red_max 0,36 0,395 0,43 

 

  



 
 

Bilaga 5 – Underlag till verifiering - Teoretiska resultat 

 

Temperaturutveckling för C28/35 Bygg inlagt i Hett11 med utomhustemperatur från Fältstudie 1  

 

Temperaturutveckling för C28/35 Bygg+ Accelerator inlagt i Hett11 med utomhustemperatur från Fältstudie 2  

 

Temperaturutveckling för C28/35 SH inlagt i Hett11 med utomhustemperatur från Fältstudie 3  

 



 
 

 

Temperaturutveckling för C28/35 Bygg inlagt i Hett11 med utomhustemperatur från Fältstudie 4  

 


