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Sammanfattning 

Vid platsgjutning av tjocka betongkonstruktioner är dess förmåga att torka ur essentiell. 

Tidplaner hos byggnadsentreprenörer måste till stor del anpassas efter denna. Anledningen är 

att de flesta material som appliceras på betongen inte är fukttåliga vilket rimmar dåligt med ett 

material som till stor del består av vatten.  

 

En minskad mängd vatten – och en ökad mängd cement ger upphov till en snabbare 

hydrationsutveckling vilket innebär att en stor del av betongens vatten binds till 

cementpartiklarna och således minskas den relativa fuktigheten i betongen drastiskt efter 

gjutningen. Ett annat alternativ vid användandet av betong med en mer balanserad kvot av 

vatten och cement (över 0,45) är att styra det klimat som betongen torkas i. Detta kan göras 

med hjälp av exempelvis värmefläktar som sänker den relativa fuktigheten i den omgivande 

luften samtidigt som den också värms vilket stimulerar fukttransporten i betongen.  

 

I detta examensarbete har de två alternativen som presenterats ovan jämförts. Jämförelsen 

beaktade metodernas effektivitet, kostnad och miljöpåverkan för ett typfall i Umeå där en tjock 

betongkonstruktion skulle gjutas. Resultatet var övervägande så att självuttorkande betong är 

lämpligast att använda ur samtliga betraktade synvinklar. Användandet av dieselvärmare visade 

sig vara det sämsta alternativet då dess miljöpåverkan och kostnad var överlägset störst.  
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Abstract 

Thick concrete structures ability to dry out is essential whilst casting in situ. Usually contractors 

work with tight timetables which means there is no time to dispense. Extensive planning and 

reducing the drying time for the concrete structures is essential. The main reason is that most 

materials applied to the concrete do not combine very well with moisture which, of course, is a 

big problem due to the fact that concrete to a big extent consists of water.  

 

A reduced amount of water – and an increased amount of cement causes a faster process of 

hydration which means that a larger portion of the concretes water will bind to the cement 

particles and thus reducing the structures relative humidity drastically post casting. Another 

option whilst using concrete with a more balanced ratio between the water and cement (above 

0,45) is to control the climate in which the structure is set to dry in. This would be done by 

using heating fans which heats the air whilst simultaneously reducing the airs relative humidity. 

 

This bachelor´s thesis compares the options featured above. The comparison considers the 

methods efficiency, costs and environmental impact (measured in CO2-emissions). The study 

has regarded a typical case scenario in which a thick concrete structure is set to be cast. The 

result of the study was that self-drying concrete is the most appropriate choice seen from all 

perspectives. The use of diesel fuel was shown to be the worst option. The diesel fuelled method 

had the pre-eminently highest rates of CO2-emissions and also the highest costs.  
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Förord 

Detta examensarbete avslutar Högskoleingenjörsprogrammet i Byggteknik vid Umeå 

universitet och omfattar 15 högskolepoäng. Arbetet utfördes i samarbete med Sweco Structures 

i Umeå.  

 

Jag skulle vilja rikta ett stort tack till Johan Jeppsson på Sweco för hjälpen under uppstartsfasen 

och även till er som är verksamma på universitetet.  

 

Filip Evaldsson 

 

Umeå, maj 2017 
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1. Inledning 

I det inledande kapitlet ges en bakgrund till problemet samt rapportens syfte och mål. Vidare i 

det inledande kapitlet kommer även studiens metodik förklaras i korthet.  

1.1 Bakgrund 

Betongkonstruktioner ses som ett av de allra viktigaste byggmaterialen och är det vanligast 

använda stommaterialet för flerbostadshus och kontorslokaler. En rad positiva kvalitéer hos 

materialet utmärker sig såsom hållfasthet, formbarhet och beständighet (Burström, 2006).  

 

Till skillnad från de flesta andra byggnadsmaterial som exempelvis stål gjuts ofta betongen på 

plats där vatten är en utav huvudkomponenterna. Vatten är en essentiell del för cementets 

hydration, det vill säga, den kemiska process där den färska betongen stelnar. Den del av vattnet 

som blir över efter hydrationen benämns byggfukt och beroende på en mängd variabler kan 

detta fuktöverskott vara relativt stort. Förutom överskottsvattnets bidrag till byggfukten kan 

fukt tillföras på andra sätt under byggskedet, främst genom nederbörd. För att fuktrelaterade 

problem inte ska uppstå under byggnadens driftskede måste byggfukten torka ut. 

 

I detta arbete kommer en undersökning genomföras med mål att kartlägga hur uttorkning av 

betongkonstruktioner genomförs samt hur processen kan effektiviseras. Arbetet kommer att 

beskriva alla de nödvändiga parametrar som har större betydelse för både den färska och 

härdade betongens fuktrörelser. Den teoretiska delen presenteras under enskilt kapitel och 

behandlar inledningsvis grundläggande teori kring betongens beståndsdelar. Då detta arbete 

även behandlar inverkan av mineraliska tillsatser skall processen där betongens beståndsdelar 

väljs och proportioneras kartläggas. Den teoretiska delen avslutas med ett kapitel som berör 

byggfysik och de fuktbetingade rörelser som sker inom och kring betongen med avsikt att få en 

större inblick i vad som inverkar i betongkonstruktionens väg från ett högt fuktinnehåll till ett 

lägre.  

 

Inledningsvis behandlas fuktrelaterade problem som främst påverkar material som står i direkt 

kontakt med den fuktiga betongen. De frågeställningar som föranlett projektet introduceras i 

detta kapitel tillsammans med dess syfte, mål och nödvändiga avgränsningar.    

1.1.1 Fuktrelaterade problem 

Materialet betong är i sig ett fuktbeständigt material och betongbjälklag tar ingen skada utav 

fuktpåverkan. Däremot kan de material som den fuktiga betongen har kontakt med skadas. 

Ytskikt, såsom trä och plastmattor, appliceras vanligen på ett bjälklag eller platta och dessa kan 

vara betydligt fuktkänsligare. Följande skador är vanligt förekommande för konstruktioner av 

sådan art (Johansson, 2005): 

 

Biologisk tillväxt 

 

Betong är som tidigare påpekats ett fuktbeständigt material. Till stor del beror det på att 

materialet är oorganiskt. Det medför till exempel att mögeltillväxt är mycket ovanligt hos 

betongkonstruktioner eftersom att betongen inte ger upphov till någon näring som möglet kan 
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livnära sig på. Däremot är trägolv, träreglar och linoleummattor riskkonstruktioner i denna 

kategori. Otillbörlig rengöring av betongplattor där sågspån och annat spill blivit kvar, kan bli 

en god grogrund för mögelpåväxt. Träreglar och trägolv bör inte stå i direkt kontakt med 

betongen och den vanliga lösningen är att plastfolie skiljer den fuktiga betongen från trät.  

 

Kemisk nedbrytning 

 

Limmade ytbelägg, såsom linoleummattor och plastmattor, kan förorsaka stora 

renoveringskostnader då dess lim bryts ned vid en viss kritisk fukthalt (se tabell 1.1). Limmet 

luckras upp vilket föranleder att belägget tappar sin vidhäftningsförmåga. Förutom det estetiska 

problemet det ger upphov till är förhöjda halter av emissioner i luften en stor del av boven. 

Dessa emissioner består övervägande av nedbrytningsprodukter från beläggets lim (Johansson, 

2005).  

 

Fuktbetingade rörelser 

 

Träbaserade byggnadsmaterial påvisar stora fuktrörelser som sker när dess fuktinnehåll går upp 

eller ner. Dessa fuktbetingade rörelser har potential att vara besvärliga och orsaka skador på 

konstruktionen i fråga. När fuktinnehållet i materialet sjunker, krymper materialet och kan ge 

upphov till sprickor. När fuktinnehållet ökar, sväller materialet vilket i exempelvis trägolv kan 

åskådliggöra sig som att golvet börjar bukta uppåt (Burström, 2006). I en vanlig konstruktion 

med trägolv på en betongplatta skyddas ofta trägolvet genom en avskiljande plastfilm. Kriteriet 

i ett sådant fall är att den relativa fuktigheten inte får överstiga 95% i betongen, se tabell 1.1 för 

fler kriterier.  

 

 
 

Figur 1.1, Principiellt samband krympning/svällning (y-led i %) och fuktkvot. 

Volymförändrings-skillnader uppvisas i tangentiell respektive radiell fiberriktning (Svenskt trä, 

2017). 

 

Tabell 1.1 visar fuktriskzoner för olika material. Se kapitel 2.3.1. för teckenförklaring. Den 

relativa fuktigheten är temperaturberoende vilket inte tas tillhänsyn till i tabellen nedan. Risken 
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för biologiska angrepp är betydligt större under sommartid i Sverige då temperaturen är högre 

och motsatt gäller under vintertid då de låga temperaturerna inte skapar lika bra förutsättningar 

för biologiska angrepp på materialen.  

 

Tabell 1.1, Tabell över kritiska fukttillstånd för olika material och orsak (Burström, 2006 och 

Johansson, 2005).  

 

  RF 

Material Orsak Obefintlig risk Måttlig risk Hög risk 

Trä Röta <75% 75-95% >95% 

Trä Mögel <70% 70-85% >85% 

Trä med skyddande 

plastfolie 

Alla   95%  

Lim (Linoleummatta) Nedbrytning    90% 

Plast- & gummimatta Nedbrytning    85% 

1.1.2 Tillgängliga hjälpmedel på marknaden 

Nedan listas ett urval av maskiner som kan användas i syfte att höja den omgivande 

temperaturen, sänka luftfuktigheten och dylikt. Fetmarkerad text indikerar metoder som 

behandlas vidare i senare kapitel.  

 

• Eldrivna varmluftsfläktar 

• Hetvattendriven luftvärmare (oljepanna/fjärrvärme) 

• Ingjutna elslingor 

• Dieseleldad byggtork 

• Avfuktare 

• Mobil fjärrvärmeväxlare 

• Mobil oljepanna 

• Gasoleldad byggtork 

• Pelarvärmare 

• Vakuumsugning  

1.2 Syfte och mål 

Studiens syfte är att kartlägga vad som lämpar sig bäst, främst ur ekonomisk- och 

klimatsynpunkt, när det gäller uttorkning av betongkonstruktioner.  

 

Målet med studien är att läsaren ska få en klarare bild av de olika metodernas effektivitet, 

kostnad och klimatpåverkan samt kunna hjälpa verksamma i branschen att göra ett enklare val 

då det exempelvis kommer till val av betongkvalitet. Frågan om användandet av fossila 

bränslen vid styrd uttorkning verkligen är motiverat kommer att lyftas.  
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1.3 Metod 

Arbetet har lagts upp för att klargöra skillnaderna i pris och klimatpåverkan hos de olika 

uttorkningsmetoderna.  

 

Kostnad/Miljöpåverkan: Betongföretaget Swerock besvarar frågor kring hur stor skillnad det 

är i pris mellan olika betongsorter vilket ger ett distinkt svar på hur stort ekonomiskt påslag det 

blir att sänka betongens vct. Metodernas klimatpåverkan mäts genom användandet av 

emissionsfaktorer vilket förklaras mer genomgående i kapitel 4. Kostnaderna för maskin-styrd 

uttorkning baseras på hur stor effekt som krävs för uppvärmningen och följaktligen 

bränslekostnader. De uttorkningsmetoder som prismässigt granskas närmare i studien är en 

metod ur respektive bränslegrupp (el, fjärrvärme, diesel).  

 

• Eldrivna varmluftsfläktar 

• Dieseleldad byggtork 

• Hetvattendriven luftvärmare (fjärrvärme) 

Effektivitet: Metodernas effektivitet blir i detta arbete kartlagt genom simuleringar i 

datorprogrammet TorkaS. Det erfordrade resultatet från simuleringarna är tidsbaserade 

prognoser på hur mycket uttorkningstiderna kan förkortas och i led av detta hur tidsplanerna 

kan effektiviseras.  

 

Följande förutsättningar ges vid simuleringarna: 

 

• Vct 0,35: 2 dagars membranhärdning, naturliga torkförhållanden – skyddad från 

nederbörd 

• Vct 0,45/0,55: 2 dagars vattenhärdning – simulerade torkförhållanden (25C/35 % RF) 

 

Studiens metod är av begränsad omfattning vilket innebär att följande avgränsningar måste 

göras: Arbetet beaktar endast uttorkningen fram tills ytskiktet appliceras vilket för plast och 

gummimattor innebär RF 85 %. Den betongtyp som arbetet främst riktar sig mot är den 

vanligaste – Byggcement (CEM II). Med miljöpåverkan menas i rapporten främst utsläpp av 

växthusgaser vilket mäts i CO2eq och beskrivs vidare under kapitel 4. Tanken med studien är att 

den ska vara generaliserbar och tillämpar för så många som möjligt däremot är det specifikt 

platsgjuten betong som beskrivs i denna studie och arbetets ramverk förhåller sig till de 

förutsättningar som råder för referensobjektet (kapitel 5.1). Angående mätning av kostnader är 

det endast kostnader direkta kostnader för bränslen, el och fjärrvärme som tas hänsyn till. Detta 

innebär att exempelvis maskinhyror, etableringskostnader och merkostnader bortses från. 

Merkostnader kan till exempel vara kostnader för avjämningsmassor på betongytan som 

tenderar att öka med sjunkande vattencement-tal. Under kapitel 3.4 visas de olika maskinernas 

verkningsgrader. Verkningsgraderna bortser från eventuella förluster till och från ledningar 

eller energiförluster vid tillverkningsprocesser för respektive metod.  

 

 



BY1731 

Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i byggteknik, 15 hp 

 

 

5 

2. Betongens beståndsdelar 

Betong består för det mesta utav sand, grus och cementpasta där det senare är en blandning av 

cement och vatten. Betongens hållfasthet beror huvudsakligen på denna blandning som ofta 

benämns som sammansättningens lim. Desto större andel cement, desto högre hållfasthet och 

täthet. Förhållandet mellan cement och vatten benämns vct (se avsnitt 2.1.6) och kommer i 

denna rapport ha stor betydelse. Generellt sett kan man genom att bestämma betongens vct få 

en uppskattning av hur starkt bindemedlet och den härdade blandningen är.  

 

Utöver dessa komponenter kan betongens egenskaper modifieras genom att tillsätta diverse 

tillsatsmedel. Ett exempel är flytmedel vilket inverkar på betongens konsistens utan att påverka 

dess hållfasthet.  

 

Betongen har som material en mycket hög tryckhållfasthet. När materialet blir utsatt för 

dragspänningar visar det sig dock att draghållfastheten är förhållandevis låg (cirka en tiondel 

av tryckhållfastheten). Därför armeras betongkonstruktioner i regel nästan alltid med stål som 

har en betydligt högre draghållfasthet. Detta kommer dock inte behandlas vidare i denna studie 

då armeringen har försumbar effekt på betongens uttorkningsförmåga (Almssad, 2016). 

 

Inom kapitel 2.1 kommer grundläggande information om betong att presenteras för att ingående 

få förståelse för hur betongen beter sig och därmed dess fuktrörelser. Framförallt är 

redogörelsen för proportioneringsförloppet viktigt, dvs hur receptet för den färska betongen 

bestäms. Kapitlet bygger till stor del på P.G Burström bok Byggnadsmaterial (2007). Vid val 

av andra källor kommer dessa att presenteras löpande. 

2.1 Cement 

Cement är ett hydrauliskt bindemedel vilket innebär att materialet hårdnar när det reagerar med 

vatten och resulterar i ett material som inte är lösligt i vatten. Modern cement utgörs 

huvudsakligen av råvarorna kalksten och lermineraler.  Råvarorna går igenom en rad processer 

ur vilket cement erhålls.  

 

När vatten och cement blandas uppstår en exoterm reaktion varvid värme utvecklas. Vanligen 

stiger då betongens temperatur till mellan 20–50 grader, främst beroende på cementhalt och 

omgivande förhållanden. Reaktionen med vattnet är en långsam process. Blandningen 

cement/vatten kallas cementpasta och under dess första tid efter blandning sker ingen större 

förändring i sammansättningen förutom en viss förtjockning. Ett par timmar senare stelnar 

pastan vilket följs av hög hållfasthetstillväxt. Betongens så kallade bindetid är under dess unga 

tid en viktig aspekt och definieras som den tid som åtgår för blandningen att uppnå en viss grad 

av styvhet. Generellt sett kan det ta ungefär 2–4 timmar för betongens hållfasthetstillväxt att ta 

fart.  

 

I de tidigare cementbestämmelserna delades cementen in i olika klasser, se nedan:  

 

• Standard (Std) 

• Snabbt hårdnande (SH) 

• Långsamt hårdnande (LH) 
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Snabbt hårdnande portlandcement används på ett generellt sätt då exempelvis tidig formrivning 

erfordras samt vid kall väderlek för att undvika tidig frysning av betongen. Det snabbhärdande 

cementet får en hastig hållfasthetstillväxt och hög värmeutveckling, något som inte alltid är att 

föredra. Grova konstruktioner kan nämligen spricka när betongen går från varmt till kallt 

tillstånd. Det kan uppstå stora spänningar när betongen senare drar ihop sig. I detta avseende 

kan man med fördel använda sig av cementtyper med långsammare värmeutveckling, det vill 

säga långsamt hårdnande cement. Cementtypen benämns vanligen anläggningscement och har 

alltså långsam värmeutveckling.  

 

Numer används Europa standard SS-EN 197 - 1:2011 för klassificering i Sverige. Standarden 

definierar och beskriver olika cementtyper samt anger mekaniska, fysikaliska och kemiska 

kraven på dessa. Även beständighet beaktas. Standarden delar in cementet i följande 

huvudtyper enligt nedan. Se även tabell 2.1 för användningsområde.  

 

CEM I (Portlandcement) 

• 95 % portlandklinker 

 

CEM II (Portland-komposit)  

• Över 65 % portlandklinker 

• Granulerad masugnsslagg 

• Silikastoft 

• Flygaska 

• Krossad kalksten 

 

CEM III (Slaggcement)  

• Mellan 20- och 65 % portlandklinker  

• Resterande del masugnsslagg 

 

Tabell 2.1: Cementtyper i Sverige (Betongindustri).  

Anläggningscement CEM I 

Anläggning FA CEM II 

Snabbhärdande cement SH CEM I 

Byggcement CEM II 

Bascement CEM II 

2.2 Vatten 

Riktlinjen kring vattenkvalitén är att använda drickbart vatten för att undvika problem med 

sviktande hållfasthet. Vatten med hög koncentration salt bör inte användas, som exempel vatten 

tappat från västkusten.  

2.3 Ballast 

Mellan 60–80% av betongen består av ballast. Cementpastans uppgift är att sammanfoga 

ballastkornen som består av olika fraktioner. Ballast består vanligtvis av naturliga bergarter, 

utvunna och använda i dess naturliga form eller krossade. Krossad ballast - makadam, erhåller 

en högre vidhäftning mot cementpastan vilket ger högre hållfasthet än betong med singelballast 

(naturligt utvunnen sten). Vattencementtalet, som beskrivs i kapitel 2.6, kan mot denna insikt 

ökas med ungefär 3 % ur hållfasthetssynpunkt.  
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Normalt sett sker lagringen av materialet utomhus vilket innebär att ballasten kommer att 

utsättas för nederbörd. Dess inverkan på det totala fukttillskottet kan därför bli stort. Det största 

fukttillskottet, som ballasten står för, kommer från de mindre partiklarna som har en förmåga 

att suga upp fukt. Fenomenet behandlas vidare i kapitel 3.1.  Ballastens inverkan på 

fukttransporten i övrigt är begränsad varvid denna del av betongen inte kommer att behandlas 

i större utsträckning.  

2.4 Tillsatsmedel 

Utöver de beståndsdelar som beskrivits i tidigare rubriker tillsätts diverse tillsatsmedel till 

blandningen. Med dessa är det möjligt att modifiera betongens egenskaper så att den bättre 

passar behovsbilden. Tillsatsmedel har blivit en oumbärlig del av betongen av ekonomiska-, 

produktionstekniska- och miljömässiga skäl. De vanligast använda tillsatsmedlen i Sverige 

listas i diagrammet nedan: 

 

 
Figur 2.1: Tillsatsmedel efter förbrukning i Sverige (Egen bild, statistik från SACA) 

 

De relevanta tillsatsmedlen ur denna studies perspektiv är främst flytmedel och 

vattenreducerare men de vanligaste beskrivs i korthet nedan.  

 

2.4.1 Flyttillsatsmedel 

 

Flyttillsatsmedel eller flytmedel har som kemisk komponent i betongen stor effekt på den färska 

betongens konsistens. Även i relativt små doser kan betongens vattenhalt reduceras med 10–

30%. Den minskade vattenhalten ger betongen ökad hållfasthet och en reducerad 

krympningseffekt. Likaså kan kostnaderna och miljöpåverkan minskas vid bibehållen cement- 

och vattenhalt utan negativ inverkan på hållfastheten. Till skillnad mot när betongens konsistens 

förbättras genom ökat mängd vatten inverkar normalt sett inte flytmedel på betongens 

separation eller hållfasthet i negativ riktning vilket är en förutsättning för tillsatsens 

användning. Flytmedel ger dessutom en lättbearbetad betong med god sammanhållning.  

 

75%

14%

7%

-1% 1%

3%

Flytmedel 75 %

Vattenreducerande 14 %

Luftporbildande 7 %

Retarder 0,5 %

Acceleratorer 0,5 %

Övriga 3 %
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Färsk betong med lågt vct utan tillsatser såsom flytmedel kan vanligen upplevas som 

svårbearbetad. Detta gestaltar sig framförallt i konstruktioner med tät armering. Den färska 

betongen får mycket svårt att omsluta konstruktionens armering och får även svårigheter att 

fylla ut formen vilket skapar arbetsmiljömässiga problem. Det krävs i dessa fall en särskilt stor 

arbetsbörda med vibrering och tung bearbetning för att uppnå ett godtyckligt resultat. Normalt 

sett blir det dessutom betydligt enklare att jämna ut betongens yta vid gjutning av 

betongbjälklag. Den färska betongens konsistens beskrivs vanligen genom ett så kallat 

sättprovsmått vilket illustreras i figur 2.2.  

 
Figur 2.2: Principiell illustration av hur flyttillsatsmedel påverkar den färska betongens sättmått 
(Burström, 2006). 

 

De vanligast använda flyttillsatsmedlen som används i Sverige är lignosulfonat, sulfonerad 

melaminpolymer, sulfonerad naftalenpolymer (SACA, 2017). 

 

Dessa kemiska komponenter erhålls normalt som restprodukter från andra industrier. 

Lignosulfonat tillverkas till exempel av bindemedlet som håller ihop cellulosafibrer i 

barrvedsceller vilket kallas lignin. Lignosulfonat är en restprodukt som erhålls ur 

pappersmassaindustrin och kommer till god användning i betongfabriker.  

 

2.4.2 Vattenreducerande tillsatsmedel 

 

Vattenreducerande tillsatsmedel, även kallat plasticerande medel, ger liknande effekter som 

flyttillsatsmedel. Däremot ger vattenreducerande tillsatsmedel inte en lika kraftig effekt. Dess 

inverkan på betongen är att friktionen mellan betongens fasta partiklar minskar vilket ger en 

smörjande effekt. Komponentbasen för vattenreducerande tillsatsmedel går under samma 

kategori som för flyttillsatsmedel.  

 

2.4.3 Luftporbildande medel 

 

När det fria vattnet i den härdade betongen övergår till is ökar dess volym med ungefär 9% 

vilket kan orsaka stora skador i form av frostsprängning. Med luftporbildande medel bildas 

stora mängder små, finfördelade luftbubblor som det fria vattnet har möjlighet att expandera i. 

Luftporbildande medel används i mycket stor utsträckning och är essentiellt framförallt i 

konstruktioner utsatta för fuktiga och kalla miljöer.  

 

 

 

 

 

2.4.4 Retarder & accelerator 
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Vid långa transporter kan det vara problematiskt ifall betongen härdar tidigt. Retarderande 

tillsatsmedel fördröjer tidpunkten då hållfasthetstillväxten tilltar utan att påverka tillväxten då 

betongen väl börjat härda. Acceleratorer används i motsatt syfte. Tillsatsmedlet accelererar 

hållfasthetstillväxten samtidigt som tillstyvnadsförloppet skjuts fram.  

2.6 Vattencementtalet 

Vattencementtalet, vct, anger kvoten mellan inblandat vatten och cement. Förhållandet, som 

beskrivs av ekvation 1, är av stor betydelse för såväl den färska som den härdade betongen.  

 

vct =
W

C
           (1) 

 

Där 

W = mängd vatten 
C = mängd cement 
 

Betong med lågt vct benämns högpresterande vilket innebär kortare uttorkningstider och högre 

hållfasthet. Figur 2.3 visar ett samband mellan vct och tryckhållfasthet där värdena i 

diagrammet har erhållits från P.G Burströms bok Byggnadsmaterial (2006). Typiskt för 

högpresterande betong är att vct väljs till under 0,45 och ofta långt under detta värde. Betong 

med så pass låga vct har betydligt sämre arbetbarhet än betong med större mängd inblandat 

vatten. Detta löses med tillsatsmedel och tillsatsmaterial (vanligen silikastoft i Sverige). Betong 

med mycket låga vct kan även ha problem med plastisk sprickbildning vid torkningsprocessen. 

Därför är det viktigt att vattenhärda eller utnyttja annan sådan åtgärd för att förebygga problem 

av den arten. Lågt vct innebär även att betongen blir mycket tät vilket ofta är en erfordrad 

egenskap, framförallt vid beaktandet av dess beständighet, men det innebär även att betongen 

blir desto mer vattentät. Detta kan vara till dess nackdel om för mycket vatten som inte 

förbrukas av cementreaktionerna kapslas in vilket senare får mycket svårt att torka ut. 

Forskning pågår för närvarande om detta fenomen och beskrivs närmare i kapitel 7.1. 
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Figur 2.3, samband vct/tryckhållfasthet med följande förutsättningar: 28 dagar, betong med singel och 

svenskt standardcement. Hållfasthet i MPa (y-led), vct (x-led). 

2.7 Tillsatsmaterial 

I betongrecepten utgör vanligen tillsatsmaterial en viktig del. Silikastoft, flygaska och 

granulerad masugnsslagg tillhör de allra vanligaste tillsatsmaterialen. Dess primära effekt på 

betongen är förbättring av betongens sammanhållning och stabilitet. Då tillsatsmaterial 

används, ökar vattenbehovet vilket kan motarbetas med hjälp av vattenreducerande 

tillsatsmedel. Vattencementtalet (vct) byts i regel ut mot vattenbindemedelstalet (vbt) då 

tillsatsmaterial används (Burström, 2007).  

 

vbt =
w

C+β∙D
           (2) 

 

Där 

W = mängd tillsatt vatten (kg) 
C = mängd cement (kg) 
D = mängd tillsatsmaterial (kg) 
β = effektivitetsfaktor (0 < β < 1,0) 
 

Till de vanligaste tillsatsmaterialen ingår silikastoft och flygaska. Betongens färska och härdade 

tillstånd påverkas kraftigt av tillsatsmaterial. Strukturen hos materialet är annorlunda än hos 

betong utan tillsatsmaterial vilket bland annat yttrar sig genom att hydrationsutvecklingen är 

annorlunda hos cementet och tillsatsmaterialen.  

2.8 Proportionering  

Betong är ett byggnadsmaterial som med fördel och som i huvudsak används som stommaterial. 

Som stommaterial anses ett flertal egenskaper vara särskilt viktiga, ett urval listas nedan. Dessa 

egenskaper påverkas direkt av hur man proportionerar betongen vilket senare kommer att visa 

sig vara viktiga att ha förståelse för i betongens bruksskede, dvs. det skede då betongen ska 

torka ut. En vanlig betongfabrik har normalt sett över tvåhundra olika recept och genom att 

specificera vad betongen ska användas till kan en lämplig komposition produceras.  

 

En vanlig komposition utan stora mängder tillsatser kan innehålla följande: 

 

• Ballast (70–80 %) 

• Cement (10–20 %) 

• Vatten (7–9 %) 

• Tillsatsmaterial och tillsatsämnen (<1 %) 

 

Numer börjar bygg- och bascement ta över stora marknadsandelar som innehåller betydligt 

större mängder tillsatsmaterial. Företaget Cementas cementblandning kallat Bascement 

innehåller till exempel endast 80 % cementklinker (Cementa AB, 2012).  

De parametrar som anses vara särskilt viktiga att ta hänsyn till för stommaterial listas nedan 

(Burström, 2016): 

 

• Hållfasthet 

• Deformationsegenskaper och volymbeständighet 
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• Beständighet 

• Brandbeteende 

 

2.8.1 Hållfasthet 

 

Betongkonstruktioner används med fördel där stora laster inverkar. På grund av dess låga 

draghållfasthet används armeringsjärn för att ta upp de krafter som annars fått konstruktionen 

att spricka redan vid relativt låga dragpåkänningar (Almssad, 2016).  

 

2.8.2 Deformationsegenskaper och volymbeständighet 

 

Med deformationsegenskaper avses främst de långtidseffekter som påverkar 

betongkonstruktioner, till exempel krypning. Liksom med många andra byggnadsmaterial 

beaktas detta alltid vid dimensionering. Under denna punkt kan även volymbeständighet 

rymmas vilket beaktar hur materialet påverkas av temperatur- och fuktförändringar. Betong, 

som är ett keramiskt material, påverkas i hög grad av temperatur- och fuktförändringar, främst 

under dess “unga” period - när den är nygjuten.  Låter man den unga betongen torka ur kan det 

ge upphov till sprickbildning då den i sin tidiga period klarar väldigt små töjningar. Under 

samma period kan betongens fria vatten i dess porer frysa vilket kan orsaka stora skador i 

konstruktionen (se avsnitt 2.1.4).  

 

2.8.3 Beständighet 

 

Betongens beständighet anses vara mycket god. Yttre förhållanden, betongens omgivande 

miljö, spelar stor roll på dess beständighet. De vanligaste problemen som kan uppstå i Sverige 

är (Burström, 2006): 

 

• Frostangrepp (behandlas i avsnitt 2.1.4) 

• Armeringskorrosion 

• Kemiska angrepp 

 

Armeringskorrosion leder till att armeringen successivt förlorar sin bärförmåga samtidigt som 

den korroderade armeringen upptar en större yta och trycker mot betongen vilket kan leda till 

att den till slut spricker. Problemet löses genom att ett bestämt betongskikt täcker och skyddar 

armeringen. Detta är möjligt på grund av betongens höga alkalinitet (pH-värde över 12,5).  

Med tiden kan dock även det täckande skiktet ge vika. Den omgivande luften, som är rik på 

koldioxid, kan tränga sig in i betongen och reagera med betongens kalciumhydroxid. 

Fenomenet benämns karbonatisering och kan upphäva alkaliniteten i betongen och på så sätt 

lämnas armeringen oskyddat att rosta.  

 

Med kemiska angrepp menas fenomen där ämnen antingen löser upp betongen eller tränger in 

i betongen och reagerar med den. Ett exempel är den klorider från salt som löser upp 

cementpastan i betongen. Detta är ett vanligt problem för parkeringshus där 

betongkonstruktioner används. Betong med lågt vct (hög andel cement) är tätare än betong med 

högt vct (låg andel cement) och är genom tätheten mer motståndskraftig mot angrepp av denna 

sort.  
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2.8.4 Brandbeteende 

 

Betongen i sig påverkas först vid höga temperaturer men eftersom att dess hållfasthet till stor 

del bygger på att armeringsjärnen hjälper blir detta ofta begränsningen eftersom att stålet tappar 

sin hållfasthet tidigare vid brand. Detta gäller främst för balkar och bjälklag där armeringsjärnen 

har störst inverkan (svensk betong).   

 

2.8.5 Tillvägagångssätt proportionering 

 

Ur BBK04, Boverkets handbok om betongkonstruktioner ges information och krav kring 

betongkonstruktioner. Numera gäller de europeiska konstruktionsstandarderna men 

informationen som extraherats till denna studie är i sig fortfarande relevant.  

 

Följande text är utdrag från BBK04:  

 

• “Betong skall proportioneras och tillverkas så att den får en homogen, jämn kvalitet 

och en konsistens som är anpassad till aktuell arbetsmetod.” 

 

• “Betongmassans temperatur skall begränsas så att inga skadliga effekter uppkommer.”  

 

Med den senare punkten avses lägst 10 grader om omgivande temp är under 0 grader. (Risk för 

tidig frysning men även långsam härdning).  

 

Proportioneringen av betongens komponenter drivs till stor del av valet av vct. Valet av vct 

påverkar flertalet egenskaper. Detta är vanligen det första steget i processen, främst på grund 

av att om lågt vct väljs, krävs större mängd tillsatser som kompensation för dess täthet och låga 

arbetbarhet (konsistens).  

 

Nästa steg är ballastgraderingen där det kan vara av stor vikt att välja fraktioner som passar just 

din betong. För god arbetbarhet och liten vattenseparation erfordras större mängd finmaterial 

men å andra sidan bör så stor stenstorlek och så stor mängd sten väljas som möjligt då det ger 

minskad åtgång cement. På grund av risken för att ballast fastnar mellan armeringsstängerna 

bör maximal stenstorlek väljas med hänsyn till det minsta avståndet mellan dessa, subtraherat 

med 5 mm (Burström, 2006).  

 

Vanligen avslutas proportionerings-processen med en provning av uppnådda egenskaper. 

Sammansättningen får därefter korrigeras vid behov.  

2.8.6 Bygg- och bascement 

Byggcement och bascement har under den senaste tiden ersatt standard portlandcement, detta 

av miljömässiga skäl. Bägge har lägre koldioxidbelastning där den senare och modernare 

varianten, bascement har lägst klimatpåverkan. Byggcement räknas till typen CEM II och 

innehåller kalkstensfiller. Den numer populära varianten bascement har liknande egenskaper 

som byggcement men erhåller enligt Cementas undersökningar högre sluthållfasthet, bättre 

konsistens, mindre klimatpåverkan samt minskat behov av vatten och tillsatsmedel. Det 

minskade behovet av vattnet är i detta projekt en intressant parameter. Samma undersökningar 

har dock visat på en något längre tillstyvnadstid, vilket Cementa i den kortfattade rapporten 

lämnar utan vidare beskrivning.  
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3. Uttorkning av betong 

3.1 Grundläggande byggfysik 

Vid gjutningen av betongkonstruktioner innehåller betongen en stor mängd blandningsvatten. 

En stor portion av detta vatten binds kemiskt till materialet i och med vattnets reaktioner med 

cementet. Utöver det överskott som blir över efter cementets reaktioner är det vanligt att externt 

vatten tillsätts i led för att undvika att betongen torkar ur med plastiska krympsprickor som 

följd. Detta överskott som blir efter cementets reaktioner benämns byggfukt och måste i de 

flesta fall torka ut till en viss nivå. Ett vanligt sätt att dela upp dessa grupper av vatten är genom 

att benämna det som förångningsbart och icke-förångningsbart. Det förångningsbara vattnet 

definieras som det vatten som förångas och avgår vid upphettning till 105oC. Det är detta vatten 

som benämns byggfukt. (Burström, 2006).  

 

Vanlig betong innehåller ungefär 80–90 kg/m3 byggfukt efter gjutning. För själva produktionen 

av betong är såklart vatten en nödvändighet. Förutom att vattnet krävs för cementets reaktioner 

behövs vatten för att betongen ska kunna komprimeras. Den färska betongens fuktkällor är 

enligt (Johansson, 2005) följande:  

 

• Blandningsvatten 

• Fukt från ballast (Se avsnitt 2.1.3) 

• Tillsatsmedels blandningsvatten 

• Eventuellt ytterligare vatten för konsistenskorrigering.  

 

Dessa fukttillskott tas som regel hänsyn till. Dess tillskott bör inte underskattas. En 

överslagsberäkning kan illustrera tillskottets inverkan på den färska betongens vattenmängd.  
 

𝐹𝑢𝑘𝑡𝑘𝑣𝑜𝑡𝑏𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠𝑡 = 1,5 % 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚ä𝑛𝑔𝑑 𝑏𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠𝑡 = 2000 𝑘𝑔/𝑚3 

𝐹𝑢𝑘𝑡ℎ𝑎𝑙𝑡𝑏𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠𝑡 = 2000 ∙ 0,015 = 30 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟 
 

Vid proportioneringen bestäms det att betongens vct ska vara 0,5. Med en cementhalt på 350 

kg/m3 är då vattenhalten 175 liter/m3. I följande exempel visar det sig dock att ballastens 

fuktkvot är högre, 3%. Vattenhalten i betongen är alltså högre än tänkt, vilket ger en ökning på 

betongens vct enligt följande.  

 

Vattenhaltbetong = 175 l/m3 

Cementhalt = 350 kg/m3 

Ökning av fuktkvot från 1,5 % till 3 % ger fuktkvotballast = 3 %.  

Ny vattenhalt: W = 175 + 0,015 ∙ 2000 = 205 l/m3 

Nytt vct blir då vct = 
205 l/m3

350 kg/m3 = 0,59 

 

En ökning av ballastens fuktkvot från 1,5% till 3% gjorde alltså att betongens vct ökade med 

18% vilket har en stor effekt på betongens eventuella byggfukt och således uttorkningstid.  

 

Nedan visas principiella jämviktfuktkurvor för olika betongkvalitéer. Här illustreras det tydligt 

hur små skillnader i betongkvalitéer kan ha stor effekt på dess fuktegenskaper. Se senare del av 

detta kapitel för tecken- och begreppsförklaringar. 
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Figur 3.1: Principiella fuktkurvor för vct 0,6-0,7 (vänster) och vct 0,3-0,4 (höger). Beteckningen We 

respektive Wa innebär fysikaliskt bundet vatten respektive blandningsvatten. RH är den engelska 
beteckningen för relativ fuktighet (relative humidity).  

 

Noterbart i figuren är att en sänkning av vattenhalten hos betongen med vct 0,3-0,4 innebär en 

kraftig reducering av dess relativa fuktighet. Störst skillnad betongkvaliteterna emellan kan 

utläsas vid RF-spannet 80–100% (se nedan). 

 

Olika material reagerar olika på fuktbelastning. Betong, som är ett oorganiskt material, 

påverkas främst dels av att detta vattenöverskott kan frysa och dels av att omgivande material, 

såsom trägolv eller annan ytbeläggning tar skada. Gränsvärdet för när ett visst material kan ta 

skada till följd av fukthalten benämns kritiska fukttillståndet. Detta gränsvärde beskrivs med 

uttrycket för relativ fuktighet, RF, som betecknas, Φ, enligt ekvation 3.  

 

Φ =
v

vs
           (3) 

 

Där 

 

v = ånghalt 
vs = mättnadsånghalt 
 

Det kritiska fukttillståndet för att applicera ett limbaserat ytbelägg på en betongkonstruktion är 

för betongens mitt vanligen 85% RF. Limmet bryts lätt ner vid höga fukthalter vilket dels kan 

leda till att emissioner sprids i luften och dels att limmet tappar sin vidhäftningsförmåga och 

leder vanligen till att bubblor visar sig på ytbelägget.  

 

Den omgivande miljön spelar alltså stor roll i materialets uttorkning. Mängden ånga i luften, v, 

beskrivs som ånghalt. Ånghalten kan inte överstiga luftens temperaturberoende parameter, 

mättnadsånghalt. När värdet på ånghalten överskrider mättnadsånghalten kondenserar 

vattenångan tillbaka till nivå med mättnadsånghalten. Såsom det beskrivits ovan, är den relativa 

fuktigheten förhållandet mellan dessa. Om man tittar på sambandet ovan (ekvation 3) finner det 

sig logiskt att när den materialomgivande temperaturen stiger, stiger även mättnadsånghalten, 

då denna är temperaturberoende. Stiger mättnadsånghalten, med oförändrat värde på ånghalten, 

kommer den relativa fuktigheten att sjunka. Vi vet genom grundläggande fysik att tillståndet 

strävar efter jämvikt. I detta fall strävar materialets relativa fuktighet samt omgivningens 

relativa fuktighet att jämna ut sina skillnader. Höjd temperatur leder alltså till sänkt fukthalt i 

materialet i de allra flesta fall.  
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Materialets fukthalt (kg/m3) är ett bra sätt att beskriva hur mycket fukt materialet innehåller.  
 

w =
förångningsbara vattnets vikt

materialets volym
            (4)  

 

Ett material som under en längre tid lagras under konstant temperatur och ånghalt får ett ett 

specifikt fuktinnehåll, ett fuktinnehåll som benämns som dess jämviktsfukthalt, we.  

3.2 Cementets hydration och betongens självuttorkning 

När det kommer till uttorkning av betongkonstruktioner så har det tillsatta vattnet såklart en 

stor roll. Man skiljer på den färska betongens hydration (hur mycket vatten som binds kemiskt) 

samt det vatten som binds kapillärt i porerna. Dessutom inverkar porsystemets kapacitet att 

förflytta vattnet. Hydrationsutvecklingen är som bekant temperaturberoende. Färsk betongs 

hydrationsutveckling fortlöper snabbare vid högre temperaturer vilket komplicerar 

beräkningsproceduren. Som beskrivits i problemformuleringen är inte det kemiskt bundna 

vattnet som skall torkas ut utan den resterande delen av blandningsvattnet.  

 

Mängden kemiskt bundet vatten benämns Wn och beskrivs enligt ekvationen nedan: 

 

Wn = C ∙ 0,25 ∙ α           (5) 

 

där  

C = total mängd cement (kg) 

 = hydrationsgrad 
 

På 1 kilo cement hydratiseras 0,25 kg vatten vid normala förutsättningar varvid ekvationens 

konstellation. Hydrationsprocessen kan vara mycket tidskrävande. Merparten av 

hydratiseringen sker under de inledande dagarna men det kan ta år för cementkornen att reagera 

fullständigt, se figur 3.2. Hydrationsgraden, , beskriver hur stor del av cementet som 

hydratiserat (Burström, 2007): 

 

α =
Cn

C
           (6) 

där Cn = Mängd fullständigt hydratiserad cement (kg) 
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Figur 3.2: betongens hydrationsgrad och ålder – Betong STD-P, Skövde, Temp 20℃. (Byfors 

1980).  

Den stora delen av den färska betongens uttorkning sker genom självuttorkning vilket kan 

jämföras med den uttorkning som sker genom fukttransport utåt. Det kemiskt bundna vattnet 

minskar sin volym med 25% och skapar därmed porer. Denna effekt är proportionell mot 

cementets hydrationsgrad vilket innebär att effekten blir enhetlig över hela konstruktionen och 

att den ökar med tiden allt eftersom cementet hydratiserar. Hos konstruktioner med lågt 

vattencementtal kan effekten i sig räcka för att erhålla eftersökt RF och likaså kan 

konstruktioner där mindre vatten hydratiseras av cementets reaktioner (högt vct) behöva förlita 

sig på utvändig fukttransport (Johansson, 2005).  

3.3 Utvändig fukttransport 

Betongens självuttorkning sker som det framgått i föregående kapitel (2.3.2) enhetligt över 

betongkonstruktionen. Detta är den ena delen av betongens uttorkning som främst verkar över 

dess färska och unga tillstånd vilket framgår av figur 3.2 – inom 7 dagar kan hydrationsgrad 

0,5 åstadkommas för Standard Portland-cement. Den andra delen av uttorkningen sker 

utvändigt och beror på ett flertal parametrar. Till skillnad mot självuttorkningen sker den yttre 

uttorkningen inte enhetligt över konstruktionen vilket innebär att uttorkningshastigheten, något 

förenklat, sker snabbare desto närmre profilen har till den omgivande luften och att fukt beläget 

djupt inne i profilen kan ta mycket lång tid att torka ut.  

 

Enligt Johanssons licentiatuppsats (2005) är det främst följande faktorer som påverkar 

betongens uttorkningsförlopp: 

 

• Vattencementtal och vattenbindemedelstal 

• Typ av cement 

• Tillsatsmaterial 

• Omgivande klimat (relativ fuktighet och temperatur)  

• Betongtemperatur 

• Härdningsmetod 

• Eventuellt klimatskal och inverkan av nederbörd 

• Konstruktionstyp 
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Den yttre uttorkningen, det vill säga fukttransporten utåt, sker som en kombination av ång- och 

vätsketransport. Vid betongkonstruktionens tidiga skeden, då dess relativa fuktighet är högt, 

sker majoriteten av uttorkningen genom vätsketransport vilket senare övergår till ångtransport 

via diffusion (Johansson, 2005).  

 

Diffusionens inverkan beror på ånghaltsdifferensen mellan betongen och omgivande luft. 

Ånghalten är temperaturberoende vilket innebär att varmare betong medför högre ånghalt i 

betongen och större diffusion. På detta sätt kan maskinell uttorkning skapa gynnsamma 

förutsättningar. Ett scenario kan vara att ingjutna värmeslingor ökar temperaturen i betongen 

(och således ånghalten) samtidigt som en luftavfuktare sänker ånghalten i luften.  

 

Ur en kombination av ång- och vätsketransport sker betongens totala fukttransport som 

redogörs enligt ekvationen nedan (Johansson, 2005):   

 

q = −δ ∙
dv

dx
           (7) 

 

Där  

δ = fukttransportkoefficienten (m2/s) 
dv

dx
= ånghaltsgradient 

 

Fukttransportkoefficienten, 𝛿, beror på materialets hydrationsgrad, vct/vbt och relativa 

fuktighet. Lågt vct innebär principiellt en hög hydrationsgrad vilket medför att betongen 

erhåller en tät porstruktur och således en låg fukttransportkoefficient. Samma antagande borde 

därför innebära att tillsatsmaterial såsom silikastoft och flygaska har en negativ inverkan på 

betongens uttorkning genom försämrad fukttransportkoefficient då tillsatsmaterialen ger 

betongen en tätare porstruktur (Johansson, 2005). Däremot sker det som bekant en större 

självuttorkande effekt vid ökat vct alternativt vbt.   

 

Den största delen av vätsketransporten sker då den relativa fuktigheten överstiger 80% vilket 

medför att fukttransportkoefficienten ökar kraftigt vid dessa värden. Fukttransporten är alltså 

som störst då RF> 80%. Genom att studera diagrammet nedan (figur 3.3) står det klart att 

koefficienten blir mindre beroende av vct vid lägre RF (Johansson, 2005).  
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Figur 3.3: Inverkan av olika vattencementtal på betongens fukttransportkoefficient (Hedenblad 

1993 och Johansson, 2005).  

3.4 Uttorkningsmetoder 

3.4.1 Ingjutna elslingor 

Ett mer och mer populärt sätt att värma upp betongen är användandet av elslingor. Elslingorna 

gjuts in i betongen och har flera användningsområden. Vid gjutning vintertid kan de förhindra 

att betongen fryser och på så sätt är det möjligt att använda lägre betongklasser med lägre 

hållfasthet. De kan även användas i uttorkningssyfte i betongens härdade tillstånd. Metoden 

ökar betongens uttorkningshastighet genom att ångtrycket i betongen ökar i och med den 

förhöjda temperaturen vilket ger upphov till ökad ångtransport via diffusion. Dessutom 

påverkas betongens hydrationsutveckling i positiv bemärkelse av temperaturökningen vilket 

yttrar sig i större grad vid användandet av självuttorkande betong (lågt vct). Elslingorna 

återanvänds inte utan ligger kvar i betongen efter att strömmen stängs av. Rapporter från 

fältstudier har visat att elslingorna är känsliga och har en benägenhet att gå sönder vilket kan 

leda till en ojämn temperaturfördelning i betongen (Johansson, 2005). En annan nackdel med 

metoden är att elslingorna har en mycket begränsad påverkan på det omgivande klimatet. Det 

kan därför anses vara en god idé att kombinera elslingorna med en luftavfuktare för ytterligare 

uttorkning, se nedan.   
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3.4.2 Sorptionsavfuktning 

En sorptionsavfuktare sänker den relativa fuktigheten i utrymmet kring betongkonstruktionen. 

Maskinens främsta avseende är att den avfuktar luften (vanligen värmer den även luften) vilket 

också innebär att utrymmet runt betongen behöver vara tät. En normal situation är att 

sorptionsavfuktare kopplas in då huset blivit tätt och uppges fungera bäst vid lägre temperaturer 

(under 15C). Arbetsmiljömässiga problem har tidigare uppdagats i och med den torra luften 

som maskinen anbringar (Johansson, 2005).   

3.4.3 Eldriven värmefläkt och dieseleldad byggtork 

Fläktarna som rubriken anger värmer luften och sänker på så sätt den relativa fuktigheten i 

luften samtidigt som betongen värms.  De större varianterna av maskinerna kan med rör föra 

den varma luften till flera olika ställen på bygget vilket möjliggör uppvärmning av hela 

konstruktionen. Omsluts betongkonstruktionen av presenningar sluts den varma luften på ett 

mer effektivt sätt då tätt hus inte erhållits. Även denna metod lämpar sig bra för att undvika att 

den unga betongen fryser. De eldrivna maskinerna har en verkningsgrad på 100 % medan 

Lambertsson anger att deras dieseleldade byggtorkars verkningsgrad är cirka 95 %. Den största 

elvärmaren som Cramo har i sitt utbud enligt deras hyresguide ger en värmeeffekt på upp till 

18 kW vilket kan jämföras med 195 kW för dieselvärmarna. Detta innebär att det behövs flera 

elvärmare för att komma upp i samma effektnivå som dieselvärmaren.  

3.4.4 Hetvattenburet system med fjärrvärme 

Detta system fungerar genom att fjärrvärme kopplas på en hetvattendriven varmluftsfläkt 

belägen på arbetsplatsen. Hetvattnet värmer luft som fläktas ut i utrymmet runt 

betongkonstruktionen vilket, liknande tidigare beskrivna metoder, sänker den relativa 

fuktigheten i utrymmet samt höjer luftens allmänna temperatur. Till skillnad mot övriga 

metoder krävs nära tillgång till fjärrvärme. Fjärrvärmeledningarna markläggs i de flesta fall i 

samband med att grundkonstruktionen uppförs vilket innebär att det ofta finns tillgång till 

fjärrvärme i samband med att systemet skall slås på men detta är inte alltid fallet. Metoden 

kräver i och med detta planering på förhand för att se om fjärrvärme finns att tillgå och om det 

är möjligt att koppla in sig i systemet.  
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4. Miljöpåverkan & priser 

Inom detta kapitel skall de tidigare kartlagda uttorkningsmetodernas miljöpåverkan presenteras. 

Ingående behandlas cementets påverkan vilket följs av användandet av fossila bränslen 

(specifikt diesel), el och fjärrvärme. Denna rapport tolkar miljöpåverkan som hur mycket det 

påverkar den globala uppvärmningen. Det vill säga hur mycket CO2 (koldioxid) som avges i 

det aktuella fallet. I övrigt kan miljöpåverkan mätas på ett flertal sätt - till exempel som 

oljeföroreningar i hav eller kalkbrottens påverkan på dess närområden. SABO, Sveriges 

allmännyttiga bostadsföretag är en intresseorganisation som tillsammans med hundratals 

bostadsföretag driver undersökningar och allmännyttig information till sina medlemmar. Deras 

studie ”Miljövärdering av energianvändningen i ett fastighetsbestånd” syftar till att minska 

miljöpåverkan bland organisationens medlemmar. Studien värderar olika energikällor och 

producenter och ger information som är intressant för denna studie.  

4.1 Cement 

Betong orsakar stora mängder utsläpp av koldioxid och dess miljöpåverkan är hög. Orsaken till 

detta är främst därför att det är en mycket energikrävande process att tillverka cement. 

Majoriteten av energin går åt vid drift av förbränningsugnar. Tillverkningsprocessen beskrivs i 

arbetet ”Betongtillverkningens påverkan på klimatet” (Kaso et al, 2015).  

 

Tillverkningen av cement inleds med att kalksten utvinns ur dagbrott. Råmaterialet kalksten 

mals ner tillsammans med annat material till vad som kallas råmjöl vilket skapar en homogen 

massa. Råmjölet värms sedan upp i cykler upp till 850 oC vilket följs av att massan genomgår 

kalcinering. Kalcinering innebär att materialet hettas upp till omkring 1000 oC och bryts på så 

sätt ned till kalk. Uppskattningsvis uppstår cirka 40-50 % av CO2-emissionerna under denna 

process. Vidare produceras cementklinker genom att kalket hettas upp till 1450 oC i roterugnar 

vilket skapar förutsättningar för en reaktion som benämns sintring. Efter reaktionen kyls 

cementklinkern snabbt ned i syfte att bibehålla materialets reaktivitet. Cementklinkern mals 

slutligen ner tillsammans med eventuella tillsatsmaterial och gips i syfte att förbättra 

kompositionens egenskaper ytterligare.  

 

Det är tydligt att den största delen av cementtillverkningens koldioxidutsläpp beror på den stora 

mängd uppvärmning och förbränning av råmaterial som krävs. Dessa utsläpp utgörs främst av 

förbränning av fossila bränslen (kol, gas, olja m.fl.). Enligt (Åhman, 2004) står 

cementtillverkningen i Sverige för ungefär 0,80 kg CO2/kg cement med ett klinker/cement-

förhållande på 0,89 (inklusive utsläpp orsakat av transport). Enligt Cementa AB:s 

produktdeklaration av deras Byggcement är motsvarande siffra 0,7037 kg CO2/kg cement 

(exklusive utsläpp orsakat av transport). En sänkning av vattencementtalet ger alltså en ökning 

av konstruktionens totala CO2-utsläpp.  

 

Utöver cementets miljöpåverkan är det även en fråga om pris att sänka betongens 

vattencementtal. Driftsledare Jörgen Åström på Swerock i Umeå meddelade följande 

prisskillnader vid personlig kontakt: 

 

Prisskillnad mot C25/30 utan krav på vct: 

 

• C28/35 (vct 0,55) + 104 kr/m3 

• C40/50 (vct 0,38) + 275 kr/m3 
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Pris per decimalsänkning kan således beräknas ungefärligt:  

 

∆vct = 0,55 − 0,38 = 0,17 

 
∆pris = 275 − 104 = 171 kr 

 
∆Pris ⁄ ∆vct = 171 ⁄ 17 = +10,06 kr m3⁄ per 0,01 sänkning av vct 
 

Merkostnader kan även tillkomma för flytspackling av betongytan då det blir betydligt svårare 

att få den jämn vid låga vct-tal. Flytspacklingen kan dels behövas för att få en jämn yta och dels 

därför att den fungerar som alkali-spärr. Sådana kostnader bortses ifrån.  

4.2 Styrd uttorkning 

Som det redan klarlagts finns det ett flertal metoder för att styra betongens uttorkningsklimat 

genom maskinell påverkan. Metoderna skiljer sig en aning i förfarande men alla har som syfte 

att pådriva fukttransporten utvändigt. Antingen genom förhöjd temperatur i betongen eller i 

dess direkt omgivande luft där en sänkning av den relativa fuktigheten ökar potentialen för 

ångtransport från betongen genom diffusion. Det som framförallt skiljer flera av metoderna åt 

är dess drivmedel. Elslingorna, sorptionsavfuktarna och de eldrivna värmefläktarna använder 

som deras namn antyder, elektricitet. De så kallade byggtorkarna som denna studie syftar på 

drivs av diesel och det hetvattenburna systemet använder fjärrvärme. Dessa drivmedel har 

mycket varierande klimatpåverkan och det skiljer i pris att använda dem, kostnader som till stor 

del styrs av vilket drivmedel som används.  

4.2.1 Elektricitet 

Elens miljöpåverkan är inte helt enkelt att undersöka. Sverige importerar periodvis el från ett 

flertal länder såsom Danmark, Finland, Norge, Polen och Tyskland. Periodvis sker även export 

av el. Den största delen av den svensk-producerade elen baseras på vatten och kärnkraft. Dessa 

energikällor har mycket låga CO2-utsläpp. Energirådgivningen redovisar att svenskproducerad 

el släpper ut ungefär 25 g CO2/kWh. Den nordiska elmixen representerar ett genomsnittligt 

värde på utsläppen för el producerad i norden bortsett från Islands produktion.  

Kondenskraftverk, det vill säga, kraftverk som drivs av olja eller kol har betydligt högre halter 

av växthusgasutsläpp, upp emot 1000 g CO2/kWh (energirådgivningen). Varför detta är 

intressant är därför att det ofta är sådan el som används då energinätet i övrigt är fullt belastat 

vilket innebär att så kallad marginalel produceras. Marginalelen är det dyraste produktionssättet 

av el varför det endast produceras då behovet är som störst. På vintern, då näten är som störst 

belastade, är det alltså möjligt att växthusgasutsläppen för el är uppemot 1000 g CO2eq/kWh. 

Energirådgivningen rekommenderar dock användandet av det genomsnittliga värdet för 

beräkningar, det vill säga, värdet för den nordiska elmixen.  

Svenska miljöinstitutet (IVL) gav år 2012 ut rapporten ”Emissionsfaktor för nordisk 

elproduktionsmix”. Rapporten kom fram till att den mest representativa emissionsfaktor är den 

med hänsyn tagen till bruttoimport och –export av elproduktion. För åren 2005-2009 uppgick 

värdet för den emissionsfaktorn till 131,2 g CO2eq/kWh vilket är det värde som kommer att 

användas i denna studie.  
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Elpriset beror på ett flertal faktorer. Dels beror det på årstid där elpriserna blir högre under de 

säsonger där belastningen är som störst, det vill säga, vintertid. Priset beror även på förutom 

val av leverantör, vilket avtal som finns mellan säljare och köpare. Att binda upp sig med fast 

elpris minimerar riskerna för höga elkostnader i framtiden men kommer ofta till ett högre 

pris/kWh. Det vanligaste alternativet är avtal om rörligt pris vilket innebär att elpriset beror på 

tillgång och efterfrågan. Ett rörligt avtal kan innebära mycket höga elpriser under perioder av 

hög belastning eller till exempel svåra väderförhållanden och skiftande konjunkturförhållanden. 

Enligt Statistiska centralbyrån, SCB, var det genomsnittliga elpriset för företag med rörligt 

avtal, år 2013, 0,44 öre/kWh exklusive skatter. Under samma år var priserna för kunder med 1-

, 2- respektive 3-årsavtal något högre (0,453 - 0,463 kr/kWh exkl. skatter). Energiskatten på el 

är för närvarande 0,295 kr/kWh (Skatteverket, 2017).  

Sammanställning:  

Pris: 0,44 kr/kWh + 0,295 kr/kWh = 0,735 kr/kWh 

Växthusgasemissioner: 0,1312 kg CO2eq/kWh 

4.2.2 Diesel 

Det fossila bränslet som studeras i denna studie är diesel. Bränslet har en hög 

energikoncentration varför det används i maskiner över hela världen. Förutom att bränslet likt 

bensin släpper ut stora mängder koldioxid vid förbränning, är det många fler miljöfarliga ämnen 

som emitterar - till exempel kväveoxider. Studien omfattas dock endast av emissioner med stor 

relativ påverkan på växthuseffekten, det vill säga växthusgaser såsom koldioxid och metan. 

Dieselns inverkan med avseende på koldioxid kan beräknas med Energimyndighetens verktyg 

(Energimyndigheten 2015). Dieselns inverkan beräknades till 0,36 kg CO2/kWh. Lambertssons 

dieseleldade byggtorkar uppges som tidigare nämnts inneha en verkningsgrad på 95 % vilket 

innebär att endast 95 % av bränslet omvandlas till värmeenergi.  

Sammanställning: 

Pris: 13,99 kr/l (SPBI, genomsnittligt pumppris, 2017) 

Växthusgasemissioner: 0,36 kg CO2/kWh (IVL, 2012) 
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4.2.3 Fjärrvärme 

Fjärrvärme räknas som den vanligaste formen för uppvärmning i Sverige. Det mesta av 

fjärrvärmen produceras av material som annars inte skulle användas såsom restprodukter från 

skogsindustrin eller hushållsavfall. Eftersom att produktionen bygger på en så stor variation av 

brännbart material är det svårt att ge en exakt bild av dess klimatpåverkan. Utöver att 

fjärrvärmen produceras av ett flertal företag med olika bränslen går utvecklingen hela tiden 

framåt – mot det bättre vad gäller växthusgasemissioner. Detta innebär att det är stor skillnad i 

uppmätta värden baserat på val av fabrik och tidpunkt. Figur 4.1, nedan visar fördelning av 

bränslen använda i fjärrvärmeverken i Sverige 2015. Det framgår av illustrationen att endast 

5,7 % av bränslena utgörs av fossila bränslen (Energiföretagen, 2017).  

 

Figur 4.1: Bränslefördelning för fjärrvärmeproduktion, genomsnitt 2015 (Egen bild, 

Energiföretagen) 

På grund av det omfattande utbudet av brännbart material som kan användas i 

fjärrvärmeproduktionen är det som det tidigare påpekats svårt att säga ett exakt pris och vilken 

grad av klimatpåverkan värmen har. Till exempel redovisar SABO att pellets ekvivalenta 

växthusgasemissioner vid förbränning är 19 g CO2eq/kWh (pellets förbränning emitterar 0 g 

CO2/kWh) vilken kan jämföras med 291 g CO2eq/kWh för olja. Det riktiga värdet finns 

någonstans emellan. Vad som menas med ekvivalenta värden är att värden för andra 

växthusgaser såsom metan och dikväveoxid räknas om så att det motsvarar den tillförda 

effekten från koldioxid. Metan och dikväveoxid anses ha större negativ inverkan på den globala 

uppvärmningen. Tabell 4.1, som visas nedan, visar hur stora variationerna är bland 

producenterna. Urvalet som gjorts tycks enligt SABO stämma bra överens med 

riksgenomsnittet varvid medelvärdet av de i tabellen representerade värdena kommer att 

användas i studien för beräkningar. Värdet för Umeå Energi AB har manuellt lagts in på grund 

av den geografiska relevansen för fallstudien. Företaget har dock inte redovisat sina ekvivalenta 

emissioner.  
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Tabell 4.1: Stora variationer i växthusgasemissioner beroende på företag/ort (SABO) 

Företag Ort/nät Växthusgaser (kg 

CO2eq/kWh) 

Mälarenergi AB Västerås 0,231 

Vattenfall AB Uppsala 0,275 

Fortum Värme Stockholm 0,079 

Växjö Energi AB Växjö 0,043 

Värmevärden Nynäshamn 0,025 

Gävle Energi AB Gävle 0,019 

Umeå Energi AB Umeå 0,057* 

Medel  0,104 

*Ej ekvivalent värde – avser 0,057 kg CO2/kWh (Umeå Energi, 2015) 

Energiföretagens samlade branschstatistik med avseende på åren 2015-2016 visar att kostnaden 

för fjärrvärme var 0,816 kr/kWh (flerbostadshus). Företag innehar ofta avtal med energibolagen 

vilket vanligen ger ett något lägre pris.  

Sammanställning: 

Pris: 0,816 kr/kWh 

Växthusgasemissioner: 0,104 kg CO2-ekv/kWh 
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5. Genomförande 

5.1 Objekt för fallstudien 

Den nya psykiatribyggnaden på Norrlands universitetssjukhus som illustreras i figur 5.1 ska 

uppföras och Sweco har fått i uppdrag att projektera utformningen av bland annat byggnad 28. 

Mellanbjälklagen i byggnaden består av ett plattbärlag där ett 150 mm prefabricerat element 

står som grund för en 150 mm pågjutning som utförs på plats (se figur 5.2). Det 300 mm tjocka 

mellanbjälklaget anses vara en mycket tjock konstruktion vilket motiveras av eventuella 

framtida ombyggnationer samt den tunga utrustningen som ett sjukhus tillhandahåller. 

Bottenplattan utgörs av en ännu kraftigare konstruktion som dock inte är ett större problem ur 

fuktsynpunkt eftersom att inget ytbelägg ska ansättas. Däremot skall en plastmatta fästas 

ovanpå mellanbjälklaget. För att undvika fuktrelaterade skador på bjälklaget och ytskiktet får 

inte den relativa fuktigheten i betongen överstiga 85 % vid tidpunkten för mattläggning (se 

tabell 1.1).  

 

Det prefabricerade elementet förhindrar dubbelsidig uttorkning vilket innebär att uttorkning 

endast sker i en riktning (uppåt mot fri luft). Referensytan för att kunna jämföra miljöpåverkan 

och kostnader för de olika uttorkningsmetoderna valdes i förenklingssyfte till 500 m2 (25x20 

m2) och takhöjden valdes till 2,5 m. Betongväggens exakta konstruktion är inte fastställd för 

fallstudieobjektet i dagsläget, dessutom är inte produktionsplaneringen igångsatt vilket innebär 

att det inte går att säkerställa tätheten i byggnaden vid gjuttillfället. Som exempel kan det finnas 

betydliga köldbryggor vid håltagningar och fönster vid tiden för betonggjutningen. Till följd av 

detta görs antagandet att ytterväggens värmekonduktivitet (lambda-värde) utgörs av värdet för 

en ren betongvägg. Således är värmekonduktiviteten för ytterväggen 1,7 W/mK. Betongskiktet 

i ytterväggen är d = 170 mm.   

 

 
Figur 5.1 3D-modell av byggnad 28, Norrlands universitetssjukhus (Sweco, Revit, 2017) 
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Figur 5.2 Sektionsritning plattbärlag, Norrlands universitetssjukhus. Det gråfärgade partiet 

representerar pågjutningen. (Sweco, Revit, 2017) 

5.2 TorkaS 

Fuktcentrum vid Lunds Tekniska Högskola utarbetade först 1991 ett datorprogram med syfte 

att underlätta planeringen vid uppförandet av betongkonstruktioner. Programmet TorkaS 

beräknar och ger en prognos av betongkonstruktionens uttorkningsförlopp. Beräkningarna 

bygger på teorier och ett stort antal försök som gjorts på just Fuktcentrum i Lund. 

 

Indata till programmet är aktuella förhållanden såsom konstruktionens utformning, geografiska 

placering, betongkvalitet och hållpunkter såsom datum för gjutning, tätt hus, styrd torkning (till 

exempel maskinell temperaturhöjare) och slutdatum. 

 

Programmet genererar automatiskt ett torkklimat efter givna förutsättningar där temperatur och 

relativ fuktighet presenteras i form av grafer. Det omgivande klimatet (temperatur och RF) kan 

justeras under de datum då det skiljer sig. Om en luftavfuktare till exempel startas under ett 

visst datum kommer den relativa fuktigheten i luften att sjunka vilket då matas in i programmet. 

Datumet för gjutningen sattes till 20/7 och datum för tätt hus antogs vara samma dag. Datum 

för den styrda torkningen sattes till 17/8, det vill säga 4 veckor efter gjutningen, för vct 0,55 

och vct 0,45. Slutdatumet för simuleringen sattes till 7/12 (138 dagar efter gjutningen).  

 

Programmet använder utgår från Byggcement (CEM II/A-L) vilket är ett välanvänt cement som 

mycket väl kan komma att användas i det verkliga fallstudieprojektet. En förteckning av de 

material som användes i studien då programmet utvecklades kan ses i tabell 5.1.  
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Tabell 5.1, Innehållet i betongreceptet programmet TorkaS bygger på (fuktcentrum). 

 
 

Mätosäkerheten i programmet anses vara 2-3 % vilket tas till hänsyn genom att det simulerade 

värdet på konstruktionens RF höjs med 2 %.  

 

Nytt för programmet är att simuleringsresultatet måste korrigeras då vct-värden under 0,55 

används. Detta då det anses finnas risk att programmet överskattar betongens uttorkning. Ett 

fenomen som tycks öka i felmarginal desto lägre vct betongen innehar. Med hjälp av tabell 5.2, 

kan en korrektionsfaktor utläsas. Korrektionsfaktorn adderas till konstruktionens simulerade 

RF.  

 

Tabell 5.2, Tabell för utläsandet av korrektionsfaktor (Fuktcentrum) 

 

Membranhärdning och vattenhärdning av betongen sker tills 35 % av hållfastheten är uppnådd 

för att undvika plastiska krympsprickor. Hållfasthetsutveckling för respektive betongkvalitet 

kan ses i tabell 5.3. Med hjälp av tabell 5.3 kunde antal dagar tills 35 % hållfasthet uppnåtts 

beräknas. Utfallet blev två dagar för samtliga objekt.  
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Tabell 5.3: Hållfasthetstillväxt för Byggcement Slite.  

 

5.3 Beräkningar 

I följande kapitel redovisas tillvägagångssättet för beräkningarna. Samtliga beräkningar 

redovisas utförligt i bilaga 1.  

 

5.3.1 Beräkningar för cementets kostnader och emissioner  

 

Att sänka vattencementtalet i betongen för gjutytan blir en fast kostnad och är enkel att beräkna. 

Kostnaden definierades tidigare i rapporten som att det kostar 10,06 kr/m3 att höja 

vattencementtalet med 0,01 med betongklassen C25/35 som referens. Det förenklade 

sambandet innebär att priset varierar linjärt med betongens vattencementtal. Produkten av vct-

differensen och kostnadsökningen 10,06 kr/m3 per vct-decimal visar dess prisskillnad. 

Produkten av prisskillnaden och gjutytans volym visar den totala prisökningen. Betongens 

volym, utbrett på arean A = 500 m2 och tjockleken t = 0,15 m, är 75 m3.  

 

Betongens ekvivalenta koldioxid-emissioner beräknades genom vetskapen om betongens 

cementhalt, som varierar med betongens vattencementtal. Desto högre cementhalt, desto högre 

ekvivalenta koldioxidutsläpp. Produkten av den totala betongvolymens cementhalt och 

emissionsfaktorn, 0,7037 kg CO2eq/kg cement, är dess totala utsläpp uttryckt i kg CO2eq. 

 

5.3.2 Beräkningar för det styrda torkklimatet 

 

Kurslitteraturen ”Värmebehovsberäkning” av Lars Jensen redovisar tillvägagångssätt för 

värmeberäkningar. Ekvationerna som används i avsnitt 5.3.2 är till största del referat ur Lars 

Jensens litteratur.  

 

En byggnad förlorar ständigt energi från flera håll. Den förlorade värmeenergin måste ersättas 

med samma mängd värmeenergi för att systemet ska vara i balans. Byggnadens behov av 

tillförd energi beror på en stor mängd faktorer såsom luftotätheter (negativ inverkan) och 

solinstrålning (positiv inverkan). Ur denna studies synvinkel finns det stor anledning till att 

göra omfattande begränsningar och förenklingar. Med byggnadens förluster avses 
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transmissionsförluster (värmeförluster via konstruktionsdelar) och ventilationsförluster. Utöver 

det kan det tillkomma positiva värmetillskott såsom solinstrålning vilket tidigare 

exemplifierades. Värmetillskott beaktas inte på grund av det stora antalet potentiella felkällor 

det kan medföra. Det totala värmeenergibehovet, E, uttrycks som produkten av 

värmeeffektbehovet och den operativa tiden som undersöks. Den operativa tiden var 112 dagar, 

det vill säga, 2688 timmar.  

 

E = P  t (Wh)           (8) 

 

där 

P = värmeeffektbehovet (W)   

t = tid (h) 

 

Den erfordrade effektmängden, P, som behöver tillsättas för att utrymmet eller byggnaden ska 

vara i energibalans vid den önskade temperaturen kan uttryckas enligt ekvationen nedan.  

 
P = Qtot  T (W)           (9) 

 

där 

Qtot = byggnadens förlustfaktor (W C⁄ ) 
T = temperaturdifferens = Tinne − Tute (C) 

 

Den önskade temperaturstigningen kan beräknas genom användandet av SMHI:s klimatdata 

som även används i programmet TorkaS. Simuleringarna utgick från perioden 20/7/2017 – 

17/12/2017 där medeltemperaturen, Tute, är 1,3C - se figur 5.3 för en illustrerad 

temperaturfördelning. Figur 5.4 illustrerar det valda torkklimatet: ∅ = RF = 35 %, Tinne = 25 C. 

Användandet av medeltemperaturför beräkningarna, som normalt varierar med tiden, är en 

förenkling.  

 

 
9 

Figur 5.3: Yttertemperatur Umeå 20/7/2017 – 17/12/2017 (TorkaS) 
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Figur 5.4: Innetemperatur som resultat av den styrda torkningen (TorkaS) 

 

Byggnadens förlustfaktor, Qtot, är summan av utrymmets transmissionsförluster och 

ventilationsförluster.  

 
Qtot = Qt + Qv (W C⁄ )           (9) 

 

där 
Qt = värmebehov, transmissionsförluster (W C⁄ ) 
Qv = värmebehov, ventilationsförluster och luftläckage (W C⁄ ) 

 

Utrymmets transmissionsförluster, Qt, kan uttryckas som produkten av 

värmegenomgångskoefficienten för respektive vägg och ytan för denna.  

 
Qt = ∑ Uj  Aj (W C⁄ )           (10) 

 

där 
Uj = U-värde (värmegenomgångskoefficient) för yta nr j (W/m2C) 

Aj = area för yta nr j (m2) 

 

Värmegenomgångskoefficienten, U, beaktar en konstruktionsdels isolationsförmåga. Ett lägre 

U-värde innebär högre grad isolation och färre värmeförluster. Värdet beräknas genom 

transmissionsytans inverterade värmeövergångsmotstånd, R, enligt ekvation 11.   

 

U =
1

∑ R
 (W m2C⁄ )         (11) 

 

där 

R = Värmeövergångsmotstånd (m2C/W) 

 

Värmeövergångsmotståndet, R, beror på ett flertal egenskaper hos ytan som värmen passerar 

samt vindförhållanden. Det totala värmeövergångsmotståndet beskrivs enligt ekvation 12. Rse 

och Rsi beaktar insidan respektive utsidans värmeövergångsmotstånd. Som standard i Sverige 

antas Rse vara 0,13 m2𝐂/W och Rsi 0,04 m2𝐂/W (Fjellborg, 2005) 
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∑ R = Rbetongvägg + Rse + Rsi         (12) 

Värmeövergångsmotståndet beskrivs enligt ekvationen nedan och beaktar konstruktionens 

tjocklek och värmekonduktivitet.  

Rbetongvägg =
d

λ
          (13) 

 

där 

d = konstruktionsdelens tjocklek (𝑚) 

λ = Värmekonduktivitet (W mC⁄ ) 

 

Med ventilationsförluster,𝑄𝑣 , avses de värmeförluster som tillkommer på grund av nödvändig 

luftomsättning. Det är i sig i princip en omöjlighet att nå en låg relativ luftfuktighet om inte 

utrymmet ventileras och ersätts med torrare luft.  

 
Qv = ρ  c  q  (1 − η) (W C⁄ )           (12) 

 

där 
𝜌 = luftens densitet (kg m3⁄ ) 

c = luftens värmekapacitet (Wh/C)  

q = luftflöde (luftomsättning) (m3/s) 

𝜂 = Verkningsgrad (värmeväxlare) 

 

Ekvationen ovan (12) erhåller en faktor för ventilationens verkningsgrad, 𝜂. Denna faktor 

beaktar hur stor del av den bortforslade värmen som återanvänds och sätts till noll om ingen 

värmeväxlare används. Ekvationerna som används i detta kapitel har modifierats efter studiens 

avgränsningar men av principiella skäl utelämnades inte faktorn för verkningsgrad. Det kan 

finnas betydelse för studien att använda värmeväxlare i sammanhang som dessa. 

 

Luftens densitet, 𝜌, erhålls ur tabell 5.4. Densiteten beror på de givna förutsättningarna (∅ = 35 

%, T = 25 C). Då värdet för luftens densitet saknades togs ett medelvärde fram ur de 

närliggande värdena, se bilaga 1.  

 

Tabell 5.4: Densitet (kg/m3) för fuktig luft med inverkan av olika temperaturer och RF.  
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6. Resultat 

Syftet med de simuleringar som utfördes med hjälp av datorprogrammet TorkaS var att ge en 

helhetsbild av de olika metodernas inverkan. Till en början var det menat att simulera samtliga 

uttorkningsmetoder men den indata som matades in i programmet var allt för begränsad vilket 

gjorde det omöjligt att ge en jämförande bild av de olika metoderna. Av den anledningen 

simulerades betongtyperna vct 0,45 och vct 0,55 med ett allmänt onaturligt uttorkande klimat 

som fick representera det klimat som de olika maskinerna skulle medbringa i ett verkligt fall. 

Det vill säga – relativ fuktighet 35 % och temperatur 25 ℃.  

 

Resultatet av simuleringarna inklusive de viktigaste förutsättningarna visas i tabell 6.1. Det 

framgår av tabellen att det endast var den självuttorkande betongen (vct 0,35) som var nära att 

nå målet på RF 85 %. Korrektionsfaktorn hade störst inverkan på den självuttorkande betongen 

och ingen påverkan på betongen med vct 0,55. Korrektionsfaktorn anses vara strikt på den säkra 

sidan (Fuktcentrum). Utan inverkan av korrektionsfaktorn hade avståndet mellan vct 0,55 och 

0,35 ökat från 6- till 11 %. I bilagorna 2, 3 och 4 visas utförlig statistik från simuleringarna 

samt tillhörande illustrationer. Ur dessa bilagor framgår uttorkningsförloppet utan inverkan av 

korrektionsfaktorer.  

 

Tabell 6.1: Resultat av uttorknings-simuleringar med TorkaS, inkl. 2 % mätosäkerhet.  

vct Torkklimat Cementhalt Vattenhalt Korrektionsfaktor Slutligt 

RF 

0,35 Yttre klimat 

(Umeå) 

457 kg/m3 160 l/m3 5 % 87 % 

0,45 25℃, 35 % 

RF 

380 kg/m3 171 l/m3 2 % 90 % 
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0,55 25℃, 35 % 

RF 

320 kg/m3 176 l/m3 0 % 93 % 

 

Värmeeffektbehovet beräknades till 164 MWh beträffande hela tidsperioden för den styrda 

torkningen. Kostnader och miljöpåverkan för de olika maskinstyrda uttorkningsmetoderna kan 

ses i tabell 6.2. Den överlägset sämsta metoden ur bägge avseenden är den dieseldrivna 

byggtorken. Användandet av den dieseldrivna byggtorken kostar över 3,6 gånger mer än den 

eldrivna under mätperioden och står för över 2,8 gånger mer CO2eq-emissioner. Värdena i tabell 

6.2 och 6.3 bortser från etablerings- och hyreskostnader. Eventuellt beslutsgrundande faktorer 

såsom användarvänlighet har även bortsetts ifrån.  

 

 

 

Tabell 6.2: Miljöpåverkan och kostnader för referensobjektet (200 m2 gjutyta) 

Typ Kostnad (KSEK) Emissioner (ton CO2eq) 

El 53,4 9,6 

Fjärrvärme 59,3 

 

7,6 

Diesel 444 27,5 

 

Tabell 6.3: Emissions- och kostnadsökningar vid byte från ”vanlig betong” till självuttorkande 

betong. 

Vattencementtal, skillnad Kostnad, skillnad Emissioner, skillnad (ton CO2) 

0,55 – 0,35  +15,1 +7,2  

0,45 – 0,35 +7,6 +4  

 

I tabell 6.3 kan kostnads- och emissionsskillnader urskiljas. Användandet av självuttorkande 

betong har betydelse för betongkonstruktionens miljöpåverkan och för projektekonomin. 

Däremot visar figur 6.1 att det är desto mer lönsamt att använda självuttorkande betong ur bägge 

synvinklar. Användandet av självuttorkande betong ger en ökning på konstruktionens 

miljöpåverkan med 7,2 ton CO2. Värdet kan jämföras med alternativen för el och fjärrvärme 

vilkens miljöpåverkan är 9,6 respektive 7,6 ton CO2-ekvivalenter.  
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Figur 6.1: Miljöpåverkan och kostnader för referensobjektet (200 m2gjutyta). Betongens 

kostnader avser prisskillnad mot vct 0,55.  

7. Diskussion och slutsats 

Bortsett från inverkan av korrektionsfaktorerna torkade alltså den självuttorkande betongen 

snabbast under mätperioden enligt simuleringarna. Teorin kring ämnet visar enligt föregående 

kapitel att självuttorkande betong påvisar snabb uttorkning den första perioden på grund av att 

cementreaktionerna kräver mycket vatten. Den täta betongen gör att fukttransporten utåt sedan 

stannar av och under detta skede kommer betongen med högre vattenhalt inneha en snabbare 

uttorkning. I punktform nedan visas uttorkningshastigheten (utan inverkan av 

korrektionsfaktor): 

 

• vct 0,55 startade med RF 99 % och avslutade med RF 93 % (∆RF = 6 %) 

• vct 0,45 startade med RF 94 % och avslutade med RF 88 % (∆RF= 6 %) 

• vct 0,35 startade med RF 90 % och avslutade med RF 80 % (∆RF = 10 %) 

 

Siffrorna ovan indikerar att den självuttorkande betongen har snabbast uttorkningshastighet. 

Något som alltså, enligt teorin, endast gäller under de första månaderna. Den relativt korta 

mätperioden kan alltså vara till stor fördel för den självuttorkande betongen. Slutsatsen här är 

således att det är ter sig vara oundgängligt att använda självuttorkande betong vid snäva 

tidsplaner. Detta med tanke på att betongen med vct- 0,45 respektive 0,55, trots goda 

uttorkningsförhållanden, inte kom ner till en acceptabel nivå för dess relativa fuktighet. Det går 

dock inte att utesluta att det är mer lämpligt att använda sig utav betong med högre vct då det 

finns större utrymme för uttorkning. Eftersom att det inte i något av de simulerade fallen ingick 

”vanlig betong” (t.ex. vct 0,45 – 0,65) med yttre torkklimat, såsom den självuttorkande 

betongen simulerades med, går det inte att fastställa hur stor effekt det styrda klimatet.  

 

Studien har påvisat att det är lämpligare att använda självuttorkande betong åtminstone vid 

stramare tidsplaner ur samtliga analyserade synvinklar. En synvinkel som hade varit intressant 

att analysera utöver dessa är användarvänligheten. Det som på sikt ter sig vara det mest 

användarvänliga är dock även här den självuttorkande betongen med villkoret att den uppnår 
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fullgod arbetbarhet. Det innebär såklart merarbete att sköta om maskinerna för styrd torkning 

och dessutom ha dessa i vägen på arbetsplatsen. Även arbetsmiljön kan påverkas negativt av 

exempelvis torr luft och hög ljudnivå vid användandet av maskinstyrd uttorkning (Johansson, 

2005).  

 

Effektbehovet (W) i studien var summan av ventilationsförluster och transmissionsförluster. 

Ventilationsförlusterna stod för cirka 14 % av effektbehovet. Ett värde som kan reduceras 

kraftigt då värmeväxlare används. Se ekvationen nedan som beskriver effektbehovet per 

temperaturökning: 

 

Qv = ρ  c  q  (1 − η) (W C⁄ )           (12) 

 

Värmeväxlarens verkningsgrad (η) är vanligen cirka 80 % (Vendess et al. 2012) vilket innebär 

att ventilationsförlusterna kan minskas med motsvarande värde. Under arbetets gång har jag 

inte lyckats identifiera något fall då värmeväxlare används hos byggnadsentreprenörer med 

syftet i fråga. Något som jag tycker är underligt då det finns mycket energi att spara på det i 

sammanhang då det är möjligt.  

 

Under arbetets gång har det varit svårt att hitta tydliga värden för priser och emissioner för de 

olika energikällorna som beaktats. De flesta energibolag redovisar detta på sina webbplatser 

men i syfte att generalisera studiens resultat har genomsnittliga värden eftersökts vilket alltså 

varit svårare än väntat. Förhoppningen är att framförallt myndigheter i framtiden på ett bättre 

sätt tydliggör skillnaderna mellan användandet av fjärrvärme och el för att framlyfta 

skillnaderna i främst dess miljöpåverkan. Det hade dessutom gett denna studie ett säkrare 

resultat.  

 

Den dieseleldade byggtorken visade sig ha höga kostnader och mycket stora CO2eq-emissioner 

vilket är oroväckande eftersom att det är en av de vanligaste byggtorkarna som används. 

Dessutom sker emissionerna på arbetsplatsen vilket kan skapa en dålig arbetsmiljö. Den 

förmodade anledningen till att metoden används så flitigt är dieselns höga energiinnehåll och 

således maskinens höga utvunna effekt. Cramos största dieselvärmare (195 kW) motsvarar mer 

än tio stycken eldrivna (Cramo, 2014). Merarbetet och kostnaden att hyra tio stycken elvärmare 

är möjligen inte motiverat då de ställs mot en dieselvärmare. De hetvattendrivna kan däremot 

leverera upp till 500 kW beroende på inkommande vattentemperatur vilket därmed är det 

starkaste alternativet då fjärrvärme finns tillgängligt.  

 

Huvudresultatet med rapporten är att betongens cementhalt och alltså vattencementtal kan ha 

stor inverkan på ett projekts ekonomi. Sammanfattningsvis kan det klargöras att självuttorkande 

betong vinner samtliga kategorier. Förutom att det tidsmässigt är det bästa alternativet är 

självuttorkande betong även det billigaste alternativet och har dessutom lägst klimatpåverkan 

mätt med mängd utsläppta CO2eq. Rekommendationen är således att undvika användandet av 

styrd uttorkning i allra högsta mån och istället beställa självuttorkande betong. Skall styrd 

uttorkning användas är fjärrvärme det bästa alternativet.  
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7.1 Förslag på vidare forskning 

Uttorkning av betongkonstruktioner med mineraliska tillsatser. Det finns behov av att kartlägga 

praktiskt hur betong med mineraliska tillsatser torkar ur. Det finns i nuläget inte tillräckligt med 

forskning som stödjer hur fuktrörelserna i sådan betong beter sig. Forskning pågår för 

närvarande hos SBUF som driver en förstudie (2017). Anledningen är att det uppdagats att 

beräkningsprogrammens prognoser, såsom TorkaS, inte stämt vid ett flertal projekt vilket lett 

till omfattande problem. Vid minst ett fall har entreprenören varit tvungen att riva upp 

golvkonstruktionen och vidta åtgärder i syfte att förhindra fuktgenomträngning. (Byggvärlden, 

2017 och SBUF, 2017). Detta arbete har inte provat den självuttorkande betongen med 

mineraliska tillsatser praktiskt - till exempel genom betongprovning vilken kan vara en god idé.  
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9. Bilagor 

Bilaga 1: Beräkningar 

Bilaga 2: (TorkaS), Resultat från simuleringar 0,35 vct 

Bilaga 3: (TorkaS), Resultat från simuleringar 0,45 vct 

Bilaga 4: (TorkaS), Resultat från simuleringar 0,55 vct 
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Bilaga 1: Beräkningar 

Att sänka vattencementtalet från vct 0,55 respektive vct 0,45 till vct 0,35 innebär en 

prisökning på: 

 

Kostnad per kubik betong = ∆vct  pris per vctdecimal 
 

vct 0,55 – 0,35: 20  10,6 = + 201,2 kr/m3 

 

vct 0,45 – 0,35: 10  10,06 = + 100,6 kr/m3 

 

Kostnaden för ytan 500 m2 kan beräknas enligt följande (150 mm pågjutning):  

 

Gjutvolymen, V, är: 0,15  500 = 75 𝑚3 

 

Prisökning75 m3 = kostnad per kubik betong  V 

 

Vct 0,55 – 0,35: Prisökning75 m3 = 201,2  75 = 15 090 kr 

 

Vct 0,45 – 0,35: Prisökning75 m3 = 100,6  75 = 7545 kr 

 

Betongens CO2-emissioner ökar med sjunkande vct: 

 

Emissioner orsakade av cement = 0,7037 kg CO2/kg cement 

 

Total cementhalt i respektive betongblandning beräknas enligt följande: 

 

Total cementhalt = Gjutyta  cementhalt 
 

Vct 0,35: 457  75 = 34,275 𝑡𝑜𝑛  
 

Vct 0,45: 380  75 = 28,5 𝑡𝑜𝑛 

 

Vct 0,55: 320  75 = 24 𝑡𝑜𝑛 

 

Totala CO2-emissioner med avseende på cementet beräknas (avrundat till närmsta heltal): 

 

CO2 − emissioner = emissionsfaktor  total cementhalt 

 

Vct 0,35: 0,7037  34,275 = 24,1 𝑡𝑜𝑛 𝐶𝑂2 

 

Vct 0,45: 0,7037  28,5 = 20,1 𝑡𝑜𝑛 𝐶𝑂2 

 

Vct 0,55: 0,7037  24 = 16,9 𝑡𝑜𝑛 𝐶𝑂2  

 

Utsläpp, skillnad mellan betongtyper: 

 

vct 0,55 → 0,35: Prisökning75 m3 = 24,1 − 16,9 = 7,2 ton CO2 
vct 0,45 → 0,35: Prisökning75 m3 = 24,1 − 20,1 = 4 ton CO2 
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Värmeeffektbehov 

 

Värmeeffekt: 

E = P  t (Wh)  

 

P = Värmeeffektbehovet (W)   

t = tid (h) 

 
P = Qtot  T 

 
Qtot = byggnadens förlustfaktor (W C⁄ ) 
T = Temperaturdifferens = Tinne − Tute  (C) 

 
Qtot = Qt + Qv (W C⁄ ) 
Qt = värmebehov, transmissionsförluster 
Qv = värmebehov, ventilationsförluster och luftläckage 

 

Qt = ∑ Uj  Aj (W C⁄ ) 

Uj = U-värde (värmegenomgångskoefficient) för yta nr j (W/m2C) 

Aj = area för yta nr j (m2) 

 

U =
1

∑ R
 (W m2C⁄ ) 

R = Värmeövergångsmotstånd (m2C W⁄ ) 

 

∑ R = Rbetongvägg + Rse + Rsi 

 

Rbetongvägg =
d

λ
 

 
Qv = ρ  c  q  (1 − η) (W C⁄ ) 

 = luftens densitet (kg/m3) 

c = luftens värmekapacitet (Wh/C)  

q = luftflöde (luftomsättning) (m3/s) 

η = Verkningsgrad (värmeväxlare) 

 

Luftens densitet (från tabell 5.4):  

 

T = 20℃ → ∅ = 30 % → ρ1 = 1,200 kg/m3 

T = 30℃ → ∅ = 40 % → ρ2 = 1,156 kg/m3 

 

ρmedel =
ρ1 + ρ2

2
=

1,200 + 1,156

2
= 1,178 kg m3⁄  

 

Luftens specifika värmekapacitet (Burström, 2016): c = 1000 J kg⁄ C  
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Luftflöde (luftomsättning, oms): 

q = 0,75 oms/h =
(0,75  1250)

3600
 m3/s = 0,26 m3/s 

 

Verkningsgrad: 

Ingen värmeväxlare, värdet η = 0. 
 

Väggyta:  

Aväggyta = h  l = 2  2,5 (20 + 25) = 225 m3 

 

Temperatur:  
dT = 25– 1,3 = 23,7C = 23,7 C 

 

Luftvolym: 

Vluftvolym = h  Agjutarea = 2,5  500 = 1250 m3 

 

Värmegenomgångskoefficient:  

 

∑ R = Rbetongvägg + Rse + Rsi 

Rse = 0,13 m2C)/W 
Rsi = 0,04  m2C/W 

Rbetongvägg =
0,17

1,7
= 0,1 W/m2C 

∑ R = 0,1 + 0,13 + 0,04 = 0,27 

 

U =
1

0,27
= 3,7 

 

Ventilationsförluster: 

Qv = 1,178  1000  0,26  (1– 0) = 306,3 W C⁄  

 

Transmissionsförluster: 

Qt = 3,7  225 = 832,5 W C⁄   
 

Summan av transmissionsförluster och ventilationsförluster: 

Qtot = Qt + Qv (W C⁄ ) 
Qtot = 306,3 + 832,5 = 1139 W C⁄  

 

Andel transmissionsförluster gentemot ventilationsförluster är 63,2 %.  

 

Värmeeffektbehovet vid temperaturskillnad 23,7C: P = 1139  23,7 = 27 kW 

 

Totala värmeeffektbehovet (112 dagar styrd torkning, 2688 timmar) 

E = 27  103  2688 = 72,576 MWh = 72 576 kWh  
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Kostnader och emissioner 

 

Gäller el och fjärrvärme: 

Kostnad = E  kostnad per kWh (kr) 
CO2

em = E  emissionsfaktor (kg CO2eq) 

 

Elvärmefläkt (0,735 kr/kWh, 0,1312 kg CO2eq/kWh, η = 100 %): 

 
Kostnad = 72 576  0,735 = 53 344 kr 
CO2

em = 72 576  0,1312 = 9,52 ton CO2eq 

 

Fjärrvärme (0,816 kr/kWh, 0,104 kg CO2-ekv/kWh, η = 100 %): 

 
Kostnad = 72 576  0,816 = 59 222 kr 
CO2

em = 72 576  0,104 = 7,55 ton CO2eq 

 

Diesel (13,99 kr/l, 0,36 kg CO2/kWh, η = 95 %) 

 

η =
Putvunnen

Ptillförd
→

Putvunnen

η
= Ptillförd =

72 576

0,95
= 76 396 kWh 

 
Kostnad(kr) = tid (h)  bränsleförbrukning(l h⁄ )  pris(kr/l) 

 
Kostnad = 2688  11,8 ∗ 13,99 = 444 000 kr 

CO2 − emissioner = 76 396  0,36 = 27,5 ton CO2eq 
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Bilaga 2: 0,35 vct, självuttorkning 
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Bilaga 3: 0,45 vct, styrd uttorkning 
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Bilaga 4: 0,55 vct, styrd uttorkning 
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