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Sammanfattning 

Den här rapporten handlar om betongarbeten under vintertid och genomförs för Peabs räkning. 

Uppdraget var att redovisa de skillnader som finns mellan en sommar- och vintergjutning. En 

sammanställning visar på de komplikationer som finns, men också vilka hjälpmedel som finns 

tillgängliga, både elektroniska via dator samt fysiska hjälpmedel.  

Informationen som tagits fram är ursprungligen från teori i böcker, information från internet samt 

praktisk erfarenhet från kunnigt folk inom byggproduktion. Annan teori är den som lärts in genom 

utbildningen till byggnadsingenjör samt muntliga källor under årens lopp.  

Resultaten jag har kommit fram till hoppas jag skall kunna hjälpa framtida byggprojekt i 

planeringsfasen vid en vintergjutning. Samtidigt som att hjälpa projekten men också bara dela 

resultatet som kommit fram genom denna studie, speciellt de extra kostnaderna som uppstår vid en 

platsgjutning under vintern. Kostnadskalkylen visar på en liten procentuell extrakostnad som uppstår 

vid en vintergjutning. TorkaS som var ett av de datorprogram som användes utgjorde en stadig del i 

resultatet där man tydligt kunde se skillnaderna tidsmässigt mellan sommar och vinter, där bland 

annat en sommargjutning visar på en mycket jämnare uttorkningskurva jämfört med en 

vintergjutning.  

Teorin i rapporten väger lite extra tungt då det är den delen mest fokus las på, i den finns ett flertal bra 

tips på hjälpmedel och utrustningar som underlättar en platsgjutning men samtidigt vid montering av 

prefabricerade element.  
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Abstract 

This report is on concrete work during the winter and is implemented on Peab’s behalf. The 

assignment was to describe the differences between a summer- and a winter casting. While it shows 

the complications that exists, it also show what aids are available, both electronic via computer and 

physical aids.  

The information that I have developed is originally from theory in books, information on the internet 

as well as practical experience from knowledgeable people that works in construction output. Other 

theories are those I have learned throughout the education to become a construction engineer, 

including all oral sources over the years.  

The results I have come up with, I hope will be able to help future construction projects in the planning 

phase of a winter casting. While helping the future projects I also would like to just share the results I 

have come up with, especially the extra costs that rises during a casting in the winter. TorkaS, which 

was one of the computer programs I used, brought a clear view on the time differences between a 

summer- and a winter casting which is important to take into consideration during the winter, one of 

the results is that the summer casting shows a much smoother curve then the winter casting.     

The theory part is the part I focused most on since the whole report is based on facts and not so much 

numbers in the end. There are several good and useful tips on tools and equipment that facilitate a 

casting, but also the assembly phase of prefabricated elements.         
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1 Inledning 

Den här studien utförs för Peabs räkning och är en examinerande uppgift på Umeå universitet. 

Susanne Hallberg på Peab har varit min företagshandledare och Osama Hassan har varit min 

handledare på universitet. 

1.1 Bakgrund 

Byggnadsproduktion är i sig ett väldigt stort ämne med många olika inriktningar och med många olika 

metoder. Eftersom det är så många olika steg som är involverade i produktionen finns det många olika 

synvinklar att titta närmre på.  

Idéen om betongarbeten under vintertid kom när jag läste en artikel om komplikationerna som 

uppstod i kallt klimat. Här tog de dock mer upp just arbetsförhållanden för just arbetarna, hur ett 

flertal moment inom byggproduktion försvåras genom kylan. Bland annat togs just gjutningar upp, 

men också hanteringen inom stålarbeten. Det var just här jag började titta närmre på området kring 

betongarbeten i kallt klimat, detta bifogades vidare till Peab som tyckte det lät intressant. 

1.2 Syfte 

Det finns två frågor som sammanfattar mitt arbete samt förklarar syftet med rapporten; 

- Vad skiljer en vinter- och sommargjutning åt, med avseende på merkostnader, tider och 

problem som kan uppstå. 

- Samt vilka hjälpmedel finns det? 

Ett intresse fanns från Peabs sida också då studien skulle kunna hjälpa dem i framtiden, eller rättare 

sagt informera dem om olika hjälpmedel men också se svart på vitt vilka merkostnader som kan 

tänkas dyka upp vid en vintergjutning. 

1.3 Målsättning 
Målsättningen med denna rapport är att skapa ett underlag för betongarbeten under vintertid. Allt 

från fakta om betong till välanpassade metoder för speciella gjutningar. Samtidigt kunna visa konkreta 

siffror på hur en vinter- och sommargjutning skiljer sig åt ekonomiskt sett. Rapporten ska helt enkelt 

vara ett hjälpmedel när man jobbar med vintergjutningar eller prefabricerade betongelement, vare sig 

om det är under planeringen eller produktionen.  

1.4 Avgränsning 

Eftersom det ingår många fler arbetsmoment i platsgjutning jämfört med prefabricerade element gör 

att det dyker upp ett flertal mer komplikationer med platsgjutning. I denna rapport kommer därför att 

fokusera på just platsgjutning under vintertid. Peab ville samtidigt också att jag skulle fokusera mer på 

platsgjutningar då de är det vanligaste sättet man bygger hus och lokaler här i Umeå. Eftersom vi har 

aningen begränsad tid att inhämta information har jag fokuserat att få med så många delar som 

möjligt, men inte riktigt fördjupat mig på någon istället.  
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2 Teori 

2.1 Historia 
Betong är ett av de vanligaste byggnadsmaterialen genom alla tider. De första gångerna betongen 

användes var av etrusker i Italien och året var 500 f.Kr (Wikipedia.se, 2013. Materialet hade sin 

storhetstid fram till ett par århundraden e.Kr. Detta var då romarriket var som störst. På den tiden 

användes betongen till allt möjligt, bland annat amfiteatrar, broar och bostadshus. Eftersom betong 

har så lång livslängd finns flera av dessa byggnadsverk att skåda än idag. När romarriket föll 

minskades användningen av materialet gradvis. Det var en lång tid framåt i historien som vi började 

fatta intresse för betong igen. På 1700-talet började man använda betong igen och samtidigt började 

man undersöka hur man kunde utnyttja de egenskaper som materialet har (Betongföreningen.se, 

2013). 

Idag är betongkonstruktionerna mycket mer avancerade och alla steg inom betongproduktionen har 

utvecklats kraftigt. Med den kunskapen vi har idag om betong kan vi producera jättelika skyskrapor, 

broar och långa tunnlar. Samtidigt används betongen även till mindre skapelser idag som till exempel 

möbler, skulpturer och krukor (Heidelbergcement.com, 2013). Eftersom det finns så pass mycket 

kunskap om betongen idag kan vi utnyttja dess olika egenskaper för att forma den efter det vi vill ha. 

Idag har många olika namn på betongen dykt upp efter vilket användningsområde den används inom. 

Några exempel är husbetong, anläggningsbetong, snabbtorkande betong, skum- och sprutbetong.     

2.2 Problem vid platsgjutning i kallt klimat 

Det är ett flertal problem som kan uppkomma vid platsgjutning i minusgrader om man inte vidtar 

nödvändiga åtgärder. Den största och viktigaste faktorn som man måste ta hänsyn till är vädret. Det är 

extra viktigt att skydda den nygjutna betongen på vintern. I många fall måste man även tillföra en 

extra värmekälla för att betongen inte hinner avge tillräckligt mycket värme så att den fryser (Sveriges 

byggindustrier, 2013). Förutom att det blir en mer omfattande efterbehandling påverkas även de 

tidigare skedena i processen. Dessa är bland annat betongtillverkningen där extra tillsatsmedel måste 

tillsättas, logistiken som också måste anpassas efter vinterförhållanden samt det självklara att 

arbetsförhållandena försvåras i det kalla klimatet.  

2.2.1 Frysning 

När man jobbar med nygjuten betong i minusgrader är det viktigt att man skyddar den vid 

efterbehandlingen, annars kommer den att skadas. Frysning av nygjuten betong är det största 

problemet vid vintergjutning. Någonting som är viktigt att klargöra är att man pratar om för tidig 

frysning av betongen, och inte bara frysning överlag, eftersom många gånger kommer betongen till 

slut att frysas genom tiden då den är exponerad mot kyla. Viktigt att förstå är att man vill undvika 

frysningen innan betongen brunnit klart och uppnått den angivna gränsen för hållfasthet. Denna gräns 

för hållfastheten i betongen ligger på 5 MPa i Sverige, oavsett hållfasthetsklass eller cementtyp 

(Burström, 2006). Skulle man riva formen för tidigt är det lätt att dosor och hörn lossnar, i värsta fall 

kan en vägg rasa.  

Problemet som uppstår vid frysning av betong beror på isens volym gentemot vattnets volym. 

Eftersom isen har runt 9 % större volym än vattnet medför detta en expansion i den hårdnande 

betongen när vattnet i betongen fryser (se Figur 1). När volymen ökar pressas vatten till de luftfyllda 

porerna vilket medför att det blir inre spänningar i betongen. Desto längre avstånd det är mellan 

porerna desto större inre spänningar får man. 
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Figur 1. Vattnet expanderar vid frysning. 

De förbindningar som bildas mellan cementpartiklarna under härdningen bryts lätt sönder då 

betongen fryser för tidigt. Ett tecken på att man fått en för tidig frysning är avtryck av iskristaller på 

betongytan, men även fast man inte har fått några iskristaller betyder det inte att man inte fått några 

skador i betongen. De faktorer som påverkar hur frostbeständig betongen i slutändan blir presenteras 

på SweRocks hemsida (Swerock.se, 2013) enligt följande punktlista: 

 Lufthalt i betongen efter gjutning. 

 Miljön som gjutningen sker i. 

 Tillsatsmedel, förbättrade eller önskade egenskaper.  

 Betongsammansättning, andel ballastmaterial. 

 Konsistens, lös eller trögflytande. 

 Temperatur vid gjutning och under härdningen. 

 Transport och vibrering av betongmassan. 

 Förhållandet mellan andel vatten och cement (vct). 

 Hållfasthet innan frysning. 

 Omsorg vid efterbehandling. 

2.2.2 Plastisk krympning 

Plastisk krympning orsakas främst av att för lite vatten tillförts under brinntiden. Får man en för liten 

vattentillgång i betongen direkt efter gjutning syns det genom synliga sprickor i betongen och man får 

ett flertal försämrade egenskaper hos betongen. Detta på grund av att cementreaktionen avstannar till 

följd av vattenbristen och man får en ofullständig härdning. Det som drabbas värst genom en 

ofullständig härdning är täckskiktet som medför att man lättare kan få en ökad inträngning av vatten 

och kloridinträngning. Beständigheten sjunker kraftigt genom denna inträngning. 
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2.3 Förebyggande åtgärder 

Det finns idag många olika åtgärder för många olika komplikationer och problem som uppkommer vid 

platsgjuten betong. Det har skett mycket forskning och idag anpassar man betongen mer utifrån vilken 

miljö den skall vistas i än man gjorde för några årtionden. Detta har medfört att betongen håller längre 

och kräver mindre underhållsarbeten. 

2.3.1 Betongtillverkning 

När man tillverkar betong för en gjutning i minusgrader måste man tillsätta accelererande 

tillsatsmedel. Desto kallare det är desto långsammare brinner betongen, och just därför måste man 

tillsätta ett medel för att påskynda processen. Den acceleratorn som man tillsätter är kalciumklorid, 

men med detta tillsatsmedel ökar man risken för korrosion på armeringen. Just därför vill man 

begränsa användningen i betongen och bara tillsätta kloriderna på inomhuskonstruktioner med tanke 

på den låga luftfuktigheten. Är det låg luftfuktighet minskar korrosionsrisken kraftigt och blir 

obetydlig (Burström, 2006). Med tillsatsmedlet ökar man värmealstringen under den kemiska 

reaktionen som sker när betongen brinner. Skulle man inte tillsätta medlet skulle betongen brinna 

väldigt länge eller helt sluta. Man kan också använda sig av en högre hållfasthetsklass så att 

cementhalten i betongen blir högre och vattencementtalet lägre. Genom detta får man en högre 

värmeutveckling vilket bidrar till en snabbare hållfasthetstillväxt.   

För att göra betongen frostbeständig tillsätter man ett luft porbildande tillsatsmedel som gör att man 

får en förhöjd lufthalt i betongen (SweRock.se, 2013). Det man gör att är man skapar ett mikroskopiskt 

luft porsystem. Det är detta system som gör betongen frostbeständig och förhindrar sönderfrysning. 

Små bubblor bildas i betongen som gör att iskristaller kan expandera då vattnet i betongen övergår till 

is när betongen utsätts för kyla.  

När man bygger tunnelväggar och vägar måste man även tillsätta plastfibrer. Detta på grund av att 

mycket fukt absorberas i betongen och när en brand uppstår och vattnet når sin kokpunkt ökar trycket 

kraftigt i betongen. För att leda ut vattnet ur betongen tillsätter man då plastfibrer som smälter vid en 

brandsituation och små gångar i betongen skapas och vattenångan leds ut så att trycket minskar. 

Skulle man inte tillämpa denna metod skulle betongen spricka och nästan explodera av trycket. När 

detta sker kallar man det för spjälkning (Hassan, 2012). 

2.3.2 Efterbehandling 

Efter man gjutit betongen kommer ett väldigt viktigt skede där det gäller att ta hand om betongen 

innan den härdat tillräckligt. Efterbehandlingen skiljer sig väldigt mycket beroende på vilken miljö 

betongen gjuts i och måste anpassas för varje unik situation. Till exempel är det stor skillnad på en 

innervägg som gjutits och som är oisolerad jämfört med en grundplatta som man isolerar mot marken. 

Det man måste skydda betongen mot kan man sammanfatta till tre åtgärder vilket presenteras i 

Sveriges byggindustriers kompendium enligt följande(Sveriges byggindustrier, 2013): 

1. Skydd mot uttorkning 

2. Skydd mot snabba temperaturväxlingar 

3. Skydd mot frysning 

4. Skydd mot för höga belastningar 

Det är dessa fyra skydd som resulterar i den efterbehandling man måste tillämpa. Skydd mot 

uttorkning är inte lika aktuellt på vintern då luftfuktigheten är högre på vintern samt att betongen 

brinner långsammare, dock kan det bli aktuellt om man skulle isolera och värma upp betongen för 

mycket. I sådana fall är det lätt att man får en plastisk krympning.  
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Direkt efter gjutning är det viktigt att man på en gång börjar mäta och protokollföra temperaturen i 

betongen. Denna mätning sker på det mest utsatta stället, där man vet att betongen kommer att vara 

kallast. Detta skulle kunna vara högst upp i ett hörn på en betongstomme, där betongen befinner sig 

på hög höjd och är utsatt för vind. Det är viktigt att man tar hänsyn till tjockleken på 

betongkonstruktionen då tunna konstruktioner är mycket mer utsatta för kyla än tjockare, genom att 

värmealstringen från en tunn konstruktion är betydligt mindre än en tjock. 

Under efterbehandlingen är det viktigt att skydda betongen som tidigare nämnts. Det finns idag 

många metoder för att skydda betongen efter gjutning. När man gjuter väggar och bjälklag använder 

man oftast färdiga formar och dessa formar är många gånger isolerade för att skydda betongen vid 

vintergjutningar (Nordstrand, 2008). Men när man skall gjuta speciella och unika betongformer måste 

man bygga en egen form, oftast av trä, dessa gånger blir betongen många gånger oisolerad mot kyla. 

Samma sak händer då man gjuter en grundplatta och man bara isolerar mot marksidan, under och på 

sidorna. För att underlätta betonggjutningen sådana gånger kan man använda sig av följande 

hjälpmedel (Harsco.se, 2013):  

 Betongtäckmatta, isolerar värmen som alstras i betongen under brinntiden. 

 Pelarvärmare, isolerar väggar och pelare. Påskyndar härdningsförloppet och uttorkningen. 

 Värmekabel, hjälper betongen att hålla värmen och sänker uttorkningstiden avsevärt. 

 Värmematta, används främst till att tina och värma upp is och snö. 

2.3.3 Väderskydd 

När man gjuter större partier som täcker större område och som tar längre tid är det en stor fördel att 

ha ett väderskydd (Cramo.se, 2013). Det finns många olika väderskydd för många olika byggnationer. 

Vid byggnader som är högre än två våningar är det vanligt att man måste använda en ställning som 

väderskyddet står på. Ett väderskydd underlättar arbetet för betongarbetarna som får en varmare och 

en behagligare miljö att vistas i. Även fast det fortfarande är bara ett tält isolerar det tillräckligt mycket 

för att betydligt höja temperaturen i kallt klimat. En annan fördel med ett väderskydd är att det bidrar 

till en säkrare miljö för personerna som vistas under skyddet.  

När man gjuter betong i ett väderskydd får man en omgivande miljö som är lättare att kontrollera. I 

stället för att skydda betongen med isolerande betongtäckmattor kan man värma upp rummet och 

täcka ett större område. Men den största fördelen med ett väderskydd är helt klart att man får en torr 

miljö att jobba i, det omgivande klimatet tas bort ur ekvationen.  

 

 

 

 

 

 

 



Linus Linddal 

Umeå Universitet  Betongarbeten under vintertid

   

   

11 

 

2.3.4 Logistik 

Alla olika delar när det kommer till platsgjuten betong påverkas mer eller mindre av kallt klimat. Även 

logistiken måste anpassas vintertid. För att få ett så bra slutresultat måste betongen värmas upp både 

innan och under transporten för att hålla en optimal temperatur. Detta för att minska skador i 

betongen i ett senare skede. Fabriksbetong har en temperaturintervall på mellan +10 grader och max 

+30 grader. Dessa temperaturerintervaller har man för att betongen inte ska frysa för tidigt innan den 

härdats, samt har man inte heller för varmt för då brinner den för snabbt och man tappar i hållfasthet.  

2.4 Hjälpmedel vid planering  

När man bygger något, spelar ingen roll vad det är, så strävar man alltid efter att ha så kort byggtid 

som det är möjligt. Samma gäller när man gjuter betong vintertid. Jobbar man med formgjutning, som 

man oftast gör, vill man veta formrivningstider så man kan planera när och vilka formar som är 

tillgängliga för en ny gjutning. Det finns två stycken datorprogram som man kan använda sig av där 

man lägger in de påverkande faktorerna: 

 Lufttemperatur 

 Gjuttemperatur 

 Isolering och täckning 

 Konstruktionstjocklek 

 Cementhalt och cementtyp 

 Uppvärmning 

 Tillsatsmedel 

Hett97 är ett datorprogram som tar fram prognoser över härdningsförloppet hos den gjutna 

betongen. Genom programmet kan man bedöma bland annat frysningsrisk, formrivningstider, 

glättningstid och temperaturutvecklingen utifrån det angivna klimatet. Programmet är ett resultat av 

ett sammarbete mellan Cementa, NCC, SBUF och Svenska Fabriksbetongföreningen (SBUF.se, 2013). 

Det är en klar fördel att använda programmet när man vill veta när man kan riva formen. Det man 

måste veta är att programmet är väldigt föråldrat idag och knappt används. Just ju jobbar man på en 

ny version av programmet där man mätt upp nya värden för att få ett bättre och mer exakt resultat då 

betongen görs annorlunda idag jämfört med 16 år sedan (Moström, 2013). 

TorkaS är ett annat datorprogram som man kan använda vid betonggjutningar (se Figur 2). Med 

programmet bedömer man uttorkningstider hos nygjutna betongkonstruktioner. De faktorer man 

matar in i programmet som indata är bland annat konstruktionsutformning, ort, hållpunkter och 

betongkvalité. TorkaS är framtaget genom teorier gjorda vid Lunds tekniska universitet (Lunds 

tekniska universitet, 2013).   

Figur 2. Datorprogrammet TorkaS. 
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2.5 Prefabricerad betong 

Med prefabricerad betong menas att man tillverkar och gjuter betongen innan den transporteras till 

den slutliga permanenta platsen för betongen. När man tillverkar prefabricerad betong gör man stora 

betongelement, detta för att monteringen skall gå så snabbt som möjligt men samtidigt måste 

logistiken till byggarbetsplatsen fungera smidigt. Det vill säga man strävar efter att inte tillverka för 

stora element. Det finns specialfall där man måste tillverka större element, till exempel med längre 

spännvidder till en betongtakstol.  

Det positiva med prefabricerad betong är att byggtiden förkortas avsevärt jämfört med om man 

platsgjutit betongen. Det negativa är att det blir högre krav på måttsättningen och gjutningen då 

tillverkningen sker på annan plats, skulle ett element vara fel måttat eller fel gjutet blir det lätt större 

förseningar i tidplanen då det tar lång tid att tillverka ett nytt och transportera det till arbetsplatsen. 

Eftersom den prefabricerade betongen görs i fabrik och är färdig att monteras direkt den kommer till 

byggarbetsplatsen uppstår det inte heller lika många komplikationer eller problem som vid en 

platsgjutning. Det finns dock fortfarande några aspekter man måste ha i åtanke när man monterar 

betongelementen. Till exempel måste man se till att alla fogar som berör elementet är fritt från snö och 

is, generellt sett allt som skulle göra att det hamnar ur position. Som tidigare ska man fortfarande 

också tänka på halkrisken som finns under vinterarbeten. Det finns flera hjälpmedel för att smälta bort 

snö och is, några av dessa är (Renström, 2013): 

 Gasolbrännare 

 Lufttryck genom kompressor 

 Ångpanna 

2.6 Armering 

Armeringen är viktig att ta med i planeringen och utförandet också eftersom man idag använder 

armering mer eller mindre till alla betongkonstruktioner. När det kommer till platsgjutning på vintern 

finns det några saker man måste tänka på när man hanterar och monterar armering. För det första är 

det viktigt att man har rätt kläder, viktigast är så klart handskar. Eftersom stålet leder värme så pass 

bra gäller det att handskarna klarar av avskärmningen mot stålet, annars börjar man snabbt att frysa i 

händerna (Renström, 2013). Något man tar för givet många gånger är stålhätta skor men i det här 

fallet är dessa skor extra viktiga då man hanterar tungt armeringsstål.  

När man monterar armeringen måste man ibland kallbocka armeringen. Med kallbockning menas att 

man inte värmer armeringen med speciell uppvärmning, så som man gör i ugnar i fabrik det vill säga. 

Det vanligaste armeringsstålet vi använder idag heter B500BT och är ett seghärdat stål. Detta medför 

bra bock- och svetsegenskaper. Detta seghärdade stål bockas därför alltid i kallt tillstånd. När man gör 

en kallbockning på armeringen medför detta samtidigt att stålet blir sprödare, detta har stor betydelse 

i senare skede om man gör en ombockning/återbockning (Sveriges byggindustrier, 2013). De 

seghärdade stålen ska tåla större ombockning än de varmbearbetade stålen. Men det som man måste 

ta hänsyn till när man bockar, speciellt ombockar, är att inte göra det när det är för kallt ute. Gör man 

det i för kall miljö när stålet är kraftigt nerkylt kan man lätt få en plastisk deformation i stålet som 

kraftigt minskar dess hållfasthet och dragspänning. 
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3 Metodik 

3.1 Arbetsmetod 

För att utföra studien har en teorigrund först skapats via litteratur och internet. Efter teorin lästs in 

blev sökningen på information på internet betydligt lättare.  

En annan viktig del var de praktiska frågorna jag ställde till diverse personer inom själva produktionen 

som rörde de betongarbeten jag var ute efter. De mesta av litteraturen och annat fysiskt material 

letade jag fram själv, men mycket fick jag tilldelat av Osama Hassan.  

3.2 Utrustning och material 

Jag använde mig av TorkaS när jag fick fram uttorkningstiderna. Kostnadskalkylen tog jag fram i 

Excel. De värden som användes i kostnadskalkylen fick jag från olika muntliga källor som Jörgen 

Åström och Tage Renström.  

Utöver dessa datorprogram använde jag mig utav Word för att skriva själva rapporten. De olika 

värdena för uttorkningstiderna samt formrivningstiderna fick jag av Osama Hassan genom diverse 

tabeller och annat tilldelat material.  

3.3 Intervjuer 
Personerna som valdes att tillfrågas angående mitt projekt var personer med mycket erfarenhet inom 

produktion. Eftersom jag hade läst mycket teori ville jag få vissa delar bekräftade av de som faktiskt 

jobbade med det jag läst om. Samtidigt fick jag inte heller svar på alla frågor jag hade genom böcker 

och internet. Flera av dessa frågor var dock priser på diverse utrustning och maskiner som ibland är 

känslig information för ett säljföretag att bara ge ut, speciellt till en privatperson.   
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4. Resultat 

Här under resultatdelen kommer först uttorkningstider att redovisas vilket har tagits fram genom 

datorprogrammet TorkaS. Andra resultat är de formrivningstider som räknats fram genom exempel 

och slutligen redovisas de merkostnader som uppkommer vid en vintergjutning i en kostnadskalkyl. 

4.1 Uttorkningstider genom TorkaS 

Genom att redovisa de olika uttorkningstiderna som uppstår vid olika tider på året, men också vid 

olika konstruktionsdelar, ser man tydligt skillnaderna mellan en sommar- och vintergjutning. 

4.1.1 Förutsättningar 

För att få fram ett värde som skiljer sig åt vinter kontra sommar kommer jag att utgå från ett teoretiskt 

hus i Luleå. Huset kommer att bestå av en betongplatta och ett betongbjälklag, dessa agerar då som 

husstommen. Allting kommer att platsgjutas med diverse olika hjälpmedel. Detta för att få ett värde på 

flera olika konstruktioner och inte bara en betongplatta, på grund av att olika maskiner och 

utrustningar kommer användas för olika delar av huset. Eftersom jag vill få ett värde på tider och 

kostnader under både vinter och sommar kommer jag testa gjuta huset under första februari och första 

juli. Dessa två månader har jag valt för att tydligt se hur mycket det kan skilja att gjuta under den 

kallaste respektive den varmaste månaden under året. Programmet jag kommer att använda är 

TorkaS. Man skulle kunna räkna ut uttorkningstiderna manuellt också (se Bilaga 5), men det går ju 

betydligt snabbare och smidigare med TorkaS.  

Betongplatta/betongbjälklag tjocklek = 150mm 

Vattencementtal = 0.60 

Vattenhalt = 180 l/m3 

Ort = Luleå 

Tätt hus = 1 månad efter gjutning 

Huset klart = 2 månader efter gjutning 
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4.1.2 Vintergjutning 

Vintergjutningen sker den första februari då det oftast är kallast under året, detta datum valdes för att 

skillnaderna mellan kurvorna skulle bli så tydlig som möjligt. 

Betongplatta 

 

Figur 3. Resultatet från TorkaS i betongplattan under en vintergjutning. 

Som vi ser på bilden spelar det störst roll när man fått ett tätt hus, vilket kan ses när temperaturen i 

betongen stiger till nästan 20 grader (se Figur 3). Det vill säga när man får en varmare temperatur 

inomhus är utomhus. Innan betongen är skyddad från det omgivande vädret brinner den i princip 

ingenting och detta medför ett flertal problem. Detta bevisar hur pass viktigt det är att skydda 

betongen direkt efter man gjutit den, med att skydda den menas bland annat att man måste tillföra en 

extra värmekälla för annars fryser betongen.  
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Betongbjälklag 

 

Figur 4. Resultatet från TorkaS i mellanbjälklaget under en vintergjutning. 

I den här rapporten kan vi se att bjälklaget torkar aningen snabbare än betongplattan (se Figur 4). 

Detta för att bjälklaget har dubbelsidig uttorkning jämfört med betongplattan som bara har ensidig 

uttorkning. När man tittar på torkklimatet och den relativa fuktigheten ser man hur den sjunker 

kraftigt direkt då den styrda uttorkningen börjar, det vill säga när huset är tätt. Många gånger 

använder man ett avfuktningsaggregat som samlar upp vattnet i luften, det är just denna som gör att 

kurvan och den relativa fuktigheten sjunker så pass snabbt. En annan följd utav att man får ett tätt hus 

är att temperaturen stiger. Däremot den relativa fuktigheten i betongen avtar betydligt långsammare 

då den inte lika lätt som luften kan avge det överblivna vattnet. 
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4.1.3 Sommargjutning 

Betongplatta 

 

Figur 5. Resultatet från TorkaS i betongplattan under en sommargjutning. 

Det vi kan kostantera på sommargjutningarna är att kurvorna är mycket jämnare (se Figur 5). Detta är 

följd utav att temperaturen mellan betong- och utetemperatur är mycket jämnare. Det som är 

anmärkningsvärt med dessa sommargjutningar är att i rapporten kan man se underliga kurvor på den 

relativa fuktigheten inomhus i luften. De här kurvorna uppkommer under härdningstiden innan man 

fått ett tätt hus. Man skulle kunna tro att är vädret som medför denna kurva genom regn. Det skulle 

också kunna vara att programmet automatiskt lägger in att man måste vattna betongen i jämna 

intervaller för att den inte ska spricka genom uttorkning.      
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Betongbjälklag 

 

Figur 6. Resultatet från TorkaS i mellanbjälklaget under en sommargjutning. 

Det som är värt att nämna som skillnad mellan betongplattan och betongbjälklaget är att kravet på den 

relativa fuktigheten (se Figur 6). Betongbjälklaget kommer utsättas för helt andra påkänningar än 

betongplattan vilket medför att den måste ha en annan hållfasthet innan den kan börja ”användas”. 

Just därför är gränsen satt till 20 % relativ fuktighet på bjälklaget jämfört med 40 % på betongplattan. 

Det vill säga betongplattan kan tas i bruk tidigare än betongbjälklaget efter att de gjutits, på grund av 

att hållfastheten inte behöver vara lika hög. 
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4.2 Formrivning 
När man ser till formrivning är det en viktig del i produktionsprocessen, som man kanske inte alla 

gånger tänker på. Det är ytterst viktigt att veta när man kan riva formen (se Bilaga 4). För att veta när 

man kan göra detta måste man räkna på när hållfastheten är tillräckligt hög. För att få riva en form 

måste betongen ha uppnått minst 70 % av den slutliga hållfastheten (Hassan, 2013). Viktigt att påpeka 

är att detta då gäller för bärande formar. För en obelastad vägg gäller ofta en hållfasthet på 6-7 MPA. 

Är väggen bärande måste en betydligt högre hållfasthet uppnåtts.  Exempelvis om vi använder oss av 

betongkvalitén C25/30 som har hållfastheten 30 MPA. För att få riva formen måste alltså betongen ha 

uppnått hållfastheten 0,7x30 = 21 MPA. Samtidigt uppfyller man även kravet för tidig frysning som är 

5 MPA.  

4.2.1 Exempel  

En platsgjutning sker vintertid där man mätte betongtemperaturen sex gånger efter man gjutit (se 

Tabell 1). Detta görs för att kunna räkna ut när betongen har härdat nog för att formen skall kunna 

rivas. Uppfylls kraven för skydd mot tidig frysning av nygjuten betong (se Tabell 2)?  

Tabell 1. Tabell över betongtemperaturen efter antal timmar. Exempel från tidigare byggprojekt där mätning 

gjorts under en viss intervall. 

Tid 

eftergjutning 

(tim.) 

Betongtemperatur 

(C.) 

0 20 

12 10 

18 5 

25 3 

45 0 

60 – 2 
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Tabell 2. Exempelräkning på hur man kan räkna ut hur  lång tid betongen måste brinna för att uppfylla 

hållfasthetskravet.  

Tid efter 

gjutning 

(tim.) 

Tidsskillnad 

(tim.) 

Betongtemperatur  Härdningsfaktor 

(kT) 

Ekvivalent 

härdningstid 

∆te = kT · ∆t 

(tim.) 

Ekvivalent 

ålder te 

(tim.) 

0 0 20 0 0 0 

12 12 10 0,75 9,0 9 

18 6 5 0,42 2,5 12 

25 7 3 0,30 2,1 14 

45 20 0 0,22 4,4 18 

Svar: Ja, betongen uppfyller kravet efter ca 45 timmar (se Tabell 3). 
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4.3 Kostnadskalkyl 

Tanken med att göra en kostnadskalkyl är att få skillnaderna på papper, vinter- kontra 

sommargjutning. I kostnadskalkylen redovisas diverse utrustningar som man kan tänkas behövas för 

en vintergjutning. Den nödvändiga utrustningen som man kan tänkas ha vid en vintergjutning 

kommer att hyras via Cramo, detta eftersom Peab har avtal med dem. Hyrpriserna tar jag direkt från 

Cramo (se Tabell 3), men drar av en viss rabatt som varje byggföretag har, denna rabatt ligger mellan 

10 och 30 % (se Bilaga 3)(Terava, 2013). Utrustningen med priserna och artikelnumren fick jag av 

Johan Öberg på Cramo i Umeå (se Bilaga 4). Kostnadskalkylen redovisar bara merkostnaderna för en 

vintergjutning, och inte den totala kostnaden.  

Arbetstimmarna har tagits från Tages ungefärliga värden. Tar en normalgjutning 70 timmar under 

vintertid tar den runt 40-50 timmar på sommaren, ha i åtanke att det är ett väldigt ungefärligt värde 

(se Bilaga 2). Timmarna för själva gjutningen, efterbehandlingen har grundats från det tidigare 

formrivningsexemplet som gjordes. Där tog hela arbetet 45 timmar plus några extra timmar för 

ytterligare efterbehandling. Materialkostnaderna beskriver de extra kostnaderna från SweRock under 

vintertid, leverantören av betongen. I materialkostnaderna räknas uppvärmning av betong, tillsatser 

och extra materialhantering (se Tabell 4). På vintern måste betongen, förutom uppvärmning på fabrik, 

värmas under transporten till gjutplatsen också. Detta medför ytterligare en kostnad. Priserna för 

betongmaterialet är tagna från Jörgen Åström på SweRock (se Bilaga 1). Prisnivån på arbetarna är 

givna för hur mycket det kostar Peab i slutändan (Hallberg, 2013). 

Tabell 3. Diverse utrustning som kan hyras av Cramo. Rabattsatsen gäller för normalstort bolag med avtal 

med Cramo (Öberg, 2013). 

    Pris per/bdag Rabattsats 

Artikelbeskrivning: Artikel: (bruttopriser) 30 % 

Gasolbrännare m.slang 5523150 43: - 30,10:- 

Kompressor -10M3/MIN 5321360 2416: - 1691: - 

Ångpanna i container  5523150 1871: - 1310: - 

Tjältiningsmatta 3,5M2 5623435 173: - 121: - 

Tjältinare 75kw hjulburen oljeeldad 5621730 9282: - 6497: - 

Valvstav 57mm 230V 4711633 268: - 187: - 

Sloda aluminium 1100mm  1471220 65: - 45: - 

Glättare 900mm, bensin  4731240 461: - 322: - 

Glättare 900mm, el  4731140 388: - 271: - 

Väggstav 7m, 45mm 230v 4711533 304: - 212: - 
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Tabell 4. Kostnadskalkyl över merkostnaderna för en vintergjutning.  

Utrustning Antal Pris/dag Dagar Kostnad 

  
        

Gasolbrännare med slang 2  30,10: -   2  120,4kr 

Kompressor -10M3/MIN 2  1691: -  1  3382kr 

Tjältiningsmatta 3,5M2 4  121: - 2  968kr 

  
        

  
        

Arbetare Antal Pris/h Timmar Kostnad 

  
        

Betongarbetare 3 340 kr 16 16320 kr 

Övriga (platschef/arbetsledare) 2 440 kr 16 14080 kr 

  
        

SweRock Antal m3 Pris   Kostnad 

  
        

Vintertillägg (extra materialhantering + uppvärmning) 40 65kr/m3   2600 kr 

Varm betong (transport av 20 gradig betong) 40 100kr/m3   4000 kr 

  
        

Totalkostnad över 
merkostnaderna 

 
       41470,4kr 

 

4.3.1 Resultat kostnadskalkyl 

Resultatet från kostnadskalkyl redovisar de merkostnader som man måste ta hänsyn till vid en 

normalgjutning under vintertid (se Tabell 4). Den utrustning som togs med som hjälpmedel antar att 

man har antingen ett väderskydd över gjutningsplatsen, eller att man jobbar med färdiga 

gjutningsformar som redan är isolerade.  

I första tabellen (se Tabell 3) kan man utläsa olika hjälpmedel som kan tänkas behövas vid en 

vintergjutning. Alla artiklar i tabellen är tagna direkt ur Cramos produktregister. Bruttopriset visar vad 

det skulle kosta att hyra utrustningen för en vanlig privatperson. Rabattsatsen visar vilket cirka pris de 

vanliga medelstora företagen  får.  
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5 Diskussion och slutsatser 

5.1 Diskussion 

Det man måste ta hänsyn till i denna studie, och överlag, när det gäller diverse metoder inom 

byggproduktion är att alla föredrar olika hjälpmedel och utrustningar. Det finns ingenting skrivet i 

sten att just den här utrustningen är den bästa vid det här fallet. Samtidigt gäller det att det finns en 

medvetenhet om vilka hjälpmedel och utrustningar det finns till förfogande. Det var väl det denna 

rapport hade lite i syfte, att informera de personer som kanske inte är så erfarna av tidigare 

betongarbeten under vintertid. 

De beräkningar jag gjorde i TorkaS är grundade på enbart teoretiska formler för betonguttorkning. I 

verkligheten fick jag veta att erfarenhet väger mycket tyngre. Detta medför att felkällan kan vara 

ganska stor när man utgår från datorprogram som TorkaS. De faktorer som väger in i slutresultatet är 

väldigt många vilket gör att chansen är större för att ett fel uppkommer i slutet. När man beräknar 

uttorkningen för betong måste man varje gång anpassa sig efter situationen, och man måste många 

gånger justera uttorkningen med diverse hjälpmedel. Eftersom vädret spelar sådan stor roll blir det i 

princip omöjligt att räkna ut en exakt uttorkningstid för ett datorprogram. Det gör att erfarenheten 

hos platschefen/arbetsledaren väger tyngre. För att få ett bättre utfall i slutändan måste man göra 

många olika mätningar och allt eftersom göra en ny beräkning för förutsättningarna ändras oftare än 

man tror. 

Eftersom kostnadskalkylen är upprättad utefter intervjuer är priserna enligt den prisbild som idag 

gäller för företaget, men kan ändå innehålla osäkerhet på grund av prisnivån kan snabbt ändras samt 

att flera av priserna bara är ungefärliga och inte exakta. Syftet med kostnadskalkylen var att få fram en 

jämförelse mellan en sommar- och vintergjutning i en kostnadsvariation. Som i slutet skulle mynna ut 

i en bättre koll på skillnaderna och kunna väga upp, eller ner, för en vintergjutning. Eftersom den 

gjutningen jag valde att göra var ganska stor medför att den totala merkostnaden kan se ganska stor 

ut, men man måste ha i åtanke att totalkostnaden för hela gjutningen hade kostat flera hundra tusen. 

När det kommer till formrivningen finns det inte så många felkällor då alla formlerna är givna och inte 

är alltför komplicerade att räkna på. Samtidigt gäller det att de ingående värdena stämmer, det vill 

säga att temperaturen i betongen mäts rätt och på rätt ställe i konstruktionen. Skulle den inte mätas på 

rätt ställe, att den inte mäts på den svagaste punkten i konstruktionen, får man värden som inte är till 

någon hjälp överhuvudtaget.  

Det finns många hjälpmedel som underlättar en vintergjutning. Alla möjliga olika utrustningar och 

maskiner finns att hyra. Utbudet blir bara större och större. Det jag har tagit upp i den här rapporten 

är bara de vanligaste hjälpmedel jag hittat i böcker och på internet. Men som mycket annat inom 

byggproduktion går man mest på erfarenhet och ”traditioner”. Det vill säga man vet att det här 

fungerar och just därför använder jag just denna metod eller utrustning. Datorprogrammen som finns 

är av den äldre generationen, men visst kan de fungera och stämma bra än idag. Men, inget slår 

erfarenheten som personerna som planerar projekten sitter på. Den väger helt klart tyngst. Och det är 

just det intrycket jag har fått när jag pratat med folk inom branschen också, att när det kommer till 

tidsplanering är det erfarenheten som används mest. Det kommer nog från alla de olika faktorer som 

påverkar tidsplaneringen. Väder, vind och olika hantverkare bland annat. När en faktor är varierande 

mellan varje bygge är det så klart svårt för ett datorprogram att ta fram ett specifikt värde. 
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5.2 Slutsatser 

Slutsatsen man kan dra av resultaten är följande; 

– När det kommer till exemplet för formrivningstiderna kan man säga att den efterbehandling som 

behövdes gjordes då den förtidiga frysningen inte skedde. Även fast 5 MPA-gränsen uppfylldes efter 45 

timmar kan man inte riva formen utan måste fortfarande låta betongen uppnå sin hållfasthetsgräns på 

70 % av den slutliga hållfastheten. För att få ett bättre och mer informationsrikt resultat när det 

kommer till formrivningstider rekommenderas datorprogrammet Hett97.  

– Uttorkningstiderna som togs fram genom TorkaS visar klart och tydligt skillnader mellan en 

sommar- och vintergjutning. Det man ser så tydligt är att temperaturkurvorna över sommargjutningen 

är betydligt jämnare och håller ungefär samma temperatur hela vägen från fabrik till färdiggjuten 

betong. Vintergjutningen visar istället hur betydelsefullt det är med ett tätt klimatskal runt betongen, 

det vill säga vilken den omgivande temperaturen är. 

– Med hjälp av kostnadskalkylen kan man visa hur mycket mer en normalgjutning kan kosta om man 

väljer att utföra den under vintertid kontra sommartid. Summan på dryga 41 000 kronor i 

merkostnader är bara en liten summa om man ser till det större perspektivet då hela gjutningen kostar 

flera hundra tusen i slutändan. Och de flesta gångerna väntar man nog inte på att sommaren skall 

komma bara för att spara in 40-50 000 kronor på ett byggprojekt som totalt kommer kostar flera 

miljoner. 

5.3 Fortsatt arbete 
Man skulle självklart kunna göra allting lite mer noggrant och undersöka saker och ting ytterligare ett 

steg. Det finns garanterat värden som skulle kunna bättras på en aning. Hela ämnet om betongarbeten 

under vintertid är något som säkert utvecklas hela tiden mer eller mindre utan kanske någon 

dokumentation. Något som skulle vara intressant att i framtiden undersöka ytterligare är hur 

väderskydden påverkar vintergjutningar. Medför dessa väderskydd en minskad byggkostnad och går 

kanske hela byggprocessen att effektivisera med hjälp av dessa väderskydd?  

Personerna som jobbar ute i produktionen lär sig nya saker hela tiden genom avslutade projekt. Dessa 

personer kanske inte alltid vet om det, just därför är det viktigt att ställa de rätta frågorna till dessa 

personer. Samt tror jag att själva dokumentationen är oerhört viktigt, att allt eftersom dokumentera de 

nya lösningar som personerna inom produktionen kommer på och använder sig av. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Frågor till Jörgen Åström, SweRock 

Hur anpassar ni er till den kalla vintern när det kommer till själva tillverkningen, 

tillsatsmedel och metoder? 

Vi värmer ballastmaterialet och använder vid behov accelerator (Rheomac Frost). Vi måste värma 

delmaterialen och använda varmvatten och ånga för att klara att leverera varm betong. Betongen 

måste enligt norm hålla minst +10° C vid yttertemp under 0° på leveransplatsen. Tjälklumpar osv 

måste smältas, dels för att få bort dem så vi får in materialet i fabriken, men också för att kunna mäta 

korrekt fuktinnehåll i ballasten. 

Hur fungerar transporten mellan fabrik och gjutplats, och vad är skillnaden mellan 

vinter och sommar? Finns det några problem?  

Vi måste anpassa betongtemperaturen vid fabrik med hänsyn till yttertemperatur och 

transportavstånd, så den håller rätt temperatur på leveransplatsen. Problemen i övrigt gäller främst 

vid lossning, bilarnas rännor och betongpumparna klarar inte riktigt låga temperaturer. 
Bandtransportörerna på fabriken far också illa. Sommartid kan det vara problem med 

konsistensförluster p.g.a. värmen, då kan man få tillsätta retarderande tillsatsmedel. 

Slutligen kostnader, har ni liknande offerter för sommar och vinter? Om det är dyrare 

på vintern, vad är tillägget, och på vad? 

Vintertid (1/10-30/4) tillkommer vintertillägg på alla priser (65 kr/m³). Vintertillägget ska täcka våra 

merkostnader för uppvärmning och extra materialhantering. I övrigt tillkommer kostnaden för varm 

betong, 22-132 kr/m³ beroende på beställd temperatur. 

Övriga synpunkter som du tycker är viktiga när det kommer till vintergjutning? 

Att skydda den nygjutna betongen så den inte fryser innan den uppnått 5 MPA hållfasthet. Täcks inte 

betongen på byggplats är det lite mening med att vi värmer betongen vid fabriken, den kyls av snabbt 

utan täckning. Använd Hett -97 för att teoretiskt beräkna vilka åtgärder som kan krävas (varm betong, 

högre hållfasthetsklass, värmeslingor osv, osv.). 
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Bilaga 2 

Frågor till Tage Renström, Peab 

Vilka metoder måste ni anpassa när det kommer till platsgjutning på vintern, samt 

vilken utrustning och maskiner använder ni? 

Oftast använder vi färdiga väggformar som redan är isolerade. När vi inte gjuter väggar använder vi 

många gånger ett tält som vi sätter upp över den nygjutna betongen, detta för att betongen skall få 

brinna i en bra omgivande temperatur. För att tina bort snö och is från ytor där vi ska gjuta använder 

vi bland annat gasolbrännare, lufttryck med kompressor och ångpanna. 

Vilka metoder måste ni anpassa när ni arbetar med prefabricerad betong, finns det 

några komplikationer, eller något ni måste ta extra hänsyn till? 

Vi ser mest till att fogarna är fria från snö och is innan vi monterar betongelementet. Det är inte så 

mycket komplikationer förutom att man måste ta bort snön och isen. 

Hur stort är tidspålägget jämfört med sommargjutningar? Går ni på erfarenhet eller på 

datorprogram/angivna värden? 

Vi har inga direkta värden vi matar in för att få ett tidspålägg. Vi utgår från våra egna erfarenheter med 

hur mycket längre en vintergjutning tar jämfört med en sommargjutning. Väderstörningar är något 

man måste ta hänsyn till speciellt på vintern, till exempel en snöstorm eller kyla kan stoppa arbetet. Är 

det för kallt kan man inte heller om bocka armeringen. Ett ungefärligt värde på en gjutning, vinter 

kontra sommar, är 70 timmar på vintern medans en sommargjutning tar bara lite mer än hälften av 

tiden, ca 40-50 timmar. Mycket av tiden på vintern läggs på förarbetet, det vill säga smältning och 

uppvärmning bland annat. 

Hur ser ni på arbetsförhållandena vid vintergjutning, vad är viktigt att tänka på? 

Det är klart att skaderisken är högre på vintern. Man måste ta hänsyn till kylan, när man ombockar 

armeringen till exempel gäller det att man har riktiga handskar. Annars finns det ju en halkrisk som 

man måste ta hänsyn till, här vill man också ta bort snö och is där man ska jobba, även fast man inte 

ska gjuta just på platsen men för att eliminera halkrisken. 

Har ni några kostnadsexempel på en vanlig gjutning, vinter kontra sommar? Där 

material, maskiner och arbetstimmar är inräknade. 

Det är flera småkostnader som sammanväver till en större kostnad, jag har inga direkta siffror på det. 

Kostnaden jag ser är maskinerna vi måste hyra och de extra arbetstimmarna jobbet tar. Men sen 

tillkommer ju den extra kostnaden för betongen från fabriken som måste tillsätta vissa tillsatser samt 

värma betongen. 

Vad är viktigast enligt dig att tänka på vid en platsgjutning som sker vintertid? Vad är 

dina bästa tips, utifrån dina erfarenheter? 

Objektsanpassning, inget projekt är det andra likt. Man måste anpassa sig efter hur jobbet ser ut, vilka 

maskiner och utrustning man måste skaffa osv.  
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Bilaga 3 

Frågor till Mikael Terava, Peab 
Vilka metoder måste ni anpassa när det kommer till platsgjutning på vintern, samt 
vilken utrustning och maskiner använder ni? Isolering av väggform 

Värmeslingor eller täckning av nygjuten yta med presenning/isolering. Täckning av valv/armering 

med presenning om det kommer snö. Tina is/snö med gasol/ångpanna med varmluft innan gjutning. 

Varm betong för att korta formrivningstiden. Mäta temp i betong med temptrådar eller 

mognadsmätare conreg för att säkerställa att betongen härdat tillräckligt innan formrivning. Vid för 

kall väderlek -20 grader jobbar man oftast inte. 

Vilka metoder måste ni anpassa när ni arbetar med prefabricerad betong, finns det 
några komplikationer, eller något ni måste ta extra hänsyn till på vintern? Is/snö som 
måste tas bort innan montering på valvet. Fog gjutningar vid för kall väderlek måste man vänta med, 
alternativt värma upp utrymmet. Is i ursparingar för lyftöglor. Allt tar oftast lite längre tid på vintern. 
 
Ungefär hur stort är tidspålägget jämfört med sommargjutningar? Går ni på erfarenhet 
eller på datorprogram/angivna värden? Beror helt på vädret men lite tid måste man lägga på, 
erfarenhet. Oftast tappar man inte så mycket tid på vintern men man måste kanske räkna med en 
gubbe extra som håller på med is/snöskottning och värme. 

 

Finns det några komplikationer runt formrivningen under vintertid? Det tar längre tid 
innan man kan riva formen, mät innan formrivning med ingjutna trådar och använda dataprogram. 
 
Vad är viktigast enligt dig att tänka på vid en platsgjutning som sker vintertid? Vad är 
dina bästa tips, utifrån dina erfarenheter? Planera för dåligt väder, ha koll på vädret framåt i 
tiden. Räkna med att de vissa dagar inte går att arbeta för fullt, ha luft i tidplanen vintertid. 

Räkna med att det kan behövas en gubbe extra på vintern. Ha koll på betongens mognad så man inte 

river formen för tidigt. 

Här kommer en lista på olika hjälpmedel som jag har fått fram via både böcker men 

också samtal med andra platschefer. Dessa hjälpmedel är till för allt mellan att skydda 

betongen efter gjutning till att smälta bort is/snö innan en gjutning. Har du några 

synpunkter på den här listan, lägga till eller ta bort något, så skriv gärna det i så fall. Jag 

behöver som sagt hyrpriser till dessa hjälpmedel då jag ska göra en kostnadskalkyl. Som 

jag har förstått det är det Cramo ni hyr allting från. 

Hyrpriser får du från Cramo men alla byggbolag har i runda svängar 10-30 procent rabatt på deras 

priser beroende på vad det är. 

- Gasolbrännare 

- Kompressor + munstycke? (Blåsa bort snö/is) 

- Ångpanna?  

- Betongtäckmatta 

- Pelarvärmare 

- Värmekabel 

- Värmematta 

- Tält, väderskydd 

 

 



Linus Linddal 

Umeå Universitet  Betongarbeten under vintertid

   

   

29 

 

Bilaga 4 

Mail till Johan Öberg, Cramo 
Hej! 
 
Vi pratade tidigare på telefon om hyrpriser till diverse utrustningar som används vid 
vintergjutningar. Här kommer en lista på olika hjälpmedel som man kan tänkas hyra 
vid en vintergjutning, har du några fler saker så skriv gärna de också. Jag fick höra av 
Peab att de flesta byggföretagen har en rabatt på mellan 10-30%, skriv gärna om du 
räknar med den eller inte. Tack på förhand! 
 
– Gasolbrännare 
– Kompressor + munstycke (blåsa bort snö/is) 
– Ångpanna?  
– Betongtäckmatta 
– Pelarvärmare 
– Värmekabel 
– Värmematta 
– Tält, väderskydd (runt 100 kvm, om det finns)  
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Linus Linddal 
 
 
Hej, så här brukar det se ut. Ett "normal" stort företag på ca 11-12 man som hyr för ett visst belopp 
varje år brukar ligga kring ca 29-30% i rabattsats.  
Som du ser nedan i tabellen så har du till vänster våra "bruttopriser" vilket innebär att då är dom helt 
orabbaterade, sedan till höger har vi ett normalstort bolag med avtal. Vi hyr inte ut tält eller 
väderskydd utan sånna ggr hyr vi antingen in genom ex Renthall eller så hyr kund direkt av dom.  
  
Om du vill ha mer info om alla produkter ex kapacitet, bilder m.m. så hänvisar jag dig till vår hemsida 
www.cramo.se där du kan söka på alla maskiner under 
Diverse flikar. Artikelnumren i tabellen kan hjälpa dig leta rätt på alla olika produktnummer.  

  
  
    Pris per/bdag Rabattsats 

Artikelbeskrivning: Artikel: (bruttopriser) 30 % 

Gasolbrännare m.slang 5523150 43: - 30,10:- 

Kompressor -10M3/MIN 5321360 2416: - 1691: - 

Ångpanna i container  5523150 1871: - 1310: - 

Tjältiningsmatta 3,5M2 5623435 173: - 121: - 

Tjältinare 75kw hjulburen oljeeldad 5621730 9282: - 6497: - 

Valvstav 57mm 230V 4711633 268: - 187: - 

Sloda aluminium 1100mm  1471220 65: - 45: - 

Glättare 900mm, bensin  4731240 461: - 322: - 

Glättare 900mm, el  4731140 388: - 271: - 

Väggstav 7m, 45mm 230v 4711533 304: - 212: - 

 

 

http://www.cramo.se/
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Bilaga 5 
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Bilaga 6 

 


