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Förord 

Förord 
Detta examensarbete utgör den avslutande delen på vår civilingenjörsutbildning. 
Examensarbetet är utfört på uppdrag av NCC Teknik och idén till ämnet kommer från Fredrik 
Gränne. Vi vill passa på att tacka alla på NCC Construction, hus södra Norrbotten som hjälpt 
och stöttat oss under arbetet.  
 
Vi vill även tacka våra handledare Mats Emborg och Jan-Erik Jonasson vid LTU, samt 
Fredrik Gränne vid NCC Teknik, Stockholm. Dessa personer har ständigt diskuterat och 
kommit med idéer som tillfört nya infallsvinklar till examensarbetet.  
 
Slutligen vill vi tacka våra familjer, nära och kära samt vänner som stöttat oss under alla dessa 
studieår.  
 
 
Luleå, maj 2007 
 
 
Peter Andersson Niklas Lundberg
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Sammanfattning 

Sammanfattning 
Nygjuten betong innehåller stora mängder vatten. Därför är det viktigt säkerställa att betongen 
hinner torka ut. Till vilken nivå beror på vilket material som ska placeras i direkt anslutning 
till betongen. Hur lång tid det tar att komma ner till rätt fuktnivå beror på många faktorer. 
Under betongens hårdnande är det dess sammansättning som har störst inverkan på 
uttorkningstiden, när denna process avstannat är det i huvudsak torkklimatet som har 
påverkan. Idag finns ett stort behov av att kunna bestämma uttorkningstiden eftersom den har 
stor inverkan på tidplanen. För att kunna beräkna betongens uttorkning har hjälpmedel tagits 
fram, det mest använda är dataprogrammet TorkaS. BI_Dry_1 är ett annat program som dock 
fortfarande är under utveckling.  
 
Syftet med examensarbetet är att bidra till utvecklingen av dataprogrammen för att i framtiden 
göra bättre prognoser av uttorkningstiden 
 
I detta examensarbete har noggrannheten i de ovan nämnda dataprogrammen analyserats. 
Resultaten från TorkaS och BI_Dry_1 har jämförts med resultat från:  

• fuktmätningar utförda i lab. 
• fuktmätningar utförda i fält 
• tidigare utförda fuktmätningar 

Mätningarna i lab. har genomförts både på betonger som hämtats ute på byggarbetsplatser och 
på sådana som vi själva blandat och gjutit på universitetet. Dessa har sedan förvarats i ett 
klimatrum. Betongernas vct har varierats från 0,34 till 0,53 för att analysera hur programmen 
klarar av olika betongtyper. I fält har mätningar utförts på en betong med vct 0,53 och 
klimatparametrar har loggats för att kunna göra så noggranna beräkningarna som möjligt. 
 
En jämförelse mellan TorkaS och mätvärden visar på en varierande överensstämmelse, dock 
beräknar TorkaS oftast fram en uttorkningstid som är längre än den uppmätta. Vad gäller 
BI_Dry_1 är överensstämmelsen i regel god, avvikelsen varierar från fall till fall men är 
generellt mindre än för TorkaS.  
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Abstract 

Abstract 
Newly cast concrete contains a lot of water, which makes it important to let it dry out enough. 
Into which level of relative humidity depends on the material that will be used on the 
concrete. How long time this will take depends on many different factors. In an early stage 
when the strength is increasing the concretes components have an important part in the drying 
out process. When the self-drying process decreases the climate conditions will have the 
biggest effect on the remaining drying. In these days it’s a large need of deciding the drying 
time because a change in drying time will affect the time plan. To be able to calculate the 
drying time, different kind of tools has been used. The most common one in Sweden is the 
computer program TorkaS. Another is BI_Dry_1 with a more exact material model of drying 
which still is under development.  
 
The aim of this master thesis is to contribute to the development of the computer programs, so 
that better predictions of the drying time can be made. 
 
The accuracy of the above mentioned computer programs is analyzed in this master thesis. 
Results from TorkaS and BI_Dry_1 have been compared with results from: 

• moisture measurements in lab.  
• moisture measurements in field 
• earlier performed moisture measurements 

The measurements in lab have been performed both on concretes from constructions sites and 
those who have been cast in the laboratory at the Technical University of Luleå, to later be 
stored in a climate room. The water to cement ratio on the concrete varied between 0,34 to 
0,53, to be able to analyze how the programs can handle different concrete types. In the field 
studies the measurements have been made on a concrete with w/c 0,53 and the climate 
parameters have been logged to make the calculations as precise as possible. 
 
A comparison between TorkaS and the measurements shows varying degree of accuracy, 
though TorkaS often calculates a drying time which is longer than the measurements. When it 
comes to the comparison with BI_Dry_1 and measurements the results are good, but also here 
some differences can be observed. However, generally the results are better than for TorkaS.   
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1 Inledning 

1 Inledning 
Detta första kapitel presenterar bakgrunden till problemet som analyseras. Dessutom 
redovisas syfte och avgränsningar för att definiera inriktningen på examensarbetet. 
 

1.1 Bakgrund 
För träkonstruktioner har det alltid funnits fuktrelaterade problem så som mögel och röta. 
Fuktproblem kan även uppstå med andra typer av byggnadsmaterial. För betongbjälklag är det 
främst emissioner från golvlim som försämrar inomhusmiljön. Det som framkallar 
emissionerna är fukten i betongen samt vilken typ av matta och lim som används. Att vistas 
under lång tid i byggnader som har dessa problem innebär ofta en stor hälsorisk. När det 
gäller emissioner finns inget gränsvärde för vad som innebär en hälsorisk (Axelsson & 
Magnusson 1999). För att undvika att detta ska uppstå är det viktigt att dessa problem beaktas 
från byggnadens uppförande och under hela dess livslängd. För betongbjälklag är det särskilt 
viktigt att betongen får torka ut tillräckligt, hur mycket beror på vilken golvbeläggning som 
ska användas. Det finns gränsvärden gällande relativ fuktighet som måste uppfyllas för 
byggnader i Sverige. I betongbjälklag som ska beläggas med vissa vanligt förekommande 
plastmattor får RF exempelvis inte överstiga 85 % (Hus AMA 98 1998). Dessa fuktkrav har 
medfört att det kan vara svårt att tidsmässigt kunna planera arbetet med golvbeläggningar. Det 
har länge funnits lathundar för att grovt kunna uppskatta betongens uttorkningstider. För att 
kunna ta fram bättre prognoser skapades datorprogrammet TorkaS, första versionen kom ut 
under 1990-talet. Därefter uppdaterades programmet 2002 med ytterliggare cementsorter samt 
ett utökat antal försöksresultat (Arfvidsson & Hedenblad 2002).  
 
NCC har utfört enkätundersökningar både internt i samband med fuktkurser samt externt 
under RBK-dagen, 2005. RBK-dagen är en informationsdag där branschfolk inom 
fuktmätning samlas för att för att diskutera detta ämne. Resultatet visar att de flesta som 
använt programmet är nöjd med resultatet (Bilaga 1). Ibland visar det sig dock att 
programmets beräkning över- eller underskattar uttorkningstiden. På uppdrag av NCC Teknik 
analyserar vi de felkällor som uppstår vid användningen av programmet. Dessutom kommer 
TorkaS att jämföras med BI_Dry_1 som är ett liknande program under utveckling av LTU. 
 

1.2 Problemägare/intressenter 
De intressenter som påverkar utformningen av forskningsfrågan är främst NCC som 
examensarbetet utförs åt. Även Luleå tekniska universitet och Betongindustri har en del 
inflytande. TorkaS som kommer att analyseras är väl spritt inom NCC och används flitigt av 
personer ute i produktionen, detta för att kunna planera arbetet. 
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1 Inledning 

1.3 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att kontrollera huruvida TorkaS är ett pålitligt verktyg för 
beräkning av uttorkningstider i betong.  
 
Resultatet kan användas för att i framtiden göra bättre prognoser av uttorkningstiden. Av de 
intressenter som tidigare nämnts är det främst NCC, men även andra byggföretag som 
kommer att ha praktisk nytta av resultatet. Detta eftersom att TorkaS får användas fritt. 
Resultatet kommer även användas för att utveckla BI_Dry_1. 
 

1.4 Avgränsningar 
Analysen kommer att genomföras på tre olika typer av bjälklag, dessa är: platta på mark, 
mellanbjälklag samt pågjutning av håldäck. Valet av platta på mark grundar sig i att det är den 
mest förekommande grundläggningstypen (Axelsson & Magnusson 1999). Platsgjutna 
mellanbjälklag är en konstruktion som av tradition ofta använts vid byggande av 
flerbostadshus. Denna konstruktionstyp har under senare tid utsatts för konkurrens av 
prefabricerade håldäck med pågjutning. Av dessa anledningar utgör nämnda 
konstruktionstyper störst intressen för inblandade intressenter. Utvecklingen inom 
byggbranschen leder till kortare och kortare byggtider vilket gör det än mer viktigt att på ett 
tillförlitligt sätt kunna beräkna uttorkningstiden i betongkonstruktioner. 
 
Vi kommer att utföra praktiska mätningar på två av NCCs projekt i Norrbotten. De två 
aktuella projekten är Kv. Vesslan (Luleå) där bjälklaget består av håldäck med pågjutning. 
Det andra projektet är Gallerian (Piteå) där mätningar utförs på platta på mark. Dessa projekt 
har valts ut i samråd med NCC, där urvalskriterierna har varit: konstruktionstyp, geografisk 
placering samt att byggprojektet ligger i rätt fas tidsmässigt.  
 

1.5 Metod 
Examensarbetet har delats upp i litteraturstudie, laboratorieförsök, fältförsök samt analys av 
tidigare utförda fuktmätningar. Litteraturstudien har genomförts för att få en förståelse för hur 
uttorkning av betong sker samt vilka skador som kan uppstå med för hög RF vid 
golvbeläggning. Det har tidigare utförts en hel del forskning kring uttorkning av betong, 
framförallt vid Lunds tekniska högskola.  
 
Eftersom en hel del fuktmätningar utförts både i laboratorium och ute i fält har 
litteraturstudien även fokuserat på sådan. Detta för att få en inblick hur de utförs på bästa sätt. 
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1 Inledning 

1.6 Studenternas referensramar 
Vår teoretiska bakgrund är att vi befinner oss i slutet av vår civilingenjörsutbildning inom 
väg- och vattenbyggnad. Under ett antal kurser med varierande nivå har vi insett vilka 
fuktproblem som kan uppstå vid byggnationer. Efter årskurs tre genomförde vi en sju 
månader lång praktik, där fick vi en inblick i hur byggfukten påverkar byggprojekten. 
 

1.7 Resursbedömning 
I och med att vi läser en civilingenjörsutbildning, ingår att utföra ett examensarbete 
omfattande 20 poäng, vilket i praktiken innebär 20 arbetsveckor. Mätutrustning för att utföra 
mätningar på de två projekten kommer att tillhandahållas av NCC medan den som används 
vid laboratorieförsök tillhandahålls av LTU. 
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2 Betong 

2 Betong 
Betong är ett av våra viktigaste byggnadsmaterial, det är dess goda formbarhet, beständighet 
och hållfasthet som gör den så användbar. Stommen i en konstruktion består ofta av betong. 
Betong är även vanligt där fuktbelastning och nötning är stor, till exempel i parkeringshus.   
 
Betong består i huvudsak av cement, vatten och ballast, därtill tillsätts vanligtvis tillsatsmedel 
och tillsatsmaterial för att påverka betongens egenskaper. Blandningen av cement och vatten 
benämns cementpasta eller cementlim, eftersom den binder samman ballastkornen. 
Cementpastans egenskaper beror till stor del av förhållandet mellan cement och vatten, vilket 
benämns vattencementtal, vct. Detta värde beräknas enligt nedan (Burström 2001) 
 

C
Wvct =   (2.1) 

 
där  
W är mängden blandningsvatten [kg] 
C är mängden cement [kg] 

 

2.1 Cement 
Cement är ett hydrauliskt bindemedel i pulverform, som tillsammans med vatten bildar en 
produkt som är beständigt mot vatten. Cementets reaktion med vatten är en exoterm reaktion, 
vilket innebär att värme utvecklas. Om den utvecklade värmen inte leds bort kommer 
betongens temperatur att stiga med 20-50°C, beroende på cementhalt och typ. Därför väljs 
ofta cementtyper med långsammare värmeutveckling till grova konstruktioner. Annars 
riskerar man att sprickor uppstår när betongen hårdnar i varmt tillstånd och sedan svalnar och 
drar ihop sig. Den kemiska reaktionen mellan cement och vatten sker långsamt, under den 
första timman efter sammanblandning sker endast en förtjockning av massan. Vanligtvis tar 
det ett par timmar innan massan börjar stelna, när detta inträffar brukar man säga att 
bindningen startat. Cement tillverkas genom att kalksten och lera finmals och bränns vid ca 
1450° C, därefter kyls och mals materialet samtidigt som det blandas med gips 
(Betonghandbok – material, 1994).  
 

2.2 Vatten 
Vattenkvalitén har framförallt inverkan på hållfasthet och beständighet hos betongen. Som 
tumregel brukar man ha att allt naturligt drickbart vatten kan användas till betongtillverkning. 
I många fall kan även vatten som inte klassas som drickbart användas. Vatten som innehåller 
salt ex. Östersjöns vatten bör endast användas till enklare betongarbeten. (Betonghandbok – 
material, 1994)
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2 Betong 

2.3 Ballast 
Betong brukar betraktas som ett kompositmaterial där faserna utgörs av ballast och 
cementpasta. Därför har ballastens kvalité stor inverkan på den färdiga betongens egenskaper. 
Den ballast som används till betongtillverkning består av naturliga bergarter, antingen direkt 
utvunnet från grustag (singel) eller krossad före användning (makadam). I ballastmaterial bör 
material med olika kornstorlek användas, detta för att fylla de hålrum som uppstår mellan 
stora korn med mindre korn och de mindre kornens hålrum fylls med ännu mindre korn osv., 
se Figur 2.1.  

 
Figur 2.1 En idealballast som fyller ut hålrummen maximalt. (Burström 2001) 
 
Varje korn ska omges av cementpasta för att limma ihop partiklarna. För att veta hur 
kornstorlekarna är fördelade används en s.k. siktkurva. Den tas fram genom att man låter en 
uppvägd mängd ballast passera genom en serie av siktar med minskande maskvidd. Därefter 
vägs den mängd som stannat vid varje sikt, sedan beräknas andelen av det ursprungliga 
materialet som passerat. Resultatet åskådliggörs i en siktkurva där maskvidden anges på den 
horisontella axeln och passerande viktmängd på den vertikala. Önskemålen på siktkurvans 
utseende infrias sällan av naturligt förekommande material eller krossat material. Därför 
sorteras vanligtvis materialet i olika fraktioner och önskad siktkurva kan framställas. Tidigare 
användes främst singel vid tillverkning av betong, men idag finns det i Sverige en lokal brist 
på singel, därför försöker man minimera uttaget ur naturgrustäkter. Alternativ till singel är att 
använda sig av krossat berg (makadam), problemet med att byta till krossat material är att 
proportioneringen kan vara annorlunda. Tidigare har man bara använt sig av makadam med 
kornstorlek 8-16 mm (sten) och vet då hur man ska proportionera. Problemet är att kunna 
proportionera när man använder sig av finballast som framställts genom krossning. Studier 
har visat att en del grus kan användas på ungefär samma sätt som naturgrus medan andra 
kräver mycket cementpasta eller tvättning för att erhålla en likvärdig betong (Lagerblad, B 
2005). 
 

2.4 Tillsatsmedel 
Betongtillsatsmedel är kemiska ämnen eller en blandning av olika ämnen som används i små 
mängder vid betongtillverkning för att förbättra materialets egenskaper i färskt eller hårdnat 
tillstånd. (Betonghandbok – material, 1994)
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2.4.1 Flyttillsatsmedel 
Det vanligaste tillsatsmedlet i betong är flyttillsatsmedel, vilket påverkar betongens konsistens 
så att den flyter ut bättre. Det innebär att vatteninnehållet i betongen kan minskas med 
bibehållen konsistensen och ökad hållfasthet. Om lös konsistens skapas genom att öka 
vatteninnehållet i betongen uppstår nackdelar som separation och ökad krympning. Detta 
undviks då flyttillsatsmedel används. (Betonghandbok – material, 1994)
 

2.4.2 Vattenreducerande tillsatsmedel 
Vattenreducerande tillsatsmedel benämns även ibland plasticerande tillsatsmedel. Det som 
sker när medlet tillsätts är att friktionen mellan betongens fasta partiklar minskar. Det medför 
att vattenbehovet i betongen minskar utan att inverka på arbetbarheten, även hållfastheten 
ökar trots oförändrad cementhalt. Effekterna av medlet är väldigt lik de för flyttillsatsmedlet, 
men effekten är inte lika påtaglig. (Betonghandbok – material, 1994)
 

2.4.3 Luftporbildande medel 
För att göra betongen frostbeständig används luftporbildande medel. Frostbeständigheten 
åstadkoms genom att det i cementpastan bildas många luftblåsor i storleksordningen 0,02-0,2 
mm som är jämnt fördelade i betongen. Alla dessa luftporer ger vattnet i betongen 
expansionsmöjligheter när den fryser till is. Utan luftporerna hade betongen sprängts sönder 
av de krafter som uppstår vid frysning. Luftporbildande medel används alltid i betong som 
utsätts för frysning i kombination med nedfuktning, ex. broar och vägbeläggningar. Den 
mängd luftporbildande medel som tillsätts varierar beroende på största stenstorlek. Desto 
mindre stenstorlek desto högre lufthalt krävs för att betongen klassificeras som frostbeständig. 
Andra egenskaper som påverkas positivt är den färska betongens arbetbarhet och stabilitet. En 
nackdel med luftporerna är dock att hållfastheten minskar eftersom den totala porvolymen 
ökar. (Betonghandbok – material, 1994) 
 

2.4.4 Retarderande medel 
För att fördröja betongens tidpunkt för hållfasthetstillväxt och tillstyvnande används 
retarderande tillsatsmedel. Betongens tillstyvnande kan fördröjas upp till flera dygn vilket kan 
vara lämpligt om man vill fortsätta en gjutning efter några dagar utan att någon gjutfog 
behövs. Tillsatsmedlet används också om betongen ska transporteras långa sträckor under 
varma sommardagar. Betongens värmeutveckling minskar inte med retarderande medel utan 
förskjuts endast i tid. Därför är det viktigt att vattnet inte tillåts avdunsta eftersom det behövs 
när hydratationen väl startar. Trots att hållfastheten för en retarderad betong är lägre de första 
dygnen har den något högre värden efter 28 dygn än motsvarande betong utan retardator. 
Anledningen till detta är både bättre komprimering samt att cementet utnyttjas bättre tack vare 
högre dispergeringsförmåga. (Betonghandbok – material, 1994) 
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2 Betong 

2.4.5 Accelererande tillsatsmedel 
Accelererande tillsatsmedel påskyndar cementets reaktioner med vatten. Det finns två 
huvudtyper av sådana tillsatsmedel, den ena typen påskyndar den tidiga hållfasthetstillväxten 
medan den andra påskyndar tillstyvnandet. Eftersom det ofta är kalciumklorid som används 
som accelerator är användningen begränsad till inomhuskonstruktioner där låg luftfuktighet 
förekommer. Av den orsaken att kombinationen klorid och fukt medför hög korrosionsrisk 
vilket påverkar armeringen. (Betonghandbok – material, 1994) 
 

2.5 Tillsatsmaterial 
I Sverige är det vanligaste tillsatsmaterialet silikastoft, andra vanliga material är flygaska och 
granulerad masugnsslagg.  
 

2.5.1 Silikastoft 
Vid tillverkning av legeringsämnen till stål erhålls en restprodukt som heter silikastoft, vilket 
är ett finkornigt pulver av glasig kiseldioxid. Detta kan tillsättas vid betongtillverkning med 4-
10% av cementvikten. Silikastoft förbättrar stabiliteten och betongens sammanhållning varför 
vattenreducerande tillsatsmedel eller flyttillsatsmedel måste tillsättas för att i praktiken kunna 
dra nytta av silikastoftets positiva effekter. (Burström 2001) 
 

2.5.2 Flygaska 
Även flygaska är en restprodukt, men till skillnad från silikastoft bildas flygaska vid 
kolpulvereldade kraft- och värmeverk.  Till största del består flygaska av 
aluminiumsilikatglas, halten kan variera stort beroende på flygaskans reaktivitet.  Eftersom 
cementpastans struktur ändras mer eller mindre av olika tillsatsmaterial används 
vattenbindemedelstalet istället för vattencementtalet. Vattenbindemedelstalet, vbt definieras 
enligt nedan (Burström 2001) 
 

DC
Wvbt

⋅+
=

β
 (2.2) 

där  
W är mängden blandningsvatten [kg] 
C är mängden cement [kg] 
D är mängden tillsatsmaterial [kg] 
β är effektivitetsfaktorn, varierar mellan 0-1 [-] 
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3 Uttorkning av betong 

3 Uttorkning av betong 
De allt mer pressade tidplanerna vid produktion av byggnader har lett till att uttorkningen av 
betongen ofta är dimensionerande. Man måste anpassa betongkvaliteten så att tillräcklig 
uttorkning hinner ske innan valt golvmaterial ska läggas. 
 
Relativ fuktighet, RF är ett uttryck för hur hög ånghalten är jämfört med den maximalt 
möjliga vid luftens aktuella temperatur. Detta samband anges vanligtvis i procent och 
defineras enligt
 

sv
vRF =  (3.1) 

där  
v är aktuell ånghalt [kg/m3] 
vs är mättnadsånghalt [kg/m3] 

 
Uttorkningen av betong kan delas in i två separata förlopp, uttorkning utåt (diffusion) och 
självuttorkning. Det är många faktorer som påverkar dessa processer och har inverkan på 
betongens uttorkningstid och -hastighet. Nedan är de viktigaste faktorerna sammanställda. 
 

• vattencementtal/vattenbindemedelstal, vct/vbt  
• cementtyp 
• temperatur hos betong och omgivning 
• relativ fuktighet hos omgivning 
• tillsats av mineraliska tillsatsmaterial (silikastoft, flygaska, slagg.) 
• härdningsmetod 
• nederbörd 
• konstruktionstyp 

 
Av dessa är det vct eller vbt som har störst inverkan då det i sin tur styr vilken porstruktur 
betongen får (Hedenblad 1995).   
 

3.1 Byggfukt 

En stor del av de material som används vid byggandet innehåller mer fukt än vad som 
kommer att motsvara jämviktsfukthalten under bruksperioden för byggnaden. Än större 
fuktmängder tillförs om de ingående materialen inte har skyddats mot nederbörd under dess 
lagringstid. Avsevärda mängder vatten används bl.a. vid betonggjutning, murning och 
putsning. Vid blandning av traditionell betong ingår ca 180 l/m3. Detta innebär att en betong 
som ska torka ut till 90 % RF och har ett vct 0,7 är det ca 40 kg vatten som ska torkas ut, för 
en betong med vct 0,5 rör det sig om ca 30 kg och i en betong med vct 0,4 har mängden vatten 
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som ska torkas ut sjunkit till ca 15 kg per m3. Problemet med uttorkning av byggfukt uppstår 
nästan vid all form av husbyggande och definieras av den fuktmängd som måste avges för att 
material och byggnadsdelar ska komma i fuktjämvikt med sin omgivning i bruksstadiet. 
Mängden byggfukt w [kg/m3] kan skrivas som:  
 
wbyggfukt = winbyggnadsfukt – wjämvikt (3.2) 
 
Detta visar att den mängd fukt som måste torka ut inte bara beror av den inbyggda fukten, 
utan även den omgivande miljön. (Hedenblad 1995; Petersson 2004) 
 

3.2 Diffusion 
När en betongkonstruktion är nygjuten är dess ånghalt förhållandevis hög och om den 
omkringliggande luften har en lägre ånghalt så sker fukttransport i form av diffusion. Detta 
innebär att vattenmolekylerna som finns i betongen kommer att vandra mot luften som har en 
lägre koncentration av vattenmolekyler. De vattenmolekyler som lämnar betongen ersätts då 
av kväve- och syremolekyler från luften. Dessa molekyler kan sägas diffundera i motsatt 
riktning (Burström 2001).  
 
Fukttransport som sker genom diffusion och är endimensionell beskrivs med 
fuktflödestätheten g [kg/m2s] (Petersson 2004). 
 

d
21  g υυδ −

⋅=  (3.3) 

där 
δ är ånggenomsläppligheten för material [m2/s] 
d är materialskiktets tjocklek [m] 

21 υυ −  är skillnaden i ånghalten på båda sidor om skiktet [kg/m3] 
 

3.3 Självuttorkning 
Självuttorkning är vattenåtgången som sker i den process som kallas hydratation. 
Hydratationen drivs i sin tur av de kemiska reaktioner som startar när cement och vatten 
blandas. Detta leder till att betongen börjar hårdna successivt och förloppet beskrivs 
överskådligt i Figur 3.1.  
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Figur 3.1 Schematisk bild av betongens hårdnande. (Burström 2001) 
 
Denna reaktion leder till att cementpasta bildas och ger betongen en ny struktur. I Figur 3.2 
åskådliggörs hur en ny struktur växer fram allt eftersom hydratationen fortskrider.  
 

Figur 3.2 Strukturutveckling hos cementpasta. A)Direkt efter blandning. B) Efter några minuter. 
C) Vid bindning. D) Efter några månader. (Betonghandbok-Material, 1994) 

 
Det är andelen cementgel som begränsar hur tät denna struktur slutligen blir och oftast räcker 
den inte till för att fylla ut alla hålrum. Dessa större hålrum kallas kapillärporer och finns i alla 
betongsorter med ett vct > 0,39 och ju större vct är desto större är mängden kapillärporer. 
Kapillärporerna medför i sin tur att cementpastans permeabilitet ökar samtidigt som 
hållfastheten och beständigheten minskar. Är däremot vct < 0,39 kommer inte all cement att 
kunna reagera vilket medför att hydratiseringen avstannar. Hydratationsgraden betecknas α 
och definieras som  
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C
C n=α    

 där  
 Cn är mängden fullständigt hydratiserad cement [kg] 
 C är totala mängden cement [kg] 
 
När vatten reagerar med cement och bildar cementpasta minskar dess totala volym, detta 
beror på att det vatten som bundits till cementpastan endast tar upp 75 % av sin ursprungliga 
volym. Fenomenet kallas autogen krympning eller självuttorkningskrympning och är 
anledningen till att krympsprickor kan uppstå under betongens härdning trots att inget 
fuktutbyte skett med omgivningen. (Betonghandbok-Material, 1994) 
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4 Fuktmätning i betong 
Vid mätning av relativ fuktighet i betong finns ett flertal metoder att tillgå. För att se till att 
fuktmätningar utförs, dokumenteras och rapporteras på ett enhetligt sätt tog Sveriges 
Byggindustrier, SBI fram manualen Fuktmätning i betong. Den har sedan godkänts av Rådet 
för Byggkompetens, RBK. SBI har som krav av den som utför mätningen ska följa det 
tillvägagångssätt som beskrivs i manualen för vald metod både för kalibrering och för 
mätning. De mätmetoder som beskrivs i manualen bedöms ha tillräcklig noggrannhet vid RF-
mätning för att kunna användas i betong. (RBK. 2005) De fuktmätningar som utförs i detta 
examensarbete följer manualen Fuktmätning i betong. 
 

4.1 Mätdjup 
När ett betongbjälklag torkar ut, sker uttorkning utifrån och in, dvs. betongen torkar först vid 
ytan medan mitten av bjälklaget har en högre fuktighet. Om man sedan lägger på ett tätt 
ytskikt kommer fukten att sträva efter att ställa sig i jämvikt, dvs. att RF blir konstant över 
hela plattans tvärsnitt, se Figur 4.1. På ett visst djup av betongkonstruktionen är fukttillståndet 
före jämvikt detsamma som fukttillståndet är efter att konstruktionen inställt sig i jämvikt, 
detta djup benämns ekvivalent djup. Detta djup varierar beroende på om betongen kan torka 
ut åt ett eller två håll. Enkelsidig uttorkning sker när kvarsittande plåtform används men även 
vid konstruktionstypen platta på mark med underliggande cellplastisolering. Vid platta på 
mark med underliggande mineralullsisolering sker en liten uttorkning nedåt om mineralullen 
är torr, vanligtvis tas ingen hänsyn till detta. När enkelsidig uttorkning sker sätts det 
ekvivalenta djupet, d till 0,4·H, där H är tjockleken på plattan, se Figur 4.1. Platsgjutet 
mellanbjälklag är typexempel på när dubbelsidig uttorkning sker, det motsvaras av ett 
ekvivalent djup 0,2·H, se figuren. 

Figur 4.1 Till vänster dubbelsidig uttorkning, till höger enkelsidig uttorkning. a = fuktprofil före 
uttorkning, b = fuktprofil under uttorkning, c = fuktprofil efter golvläggning och 
omfördelning av fukt under mattan. H = plattans tjocklek  

 (RBK. 2005)
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En kombination av de ovan nämnda typerna är mellanbjälklag gjutet på kvarsittande 
betongform (plattbärlag). Om pågjutningen har ett högre vct sätts det ekvivalenta djupet till 
d=0,25·H, i detta fall är H den totala tjockleken, dvs. plattbärlag och pågjutning. Om en 
konstruktion där en avjämningsmassa appliceras ska H sättas till endast plattans tjocklek, inte 
tjockleken på avjämningsmassan. 
 
De ekvivalenta djupen som beskrivits ovan är rekommenderade både av HusAMA 98 och 
RBK. Dessa djup är valda utifrån beräkningar som utfördes i slutet av 70-talet. Dessa 
beräkningar utfördes endast för en betongkvalitet (K25), dessutom inriktades utvärderingen på 
att acceptabel fuktnivå var 90 % RF och inte som idag 85 % RF. Framtida forskning kommer 
att ge mer generella anvisningar för lämpliga mätdjup, fram till dess bör rekommenderade 
mätdjup enligt HusAMA 98 och RBK användas. (RBK. 2005) 
 

4.2 Mätsystem 
Det finns två huvudtyper av mätsystem, borrhålsmätning och uttaget prov. Borrhålsmätning 
går till enligt följande, ett 16 mm hål borras till ekvivalent djup. Därefter rengörs borrhålet så 
inget borrkax finns kvar, vidare monteras ett foderrör som tätas både nere i borrhållet samt vid 
kanten se Figur 4.2. En viss tid efter att röret monterats kan installation av givare ske, hur lång 
tid efter beror på vilken mätmetod som används. Innan givaravläsning kan ske måste man 
vänta en viss tid för att erhålla fuktjämvikt i röret vilket ger ett stabilt resultat.  

TÄTNINGSMASSA 

TÄTNINGSMASSA 

 
Figur 4.2 Montage av mätrör. (RBK. 2005)
 
Metoden med uttaget prov genomförs enligt följande. Ett hål med en diameter av minst 90 
mm borras med borrhammare i etapper om maximalt 30 mm. Detta för att minimera 

13 



4 Fuktmätning i betong 

värmetillförseln som sker vid borrning. Därefter rengörs hålet innan bitar huggs bort från 
borrhålets botten med hjälp av hammare och mejsel, bitarna placeras sedan i ett provrör. 
Provröret transporteras till laboratorium för bestämning av RF. Hur detta går till varierar 
beroende på mätmetod. (RBK. 2005)
 
De mätmetoder som är RBK- godkända vid borrhålsmätning är: 

• Humi-Guard 
• Vaisala 
• Testo 
• Betong®Datorn 

 
De mätmetoder som är RBK- godkända vid uttaget prov är: 

• Protimeter 
• Vaisala 
• Testo 
• Humi-Guard 

 
I detta examensarbete tillämpas borrhålsmätning, i fält används en utrustning av fabrikatet 
Testo medan i laboratoriet används en utrustning av fabrikatet Humi-Guard.  
 

4.2.1 Testo 
RF-givarna bygger på en kapacitiv mätprincip där RF-sensorn utgörs av ett hygroskopiskt 
material, dvs. ett material som tar åt sig fukt. Givarnas kapacitans ökar med ökat fuktinnehåll. 
De RF-givare som används är av modell 605-H1, dessa givare har inbyggd display vilket 
innebär att inget separat avläsningsinstrument behövs, se Figur 4.3. 
 

Figur 4.3 Till vänster Testo 605-H1 givare monterad i betongbjälklag. Till höger skyddskon 
monterad på givare. 
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För att erhålla tillförlitliga resultat skall givarna kalibreras minst en gång per år. Kalibreringen 
utfördes av Nordtec som levererat utrustningen. De har ett ackrediterat 
kalibreringslaboratorium där de kan utföra kalibreringar som är godkända av RBK. För att 
upptäcka om givarna behöver en ny kalibrering utförs egenkontroller regelbundet. Dessa 
egenkontroller utförs genom att givaren monteras och avläses över en mättad saltlösning som 
håller en viss RF vid en viss temperatur (85,1 % vid 20°C). Genom att jämföra avläst värde 
mot saltlösningens värde erhålls ett mått på givarens eventuella drift. Om denna drift 
överstiger en RF på 1,5 % måste givarna kalibreras om. (RBK. 2005)
 

4.2.2 Humi-Guard 
Humi-Guard systemet är av typen kvarsittande engångsgivare, där konduktansen mäts mellan 
två elektroder inlagda i en fiberväv. Denna fiberväv är impregnerad med hygroskopisk 
elektrolyt vilket medför att vatten upptas eller avges så att elektrolyten står i fuktjämvikt med 
betongen i borrhålets botten. Eftersom givare av denna typ är färskvara har de en 
hållbarhetstid på sex månader från tillverkningsdatum. Denna hållbarhetstid gäller oavsett om 
givaren är i sin förpackning eller om de används vid mätning.  
 
Till skillnad från Testo givaren utförs ingen individuell kalibrering, istället monteras två eller 
flera RF-givare i ett referensblock med var sin referenscell. RF-givarna som monteras i 
blocket ska vara från samma lot (tillverkningssats) som de givare som används vid 
borrhålsmätningen. Vid varje avläsning i mätposition ska även referensgivare avläsas. I och 
med det erhålls en stickprovsmässig kalibrering av givar-loten, detta genom att givarna åldras 
på samma sätt från tillverkningsdagen. Därmed orsakar driften endast ett minimalt fel 
eftersom både mät- och referensgivare tas ur samma lot. Dessutom kan givare som varit 
monterade i mätposition efterkontrolleras genom att de demonteras ur mäthålet och monteras i 
referensblock tillsammans med en referenscell. Genom att efterkontrollera givaren kan ett 
mätresultat med lägre mätosäkerhet beräknas, förutsatt att givaren inte blivit utslagen. (RBK. 
2005)
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5 Dataprogram för beräkning av uttorkning 
Nedan beskrivs de två program som används i examensarbetet för att beräkna uttorkningstider 
i betongbjälklag. 
 

5.1 TorkaS 
TorkaS är ett dataprogram för bedömning av uttorkningstider hos betongkonstruktioner. En 
beräkning är inte tänkt att ersätta fuktmätning innan man applicerar golvbeläggningen, utan 
ett verktyg för att planera betonggjutningar och välja lämplig betongkvalitet. Programmet har 
getts ut i två versioner, den senare kom ut 2002 och skiljer sig på ett antal punkter jämfört 
med den tidigare versionen enligt nedan: 
 

• Gäller för Byggcement 
• Indata kan sparas på fil  
• Resultat kan sparas på fil 
• Utskriftsfunktioner finns 
• Använder vattenhalt i stället för cementhalt 
• Torkklimatet kan varieras nästan ”obegränsat” antal gånger 
• Betongtjockleken ligger mellan 7 och 35 cm. 

 
Resultat från den första versionen, TorkaS 1.0, har jämförts med ett stort antal verkliga 
fuktmätningar och visat god överensstämmelse. Differensen i relativ fuktighet har ofta varit 
inom 2 %. Sådana goda resultat kan dock inte förväntas för alla typer av betongkonstruktioner 
och klimatbelastningar. De försök som utförts med avseende på uttorkning av betong är 
mycket tidskrävande, detta har medfört att jämförelser med mätningar som visat lägre än 80 
% RF saknas (Arfvidsson & Hedenblad 2002). 
 
Mätosäkerhet är något som måste beaktas vid fuktmätning. Den styrs av ett flertal faktorer, 
exempel på sådana är bland annat temperatur, givarens fuktkapacitet och antalet 
referensgivare. (RBK. 2005) Den mätosäkerhet som används vid de praktiska mätningarna 
skall också tas hänsyn till vid beräkningarna i TorkaS 2.0. Har man t.ex. en önskad nivå på 85 
% RF och en mätosäkerhet på 2 % ska man i TorkaS 2.0 försöka uppnå 85 -2 = 83 % RF 
(Arfvidsson & Hedenblad 2002). 
 

5.1.1 Förutsättningar 
Bjälklagstyp 
I programmet finns det två olika typer av bjälklag, platta på mark och mellanbjälklag. När 
man valt konstruktionstyp får man specificera ytterligare vilka förutsättningar som gäller.   
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Ytterligare förutsättningar som ska väljas för platta på mark är 
- Med underliggande isolering av mineralull 
- Med underliggande isolering av cellplast 
- Med fuktspärr (t.ex. plastfolie) mellan betong och mark. 
 
Ytterligare förutsättningar som ska väljas för mellanbjälklag är 
- Konventionellt bjälklag 
- Samverkansbjälklag med kvarsittande betongform 
- Samverkansbjälklag med kvarsittande plåtform 
 
Väderdata 
Betongkonstruktioners uttorkning påverkas i hög grad av klimatet de utsätts för, därför finns 
väderdata från tio olika orter i Sverige inlagda i programmet som ska ta hänsyn till temperatur 
och nederbörd. Väderdatan är baserad på månadsmedelvärden för RF och temperatur som är 
registrerade under perioden 1961 tom 1990. Om nederbörd och temperatur registreras under 
byggtiden kan förnyade prognoser göras för att erhålla noggrannare värden. 
 
Resultat 
Resultatet av beräkningarna redovisas dels som RF på det ekvivalenta djupet som funktion av 
tiden och dels som RF-fördelningen i betongen som funktion av tiden. I Figur 5.1 kan man i 
det övre diagrammet utläsa RF på ekvivalent djup. I det nedre diagrammet i samma figur 
redovisas konstruktionens fuktprofil som funktion av tiden. På X-axeln har man tiden och på 
Y-axeln har man höjden på den platsgjutna betongen. RF ges i intervall om 2,5 %, som anges 
i en egen färgton. Diagrammet kan läsas så att man går in på en viss tid (på X- axeln) och 
sedan avläser längs Y-axeln. På denna fås, skalmässigt, hur RF varierar inom konstruktionen. 
(Arfvidsson & Hedenblad 2002)
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Figur 5.1 Bilden visar hur TorkaS redovisar det beräknade resultatet. 
 

5.2 BI_Dry_1 
Det har länge funnits ett flertal modeller för beräkning av uttorkning i betong. De data som 
dessa modeller använder är relativt gamla. BI_Dry_1 använder istället en modell som är 
baserad på modern svensk forskning inom områdena temperatur och fukt i betong. Andra 
skillnader är att det tar hänsyn till hydratationsvärmen som bildas när betongen hydratiserar. 
Programmet utvecklades för att kunna göra mer exakta fuktberäkningar och noggrannare 
kunna bestämma uttorkningstiden. (Carlsson et al. 2005)
 

5.2.1 Förutsättningar 
Precis som i TorkaS finns det två olika typer av bjälklag att välja mellan, platta på mark och 
mellanbjälklag. För fallet med platta på mark kan man välja både med och utan underliggande 
isolering. När det gäller mellanbjälklag kan man välja mellan tre olika formtyper, stålform, 
brädform samt plywood. Programmet kan även ta hänsyn till om formen är isolerad.  
Värmeövergången från betongytan till luften kan anges på två sätt, antingen förvalda 
typsituationer så som vindstilla, blåsigt, membranhärdning och betongtäckmatta eller genom 
att ange numeriska värden för värmeövergångstal. Andra parametrar kan varieras genom att 
välja bland de fyra betongrecepten, TorkBI-1, TorkBI-3, TorkBI-5 samt C25/30, dessa har vct 
0,34, 0,43, 0,53 och 0,63. 
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I dagsläget finns inga statistiska väderdata utan klimatet får matas in av användaren genom att 
ange temperatur och relativ fuktighet. Det finns heller ingen riktig regnfunktion i BI_Dry_1. 
Det enda som kan göras är att sätta RF-nivån till 100 % i den omgivande luften. Eftersom 
programmet är under utveckling erhålls resultaten i en textfil där RF anges för ett antal nivåer 
i betongbjälklaget. Värdena anges var sjätte timme och kan sedan exporteras till andra 
program, t.ex. Excel. 
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6 Försöksuppställning 
Nedan följer en utförlig beskrivning över hur försöken planerats och genomförts. 
Beskrivningen är uppdelad på lab.försök, fältmätning samt känslighetsanalys. 
 

6.1 Lab.försök 
För att torka betong under kontrollerade förhållanden har provkroppar hämtas in till 
klimatrummet vid LTU. Där hålls temperaturen konstant och RF har loggats med jämna 
intervaller för att ge pålitliga indata till beräkningsprogrammen. Lab.försöken delas upp i 
självuttorkning- och diffusionsförsök. Genom självuttorkningsförsök fastställs vattenåtgången 
när betongen hydratiserar. Vid diffusionsförsöken bestäms den mängd vatten som åtgår både 
vid den kemiska processen samt via diffusion.  
 
Syftet med dessa försök är att de ska jämföras med de beräkningar som utförs i TorkaS och 
Bi_Dry_1. Det stabila klimatet medför att många felkällor kan uteslutas då säkrare värden på 
temperatur och RF erhålls. I labbet säkerställs även att betongen inte utsätts för fritt vatten, 
vilket kan ske ute i fält. Även gjuttjockleken blir mer exakt i burkförsöken.  Trots att vi mäter 
i en nästan helt kontrollerad miljö måste resultaten analyseras med avseende på felkällor för 
att avgöra om det som mätts är relevant för vidare analys (Andersson & Borgbrant 1998).
 

6.1.1 Betongkvalité 
Provkroppar har hämtats in från de två projekten, Kv. Vesslan och Gallerian. Kallax Betong 
och Grus AB levererade denna betong som är av självkompakterande typ med 
hållfasthetsklass C32/40. För att få fler betongkvalitéer har betong med lågt vct gjutits i 
universitetets lab. Recepten är hämtade från Betongindustri och har ett vct på 0,34 respektive 
0,43.  
 

6.1.2 Gjutning av burkprover 
Den betong vi blandade är baserad på betongrecepten TorkBI – 1 och TorkBI – 3 som tillhör 
en serie betongkvalitéer framtagna av Betongindustri och är tänkt att användas där det finns 
behov av förkortade uttorkningstider (Betongindustri, 2006). Skillnaden är att en annan ballast 
används. Dessa två betongrecept är även blandade med anläggningscement, för dessa prover 
har inga fuktberäkningar utförts. Uppmätta värden finns tabellerade i bilaga 3. Samtliga 
resultat som presenteras i kapitel 7 är baserade på betonger med byggcement. 
 
Betongtillverkningen började med att fukthalten i ballasten bestämdes genom att materialet 
kördes i en blandare för att homogeniseras, därefter togs ett prov ut. Detta prov lades på ett 
glasfat som vägdes, därefter placerades fatet i en mikrovågsugn som kördes till dess att all 
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fukt avgått från materialet. Sedan vägdes provet återigen för att bestämma vattenhalten. Med 
hjälp av detta kunde receptet justeras så att rätt mängd vatten tillsätts. Innan gjutningen 
påbörjades skedde en noggrann vägning av de ingående materialen, ballast, cement och vatten 
samt uppmätning att flyttillsatsmedel.  
 
Blandningen av betongen inleddes med att först blanda ballast och cement under en minut. 
Därefter tillsattes vatten och slutligen flyttillsatsmedlet. Detta kördes i blandare under fyra 
minuter, se Figur 6.1. Sättmåttet kontrollerades genom sättkonförsök innan betongen hälldes i 
gjutformar.    

 
Figur 6.1 Till vänster blandaren som användes för att homogenisera ballasten. Till höger 

betongblandaren som användes vid betongtillverkning. 
 
Dessa försök kräver gjutformar som är diffusionstäta, därför användes plåtburkar. Av varje 
betongkvalité gjöts två provkroppar, en där endast självuttorkning var möjlig och en där 
uttorkningen även skedde genom diffusion. Till att börja med förslöts båda proverna med lock 
som sedan tätades med silikon. Efter en tid togs locket bort på den ena provkroppen vilket 
medförde ensidig uttorkning. För att diffusionen endast ska ske från betongens ovansida 
tätades kanten mellan plåt och betong för att förhindra påverkan från eventuella sprickor längs 
kanterna. Proverna för självuttorkning fylldes helt medan diffusionsproverna gjöts med en 
tjocklek på 100 mm. Förvaringen av dessa prover skedde sedan i ett klimatrum där 
temperaturen var 21°C och en RF omkring 40 %. 
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Figur 6.2 Till vänster, burkprov självuttorkning. Till höger, burkprov diffusion. 
 

6.2 Fältmätning 
På de projekt som nämnts tidigare har fuktmätningar utförts för att följa betongens uttorkning. 
Temperaturen och den relativa fuktigheten i luften mäts kontinuerligt för att kunna använda 
dygnsmedelvärden i beräkningarna. 
 

6.2.1 Kv. Vesslan, Luleå 
På detta projekt monterades termotråd i håldäckets kanaler samt mellan pågjutning och 
håldäck. Mätrör monterades på tre olika mätdjup, i mitten av pågjutningen (35 mm), i 
håldäckets kanaler och i övre delen av håldäcket (ungefär 20 mm ner). Fuktmätningar 
påbörjades, men dessa fick avbrytas pga. temperaturen i betongen var alldeles för låg. Den låg 
ibland under 0°C, vilket är långt från den temperatur som givarna är kalibrerade vid. 
Mätningar vid denna temperatur skulle medföra väldigt stor mätosäkerhet då 
rekommendationerna är att temperaturen ska ligga mellan 15 – 25°C. Denna låga temperatur i 
betongen berodde på att man stängt av värmen på våningen under. Detta pga. att stort läckage 
gjorde att värmen inte kunde behållas inne i byggnaden. Därför avslutades vårt arbete på detta 
projekt, men mätningarna fortsatte på betongen som var hämtad in till labbet. 
 
 
 
 

22 



6 Försöksuppställning 

 

Figur 6.3 Skiss över håldäcksbjälklagets konstruktion. 
 

6.2.2 Gallerian, Piteå 
Den del av betongplattan som vi utfört mätningar på har en yta på 150 m2 av betongplattans 
totala 2600 m2. Anledningen till att mätningar utförts endast på en del av betongplattan är att 
när examensarbetet startade hade övrig yta redan gjutits.  
 
 
 

Figur 6.4 Borrplan över de mätpunkter som användes på Gallerian. 
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För projektet upprättades en borrplan i samråd med platschef och yrkesarbetare på 
byggarbetsplatsen, se Figur 6.4. Detta för att förhindra att mätpunkterna utsätts för åverkan 
eller alltför stora temperaturvariationer. Enligt RBK (2005) bör lufttemperaturen inte variera 
mer än 2°C vilket motsvarar ungefär 1°C i betongen. Nattetid och helger är denna variation 
minst eftersom alla dörrar till byggnaden hålls stängda. Därför har i princip all mätning utförts 
under dessa tider.  
 
Betongbjälklag 
Konstruktionen som fuktmätningarna utfördes på är en betongplatta på mark med tjockleken 
100 mm och en underliggande cellplastisolering med tjockleken 70 mm, se  
Figur 6.5.  Betongen som användes var av självkompakterande typ med kvalitén C32/40 och 
ett vct på 0,53.  Ett par timmar efter gjutning lades en plast ovanpå betongen för att 
membranhärda betongplattan. Gjutningen utfördes några dagar innan julhelgen därför fick 
plasten ligga kvar till första arbetsdagen efter jul, totalt i fyra dygn.   
 

Figur 6.5 Skiss över betongplattans konstruktion. 
 
Torkklimat 
Första tiden efter gjutning var temperaturen ganska låg, den varierade mellan 9 – 15°C, detta 
pga. att ljusöppningen i taket endast var provisoriskt intäkt. Temperaturen kunde variera 
mycket under en och samma dag, allra mest när ventilationskanalerna och glastaket till 
ljusöppningen monterades. När samtliga tak fått sin ordinarie täckning justerades värmen upp 
och tack var detta kunde en temperatur på över 15°C hållas nästan hela tiden. För 
dygnsmedeltemperatur och RF se bilaga 2. 
  
För att veta vilket uttorkningsklimat betongbjälklagen har blivit utsatta för loggas temperatur 
och RF kontinuerligt. Loggningen sker med hjälp av en sk. Tinytag som är en temperatur- och 
RF mätare som kan lagra ett visst antal mätvärden. I detta fall har den varit inställd på att 
registrera värden en gång i timmen.  
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6.3 Känslighetsanalys 
I en känslighetsanalys kan många parametrar ändras som resulterar i en ändring av 
uttorkningstiden. Vi har valt att kontrollera dataprogrammens känslighet för ändring av klimat 
och vct. Beräkningarna är utförda för att kontrollera inverkan på uttorkningstiderna vid: 

• regnbelastning under ett respektive sju dygn direkt efter gjutning 
• temperatur- och RF-ändring 
• ändring av betongens vct 

 

6.3.1 Regnbelastning 
Beräkningarna har utförts både i TorkaS och i BI_Dry_1 därefter har dessa jämförts mot 
fuktmätningar utförda av Abrahamsson & Tammo (2003). Försöken utfördes genom att 
provkroppar gjutits, cirka 30 minuter efter gjutningen fylldes vatten ovanpå betongen. 
Provkropparna lagrades först i ett klimatrum med klimatet +5 °C, 80 % RF, därefter flyttades 
de till ett annat klimatrum med klimatet +20 °C, 60 % RF. (Abrahamsson & Tammo 2003) 
 
Vi valde att analysera ett antal provkroppar med regnbelastning under ett- respektive sju 
dygn, dessa provkroppar gjöts med vct 0,35, 0,45 samt 0,55.  
 

6.3.2 Klimat- och vct-ändring 
I denna del av känslighetsanalysen jämförs dataprogrammens beräknade uttorkningstider ned 
till en RF på 85 % för olika torkklimat och vct. Konstruktionen har i båda fallen bestått av en 
betongplatta på mark med tjockleken 10 cm som gjutits på en 10 cm tjock cellplastisolering.  
 
Beräkningarna med varierande klimat har utförts på en betong med vct 0,63. Klimatet under 
de första tio veckorna var 13°C och 60 % RF (ingen nederbörd) därefter ändrades torkklimatet 
till: 

• 19°C och 45 % RF, torkklimat 1 
• 21°C och 40 % RF, torkklimat 2 
• 23°C och 36 % RF, torkklimat 3 
• 15°C och 57 % RF, torkklimat 4 

Dessa fyra klimat är tänkt att simulera troliga torkklimat på byggarbetsplatser.  
 
Beräkningarna med varierande vct har utförts med torkklimat 1 enligt ovan. De olika 
betongkvalitéer som använts i beräkningarna har vct 0,34, 0,43, 0,53 samt 0,63. 
 

6.4 Mätosäkerhet 
Vid alla typer av mätningar måste hänsyn tas till mätosäkerhet. Därför måste 
reliabilitetsberäkningar utföras för att kontrollera i hur hög grad mätinstrumentet påverkas av 
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tillfälligheter. När det gäller borrhålsmätning finns ett flertal faktorer som kan påverka 
mätresultatet. Av denna anledning är det viktigt att utföra mätningen enligt en viss procedur. 
Dessutom måste varje delmoment utföras väldigt noggrant för att erhålla en hög reliabilitet. 
(Carlström & Hagman 1992) 
 
Testo-givarna som används i fält har en mätosäkerhet på ±3 % RF. Motsvarande värde för lab. 
utrustningen Humi-Guard är ±3 % RF. 
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7 Analys av mätvärden och fuktberäkningar 
Nedan presenteras de jämförelser som gjorts mellan dataprogrammen och uppmätta värden. 
Mätningarna har utförts både i fält och i lab.miljö. Efter varje diagram följer en kort analys av 
kurvorna. Samtliga temperatur- och RF-värden som uppmättes finns numeriskt angivna i 
bilaga 3. 
 
Materialparametrarna som ingår i recepten TorkBI-1 och TorkBI-3 är i BI_Dry_1 
inkalibrerade mot tidigare utförda mätningar. För övriga betonger är det endast vct som 
överensstämmer med recepten.  
 

7.1 Fältmätningar 
De tre mätpunkterna 1:6 – 1:8 har mätdjupet 40 mm, vilket motsvarar ekvivalent djup på 
denna konstruktion. Fuktmätningarna påbörjades fem veckor efter gjutning, eftersom det 
fanns risk att mätrören utsattes för åverkan.  
 
I Figur 7.1 visar TorkaS en för långsam uttorkning och avvikelsen ökar med tiden. BI_Dry_1 
visar en snabbare uttorkning vilket stämmer bättre mot de uppmätta värdena.  
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Figur 7.1 Beräknad uttorkning med TorkaS och BI_Dry_1 samt i fält uppmätta värden för 
betong med vct 0,51. 
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7.2 Lab.mätningar 
Nedan analyseras de resultat som uppmätts i lab. samt de beräkningar som är utförda, 
analysen är uppdelad på självuttorkning och diffusion.  
 

7.2.1 Självuttorkning 
Mätningarna på proverna från Kv. Vesslan samt Gallerian påbörjades ett par veckor efter 
gjutning, detta eftersom leveransen av mätutrustningen blev försenad. 
 
I Figur 7.2 ligger de båda givarnas mätresultat väldigt nära varandra, ibland är differensen 
mellan givarna upptill ett par procent. Detta kan bero på att givarna inte är individuellt 
kalibrerade och då kan små skillnader uppstå. Beräkningar från TorkaS överskattar betongens 
självuttorkande förmåga och avståndet mellan uppmätt och beräknat värde ökar med tiden, 
dvs. självuttorkningen upphör aldrig under denna tidsperiod enligt TorkaS. Detta är orimligt 
eftersom hydratationen i princip har avstannat efter fyra veckor, se Figur 3.1. Beräkningarna 
från BI_Dry_1 stämmer väldigt bra överens med de utförda mätningarna, där avvikelsen 
mellan programmet och mätvärdena uppgår endast till 0,5 %.  
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Figur 7.2 Beräknad självuttorkning med TorkaS och BI_Dry_1 samt uppmätta värden för betong 
med vct 0,53. 
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TorkaS beräkningen i Figur 7.3 överskattar betongens självuttorkande förmåga, avståndet 
mellan uppmätt och beräknat värde ökar med tiden, dvs. självuttorkningen upphör aldrig 
under denna tidsperiod enligt TorkaS. Även BI_Dry_1 beräkningen avviker något från de 
uppmätta värdena, dock betydligt mindre än TorkaS. Enligt BI_Dry_1 sker i princip ingen 
självuttorkning efter tio veckor vilket är rimligt. Avvikelsen mellan programmet och 
mätvärdena är 1-2 % . 
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Figur 7.3 Beräknad självuttorkning med TorkaS och BI_Dry_1 samt uppmätta värden för betong 
med vct 0,51. 

 
Enligt Figur 7.4 visar programmen ungefär samma uttorkningsförlopp, BI_Dry_1 visar dock 
en något för snabb självuttorkning.  
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Figur 7.4 Beräknad uttorkning med TorkaS och BI_Dry_1 samt uppmätta värden för betong med 
vct 0,43. 

 
Även i Figur 7.5 visar programmen ungefär samma uttorkningsförlopp, men efter cirka fyra 
veckor visar TorkaS en snabbare självuttorkning än BI_Dry_1. 
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Figur 7.5 Beräknad självuttorkning med TorkaS och BI_Dry_1 samt uppmätta värden för betong 
med vct 0,34. 
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7.2.2 Diffusion 
Mätningarna på proverna från Kv. Vesslan samt Gallerian påbörjades ett par veckor efter 
gjutning. I samband med montage av givarna togs locket bort från burkarna, därför sker 
uttorkning under de första veckorna endast genom självuttorkning. 
 
Diffusionsmätningar utförs på djupen 40 mm (ekvivalent djup) samt 80 mm. Vid beräkning 
med TorkaS erhålls värden i tabellform endast för det ekvivalenta djupet. Därför är syftet med 
beräkningarna på 80 mm djup att kontrollera överensstämmelsen för BI_Dry_1. 
 
I Figur 7.6 visar BI_Dry_1 beräkningen god överensstämmelse med samtliga utförda 
fuktmätningar. Beräkningen med TorkaS är bra, dock inte lika god överensstämmelse som 
med BI_Dry_1. Differensen mellan beräkning och mätning ökar med tiden. 
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Figur 7.6 Beräknad uttorkning med TorkaS och BI_Dry_1 samt uppmätta värden för betong 
med vct 0,53 på ekvivalent djup. 

 
Figur 7.7 visar beräkningen på 80 mm djup, där visar programmet till en början sämre 
överensstämmelse än vid 40 mm djup. Om jämförelse görs mellan det första mätvärdet och 
motsvarande värde i Figur 7.2 och Figur 7.6 ser man att dessa värden ligger lägre, därför är 
det troligt att värdet på 80 mm är för högt. Fram till den första mätningen har endast 
självuttorkning varit möjlig förutom de sex sista dygnen, vilket även var fallet för mätningen i 
Figur 7.6. Därför borde mätningen på 80 mm djup ligga mellan värdet för 40 mm (Figur 7.6) 
och det för självuttorkning (Figur 7.2). Med tiden krymper dock avståndet mellan beräkning 
och mätning. I slutet av mätperioden är skillnaden i princip noll. 
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Kv Vesslan - 80 mm
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Figur 7.7 Beräknad uttorkning med BI_Dry_1 samt uppmätta värden för betong med vct 0,53 på 
80 mm djup. 

 
I Figur 7.8 visar beräkningen med BI_Dry_1 god överensstämmelse med samtliga utförda 
fuktmätningar. Differensen mellan mätning och beräkning är ungefär 1 %. Beräkningen med 
TorkaS har inte lika god överensstämmelse, under perioden med självuttorkning räknar 
programmet med för stor uttorkning. Detta syns tydligt om jämförelse görs med 
självuttorkningskurvan (Figur 7.3). Sedan när uttorkning genom diffusion startar räknar 
TorkaS med för liten uttorkning. Differensen mellan beräkning och mätning ökar med tiden. 
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Gallerian - 40 mm
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Figur 7.8 Beräknad uttorkning med TorkaS och BI_Dry_1 samt uppmätta värden för betong med 
vct 0,51 på 40 mm djup. 

 
För beräkningen på 80 mm djup visar programmet i Figur 7.9 något sämre överensstämmelse 
än vid 40 mm djup. Uttorkningen sker snabbare i verkligheten än vad programmet räknar. 
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Figur 7.9 Beräknad uttorkning med BI_Dry_1 samt uppmätta värden för betong med vct 0,51 på 
80 mm djup. 
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BI_Dry_1 har god överensstämmelse med mätvärdena i Figur 7.10, TorkaS visar en för 
långsam uttorkning, denna differens ökar med tiden. Denna avvikelse som TorkaS visar är i 
likhet med de resultat som Abrahamsson & Tammo (2003) påvisat.  
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Figur 7.10 Beräknad uttorkning med TorkaS och BI_Dry_1 samt uppmätta värden för betong 
med vct 0,43 på 40 mm djup. 

 
I likhet med jämförelsen på 40 mm visar BI_Dry_1 i Figur 7.11 god överensstämmelse, 
avvikelsen är i princip densamma. 
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TorkBI-3 - 80 mm
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Figur 7.11 Beräknad uttorkning med BI_Dry_1 samt uppmätta värden för betong med vct 0,43 på 
80 mm djup. 

 
I Figur 7.12 har BI_Dry_1 god överensstämmelse med mätvärdena, avvikelsen är nästan noll. 
TorkaS visar en för långsam uttorkning och även här ökar differensen med tiden. Avvikelsen 
är dock mindre än för TorkBI-3. 
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Figur 7.12 Beräknad uttorkning med TorkaS och BI_Dry_1 samt uppmätta värden för betong 
med vct 0,34 på 40 mm djup. 
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I likhet med jämförelsen på 40 mm visar BI_Dry_1 god överensstämmelse i Figur 7.13.  
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Figur 7.13 Beräknad uttorkning med BI_Dry_1 samt uppmätta värden för betong med vct 0,34 på 
80 mm djup. 
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8 Känslighetsanalys 

8.1 Regnbelastning 
Efterföljande diagram visar beräknade RF-nivåer med BI_Dry_1 och TorkaS. Dessa har 
jämförts med fuktmätningar utförda av Abrahamsson & Tammo (2003). Betongerna har 
varierande vct och är utsatta för ett respektive sju dygns regnbelastning.  
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Figur 8.1  Beräknad uttorkning med TorkaS och BI_Dry_1 samt uppmätta värden (ekvivalent 
 mätdjup) för betong med vct 0,35 under ett dygns simulerad regnbelastning. 
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Figur 8.2  Beräknad uttorkning med TorkaS och BI_Dry_1 samt uppmätta värden (ekvivalent 
 mätdjup) för betong med vct 0,45 under ett dygns simulerad regnbelastning. 
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Figur 8.3  Beräknad uttorkning med TorkaS och BI_Dry_1 samt uppmätta värden (ekvivalent 
 mätdjup) för betong med vct 0,55 under ett dygns simulerad regnbelastning. 
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Figur 8.4 Beräknad uttorkning med TorkaS och BI_Dry_1 samt uppmätta värden (ekvivalent 
 mätdjup) för betong med vct 0,35 under sju dygns simulerad regnbelastning. 
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Figur 8.5 Beräknad uttorkning med TorkaS och BI_Dry_1 samt uppmätta värden (ekvivalent 
 mätdjup) för betong med vct 0,45 under sju dygns simulerad regnbelastning. 
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Figur 8.6 Beräknad uttorkning med TorkaS och BI_Dry_1 samt uppmätta värden (ekvivalent 
 mätdjup) för betong med vct 0,55 under sju dygns simulerad regnbelastning. 
 
 
Generellt räknar BI_Dry_1 med för snabb uttorkning fram till klimatändringen. Därefter sker 
den verkliga uttorkningen snabbare än programmets beräkning. Initialt är avvikelsen störst för 
betongen med vct 0,55, där är också regnets inverkan som störst. Minst inverkan har regnet 
vid vct 0,35 där är även avvikelsen initialt som minst. 
 
Generellt räknar TorkaS med för långsam uttorkning och avvikelsen ökar med tiden. Störst 
avvikelse uppstår på betongen med vct 0,45. 
 
Sammanfattningsvis är båda programmen dåliga på att ta hänsyn till regnbelastning. I 
samtliga fall räknar programmen med för stor uttorkning under den tid de är utsatta för regn. 
En anledning till att BI_Dry_1 räknar fel är att programmet inte har någon riktig regnfunktion. 
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8.2 Klimat- och vct-ändring 
Nedan visas diagram över hur torkklimat och vct påverkar uttorkningstiden i betongen till en 
RF på 85 %. Beräkningarna är utförda med både TorkaS och BI_Dry_1. För utförlig 
beskrivning av torkklimat se underavsnitt 6.3.2. 
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Figur 8.7 Uttorkningstid till 85 % beräknad med TorkaS och BI_Dry_1 för varierat torkklimat. 
 
För samtliga torkklimat beräknar BI_Dry_1 en kortare uttorkningstid, den är cirka 55 % av 
TorkaS. 
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Uttorkningstid för respektive betongkvalité
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Figur 8.8 Uttorkningstid till 85 % beräknad med TorkaS och BI_Dry_1 för varierande vct. 
 
Även här beräknar TorkaS en längre uttorkningstid jämfört BI_Dry_1. Här är differensen mer 
varierande och ökar med lägre vct.  
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9 Diskussion & slutsats 

9.1 TorkaS 
TorkaS räknar ofta för snabb självuttorkning, störst är skillnaden vid höga vct (0,53) och 
minst vid låga. Generellt ökar differensen mellan beräkning och uppmätt värde med tiden. 
Anledningen till detta är att enligt programmet fortsätter självuttorkningen längre än vad 
mätningarna visarna. Detta är orimligt eftersom hydratationen i princip har avstannat efter 
fyra veckor, se Figur 3.1. 
 
Sett till den totala uttorkningen visar i princip alla beräkningar på en för långsam uttorkning 
jämfört med de uppmätta värdena. Detta tyder på att programmet tar hänsyn till diffusion på 
ett felaktigt sätt. Detta gäller för samtliga vct som analyserats i detta examensarbete (0,34-
0,53). En orsak kan vara att det finns säkerhetsfaktorer i beräkningsmodellen.  
 
Att TorkaS generellt beräknar för långsam uttorkning kan innebära onödiga kostnader om en 
prognos används för att välja betongkvalité vid gjutning. Detta pga. att valet resulterar i en 
betong med snabbare uttorkning, vilket i regel innebär lägre vct och högre pris. Detta problem 
åskådliggörs i exemplet nedan: 
I projektets tidplan finns det utrymme för betongen att torka under 20 veckor. I Figur 8.8 ger 
detta en betong med vct 0,34 vid beräkning med TorkaS. Görs prognosen istället med 
BI_Dry_1 visar det sig att en betong med vct 0,63 klarar uttorkningstiden.    
 

9.2 BI_Dry_1  
Sammantaget räknar BI_Dry_1 bättre än TorkaS för de betongkvalitéer som analyserats i 
denna rapport. Vid vissa beräkningar är dock självuttorkningen snabbare än mätvärdena. 
Överensstämmelsen mot den totala uttorkningen är i många fall väldigt god.  
 
Programmet är fortfarande under utveckling och därför är användarvänligheten inte speciellt 
god. Inmatningsdelen i programmet är inte alltid stabil, därför måste användaren kontrollera 
att programmet räknar enligt de inmatningar som gjorts. Fördelen med att programmet är 
under utveckling är att beräkningarna kan styras i hög grad, exempelvis kan värden erhållas 
från valfritt djup.  
 
Förhoppningsvis kommer de resultat vi presenterat i detta examensarbete att bidra till 
utvecklingen av BI_Dry_1 genom noggrannare prognoser.  
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9.3 Känslighetsanalys 
Analysen av de betonger som utsatts för regnbelastning visar att BI_Dry_1 beräknar torktider 
som ligger närmare de uppmätta värdena än vad TorkaS gör. Gemensamt för de båda 
programmen är att de beräknar en alltför snabb uttorkning initialt, tydligast är detta vid sju 
dygns regnbelastning. 
 
Analysen med klimat- och vct-ändring visar på stora skillnader i uttorkningstid mellan de två 
programmen. Där skillnaden i uttorkningstid är som störst visar BI_Dry_1 endast 18 % av 
tiden i TorkaS. Då skillnaden är som minst visar BI_Dry_1 en uttorkningstid som motsvarar 
59 % av den i TorkaS.    
 

9.4 Rekommendationer 
Sammanfattningsvis är det viktigt att komma ihåg att de prognoser som utförs med TorkaS 
och BI_Dry_1 inte ersätter fuktmätningar. En rekommendation är att göra någon fuktmätning 
i ett tidigt skede för att få en uppfattning om uttorkningsförloppet. Visar det sig att 
uttorkningen sker långsammare än prognoserna har man möjlighet att vidta åtgärder för att 
påskynda uttorkningen. 
 

9.5 Förslag till fortsatta studier 
Mycket forskning är utförd inom området, stora delar av detta är utförd på Standard cement 
vilket inte används idag. Därför är resultat från sådana försök inte pålitliga eftersom cementen 
har stor inverkan på betongens uttorkning. Nedan följer några förslag på ämnesområden för 
fortsatta studier: 

• De ekvivalenta djup som Fuktmätningsmanualen rekommenderar bygger på 
mätningar utförda 1979 på en enda betongsort (K25). Senare studier visar att det 
ekvivalenta djupet kan vara både större och mindre, därför borde nya 
rekommendationer arbetas fram. 

• BI_Dry_1 borde analyseras mot fler betongsorter. 
• De mätningar som inte var möjliga i denna rapport, dvs. fältmätningar på pågjutning 

av håldäcksbjälkag borde testas mot beräkningsprogram.  
• Undersökning om hur beställarna kontrollerar att kraven i HusAMA gällande 

fuktnivåer innan golvläggning efterföljs. Samt hur vanligt det är att entreprenörerna 
utför RBK-mätningar för att säkerställa godkända fuktnivåer. 
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Bilaga 2 

Bilaga 2 – Uppmätta klimatvärden, Gallerian 
 

Datum Temperatur RF  Datum Temperatur RF  
 [°C] [%]   [°C] [%]  

2006-12-23 14 62  2007-02-11 20 19  
2006-12-24 14 64  2007-02-12 20 16  
2006-12-25 13 54  2007-02-13 20 17  
2006-12-26 13 100  2007-02-14 20 21  
2006-12-27 13 100  2007-02-15 20 19  
2006-12-28 14 47  2007-02-16 16 35  
2006-12-29 14 45  2007-02-17 15 35  
2006-12-30 14 46  2007-02-18 15 30  
2006-12-31 15 61  2007-02-19 14 30  
2007-01-01 15 56  2007-02-20 14 37  
2007-01-02 14 50  2007-02-21 14 33  
2007-01-03 13 41  2007-02-22 13 33  
2007-01-04 13 43  2007-02-23 13 33  
2007-01-05 14 46  2007-02-24 13 37  
2007-01-06 13 34  2007-02-25 14 41  
2007-01-07 13 32  2007-02-26 14 41  
2007-01-08 14 48  2007-02-27 15 44  
2007-01-09 14 54  2007-02-28 15 42  
2007-01-10 13 51  2007-03-01 15 44  
2007-01-11 12 35  2007-03-02 15 46  
2007-01-12 10 28  2007-03-03 16 44  
2007-01-13 11 43  2007-03-04 16 40  
2007-01-14 11 34  2007-03-05 16 43  
2007-01-15 9 32  2007-03-06 16 44  
2007-01-16 10 50  2007-03-07 16 53  
2007-01-17 11 39  2007-03-08 16 68  
2007-01-18 11 36  2007-03-09 15 65  
2007-01-19 12 36  2007-03-10 16 63  
2007-01-20 13 30  2007-03-11 17 60  
2007-01-21 13 25  2007-03-12 17 58  
2007-01-22 12 21      
2007-01-23 12 18      
2007-01-24 12 17      
2007-01-25 12 25      
2007-01-26 14 33      
2007-01-27 15 25      
2007-01-28 16 18      
2007-01-29 16 20      
2007-01-30 16 22      
2007-01-31 16 19      
2007-02-01 17 22      
2007-02-02 18 26      
2007-02-03 19 31      
2007-02-04 20 35      
2007-02-05 20 31      
2007-02-06 20 23      
2007-02-07 20 16      
2007-02-08 19 16      
2007-02-09 19 15      
2007-02-10 20 18      
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Bilaga 3 

Bilaga 3 - Mätvärden från fält- och lab.mätningar 
 
Fältmätning Gallerian 

Mätpunkt Datum  
Tid 

[dygn] 
RF 
[%] 

1:6 2007-01-28 39 89.9 
  2007-02-07 47 88.3 
  2007-02-14 54 85.3 
  2007-02-22 62 83.1 
      - 
1:7 2007-01-28 39 88.2 
  2007-02-07 47 89 
  2007-02-14 54 85.9 
  2007-02-22 62 85.1 
      - 
1:8 2007-01-28 39 90.6 

  2007-02-07 47 89.8 
  2007-02-14 54 86.3 
  2007-02-22 62 84.7 

  2007-03-12 80 82.5 

 
Lab.mätning Kv. Vesslan 

Mätpunkt Datum/Tid 
Tid 

[Dygn] RF [%] 
DV1 2007-01-22 31 92.8 

  2007-02-06 46 89.6 
  2007-02-14 54 88.3 
  2007-02-21 61 87.4 
  2007-02-26 66 86.7 
  2007-03-05 73 85.7 
  2007-03-13 81 84.9 

DV2 2007-01-22 31 95.6 
  2007-02-06 46 93.6 
  2007-02-14 54 92.7 
  2007-02-21 61 92.1 
  2007-02-26 66 91.7 
  2007-03-05 73 91.1 
  2007-03-13 81 90.5 

SV1 2007-01-22 31 94.6 
  2007-02-06 46 94.3 
  2007-02-14 54 94.1 
  2007-02-21 61 94.1 
  2007-02-26 66 94.0 
  2007-03-05 73 94.0 

SV2 2007-01-22 31 94.5 
  2007-02-06 46 94.4 
  2007-02-14 54 94.2 
  2007-02-21 61 94.1 
  2007-02-26 66 94.1 
  2007-03-05 73 94.0 
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Lab.mätning Gallerian 

Mätpunkt Datum/Tid 
Tid 

[Dygn] RF [%] 
DG1 2007-01-22 46 92.6 

  2007-02-06 61 89.6 
  2007-02-14 70 88.6 
  2007-02-21 76 87.9 
  2007-02-26 81 87.4 
  2007-03-05 88 86.8 
  2007-03-13 96 86.2 

DG2 2007-01-22 46 92.3 
  2007-02-06 61 90.6 
  2007-02-14 70 89.7 
  2007-02-21 76 89.2 
  2007-02-26 81 88.9 
  2007-03-05 88 88.4 
  2007-03-13 96 87.9 

SG1 2007-01-22 46 95.1 
  2007-02-06 61 94.9 
  2007-02-14 70 94.8 
  2007-02-21 76 94.8 
  2007-02-26 81 94.7 
  2007-03-05 88 94.8 

SG2 2007-01-22 46 94.1 
  2007-02-06 61 94.1 
  2007-02-14 70 94.0 
  2007-02-21 76 94.0 
  2007-02-26 81 93.9 
  2007-03-05 88 94.0 
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Lab.mätning TorkBI – 3 

Mätpunkt Datum/Tid 
Tid 

[Dygn] 
RF 
[%] 

T3D1B 2007-02-26 5 92.7 
  2007-03-05 12 89.1 
 2007-03-13 20 86.8 
  2007-03-22 29 85.1 
  2007-05-08 76 80.6 

T3D2B 2007-02-26 5 93.2 
  2007-03-05 12 91.1 
  2007-03-13 20 89.8 
  2007-03-22 29 88.8 
  2007-05-08 76 85.4 

T3S1B 2007-02-26 5 93.6 
  2007-03-05 12 92.2 
  2007-03-13 20 91.6 
  2007-03-22 29 91.4 
  2007-05-08 76 91.6 

T3S2B 2007-02-26 5 90.3 
  2007-03-05 12 88.9 
  2007-03-13 20 88.3 
  2007-03-22 29 88.2 
  2007-05-08 76 88.6 

 
Lab.mätning TorkBI – 1 

Mätpunkt Datum/Tid 
Tid 

[Dygn] RF [%] 
T1D1B 2007-02-26 5 89.7 

  2007-03-05 12 86.7 
  2007-03-13 20 84.9 
  2007-03-22 29 83.6 
  2007-05-08 76 79.3 

T1D2B 2007-02-26 5 89.1 
  2007-03-05 12 87.5 
  2007-03-13 20 86.7 
  2007-03-22 29 86 
  2007-05-08 76 83.6 

T1S1B 2007-02-26 5 89.2 
  2007-03-05 12 87.5 
  2007-03-13 20 87.4 
  2007-03-22 29 86.9 
  2007-05-08 76 86.6 

T1S2B 2007-02-26 5 89.9 
  2007-03-05 12 88.4 
  2007-03-13 20 88.1 
  2007-03-22 29 87.8 
  2007-05-08 76 87.6 
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