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SAMMANFATTNING 

Då betong gjuts startar en serie av reaktioner mellan cementet och vattnet i betongen. Via 

dessa reaktioner hårdnar betongen och dess hållfasthet ökar. En produkt av reaktionerna är 

värme som avges inom konstruktionen. På så vis expanderar betongen samtidigt som 

hållfastheten ökar. Då betongen avsvalnar kontraherar den, samtidigt hålls konstruktionen fast 

av omkringliggande konstruktioner som kan vara en platta som aktuell konstruktion gjuts på. 

Detta mothåll kallas tvång som i sin tur skapar spänningar i det motgjutna elementet till följd 

av de mothållna rörelserna. Om dessa spänningar överskrider den aktuella draghållfastheten 

spricker betongen.  

De sprickor som uppstår till följd av spänningarna försämrar konstruktionens täthet, vilket 

kan leda till skador och förminskad livslängd och bärförmåga. För att minska risken för dessa 

sprickor införde Vägverket krav i BRO 94 som reglerade maximala spänningsnivåer till följd 

av spricksäkerhetsfaktorer och tre metoder att begränsa dessa sprickor. Detta är vad som kallas 

den svenska sprickmodellen. Det huvudsakliga syftet med arbetet har varit att utvärdera den 

svenska sprickmodellen, sett främst för metod 3, för vilken datorberäkningar ska genomföras 

för bedömning av spänningsnivå alternativt töjningsnivå. 

Som underlag för arbetet har 3 konstruktioner använts. Den nybyggda järnvägstunneln 

genom Gamla Uppsala, samt två äldre broar/tunnlar i Ulriksdal och Antuna. De 

gjutförhållanden som rådde och sprickbegränsande åtgärder som användes återskapades i 

programvaran ConTeSt Pro. Det är en mjukvara som utvecklats speciellt för denna typ av 

temperatur- och spänningsberäkningar för ung betong. Genom tillhandahållna 

temperaturmätningar och anteckningar från arbetsplatser har de verkliga förhållandena 

återskapats för att kunna beräkna rättvisa spänningsnivåer.  

Under den 2-4 november genomfördes fältarbete i Stockholm och Uppsala. Målet var att få 

större förståelse för projektet, men främst att kartera tunneln i Gamla Uppsala efter sprickor. 

Detta krävdes för att kunna jämföra de töjningskvoter som erhölls från beräkningarna med den 

verkliga uppsprickningen i konstruktionerna.  

En stor del av arbetet var att beräkna töjningskvoterna i ConTeSt. Orsaken till detta var att 

beräkningen simulerade ett tidsspann som vanligen uppgick till två månader. I och med detta 

förändrades yttre faktorer som lufttemperatur mycket i modellen, vilket tog lång tid att 

återskapa. Då alla 19 konstruktioner som beräknats var klara sammanställdes de beräknade 

töjningskvoterna och jämfördes med de karterade sprickorna samt kraven på 

spricksäkerhetsfaktorn från den svenska sprickmodellen.  

När resultaten analyserats tydde mycket på att spricksäkerhetsfaktorn var för låg för en av 

de studerade exponeringsklasserna. Detta beror troligtvis på att toleransen för ändringar i 

väderlek och fel vid gjutning är för snäv, vilket kan resultera i uppsprickning. Slutligen föreslås 

en ökning av säkerhetsfaktorn, så att den svenska sprickmodellen motverkar sprickor i ung 

betong på ett mer effektivt sett.  

Nyckelord: sprickor, ung betong, töjningskvot, utvärdering, spricksäkerhet 
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1 INLEDNING 

1.1 Betong som byggnadsmaterial 

Betong är ett kompositmaterial bestående av cement, vatten, sten, grus och vanligtvis 

armeringsstål. Materialets egenskaper definieras således av de element som utgör 

konstruktionen. Armeringsstålens egenskaper bestäms långt innan ett betongelement kommer 

till, däremot har själva betongens egenskaper andra förutsättningar. Betong gjuts vanligtvis på 

byggplatsen vilket medför att betongens första hårdnande sker i form. När den färska betongen 

stannar av i formen sätts hydratationsfasen igång,  då vattnet och cementet reagerar och skapar 

en kedja av kemiska reaktioner. Tillväxten av betongens hållfasthet sätts igång, och en bieffekt 

av de kemiska reaktioner som sker är att energi i form av värme frigörs.  

Betong har, oavsett mognadsgrad, en låg draghållfasthet jämfört med tryckhållfasthet (Day 

& Clarke, 2003). Detta medför att betongen vanligtvis måste förstärkas i de zoner av 

konstruktionen som är utsatt för dragpåkänningar, för att undvika brott. Om dragspänningarna 

i elementet överstiger den aktuella draghållfastheten kommer betongen att spricka. 

Dragspänningar kan uppkomma från diverse olika källor, och vanligen betraktas endast yttre 

last på konstruktionen. De yttre lasterna kan exempelvis leda till böj- och skjuvsprickor i 

betongkonstruktionen. Under de senaste 100 åren har dock en annan typ av last dragit 

uppmärksamhet till sig. Den temperaturutveckling som sker till följd av hydratationen skapar 

spänningar i konstruktionen, vilket i sin tur kan orsaka sprickor i betongen. Detta kan ske redan 

under de första dagarna efter gjutning, men också flera månader efter gjutning. 

Spänningsfördelningen i konstruktionen är komplex och är en följd av ojämn temperatur inom 

elementet tillsammans med betongens sammansättning såväl som yttre faktorer som tvång och 

omgivande temperatur. 

1.2 Introduktion till temperatursprickor 

Vid de stora dammabyggnationerna i USA under början av 1900-talet gjöts massiva 

konstruktioner i betong. Något som då för första gången uppmärksammades var de sprickor 

som uppstod till följd av kraftig temperaturutveckling i de gjutna konstruktionerna (Emborg, 

1989).  Under lång tid betraktades problemet med den tidiga sprickbildningen som en effekt 

enbart beroende av temperaturutvecklingen. Det, eftersom sprickorna ofta uppstår i samband 

med höga temperaturer i konstruktionen, till följd av att betongen expanderar och krymper med 

temperaturen. Men allt eftersom forskning gjordes och upptäcktes började problemets 

komplexitet växa fram. Om en gjutning sker på en befintlig yta, exempelvis vid pågjutning, 

hindras betongen att expandera jämte den befintliga ytan. Detta kallas för att betongen utsätts 

för tvång. Detta tvång skapar i sin tur sprickor i konstruktionen då expansionen sker i materialet. 

För att försöka undvika detta i största möjliga mån kyls den gjutna betongen alternativt värms 

den befintliga betongen för att minska rörelserna mellan de respektive ytorna, och på så sätt 

minska tvånget. För att förstå fenomenet bör man ta hänsyn till ett antal faktorer (Bernander & 

Emborg, 1994), (Bernander, 1998): 

o Graden av tvång från omkringliggande konstruktioner. Styvhet, geometri, längd och 

gjutfogars egenskaper. 

o Övergående mekaniska egenskaper hos betongen. Cementtyp, cementhalt, och 

betongens mognad. 
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o Olikformig temperatur och mognadsutveckling. Speciellt då artificiell 

temperaturstyrning är inblandad. 

o Förhållanden kopplade till brottmekanik. 

o Styrda temperaturförhållanden som kylsystem, uppvärmning och isolering. 

Då de allra flesta betongkonstruktioner i anläggnings- och byggnadsindustrin är armerade 

kommer sprickor i betongen inte vara ett problem sett till elementets bärförmåga i nära tid. De 

största incitamenten för att undvika sprickor kopplas istället till betongens livslängd och 

beständighet. Dessa parametrar kan vara täthet, väderbeständighet, risk för fryssprängning, 

estetik och korrosionsrisk. (Bernander, 1998). För anläggningskonstruktioner som broar och 

tunnlar, som har projekterade livslängder upp mot 100 år, måste risken för denna typ av sprickor 

minimeras för att säkerställa beständigheten mot yttre angrepp.  

1.3 Bakgrund – Den svenska sprickmodellen 

I Sverige infördes 1994 krav från Vägverket i Bro 94 att åtgärder för att minska risken för 

temperatursprickor ska vidtas vid nybyggnation. Dessa krav har med tiden flyttats från 

Vägverket till AMA Anläggning, men är till stor del desamma som för Bro 94. Skillnad ligger 

i de nya exponeringsklasser som ersatte miljöklasserna ur den äldre standarden, då en ny klass 

introducerades i Bro 2004. Reduktionen av sprickrisk utgår från 3 metoder. Då dessa krav är 

från mitten av 90-talet och persondatorer inte hade den kraft datorer har idag, gjordes två av tre 

modeller utan digitala hjälpmedel. För metod 1 ska ett antal krav uppfyllas gällande 

temperaturer i luft och gjuttemperaturen hos betongen. Metod 2 är utvecklad vid Luleå Tekniska 

Universitet och återges i Teknisk Rapport 1997:02 (Emborg et al., 1997). Här presenteras ett 

antal typfall med förutsättningar som kan appliceras på de vanligaste konstruktionerna i 

anläggnings- och infrastrukturprojekt. För mer komplexa lösningar används metod 3. 

Spricksäkerhetsberäkningar ska då ske med ett beprövat och väl dokumenterat 

beräkningsprogram. Metoderna och de krav som ställs vid nybyggnad av dessa konstruktioner 

beskrivs mer ingående i avsnitt 2.3.1-2.3.2.  

Beroende på konstruktionens exponeringsklass och dess kända materialparametrar tabelleras 

värden på den krävda spricksäkerheten, S. För konstruktioner som utsätts för ensidigt 

vattentryck är kraven på spricksäkerheten högre. Spricksäkerheten, S, kan definieras som 

inversen av sprickrisknivån, η. Sprickrisken är kvoten mellan beräknad dragspänning och 

aktuell draghållfasthet. Alternativt används kvoten mellan dragtöjning och brottöjning 

(Vägverket, 1999). 

1.4 Syfte och mål 

Det har gått över 20 år sedan den nya standarden för att hantera temperatursprickor i grova 

och massiva betongelement introducerades. För att få grepp om hur väl dessa krav har slagit ut 

behövdes en uppföljning av den svenska sprickmodellen. Det huvudsakliga målet med detta 

examensarbete var att analysera trender gällande sprickbildning i ung betong. Genom att 

studera sprickriskanalyser i olika skeden av byggprocessen kunde en djupare förståelse för 

problemet erhållas. För att lyckas med detta krävdes ett stort antal testobjekt för att kunna se 

trender och minska risken för osäkra resultat. Det första steget i analysen var att studera 

förkalkyler och försöka slå fast träffsäkerheten i dessa, samt vilken inverkan förkalkylen har på 

det slutgiltiga resultatet. Därefter genomfördes efterkalkyler på de studerade objekten för att 
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verifiera och analysera den svenska sprickmodellens giltighet. För att lyckas med detta krävdes 

noggrant dokumenterad data från arbetsplatsen, samt dokumenterade åtgärder för att minska 

sprickrisken. Utan denna information hade efterkalkylerna varit osäkra och arbetets validitet 

hade minskat.  

En annan viktig faktor för att bredda analysen var att identifiera vilka parametrar som 

påverkar resultatet. Eftersom en stor mängd mätdata tillhandahölls genom fältarbetet kunde 

detta undersökas. Faktorer som är abstrakta och svåra att kalkylera kunde därmed betraktas 

översiktligt och vävas in i uppföljningen av den svenska sprickmodellen. 

1.5 Omfattning och avgränsningar 

Arbetet har genomförts vid Luleå Tekniska Universitet under hösten 2016. För att förstå 

underliggande problematik och uppförande för materialet betong gjordes en litteraturstudie av 

betong som material och bakomliggande orsaker till sprickor till följd av hydratationsvärme. 

För att kunna se trender från analysen krävs ett relativt stort antal objekt att studera. Vid 

enskilda fall är det svårt att dra slutsater eftersom många osäkra faktorer finns kring fältarbetet. 

Därför har det varit viktigt att studera ett flertal konstruktioner som gjutits under olika 

förutsättningar.  

De efterkalkyler som gjordes koncentrerades till metod 3. Det är den mest använda metoden 

idag och det beräkningsprogram som använts är ConTeSt Pro. Anders Hösthagen (BOSTEK) 

och Vilmer Andersson-Vass (Svevia) har hjälpt till med simuleringar och efterkalkyler.  Vissa 

materialparametrar och förutsättningar är svåra att modellera helt korrekt, men detta gjordes 

utifrån den kunskap som finns inom referensgruppen. 

Väderdata hämtades från SMHI där den närmsta mätstationen antogs ge så liknande 

förutsättningar som möjligt jämfört med den aktuella byggarbetsplatsen. Ingen hänsyn tagits 

till kylande effekt av regn eller värmande effekt från solstrålning i beräkningsmodellen. Vidare 

har endast halva tunnelnmonoliten modellerats i ConTeSt, detta för att spara tid och 

effektivisera arbetet. 
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2 TEORI 
 

2.1 Betongens egenskaper 

Då betongen är färsk har den ingen hållfasthet, men så fort betongen stannar av i gjutformen 

påbörjas tillväxten av hållfasthet. Detta sker genom en serie av komplexa hydratationer. Denna 

process är exoterm, vilket innebär att värme alstras i konstruktionen då betongen hårdnar. 

Cementkornen fortsätter att hydrera så länge vatten finns att tillgå. Ju längre avståndet mellan 

cementkornen är initialt, desto mer utrymme finns för porer (Harrison, 2003). Därav minskar 

betongens hållfasthet med höga vatten-cement tal (vct). Vattencementtalet kan minskas utan att 

tillsätta ytterligare cement genom att addera tillsatsmaterial. Dessa tillsatsmaterial är vanligtvis 

slagg, silikastoft eller flygaska (Almgren et al., 2013).  

𝑣𝑐𝑡𝑒𝑘𝑣 =
𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛

(𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡+𝑘∗𝑡𝑖𝑙𝑙𝑠𝑎𝑡𝑠𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙)
 (2-1) 

Vattencementtalet anges för cementpastan, som är en del av betongen. Den andra delen av 

betongen är ballasten, som består av sten i olika fraktioner. När cementpastan och ballasten 

blandas omger cementpastan ballastmaterialen och binder dem samman, vilket skapar 

betongen. 

För anläggningskonstruktioner som broar och tunnlar används anläggningscement. 

Cementet är då malet i grövre fraktioner vilket reducerar hydratationen och värmeutvecklingen. 

Övriga fördelar jämfört med traditionellt byggcement är enligt (Almgren et al., 2013): 

o Mindre risk för angrepp från sulfater eller havsvatten.  

o Mindre risk för skadliga ballastreaktioner. 

o Bättre frostbeständighet. 

 Hydratation 

Så fort cement och vatten möts startar flertalet kemiska reaktioner som kallas 

hydratationsprocessen. Det som sker är att då cementet startar reagera med vattnet bildas 

cementgel och Ca(OH)2 (kalciumhydroxid). Då andelen cement är liten är avståndet mellan 

cementpartiklarna stort, och vid hög andel cement är avståndet tvärtom litet, som visas i figur 

2-1. Detta innebär att då cementgel och gelporer expanderar minskar kapillärporernas storlek 

och därmed betongens porositet med minskat vct (Almgren et al., 2013).  

 

Figur 2-1. Schematisk bild för utveckling av cementgel. Högt vct till vänster, lågt vct till 

höger. Återskapad figur från (Almgren et al., 2003). 

Gelporer 
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Initialt är strukturen mellan cementkornen svag, men allt eftersom cementet reagerar med 

vatten i flertalet kemiska reaktioner sker tillväxt av cementgelen och partiklarna växer samman. 

Därefter sker hydratationen så länge fritt vatten finns tillgängligt. Så fort den relativa 

fuktigheten i betongen sjunker under 95 % upphör hydratationen (Killoh et al., 1989 hämtat 

från (Harrison, 2003)).  

Hur långt gången hydratationsprocessen har kommit är svårt att precisera. En godtagen 

approximation för ingenjörsarbete är att se hydratationsgraden α som kvoten mellan den 

avgivna värmen och den potentiella värmen i betongmassan (van Breugel, 1998). 

𝛼(𝑡) =
𝑄(𝑡)

𝑄𝑚𝑎𝑥
 (2-2) 

Hur hydratationen utvecklas styrs av en rad parametrar. Den stora skillnaden ligger i hur 

snabbt de kemiska reaktionerna sker, och därmed hur lång tid det tar för betongen att härda. De 

viktigaste parametrarna är enligt (van Breugel, 1998): 

o Kemiska sammansättningen hos cementet 

o Kornstorleken hos cementet 

o Vattencementtalet. 

o Temperaturen vid gjutstart, Tgjut 

o Typ och mängd av tillsatser 

Hydratationsprocessen går snabbare med ökad temperatur, vct och med minskad 

partikelstorlek hos cementet. Dock överstiger vanligtvis inte hydratationsgraden 70-80 % i 

praktiken (van Breugel, 1998).  

 Temperaturutveckling 

Temperaturen stiger i betongen direkt efter gjutning. Detta till följd av den exoterma 

hydratationsprocessen som beskrivs tidigare i avsnitt 2.1.1. Betongtemperaturen kan studeras 

på två nivåer, micro- och macronivå (van Breugel, 1998). Betongens temperaturutveckling på 

micro-nivå avser de kemiska reaktionerna som avger värme. I detta avsnitt fokuseras dock på 

macro-nivå, det avser hur hela strukturen utvecklas. En stor roll i hur temperaturen utvecklas 

spelar den färska betongens temperatur. Det eftersom den initiala värmen snabbar på 

hydratationsprocessen, vilket i sin tur resulterar i högre maximal temperatur (Springenschmid 

& Breintenbücher, 1998). Andra parametrar som har stor inverkan på temperaturutvecklingen 

är enligt (Emborg, 1989),(Emborg et al., 1997): 

o Möjligt tillsatsmaterial (ex. slagg, flygaska etc.) 

o Värmeegenskaper hos betongen (mängd och typ av cement) 

o Vattencementtal, vct 

o Maximal stenstorlek 

o Storlek och geometri hos konstruktionen 

o Randvillkor för studerat objekt (vind, lufttemperatur, formmaterial, isolering etc.) 

o Artificiell temperaturstyrning (värme- och kylslingor) 

Den maximala temperaturen i konstruktionen uppkommer vanligtvis efter 25-30 timmar 

efter avslutat gjutning (Emborg, 1989). Dock varierar detta med storlek på konstruktionen, samt 

om tillsatsmedel som förändrar hydratationsförloppet används. Vid allt grövre konstruktioner 
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sker en stor mängd exoterma reaktioner samtidigt. Detta leder till kraftfull 

temperaturutveckling, speciellt i de inre delarna av konstruktionen. De yttre delarna av 

betongen svalnar då av betydligt snabbare, vilket innebär en ojämn temperatur och 

spänningsfördelning i konstruktionen (Emborg et al., 1997). I figur 2-2 visas hur 

temperaturgradienten förändras genom tvärsnittet, vanligtvis betraktas medeltemperaturen över 

tvärsnittet vid beräkning av temperaturutveckling. 

 

Figur 2-2. Temperatur i konstruktion (t.v.) och typisk temperaturutveckling (t.h.) hämtad 

från (Jonasson et al., 2001). 

 Mognad och utveckling av hållfasthet 

Betongens hållfasthet utvecklas som en följd av att cementpastan tillstyvnar och binder 

samman ballasten till betong. Under perioden mellan 24 och 36 timmar efter gjutning utvecklas 

E-modulen i betongen som snabbast (Springenschmid & Breintenbücher, 1998). Detta till följd 

av de högsta temperaturerna i betongen som även registreras under detta intervall. Beroende på 

temperaturförhållanden mognar betongen med varierad hastighet. För att kunna beräkna hur 

mycket betongen har mognat, refererar man till den ekvivalenta mognadsåldern för betongen 

vid konstant temperatur av +20 °C (Almgren et al., 2013). Om temperaturen är lägre än 20 °C, 

reduceras den ekvivalenta tiden med en faktor kT, som bestäms för olika cementtyper och 

temperaturer. På så vis kan den aktuella hållfastheten i betongen bestämmas enligt formel 2-3 

tillsammans med tendenskuvor för hållfasthetsutveckling vid 20 °C. Detta är en viktig egenskap 

för att exempelvis kunna beräkna hållfasthet vid formrivning (Harrison, 2003).  

∆𝑡𝑒 = 𝑘𝑇 ∗ ∆𝑡 (2-3) 

Betongens hållfasthet ökar kraftigt under första veckan och anses ha uppnått sin kapacitet 

efter 28 dygn i en temperatur av +20 °C (Almgren et. al., 2013). Dock fortsätter betongen att 

hårdna även en längre tid efter detta, men denna ökning av hållfasthet är så pass liten att den 

inte tas i beaktning vid dimensionering av nya konstruktioner. I figur 2-3 visas en schematisk 

bild över hur betongens hållfasthet utvecklas. 

Fastän betongens temperatur och hållfasthet initialt ökar tillsammans är det viktigt att 

komma ihåg att sprickor i konstruktionen inte uppkommer till följd utav enbart temperatur. Det 

är då spänningarna i materialet överstiger hållfastheten som sprickor uppkommer. Det är därför 

viktigt att ta hänsyn till framförallt E-modulen, värmeutvidgnings- och 
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kontraktionskoefficienter samt betongens viskoelastiska egenskaper (Springenschmid & 

Breintenbücher, 1998),(Emborg et. al., 1997).  

 

Figur 2-3. Schematisk bild över utveckling av hållfasthet hos betong. 

2.2 Tvång 

När betong gjuts utsätts alltid betongen för någon form av förhindrad rörelsemöjlighet, detta 

kallas för tvång (Emborg et. al., 1997). Då den unga betongen gjuts expanderar den, för att 

sedan kontrahera. Eftersom betongen då vidhäftas vid motliggande konstruktioner eller 

underlag kommer spänningar att uppstå i betongen. Hur mycket graden av tvång påverkar 

spänningarna visas schematiskt i figur 2-4.  

 

Figur 2-4. a) Medeltemperatur i konstruktionen. b) Spännings- och hållfasthetsutveckling i 

en mognande betong med delvis och fullt tvång. Hämtade från (Nilsson, 2003) 
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 Typer av tvång 

Att bestämma tvångssituationen för en konstruktion är både avancerat och viktigt (Emborg 

et al., 1997). Tvånget uppkommer från flertalet olika faktorer. Förhindrandet av rörelser kan 

komma av styvhet från anslutande konstruktioner, undergrundens eftergivlighet, motgjutna 

konstruktioners temperatur samt den nygjutna konstruktionens kvot mellan längd och höjd 

(L/H-kvot) (Emborg et al. 1997), (Rostásy, Tanabe, & Laube, 1998). Graden av tvång 

specificeras vanligen som en kvot av vad fullständigt mothåll hade inneburit. Med andra ord 

motsvarar 100 % tvång fullständigt mothåll och 0 % tvång innebär fri möjlighet till rörelser. I 

Emborg et al, (1997) preciseras fyra typfall av tvång som kan representera flertalet 

konstruktioner. 

o Typfall I: Enaxiellt tvång från mothåll längst ände, risk för genomgående 

sprickor. 

o Typfall II: Tvång via gjutfog eller från underlag med risk för genomgående 

sprickor. T ex. randtvång från platta vid gjutning av ramben i plattrambro. 

o Typfall III: Jämn, symmetrisk temperaturfödelning i ex. väggar. 

o Typfall IV Ojämn, symmetrisk temperaturfördelning i ex. fundament. 

Tvånget kan vanligen beskrivas som tre parametrar. Rotationstvång kring x- och y-axel samt 

translatationstvånget i z-led, se figur 2-5. 

  

Figur 2-5. Schematisk bild över tvångssituationen i plattramskonstruktion. 

 Dock förändras tvånget i konstruktionen beroende på gjutetappens längd och höjd. Detta 

eftersom vidhäftningen i gjutfogen är 100 % och en längre gjutfog tillsammans med lägre höjd 

på konstruktionen innebär att tvånget ökar i hela konstruktionen. Tvärtom reduceras tvånget 

med höjden vid korta gjutetapper (Emborg et al., 1997). Vid gjutning av vägg på platta (ex. 

plattram) som gjuts i efterföljande etapper betraktas längden som den dubbla om motgjutning 

sker, detta visas i figur 2-6. Detta ökar tvånget i konstruktionen. Vid kortare gjutetapper gynnas 

även risken för glidning i gjutfogen (Jonasson et al., 2001). 

y 

x 

z 



 

9 

 

 

Figur 2-6. Effekt av motgjuten monolit med stumfog. Hämtad från (Jonasson et. al., 2001). 

 Åtgärder för minskat tvång 

När betongen gjuts på en befintlig konstruktion skapas ett system av de två delarna. På så 

vis kommer båda delarna deformeras som en effekt av spänningarna (Rostásy et al., 1998). För 

att reducera tvånget kan ett antal åtgärder genomföras (Emborg et al. 1997).  

o Dela in konstruktionen i lämpliga gjutetapper. 

o Val av lämplig gjutordning för att minimera gjutetappens längd. 

o Undvikande av onödig vidhäftning mot oeftergivliga underlag, t ex grov betong, 

berg. 

o Etablering av arbetsfogar och glidskikt. 

o Införande av dilatationsfogar. På så sätt kan motgjutning röra sig obehindrat. 

2.3 Sprickor i betong 

Betong har oavsett ålder en låg draghållfasthet jämfört med tryckhållfasthet (Day & Clarke, 

2003). I och med detta armeras vanligtvis konstruktionselement med armeringsjärn för att öka 

bärförmågan i konstruktionens dragna zoner. Krafterna som vanligtvis skapar dessa 

påkänningar uppstår vanligtvis i bruksskedet från nyttiga laster. Sprickor i betongen kan dock 

uppstå i betydligt tidigare skeden utan att yttre laster påförs konstruktionen. Detta kan bland 

annat ske genom plastiska krympsprickor och från temperatursprickor i ung betong. 

 Exponeringsklasser och spricksäkerhet 

För att försäkra sig om att betongen klarar de krav som ställs från yttre miljöbelastningar 

klassificeras betongen enligt tabell 2-1 nedan. Detta för att undvika skador på armering, som i 

sin tur reducerar betongens bärförmåga och livslängd. 

Tabell 2-1. Exponeringsklasser enligt SS-EN 206-1 hämtad från SS-EN 1992-1-1. 

Klass Beskrivning av miljö 
Exempel, informativa, där 

exponeringsklassen kan förekomma 

1. Ingen risk för korrosion eller angrepp 

X0 
För betong utan armering eller 

ingjuten metall: 

-Betong inuti byggnader med mycket låg 

luftfuktighet. 
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-Alla omgivningsförhållanden 

utan där frysning eller upptining, 

nötning, eller kemsika angrepp 

förekommer 

För betong med armering eller 

ingjuten metall: 

-Mycket torr 

2. Korrosion föranledd av karbonatisering 

XC1 Torr eller ständigt våt 

-Betong inuti byggnader med mycket låg 

luftfuktighet. 

-Betong ständigt stående under vatten. 

XC2 Våt, sällan torr 

-Betongytor utsatta för långvarig kontakt 

med vatten.  

Många grundkonstruktioner. 

XC3 Måttlig fuktighet 

-Betong inuti byggnader med måttlig eller 

hög luftfuktighet. 

-Utvändig betong skyddad mot nederbörd. 

XC4 Cykliskt våt och torr 
-Betongytor i kontakt med vatten, inte 

tillhörande exponeringsklass XC2 

3. Korrosion orsakad av andra klorider än de från havsvatten 

XD1 Måttlig fuktighet -Betongytor utsatta för luftburna klorider 

XD2 Våt, sällan torr 

-Simbassänger. 

-Betong utsatt för industrivatten innehållande 

klorider. 

XD3 Cykliskt våt och torr 

-Brodelar utsatta för stänk innehållande 

klorider. 

-Beläggningar. 

-Bjälklag i parkeringsanläggningar. 

4. Korrosion orsakad av klorider från havsvatten 

XS1 
Utsatt för luftburet salt men inte i 

direkt kontakt med havsvatten 
-Bärverk nära eller vid kusten. 

XS2 Ständigt under havsytan -Delar av bärverk belägna i havet. 

XS3 Tidvatten-, skvalp- och stänkzoner -Delar av bärverk belägna i havet. 

5. Angrepp av frysning/tining 

XF1 
Inte vattenmättad, utan avisnings-

medel 

-Vertikala betongytor utsatta för regn och 

frysning. 

XF2 
Inte vattenmättad, med avisnings-

medel 

-Vertikala betongytor hos vägbyggnads-

bärverk utsatta för frysning och luftburna 

avisningsmedel. 

XF3 
Nära vattenmättad, utan avisnings-

medel 

-Horisontella betongytor utsatta för regn och 

frysning. 

XF4 
Nära vattenmättad, med avisnings-

medel eller havsvatten 

-Väg och brofarbanor utsatta för avisnings-

medel. 

-Betongytor utsatta för direkt stänk 

innehållande avisningsmedel och frysning. 

-Skvalpzon på bärverk i havet utsatta för 

frysning. 

6. Kemiska angrepp 

XA1 
Något aggressiv kemisk miljö 

enligt SS-EN 206-1, tabell 2 
Naturliga jordar och grundvatten 
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XA2 
Måttligt aggressiv kemisk miljö 

enligt SS-EN 206-1, tabell 2 
Naturliga jordar och grundvatten 

XA3 
Mycket aggressiv kemisk miljö 

enligt SS-EN 206-1, tabell 2 
Naturliga jordar och grundvatten 

 

I projekteringsstadiet väljs exponeringsklassen. Valet som görs kommer spela in under 

utformningen av byggnaden. Bland annat för täckande betongskikt, och andra parametrar att 

tänka på för konstruktören. Vidare bestämmer också exponeringsklassen vilken risk som 

föreligger vid sprickbildning på grund av temperatursprickor i ung betong, se tabell 2-2. Detta 

genom att säkerhetsfaktorn mot uppsprickning ökar med allvarligare risk mot angrepp. På så 

vis minskar risken att sprickor uppstår. Tillsammans med mängden cement i betongen, eller de 

fullständiga materialparametrarna bestäms säkerhetsfaktorn för temperatursprickor i ung 

betong i enlighet med AMA Anläggning EBE.11 (Svensk byggtjänst, 2016). 

Tabell 2-2. Spricksäkerhetsfaktorer enligt AMA Anäggning EBE.11 (Svensk byggtjänst, 

2016). 

Exponeringsklass 
Materialparametrar 

Fullständiga 360≤C≤430 kg/m3 430<C≤460 kg/m3 

XC2 1,05 1,18 1,33 

XC4 1,11 1,25 1,42 

XD1, XS2 1,18 1,33 1,54 

XD3, XS3 1,25 1,42 1,67 

Konstruktioner utsatta för ensidigt vattentryck 

Alla 1,42 1,67 2,0 

 

Dessa säkerhetsfaktorer presenterades först i BRO 94 (Vägverket, 1999), men har sedan dess 

gjorts om något med hänsyn till de nya exponeringsklasserna från BRO 04 och de nya 

eurokoder som gjorde inträde i slutet på 00-talet.  

 Den svenska sprickmodellen 

Förståelsen för ung betongs beteende utökades kraftigt under 90-talet genom internationell 

uppmärksamhet, samt forskning i Sverige där Luleå Tekniska Universitet gjort stora framsteg 

inom ämnet. Det är ett vanligt fenomen vid gjutning att volymförändringar till följd av 

temperaturändringar återhålls och skapar spänningar i konstruktionen (Emborg et al., 1997). 

Detta kan leda till sprickor. Dessa sprickor påverkar i sin tur vanligtvis inte bärförmågan för 

konstruktioner i armerad betong. Problemet ligger istället i konstruktionens integritet, där 

sprickor kan leda till korrosionsskador på armering  och vittring genom frostsprängning som en 

följd av att gaser och vätskor enklare tränger in i betongen (Bernander, 1998), (Emborg et al., 

(1997). De sprickor som uppkommer är ofta dyra att laga, vilket kan leda till oenigheter mellan 

entreprenör och beställare. Det som kom att bli den svenska sprickmodellen antogs då som krav 

vid nybyggen av anläggningskonstruktioner av dåvarande Vägverket. Detta genom att krav för 

spricksäkerhet antogs i BRO 94 (Vägverket, 1999).  

I BRO 94 återges att ”Risken för sprickor på grund av temperatur och temperaturgradienter 

i betong under härdningsförloppet ska begränsas enligt någon av metoderna i .2, .3 eller .4” 
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(Vägverket, 1999, s.75). Detta återges även i (Svensk byggtjänst, 2016), och refererar till de tre 

metoder som ska användas för begränsning av sprickuppkomst. 

o Metod 1: Innebär att temperaturkrav för luft och gjuttemperaturer ställs. Vidare ska 

krav uppställda för geometri för konstruktionen, cementhalt och simpla 

tvångsparametrar uppfyllas (Vägverket, 1999), (Svensk byggtjänst, 2016) & 

(Emborg et al. 1997). 

 

o Metod 2: Kraven enligt Teknisk Rapport 1997:02 (Emborg et al., 1997) ska 

tillämpas (Vägverket, 1999). Detta innebär i praktiken att typfallen från avsnitt 2.2.1 

har analyserats för ett antal olika scenarion, del B i (Emborg et al., 1997). Genom att 

välja det scenario som återspeglar den aktuella konstruktionen kan den maximala 

töjningskvoten (spänningsnivån) erhållas från tabell i del C i (Emborg et al., 1997). 

 

o Metod 3: Beräkningar av spricksäkerhet genomförs med väl beprövad 

datormjukvara (Vägverket, 1999). Materialparametrar ska vara väl dokumenterade, 

vidare ska även randvillkor och fastlåsningsgrader (tvång) tillkännages. Åtgärder 

mot sprickbildning ska vara kända och beprövade (Emborg et al., 1997). Om ett antal 

parametrar som anges i AMA Anläggning EBE.11 kan handboksmodellen CraX1 

användas, i enighet med Teknisk Rapport 2001:14 (Jonasson et al., 2001). 

För metod 2 och 3 ska de krav för spricksäkerhet som återges i tabell 2-2 uppnås. Maximal 

töjningskvot (eller spänningsnivå) motsvaras av inversen av den aktuella 

spricksäkerhetsfaktorn (Svensk byggtjänst, 2016).   

𝑆 =
1

𝜂𝑚𝑎𝑥 (2-4) 

𝜂𝑚𝑎𝑥 = (
𝜎𝑡(𝑡)

𝑓𝑐𝑡
∗ (𝑡)

)
𝑚𝑎𝑥

 (2-5) 

Där  σt(t) är dragspänning vid en specifik tidpunkt. 

fct
*(t) är draghållfastheten vid samma specifika tidpunkt (reducerad till 

belastningshastigheten enligt bland andra (Emborg, 1989)). 

Vidare enligt (Emborg et al., 1997) kan formel (2-6) även användas som (2-5) för bedömning 

av spänningsnivå. I det fallet bedöms den maximala töjningen mot den kritiska töjningsnivån 

för betongen. 

𝜂𝑚𝑎𝑥 = (
𝜀𝑡

𝜀𝑐𝑡
)

𝑚𝑎𝑥

 (2-6) 

Eftersom en stor del parametrar är väldigt svåra att precisera och modellera är det svårt att 

noga bestämma sprickrisken med de enkla modeller som presenteras ovan. I verkligheten sprids 

både spänningar och hållfasthet i materialet, och kan inte betraktas som konstanta (Emborg et. 

al., 1997). Detta beskrivs mer ingående i (Nilsson, 2000) och (Nilsson, 2003) där partialfaktorer 

plockas fram för att med sannolikhet kunna bedöma sprickrisken. 
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 Typer av temperatursprickor 

Temperatursprickor som sker till följd av bland annat hydratationsvärme, tvång och 

konstruktionens geometri kan delas in i två huvudtyper. Dessa är ytsprickor och genomgående 

sprickor (Emborg et al., 1997), det är även viktigt att skilja på sprickor som uppkommer under 

expansions- eller kontraktionsfasen, se tabell 2-3. 

Tabell 2-3. Spricktyper i expansions- och kontraktionsfas, återgiven från (Emborg et al., 

1997). 

Spricktyp Expansionsfas (Uppvärmning) Kontraktionsfas (Avsvalning) 

Genomgående 

sprickor 

-Uppkommer om skillnaden i 

medeltemperatur är stor mellan 

olika delar av gjutetappen.  

-Även motgjuten betong beaktas 

för sprickor. 

-Uppkommer vanligen i samband 

med tvång från motgjuten 

konstruktion. 

Ytliga sprickor 

-Uppkommer vanligen om 

temperaturskillnaden är stor 

mellan centrala delar och yta. 

-Kan uppkomma vid hastig 

avkylning, t ex avformning vid 

kallt väder. 

 

För genomgående sprickor går sprickan genom tvärsnittet vanligtvis på den nygjutna 

betongen. Dock kan även dessa sprickor uppstå i det motgjutna elementet, till följd av att 

expansionen drar sönder den äldre betongen och sprickor uppstår. De genomgående sprickona 

är vanligtvis orienterade vinkelrätt mot gjutfogen. Oftast uppkommer sprickorna långt ner i 

väggen, där tvånget och spänningarna är som störst och orienterar sig vertikalt en bit uppåt i 

konstruktionen (Day & Clarke, 2003), (Emborg et al., 1997). 

För ytligt belägna sprickor varierar ofta orienteringen. De uppkommer till följd av den 

ojämna temperatur som följer av hydratationen i betongen. Detta innebär att de inre delarna av 

betongen har en högre temperatur än vid ränderna. En följd av detta blir att expansionen i de 

centrala delarna är större än i kanterna. På så vis skapas dragspänningar och ytsprickor uppstår 

(Emborg et al., 1997). De olika spricktyperna visas i figur 2-7. 

 

Figur 2-7. Ytligt belägna sprickor tillsammans med genomgående sprickor i nygjuten 

betong, hämtad från (Emborg et al., 1997) 
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Beroende på i vilket skede betongen spricker får detta olika konsekvenser. Om sprickor sker 

under expansionsfasen (några dygn efter gjutstart) kan de ofta självläka genom att betongen 

svalnar av och sluter de sprickor som uppstått under expansionsfasen. Sprickor i 

avsvalningsfasen sker istället veckor eller månader efter gjutningen. Eftersom dessa uppstår då 

betongen drar sig tillbaka blir de bestående (Emborg et al., 1997). Då sprickorna uppstår efter 

betongen hårdnat men innan den uppnått full hållfasthet spricker de oftast mellan ballasten, 

vilket innebär att de enbart går genom cementpastan (Day & Clarke, 2003). 

 Mekanism vid sprickbildning 

Vid gjutning av betongkonstruktioner uppstår exoterma reaktioner till följd av att cementet 

reagerar med vatten, se avsnitt 2.1.1. Konstruktioner med stora tvärsnittsytor har möjlighet att 

utveckla högre temperaturer än tunna tvärsnitt, då mindre del av värmen kan frigöras vid 

ränderna (Day & Clarke, 2003). Då betongen värms upp expanderar den. Betongen har allt som 

oftast någon form av tvång från omkringliggande konstruktioner. Betongen är helt plastisk när 

den gjuts. Så fort hållfastheten börjar öka och betongen expanderar, uppstår dock 

tryckspänningar till följd av att expansionen återhålls. Eftersom E-modulen i detta läge inte 

hunnit få stor tillväxt är spänningarna låga (Day & Clarke, 2003). Detta bevisas genom Hookes 

lag (2-7) vid små deformationer. 

𝜎 = 𝜀 ∗ 𝐸 (2-7) 

Efter att betongens maximala temperatur har uppnåtts börjar betongen svalna av. Betongens 

hållfasthet ökar hela tiden, vilket innebär att då en liten återgång i töjning sker blir betongen 

spänningslös (Emborg et al., 1997). Då betongen kyls och hållfastheten ökar, minskar även 

kapaciteten att töjningarna avlastas i form av krypning (Day & Clarke, 2003). Ett resultat av 

detta är att konstruktionen utsätts för dragspänningar under kontraktionsskedet. Om 

dragspänningarna i detta fall överstiger draghållfastheten enligt formel (2-5) eller (2-6) uppstår 

troligtvis sprickor i konstruktionen enligt figur 4-2 b). 

Att detta fenomen sker beror helt och hållet på att betongen inte är ett elastiskt material. Om 

så hade varit fallet hade spänningarna återgått till initialvärdet, det vill säga noll, då betongens 

temperatur sjunkit till gjuttemperaturen (Emborg et al., 1997). 

 Åtgärder mot sprickbildning 

För att minska risken för sprickuppkomst finns en rad åtgärder att genomföra. Om åtgärderna 

ska kokas ned handlar det om att minska temperaturskillnaden inom gjutetappen, mellan luft 

och betong och mellan nygjuten betong och motgjutning (Emborg et al., 1997). Åtgärderna mot 

sprickbildning bör tas i beaktning i såväl projekteringsskedet, vid tillverkningen av betongen 

samt på byggarbetsplatsen (Emborg et al., 1997). 

Tidigare, i avsnitt 2.1.2 och 2.2.2, beskrivs hur temperaturen utvecklas samt hur man kan 

minska tvånget. I detta avsnitt beskrivs de produktionstekniska åtgärder som kan göras för att 

minimera temperaturskillnaderna artificiellt. De två mest frekvent använda metoderna är att 

internt kyla den nygjutna betongen med vatten eller värma den motgjutna konstruktionen med 

elslingor. Detta görs för att antingen minska expansionen av den nygjutna delen (vid kylning), 

eller för att öka expansionen av plattan (vid värmning). Detta helt enkelt för att minska tvånget 

mellan de två elementen. 
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Att kyla ned den nygjutna betongen under hydratationsfasen resulterar i lägre maximal 

temperatur. Detta kan ske genom luftkylning i väldigt grova konstruktioner, men vanligtvis 

används kylvatten som pumpas genom rör i konstruktionen (Bernander, 1998). Det är dock 

viktigt att se till att kylan endast sker då den är avsedd att minska temperaturen. Om kylning 

pågår allt för länge efter maximal temperatur har uppnåtts, är risken att spänningarna i stället 

ökar och kylningen blir skadlig för konstruktionen (Bernander, 1998). En viktig faktor för att 

kylningen ska vara effektiv är att vattnet är av tillräckligt låg temperatur. Vidare ska också 

avstånd mellan kylrör, diameter på kylrör och framför allt material på kylrör beaktas. Om man 

väljer plaströr istället för stålrör krävs en ökning av antalet rör med ca 45-50 % för att uppnå 

samma effekt (Bernander, 1998).  

En annan vanlig metod att använda sig av är att värma upp den konstruktion som gjutning 

ska ske mot. Detta kan ske genom extern värme, men för att nå effektiva resultat, vid 

exempelvis vintergjutningar kan värmeslingor gjutas in i bottenplatta vid byggnation av 

konstruktioner liknande plattramar. Detta medför att temperaturen kan styras i den motgjutna 

konstruktionen. Detta studerades av Wallin, Emborg & Jonasson, (1997) som ett alternativ till 

kyla under 90-talet. Precis som för kylningen gäller det att inte värma för länge. Då expanderar 

platta samtidigt som vägg/ramben kontraherar, vilket skapar ökade spänningar. Det är även 

viktigt att kontrollera så att inga kablar är trasiga då detta kan leda till bortfall och ojämn 

expansion (Wallin et al., 1997).  

I extrema fall kan både kylning och värmning användas, men ett val mellan de två beror 

oftast på vad som passar den aktuella byggarbetsplatsen. Finns inte naturligt kylvatten från 

vattendrag i närheten kan det vara mer gynnsamt att använda sig av värme. I andra fall kan det 

vara svårt att få tillräcklig effekt för att driva värmen, vilket kan leda till extrakostnader (Wallin 

et al., 1997). Vidare menar Wallin et. al., (1997) att värme är ett bättre alternativ än kyla vid 

samma maximala spänningskvot, ηmax. Detta för att den höga spänningsnivån är koncentrerad 

till ett mindre område samt under en kortare tid än vid kylning av väggen. 

2.4 ConTeSt Pro 

Ett av de program som kan bedömas som ”beprövat” och därmed godkänt att använda enligt 

metod 3 från avsnitt 2.3.2. är ConTeSt Pro. Mjukvaran är utvecklad av JEJMS Concrete 

tillsammans med Luleå Tekniska Universitet, Cementa AB och PEAB Öst AB. Programvaran 

är ett enkelt Finita Element program (FEM). Programmet är utvecklat för att kunna göra 

temperatur-, hållfasthets-, och sprickriskberäkningar i ung betong (JEJMS Concrete, 2008). 

Modellen beskrivs via block med randvillkor och beräkningsnät, mer om detta och hur 

programmet fungerar i praktiken under avsnitt 3.5. 

 Temperaturberäkning 

De temperaturberäkningar som görs i ConTeSt studeras för en två dimensionell yta i xy-

planet, se figur 2-7 nedan. 
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Figur 2-8. Den studerade ytan för temperaturberäkningar i godtyckligt element. Hämtad 

från (JEJMS Concrete, 2008). 

För att detta ska vara möjligt, antas konstruktionens längd vara nog lång så att värmeflödet 

i z-ledet är så pass litet att det är försumbart. I och med detta kan värmeflödet i z-riktningen 

beskrivas enligt formel (2-8) enligt (JEJMS Concrete, 2008). 

𝑞𝑧 = −𝑘𝑧
𝜕𝑇

𝜕𝑧
≈ 0 (2-7) 

Där  qz = värmeflödet i z-riktningen, W/m2 

 kz = värmekonduktiviteten för värmeflöde i z-led, W/m K 

 T = temperatur i den studerade konstruktionen, °C eller K 

De inre delarna av konstruktionen får därmed värmeledningsekvationen (2-8) enligt (JEJMS 

Concrete, 2008). 

𝜌𝑐
𝜕𝑇

𝜕𝑡
=

𝜕

𝜕𝑥
(𝑘𝑥

𝜕𝑇

𝜕𝑥
) +

𝜕

𝜕𝑦
(𝑘𝑦

𝜕𝑇

𝜕𝑦
) + 𝑄𝐻 (2-8) 

Där  ρ = materialets densitet, kg/m3 

 c = materialets specifika värme per viktenhet, J/kgK 

 ρc = materialets specifika värme per volymenhet, J/m3K 

 kx = värmekonduktiviteten för värmeflöde i x-led, W/mK 

 ky = värmekonduktiviteten för värmeflöde i y-led, W/mK 

 QH = i den studerade kroppen genererad värme, W/m3 

Vidare antas värmekonduktiviteten för materialet vara lika i alla riktningar, detta innebär att 

kx = ky = k. För de yttre ränderna beskrivs värmeflödet enligt nedan från (JEJMS Concrete, 

2008). 

𝑞𝑛 = ℎ𝑠𝑢𝑟𝑓(𝑇𝑠𝑢𝑟𝑓 − 𝑇𝑒𝑛𝑣) − 𝐼 (2-9) 

Där qn = värmeflödet från kroppen till randen längs randytans normal i planet, W/m2 

Studerad yta för temperaturberäkning 

x 

y 
z 
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 hyta = yttre randens värmeövergångstal, W/m2K 

 Tyta = temperaturen på randen, °C eller K 

 Tomg = omgivningens temperatur, °C eller K. Vanligtvis lufttemperaturen. 

 I = till randytan inkommen värmestrålning, W/m2 

Vidare förklaras i (JEJMS Concrete, 2008) hur värmeövergångskoefficienten beräknas om 

omgivande medium är luft med vind i beaktning i (2-10) 

ℎ𝑓𝑟𝑒𝑒 = {
5,6 + 3,95𝑣                   𝑓ö𝑟 𝑣 < 5𝑚/𝑠

7,8𝑣0,78                           𝑓ö𝑟 𝑣 > 5𝑚/𝑠
 (2-9) 

Där hfree = Värmeövergångskoefficienten för fri yta omgiven av luft, W/m2 K 

 v= vindhastighet, m/s 

 Spänningsberäkning 

Den spänningsberäkning som utförs baseras på temperaturberäkningen. Här används samma 

beräkningsnät som för temperaturberäkningen. Då ConTeSt Pro lanserades hade datorerna inte 

samma kraft som idag. Därav beräknades de allra flesta spänningsanalyser med ”Linear Line”, 

vilket innebär att spänningen σz kan varieras antingen i x- alternativt y-riktningen, och beräknas 

som ett medelvärde i den andra riktningen (JEJMS Concrete, 2008). För den mer krävande 

”Plane Surface” beräkningen varieras spänningen σz i både x- och y-led (JEJMS Concrete, 

2008). Detta ger tydligare resultat där spänningskoncentrationen kan preciseras betydligt bättre.  

Dock görs en medelvärdesbildning av tvärsnittet trots att ”plane surface” beräkningen 

används. Detta eftersom kraven på spricksäkerhet är baserade på de äldre kalkyler som gjordes 

med ”linear line”. Detta beskrivs vidare kort i avsnitt 3.5.7. 
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3 METOD 
 

3.1 Litteraturstudie 

Den svenska sprickmodellen introducerades genom (Vägverket, 1999), där särskilda krav 

för reducering av sprickrisker introducerades. Dock ligger mycket forskning och utredningar 

bakom de krav som utgör den svenska sprickmodellen. En stor del av denna forskning 

härstammar från Luleå Tekniska Universitet, där avdelningen för konstruktionsteknik från 

slutet av 1980-talet fram till idag ligger i framkant på forskning om ung betongs beteende. En 

övervägande del av litteraturstudien har därför fokuserats mot den forskning som tog fram den 

svenska sprickmodellen under 90-talet. En av de viktigaste rapporterna är Emborg et al., (1997) 

som utgör metod 2 i den svenska sprickmodellen. Vidare har rapporten Wallin et al., (1997) 

utgjort både underlag för beräkningar och teoretisk bakgrund. Även artiklar och 

konferensbidrag, främst till RILEM rapport 25 och 15, samt ett fåtal böcker har använts som 

bakgrundsmaterial för att bilda en generell kunskap om problemet hos författaren.  

Allt eftersom arbetet fortskridit har artikelsökningar efter ny forskning gjorts för att gräva 

djupare i de beteenden hos betongen som upptäckts under arbetets fortskridande. 

3.2 Kritiska konstruktioner 

För att följa gällande regelverk AMA Anläggning 13  måste sprickbergränsande åtgärder 

genomföras för platsgjutna anläggningskonstruktioner med en beräknad livslängd på över 20 

år. Enligt AMA Anläggning EBE.11 (Svensk byggtjänst, 2016) ska mätning och registrering 

av temperatur ske genom ingjutna givare. Trots detta har problem uppstått när intressanta objekt 

ska identifieras. Detta kan bero på att det inte finns incitament för privata företag 

(entreprenörer) att offentliggöra mätdata, då detta kan vara känslig information i stora projekt. 

I detta projekt har tre stycken tunnlar/broar använts som underlag för kalkyler. Det handlar om 

en nybyggd tunnel samt två stycken äldre konstruktioner från början av 1990-talet. Alla 

konstruktioner är så kallade plattramkonstruktioner. En plattram består vanligen av en 

bottenplatta samt en ram med valv som gjuts på plattan. På så sätt fås en tunnelliknande 

betongkonstruktion, där körbana ofta placeras på valvet. En vanlig typ av plattrambro är 

viadukter med gång- och cykelväg som går under en väg. Vanligtvis är brobaneplattan 

plattrambrons primärbärverk, den plockar upp krafterna som leds ned i sekundärbärverket, 

alltså ramben och bottenplatta som för ned krafterna i grunden (Bergström, Bodin, & Paulsson-

Tralla, 2011). 

 Gamla Uppsala järnvägstunnel 

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF, och Trafikverket har gemensamt hjälpt 

till att förmedla data från ett väldigt stort projekt i Gamla Uppsala. Där byggdes mellan 2014 

och 2016 en järnvägstunnel av Svevia för ostkustbanan med dubbelspår, som blev 610 meter 

lång. Tunnelprojektet beräknades kosta 1,3 miljarder kronor i 2012 år kostnadsnivå 

(Trafikverket, 2016). Tunneln gjöts som en plattram i etapper om 10 meter. Först schaktades 

jord ur och sedan fylldes en bädd med minst 500 mm packad sprängsten. Detta för att kunna 

gjuta på en jämn yta, men också för att minska tvånget då gjutningarna sker på eftergivliga stöd 

(Emborg et al., 1997). Tunneln är 9,5 meter hög och 13,9 meter bred i yttermått. För att ge 
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betongen den brinntid som krävdes för att uppnå tillräcklig hållfasthet innan motgjutning, 

påbörjades gjutningar i mitten av tunneln och vid den södra tunnelmynningen. Tunneln gjöts i 

deletapper som kallas monoliter. Varje monolit är 40 meter lång, men delas upp i 4 deletapper. 

Plattan gjöts i två etapper, på så sätt minskades gjutetappernas längd, vilket minskade tvånget i 

rambenet från underlaget. I figur 3-1 visas att tvånget i rambenet minskar då en gjutfog placeras 

i mitten av gjutettappen. 

 

Figur 3-1. Tvångssituation m.a.p den procentuella reduktionen av temperaturkontraktion 

(Copeland, 1957) hämtat från (Emborg, 1989). 

Var 40:e meter, mellan varje monolit, placerades en dilatationsfog. Dilatationsfogens 

huvudsakliga uppgift är att tillåta rörelser mellan monoliterna. Detta var en viktig egenskap så 

att platta och ramben kunde expandera utan att ytterligare tvång från omkringliggande 

konstruktioner tillkom. En schematisk bild över gjutordning för en monolit presenteras i figur 

3-2.  

 

Figur 3-2. Schematisk bild över hur gjutning av en monolit sker. 

Gjutningen av monoliten började med att de båda bottenplattorna gjöts med några dagars 

mellanrum, gjutfogen placerades i mitten av monoliten. Därefter gjöts en delmonolits ramben 

och valv under en dag, ofta med en månads mellanrum från plattan gjöts. Delmonoliterna gjöts 

med minst 14 dagars mellanrum, men ofta kunde det dröja en månad mellan dessa gjutningar. 

För varje delmonolit kontrollerades väderlek och yttre förutsättningar innan gjutning. Beroende 

av främst luftens- och den färska betongens temperatur bestämdes det vilka sprickbergränsande 

åtgärder som skulle implementeras utifrån de förkalkyler som gjorts. Detta gjordes för varje 

delmonolit, så att töjningskvoten blev så låg som möjligt för varje gjutetapp. Förkalkylerna som 

gjorts baserades på en rad olika yttre faktorer, där lufttemperatur, betongtemperatur och 

gjutetappens längd varierades. Utifrån detta bestämdes de sprickförebyggande åtgärder som 

skulle genomföras, mer om detta i kapitel 3.4. 
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 Ulriksdal 

För att titta på vidare på andra konstruktioner har några äldre objekt identifierats. Det första 

är den tunnel med anslutande tråg som, under hösten och vintern 1989/1990, byggdes under 

stambanan vid Ulriksdal i Stockholm. Då grundvattennivån låg 5,0 meter ovan 

grundläggningsnivå krävdes en sprickfri betong. Under byggnationen av tunneln utfördes tester 

för att se om den då alternativa sprickbegränsade åtgärden värmning av befintlig konstruktion 

fungerade som ett alternativ till kylning av ung betong. Tunneln gjöts i 4 stycken monoliter, 

vilket resulterade i en 41,6 meter lång tunnel. Varje monolit blev då 10,4 meter lång, och även 

i detta objekt gjöts tunneln som en rambenskonstruktion. 

 

Figur 3-3. Schematisk bild över gjutordning för Ulriksdal. 

 Antuna 

Precis som i Ulriksdal byggdes under våren 1993 en tunnel/bro under befintliga spår i 

Antuna, Upplands-Väsby. Denna konstruktion var också en del av det projekt som använde 

värmning istället för kylning som sprickbegränsande åtgärd. Återigen var ensidigt vattentryck 

en viktig faktor för att sprickbegränsande åtgärder kunde krävas, då detta objekt byggdes under 

den dåvarande normen BRO 88, innan kraven på sprickbegränsande åtgärder infördes. 

Tunneldelen gjöts som en monolit på 35 meter, med en gjutfog mellan platta och vägg. Denna 

konstruktion är också en plattram, den är dock något nättare än de andra två objekten som detta 

examensarbete grundas på. 

 

Figur 3-4. Schematisk bild över gjutordning i Antuna 

3.3 Fältarbete 

För att kunna genomföra bra efterkalkyler krävs planering och väldokumenterat arbete. Då 

dokumentation och planering kostar både tid och pengar är forskning ett incitament för att 

kunna dokumentera på ett bra sätt. Tidigare och parallellt bedrivs forskning av Anders 

Hösthagen samt att Vass-Andersson, (2015) har skrivit sitt examensarbete på Kungliga 

Tenkiska Högskolan, med material från tunneln i Gamla Uppsala. Vidare har en majoritet av 

dokumentationen av sprickbegränsande åtgärder som har genomförts på arbetsplatsen gjorts av 

Vilmer Vass-Andersson. Detta under hans tid som trainee på Svevia, där han hade ansvar för 

att sprickbegränsande åtgärder sköttes samt att dokumentation av arbetet genomfördes 
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kontinuerligt. En stor del av detta arbete har dessa uppgifter som bas för utvärderingen av den 

svenska sprickmetoden. 

 Anteckningar från gjutning 

För varje delmonolit skulle ett antal åtgärder göras, för att minska riskerna för genomgående 

hydratationssprickor i betongen. Detta utöver de ordinarie metoder som användes för att 

betongen skulle gjutas så bra som möjligt. Åtgärder för reducering av sprickrisk krävde 

noggrannhet och till stor del planering. Eftersom värmekablar lades på plats redan innan plattan 

gjöts krävdes en avvägning om hur mycket kabel som behövdes för gjutningen av ramben och 

valv, som påbörjades med en månads fördröjning jämte bottenplattan. För gjutningen av 

tunneln i Gamla Uppsala, som pågick mellan 21/10 2014 och 17/3 2016, har dokumentationen 

av gjutningarna inte alltid varit lika utförliga eller vissa fall ej utförda. Detta på grund av 

frånvarande personal, semester eller andra liknande faktorer. För att kunna genomföra en så bra 

efterkalkyl som möjligt användes därför endast delmonoliter med tillräcklig dokumentation och 

uppmätt temperatur i konstruktionen.  

Anteckningarna var uppdelade i fyra kategorier som var väsentliga för att kunna genomföra 

en bra efterkalkyl. 

o Kablar: Redovisade hur värmekablar placerades i plattan, samt vilka längder 

kablarna hade. Kablarna hade alltid en effekt av 40 W/m. Vidare antecknades 

kablarnas start- och stopptidpunkt, om några incidenter inträffade, samt hur isolering 

låg på plattan vid uppvärmning före gjutstart. 

o Mattor: I vissa fall användes värmemattor, dessa kompletterade eller ersatte 

värmekablar, och lades uppe på plattan. Mattorna hade en effekt på 100 W/m2. 

Mattornas start- och stopptid har antecknades, precis som eventuella incidenter och 

förändringar. 

o Kocoverk: Då gjutning genomfördes vid kallt klimat kördes värmeverk för att värma 

upp en tidigare gjuten etapp. Detta för att den föregående etappen inte ska kyla den 

motgjutna randen i för stor utsträckning. För Kocoverk antecknas start- och 

stoppunkt samt hur isolering och täckning av den föregående etappen gjorts. 

o Form/Isolering: Anteckningar om formrivningstider för både inner- och ytterform. 

Även tidpunkter för täckning av valv, samt hur isolering har legat och under vilka 

tider. 

Gjutjournaler för betonghanteringen fanns också dokumenterat för varje delmonolit. Med 

hjälp av dessa kunde betongtemperatur, väderförhållanden, tidpunkter för mottagning av 

betongbilar, samt gjuthastigheten i ramben och valv fastslås. 

 Uppmätning av temperatur 

För att kunna validera temperaturer, och i sin tur töjningskvoter, från datorsimuleringar 

krävdes de verkliga temperaturerna som mätts i konstruktionen. Mätningarna gjordes med två 

maskiner som mäter temperatur i olika mätpunkter med förbestämda tidsintervall. Maskinerna 

som använts är en Testo 177-T4 samt en ConReg 700, som visas i figur 3-5. 

Temperaturmätningen genomfördes genom att två trådar, en koppar och en koppar-nickel, 

kopplades samman. Då skyddshöljet skalades bort och trådarna kom i kontakt med varandra 

kunde temperaturen börja mätas. Trådarna hade en noggrannhet på ±0,5 °C och maskinerna en 
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intern noggrannhet på ±0,3 °C, vilket innebar att systemet mätte med en noggrannhet på mindre 

än ±1 °C (Vass-Andersson, 2015) 

 

Figur 3-5. Temperaturmätare ConReg 700 med sex kanaler. 

För att givaren inte skulle flyttas när betong fyllde formen sattes kablarna fast i 

armeringsjärnen. För att undvika värmeledning från armeringsjärnen fästes kabeln i en 

kolfiberstav med isolering på, då kunde givaren placeras i rätt punkt för mätning, samt undvika 

värmeledning från järnen. 

Temperaturen mättes i samma punkter för att underlätta kalkyler och jämförelser. Dock var 

inte alltid alla givare utplacerade eller fungerande. Även vissa avvikelser för givarnas placering 

kan ha skett, men detta var svårt att kontrollera då de är ingjutna i betongen. Placering för 

majoriteten av givarna är presenterade i figur  3-6, med lokala koordinater i tabell 3-1. All 

mätning skedde offline, det innebar att data inte kunde avläsas förrän mätningen avslutades och 

temperaturloggarna tömdes till en portabel hårddisk. Via mjukvaran Metodia överfördes 

informationen till .mxl-filer. Dessa filer öppnades via Metodias plug-in till Microsoft Excel, 

där temperaturloggar för de olika mätpunkterna presenterades. Mätningarna startades några 

dagar innan gjutningen av ramben och valv. Detta så att sprickförebyggande åtgärder via 

värmning av platta kunde dokumenteras. Tre stycken mätpunkter placerades i mitten av plattan 

på olika avstånd från rambenet. En mätpunkt placerades också i mitten på rambenet, för att 

kunna mäta värmeutvecklingen då betongen mognade. Temperaturen registrerades varje 

halvtimme från start till avslutat mätning. Mätningarna avslutades vanligtvis mellan 6-10 dygn 

efter påbörjad gjutning, men ibland pågick mätningen upp till 15 dygn efter gjutstart.  
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Figur 3-6. Placering av temperaturmätare i platta och ramben, Gamla Uppsala. 

 

Tabell 3-1. Benämning och placering av temperaturgivare. Värden inom parentes från 

modell i ConTeSt. 

Givare Benämning x-koordinat (ConTeSt) y-koordinat (ConTeSt) 

1 Ramben Mitten av ramben (1,35) 3,2 meter upp i ramben (7,45) 

2 BPL V/Ö Mitten av ramben (1,35) Mitt i bottenplattan (3,87) 

3 BPL Kabel En meter från Giv.2 (2,35) Mitt i bottenplattan (3,86) 

4 BPL Mitt Nära mitten av BPL (5,8) Mitt i bottenplattan (3,85) 

 

En annan viktigt temperaturparameter är luftens temperatur. Även denna är uppmätt på 

samma sätt som betongtemperaturen med hjälp av en temperaturlog. Mätningar av luftens 

temperatur gjordes kontinuerligt varje timme för temperatur ute samt inne i tunneln under 

perioden 13/3 2015 till 16/11 2015. Mätpunkterna var placerade 1,5 meter från marken ute, och 

1,5 meter från bottenplattan i tunneln. Utanför intervallet med kontinuerliga mätvärden gjordes 

luftmätningar på vissa delmonoliter. I några få andra fall har lufttemperatur inte varit 

tillgängligt. I dessa fall hämtades temperaturdata från SMHIs mätstation Uppsala AUT Lat. 

59.8586 Long. 17.6253, som mätte luftens temperatur en gång i timmen. Mätning skedde två 

meter ovan mark, och stationen är belägen ca 5 km från tunneln.  

 Sprickkartering 

Den 3-4/11 2016 genomfördes en sprickkartering på båda rambenen på tunneln i Gamla 

Uppsala. Den senaste karteringen gjordes under våren 2016, då några monoliter var relativt 

nyligen gjutna. Därav fanns intresse för att kartera efter sprickor igen, då sprickor kan 

uppkomma några månader efter avslutad gjutning. Vilmer Andersson-Vass, Jonny Nilimaa och 

Petter Eriksson genomförde sprickkarteringen med tillåtelse av Svevia och Trafikverket.  

1 

2 3 4 
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Dubbelspåren installerades samtidigt som karteringen genomfördes, vilket innebar att den 

allra understa delen av tunneln var fylld med sprängsten. Det medförde också begränsat 

utrymme och att det var aningen svårframkomligt. Inga artificiella ljuskällor fanns i tunneln, 

detta innebar att ett bärbart elverk genererade elektricitet till de två lampor som användes. 

Elverket drevs av diesel och sköts i skottkärra för att underlätta förflyttningar. Karteringen 

startades på den östra sidan från den norra mynningen och gjordes endast inuti tunneln eftersom 

schaktet på utsidan var återfyllt. 30 meter in i tunneln från båda mynningarna var rambenen 

täckta med plåtpaneler, vilket försvårade karteringen för dessa sträckor. Då ramben och valv 

gjöts var formen uppbyggd så att genomgående stag höll ihop formarna från både in- och utsida 

på rambenen. Då formarna revs och stagen plockades ut blev hålen fyllda, dock syns de ännu. 

Detta utnyttjades då karteringen genomfördes, då varje delmonolit kunde delas in i åtta vertikala 

zoner, se figur 3-8. Zonerna utgick från det mönster de sju staghålen på varje delmonolit 

skapade. För att rationalisera karteringen av väldigt tunna sprickor (härefter ”småsprickor”) 

som är ≤0,1 mm, räknades dessa in för varje zon på delmonoliten istället för att markera dessa 

i karteringsarken. Viktigt att poängtera är att de småsprickor som räknades för varje zon hade 

vertikal tillväxt. De sprickor som var >0,1 mm noterades enskilt i karteringsarken, liksom de 

småsprickor som hade speciella sprickmönster med mycket förgreningar eller horisontell 

tillväxt.  

För att kunna bedöma sprickors bredd användes en sprickbreddsmätare som CBI 

Betonginstitutet tillhandhållit. Sprickbreddsmätaren var väldigt simpel och bestod av ett 

plastkort med linjal samt flertalet korta linjer på kortändorna. Linjerna hade olika bredd graderat 

från 0,1 mm till 2,0 mm, se figur 3-7. Det färglösa plastkortet fördes över sprickorna, och 

jämfördes med de graderingar som finns på kortet. På så sätt kunde varje spricka bedömas och 

antecknas i karteringsarket. 

 

Figur 3-7. Sprickbreddsmätare som anvädes vid karteringen av Gamla Uppsala. 

Då båda sidorna av tunneln var karterade återstod dokumentationen av karteringsarken. 

Detta gjordes på Svevias platskontor i Gamla Uppsala genom att scanna in alla arken så 

informationen även finns tillgänglig digitalt. Vidare fördes även sprickor och övrig data in i ett 

Excel ark för att utvärderas vidare. 
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Eftersom det var fyllt med sprängsten i den understa delen var fylld med bergkross kunde 

inte karteringen genomföras på samma höjdnivå som tidigare. Istället fick karteringen 

förskjutas lite i höjdled, dock marginellt. Karteringen gjordes främst mellan 0 till 1,5 meters 

höjd från den service- och utrymningsplatå som karteringen gjordes från. 

3.4 Förkalkyl i ConTeSt 

Innan de första gjutningarna skulle ske för tunneln gjordes kalkyler med sprickförebyggande 

åtgärder enligt kraven från AMA anläggning EBE.11, som visas i tabell 2-2. Dessa förkalkyler 

gjordes i ConTeSt Pro av Anders Hösthagen på dåvarande Projektengagemang under 2014. 

Information kring hur dessa förkalkyler genomfördes delgavs under ett möte på BOSTEK 

(Betong & Stålteknik) under ett möte den 2/11 2016 med Anders Hösthagen, Kjell Wallin, 

Vilmer Andersson-Vass, Jonny Nilimaa och Petter Eriksson.  

Förkalkylerna baserades på ett antal typfall som baserades på betong- och lufttemperatur 

samt om konstruktionen gjöts fritt eller mot en existerande del. För dessa olika gjutscenarion 

togs sprickbegränsande åtgärder fram för att klara kraven enligt tabell 2-2. De 

sprickbegränsande åtgärder som togs fram i förkalkylen låg till grund för vad som gjordes på 

plats då gjutningen genomfördes. Ingen materialutvärdering hade gjorts då förkalkylen gjordes. 

Detta gav spricksäkerheten S=1,25, vilket i sin tur gav maximal töjningskvot η=0,8. Då en 

materialutvärdering gjordes under 2016 kördes förkalkylen om med de nya 

materialparametrarna, för att undersöka eventuella skillnader. När förkalkylen gjordes var det 

omöjligt att förutspå lufttemperaturen, därför modellerades inga temperaturförändringar i luften 

VOT 

VAL

RAMBEN 

BOTTENPLATTA 

Zon 1 Zon 2 Zon 3 Zon 4 Zon 5 Zon 6 Zon 7 Zon 8 

Diagonal spricka 

Hörnspricka 

Mittspricka >0,1 mm 

Småsprickor ≤0,1 

mm 

Figur 3-8. Exempel för sprickor i delmonolit. Zonindelning efter staghål. 
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i förkalkylen. Istället beräknades olika scenarion där luft- och initial betongtemperatur 

varierades, mer om detta i avsnitt 4.3.  

3.5 Efterkalkyl i ConTeSt 

Det huvudsakliga arbetet har varit att återskapa de förhållanden som rådde under gjutningen, 

för att kunna göra så noggranna efterkalkyler som möjligt. Detta kan endast göras rättvist med 

hjälp av datorverktyg, som i detta arbete gjorts i ConTeSt (Concrete Temperature & Stress) 

version 5.0. Efterkalkylerna gjordes för att kunna jämföra förkalkyl mot efterkalkyl, men också 

för att kunna se hur väl de sprickförebyggande åtgärderna fungerade. I följande avsnitt 

presenteras den metod som använts för att skapa de efterkalkyler som gjorts i detta 

examensarbete. Ett möte hölls 7/6 2016 med Anders Hösthagen för att lära ut grunderna i 

ConTeSt. Vidare har manualen (JEJMS Concrete, 2008) använts som stöd, främst i början av 

modelleringen. För mer ingående frågor kring modellering i programmet har främst Anders 

Hösthagen konsulterats. Inga förkalkyler var dokumenterade för Antuna och Ulriksdal, dock 

gjordes efterkalkyler på samma vis som för Gamla Uppsala även för dessa två. 

 Modell och Geometri 

Första steget för att skapa en modell i ConTeSt var att rita ut en grov skiss i form av slutna 

block. Tunneln modellerades utifrån fyra stycken block; mark, grusbädd, betongplatta och 

ramben/valv. För att minska modellens storlek, och därmed minska beräkningstiderna 

modellerades endast hälften av tunneln, dvs ett av rambenen samt hälften av plattan och valvet, 

detta möjliggjordes eftersom konstruktionen var symmetrisk. Markblocket gjordes tre meter 

djupt för att värme från mark skulle modelleras på ett bra sätt. Utifrån det gjordes modellen 

enligt de ritningar som tillhandahölls. Grusbädden gjordes en halv meter djup, vilket var 

minimikravet för alla tre konstruktioner. Olika randvillkor användes på plattans överkant, 

därför sattes två extra noder ut på denna rand. Vidare modellerades ramben och valv. Även där 

sattes några extra noder ut för att kunna efterlikna de förhållanden som rådde i verkligheten. 

Längden på beräkningen i tid ställdes även in så att kalkylen inte skulle avbrytas i förtid. Detta 

varierades för varje enskild delmonolit och konstruktion. 
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Figur 3-9. Block och innerpunkter från ConTeSt (monolit 10.2.2 Gamla Uppsala) 

 Blockens storlek justerades med hjälp av att noderna ställdes in med hjälp av 

koordinatsystemet i ConTeSt, så att modellen såg ut som halva tunneln enligt ritningarna. 

Eftersom de sprickförebyggande åtgärderna varierade beroende på etapplängd och yttre 

förutsättningar fanns en rad alternativ för hur värmeslingor skulle dras. Detta fick modelleras 

enskilt för varje gjutetapp efter vad som antecknats från arbetsplatsen enligt avsnitt 3.3.1.  

I programmet ritades modellen i två dimensioner, men i kalkylen räknade programmet med 

en längd på konstruktionen. De värmeslingor som lades i betongplattan modellerades därför 

som punkter eftersom de till största del är orienterade i längdriktningen. Beroende på hur långa 

värmeslingor som använts enligt anteckningarna har antalet innerpunkter varierat. Detta gjordes 

överslagsmässigt genom att summera längden av slingorna och dividera med delmonolitens 

längd (10 m), och till sist runda ned till närmsta heltal. I förkalkylen föreskrevs en viss längd 

på värmeslingorna, men på arbetsplatsen fanns inte alltid rätt längder vilket resulterade i lite 

skillnader mot förkalkylens sprickbegränsande åtgärder.  

 Beräkningsnät- Mesh 

ConTeSt är ett program vars beräkningar görs i form av finita element. När finita element 

ska beräknas krävs randvillkor och ett beräkningsnät för att kalkylen ska kunna genomföras 

(JEJMS Concrete, 2008). I ConTeSt genererades detta mesh (från engelskans maskor eller nät) 

automatiskt under fliken ”computation mesh”. Dock gick det att ställa in hur stora maskorna 

skulle göras under fliken ”element size”. Tanken med detta var att skapa ett finare mesh vid 

känsliga områden, så att en noggrannare beräkning erhölls. Samtidigt gjordes meshet grövre i 

de områden som inte var speciellt väsentliga för kalkylerna, exempelvis markblocket. På så sätt 

minskades antalet beräkningselement och kalkyltiderna reducerades.  
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Vid temperaturslingorna gjordes meshet väldigt tätt, eftersom det är möjligt att ställa in en 

gradvis minskning av elementen med utgång från en viss punkt eller rand. Detta utnyttjades 

också i den undre delen av rambenen, där töjningskvoten och temperatur har störst betydelse 

för uppsprickning. Block 4, ramben och valv, modellerades med ett mellangrovt mesh. Men 

eftersom noder lades in i mitten av rambenen, kunde de undre ränderna i rambenen modelleras 

för sig. Där skapades en annan storlek på meshet genom att högerklicka på randen och tycka på 

”create size at boundry…”. I och med detta kunde ett finare mesh skapas i den undre delen av 

rambenet. För att modellens noggrannhet skulle vara tillfredsställande föreslog Anders 

Hösthagen att sju-åtta element skulle rymmas i bredd mellan rambenens ränder. 

 

Figur 3-10. Genererat beräkningsnät med varierad storlek på elementen (monolit 10.2.2). 

 Materialparametrar 

Nästa steg i att skapa modellen var att ge materialegenskaper åt de geometrier som skapats. 

I ConTeSt fanns en materialdatabas att välja fördefinierade material från. Det gick även att 

skapa egna recept för material och betong. Detta hade gjorts tidigare under 2016 för betongen 

som användes i Gamla Uppsala. Vid mötet på BOSTEK den 2/11 2016 erhölls utvärderade 

materialparametrar från Anders Hösthagen, som importerades till Materialdatabasen i ConTeSt. 

En stor del av de fördefinierade betongtyperna är äldre utvärderingar från 90-talet, dock finns 

en nyare katalog från 2008, med anpassade hållfasthetsklasser till Eurokod 2. För Gamla 

Uppsala användes de utvärderade Materialparametrarna för  C30/37 Ostkustbanan. För Antuna 

och Ulriksdal användes materialparametrar från standardbiblioteket från 2008. Kjell Wallin 

från BOSTEK föreslog att C32/40 skulle användas, då det var representativt för det material 

som användes vid bygget av dessa konstruktioner. I tabell 3-2 till 3-4 presenteras typmaterial 

för de olika blocken, materialparametrarna är hämtade från ConTeSt. 
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Tabell 3-2. Materialparametrar för Gamla Uppsala. 

Parameter Block 1 Block 2 Block 3 Block 4 

Benämning Mark Sprängsten Platta Ram 

Material Finkornig jord Grovkornig jord Ung C30/37 Ung C30/37 

Densitet, kg/m3 1700 2200 2350 2350 

Värmekapacitet, 

J/Kg K 
1950 1400 1000 1000 

Värmekonduktivitet, 

W/m K 
1,4 2,1 

0-120 eq.h: 1,7 

120- eq.h: 2,1 

0-120 eq.h: 1,7 

120- eq.h: 2,1 

Cementtyp 

Cementhalt, kg/m3 
- - 

Anläggning 

365 

Anläggning 

365 

vct - - 0,48 0,48 

 

Tabell 3-3. Materialparametrar för Ulriksdal 

Parameter Block 1 Block 2 Block 3 

Benämning Mark Platta Ram 

Material Grovkornig jord Mogen C32/40 Ung C32/40 

Densitet, kg/m3 2200 2350 2350 

Värmekapacitet, 

J/Kg K 
1400 1000 1000 

Värmekonduktivitet, 

W/m K 
2,1 1,7 

0-24 eq.h: 1,7 

24- eq.h: 2,1 

Cementtyp 

Cementhalt, kg/m3 
- 

Anläggning 

390 

Anläggning 

390 

vct - 0,45 0,45 

 

Tabell 3-4. Materialparametrar för Antuna. 

Parameter Block 1 Block 2 Block 3 Block 4 

Benämning Mark Grusbädd Platta Ram 

Material Finkornig jord Grovkornig jord Mogen C32/40 Ung C32/40 

Densitet, kg/m3 1700 2200 2350 2350 

Värmekapacitet, 

J/Kg K 
1950 1400 1000 1000 

Värmekonduktivitet, 

W/m K 
1,4 2,1 1,7 

0-24 eq.h: 1,7 

24- eq.h-: 2,1 

Cementtyp 

Cementhalt, kg/m3 
- - 

Anläggning 

390 

Anläggning 

390 

vct - - 0,45 0,45 

 

För konstruktionerna från Gamla Uppsala modellerades både platta och ramben från det att den 

var färsk. För Antuna och Ulriksdal fanns inga tidsangivelser för gjutningen av plattan. Därför 

modellerades de som mogen betong från starten på de beräkningarna. I de block där betongen 

valdes som ung betong, skulle fyllning av formen simuleras. Detta gjordes genom att bestämma 

tidpunkter för betongens fyllnadstakt i formen under fliken ”filling rate…”. I gjutjournalerna 

från Gamla Uppsala fanns tidpunkter antecknade för när gjutning startades, då rambenet var 
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fyllt och när valvet var färdiggjutet. Med hjälp av dessa tidpunkter kunde fyllnadstakten 

simuleras. För Antuna och Ulriksdal valdes fyllnadstakt till 0,5 m/h enligt (Wallin, Emborg, & 

Jonasson, 1997). 

När blocken definierats med material var nästa steg att tilldela ränderna dess 

materialegenskaper. Att definiera ränder var en stor del av modelleringen. Dels för att de 

verkliga förhållandena  skulle efterliknas så gott som möjligt. Men också för att ränderna 

varierades med tiden. Ett flertal ränder bytte exempelvis material eller randtyp upp till 3 gånger 

under beräkningen. En sådan rand kunde vara kanten på plattan som först var modellerad som 

träform, för att sedan bli fri yta (luft) till att modelleras som isolering vid uppvärmning med 

värmekablar. För ränderna som har en fri yta definierades ett isoleringsmaterial. Detta innebar 

att ett värmeövergångstal bestämdes för varje rand. Värmekonduktiviteten är en 

materialparameter, vilket innebar att värmeövergångstalet hos randen varieras med tjockleken 

hos isoleringsmaterialet. 

Tabell 3-5. Standardkatalogen för isolerigsmaterial. 

Material Värmekonduktivitet, W/m K 

Trä 0,14 

Järn 45 

Aluminium 202 

EPE Skumplast 0,036 

Glasull 0,055 

Mineralull 0,055 

Cellplast 0,036 

I standardkatalogen ingick ytterligare ett alternativ. Det beskrevs som ”fri yta”, och valdes 

för ränder som inte hade någon isolering, utan blocket mötte luften direkt. Fri yta hade ingen 

värmekonduktivitet, utan beskrevs med värmeövergångstalet 500 W/m2 K. 

En annan parameter som påverkade värmeövergången i modellens ränder var vindens 

hastighet. Hur vinden påverkar beräkningsmodellen beskrivs i avsnitt 2.4.1. Hur 

vindhastigheten valdes påverkade värmeövergången i betydelsefull utsträckning. En första 

tanke var här att utgå från vinddata från SMHI, liknande temperaturdata enligt avsnitt 3.3.2. 

Detta förkastades dock, då tunneln befinner sig under marknivå, vilket bör ha reducerat vinden 

mot konstruktionen kraftigt. En ytterligare faktor som reducerade vindhastigheten mot 

konstruktionen var formen som byggdes för att kunna gjuta betongen. Reglar byggde ut från 

formskivorna vilket skapade luftfickor som bromsade luftflödet mot formen. Utifrån detta, 

valdes vindhastigheten till 1-2 m/s beroende på hur väl temperaturberäkningen föll ut mot den 

uppmätta temperaturen. 

På samma sätt som med vinden justerades träformarnas tjocklek så att värmeövergången 

minskades eller ökades beroende på hur väl värmekalkylen från ConTeSt föll ut. Eftersom det 

var svårt att vikta hur väl formplywooden och reglarna isolerade tillsammans modellerades 

dessa två som en tjockare formplywood. I verkligheten var formskivan 22 mm, men i och med 

reglarnas inverkan modellerades skivan vanligtvis som 28-30 mm för att uppnå uppmätt 

temperatur i rambenet. 
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 Temperaturparametrar 

Den parameter som enskilt störst vikt lades kring var att modellera och efterlikna 

temperaturen i dels luften, men framförallt i betongkonstruktionen. De uppmätta 

lufttemperaturerna som erhölls enligt avsnitt 3.3.2 fördes in i ConTeSt-modellen. Efter kalkylen 

hade körts jämfördes temperaturen med de uppmätta betongtemperaturerna i ramben och platta. 

För att lyckas med detta krävdes en modell som överensstämde med de verkliga förhållanden 

som försiggick vid värmning och gjutning av konstruktionerna.  

En väsentlig yttre faktor som påverkade temperaturutvecklingen och avsvalningen i den 

nygjutna betongen var luftens temperatur. I ConTeSt kunde luftens temperatur väljas som ett 

konstant värde som körs genom hela beräkningen, eller varieras med tiden. Då kalkylerna ofta 

sträckte sig över 1500 timmar (ca 2 månader) hann temperaturförändringar ske i allt för stor 

grad för att kunna använda sig av konstant temperatur. Då temperatur skulle modelleras i 

ConTeSt gick det inte att importera data. Istället matades tid-temperatur punkter in manuellt. 

För att detta skulle kunna ske på ett rationellt sätt gjordes ett Exceldokument där den uppmätta 

temperaturen med tidsstämpel fick ändras. Den verkliga tiden sattes inte in i ConTeSt, det var 

i stället den relativa tiden i timmar, från det att kalkylen startade. För att få kontinuitet i 

beräkningarna startades alltid beräkningen från och med gjutstarten av bottenplattan för den 

monolit som skulle beräknas. Den verkliga tiden räknades på så sätt om till relativ tid från 

gjutstart av bottenplatta.  

Då det skulle ta allt för lång tid att mata in lufttemperatur för varje timme gjordes en 

anpassning till den verkliga temperaturkurvan. Betongens mognande styrs till del av luftens 

temperatur (Almgren et al., 2013). Med detta i åtanke gjordes därför en tätare och bättre 

temperaturprofil i ConTeSt för de tidsspann då platta och ramben gjöts. Då plattans hållfasthet 

växt till gjordes väldigt grova temperaturpassningar för att arbetet skulle effektiviseras. Vidare 

valdes de anpassade temperaturpunkterna som toppar och dalar i temperaturprofilen, se figur 

3-11. Detta för att ConTeSt modellerade temperaturen linjärt mellan två punkter, och därför 

fanns inte något incitament att registrera datapunkter som inte hade gjort skillnad för kalkylen. 

Alla ränder som vetter mot en fri yta ges denna temperaturprofil. Isolermaterial och övriga 

egenskaper justeras för varje enskild rand med dess egenskaper. Ränder som inte möter fri yta, 

som exempelvis ränder som ”delar” konstruktionen, finns inte i verkligheten utan bara i 

modellen. Dessa anses vara adiabatiska, vilket innebär att ingen värme tillkommer eller bortförs 

(JEJMS Concrete, 2008). 
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Figur 3-11. Anpassning av lufttemperaturens mätpunkter i ConTeSt (Monolit 5.2.1). 

En annan viktig parameter för vilken maximal temperatur betongen nådde var den  initiala 

betongtemperaturen, Tgjut. I Gjutjournalerna hade den initiala temperaturen på betongen 

antecknats. Men eftersom varje bil med betong innehöll 7,5 m3 och totalt 230 m3 betong krävdes 

per delmonolit finns en viss osäkerhet i vad den initiala betongtemperaturen var, då den troligen 

varierade lite för varje leverans. I de första efterkalkylerna bestämdes den initiala 

betongtemperaturen till vad som antecknades i gjutjournalerna. När kalkylerna var gjorda och 

jämfördes med de uppmätta temperaturerna stämde varken starttemperaturen eller maximal 

temperatur i rambenet. I och med detta valdes istället den temperatur som givaren i rambenet 

hade registrerat då betongen fyllde formen som Tgjut. Detta gav en efterkalkyl som följde de 

uppmätta temperaturerna på ett bättre sätt.  

 Sprickbegränsande åtgärder 

Poängen med efterkalkylen var att kunna beräkna betongens temperatur, för att se hur väl 

efterkalkylen stämmer överens mot verkligenheten. I förlängningen var detta ett förarbete för 

att kunna göra en så korrekt spänningsberäkning som möjligt. För att minska de maximala 

töjningarna i konstruktionen genomfördes sprickbegränsande åtgärder enligt förkalkylerna. 

Dessa skulle också modelleras i ConTeSt för att efterlikna verkligheten. De innerpunkter som 

modellerades enligt avsnitt 3.5.1 skulle nu bli till värmeslingor genom att tilldela punkterna 

tidsberoende effekter. Precis som med temperaturen tilldelades punkterna en viss effekt vid en 

viss tidpunkt. Effekten var densamma till en ny punkt lades till med en ny effekt. På detta sätt 

kunde värmekablarnas start- och stopptider modelleras. Även problem på arbetsplatsen som 

exempelvis tillslagen jordfelsbrytare kunde lätt simuleras på samma vis. 

Eftersom värmematta i många delmonoliter användes som komplement eller ersättning till 

värmekablar behövde även dessa modelleras. Detta gick att göra på ett antal olika sätt, men det 

enklaste sättet var att ge de ränder där värmematta låg egenskaperna hos just värmemattan. 

Egentligen genererades värmen i mattan från värmeslingor likt de kablar som ligger i 

bottenplattan, men för sprickriskberäkningar fungerade det lika bra med en jämn värmetillförsel 

över randen (Vass-Andersson, 2015). Värmemattorna innehöll även isolering, så detta 

modellerades också för randen, annars hade verkningsgraden för uppvärmningen blivit väldigt 

låg. 

°
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Tabell 3-6. Egenskaper för sprickbegränsande åtgärder i ConTeSt. 

Sprickbegränsande åtgärd Effekt Isolering 

Värmeslingor 
40 W/m (Gamla Uppsala) 

30 W/m (Ulriksdal & Antuna) 
- 

Värmematta 100 W/m2 20 mm EPE Skumplast 

 

 Värmeberäkning 

Då alla material och värmeparametrar var modellerade så likt de verkliga förutsättningarna 

som möjligt startades värmeberäkningen. Beroende på vad som skulle ske i modellen valde 

ConTeSt hur stora tidsintervall det ska vara mellan varje iteration. Då betongen gjöts eller 

temperaturer i ränder ändrades etc. gjordes tätare iterationer. Som tätast gjordes åtta 

upprepningar per timme. När betongen mognat och få ändringar i temperatur gjordes 

upprepades värmeberäkningen med intervall på varannan, eller upp mot var sjätte timme. Detta 

för att snabba på beräkningen i de intervall där få ändringar inträffade i modellen.  

Då värmeberäkningen var genomförd skulle resultaten definieras. I Programmet gick 

flertalet parametrar att presentera som resultat. Emellertid var endast temperaturen det 

väsentliga för dessa efterkalkyler, då mätdata fanns att jämföra. Under fliken ”Results” valdes 

definitioner för diagram där de punkter där temperaturmätdata registrerats valdes, se tabell 3-1. 

I vissa fall valdes togs även bilder fram där värmekartor redovisar temperaturen i tvärsnittet för 

en viss tidpunkt. Detta var ett nyttigt verktyg för att se om något i ränderna eller blocken verkade 

felaktigt, för att kunna rättas till innan spänningsberäkningen. 

 

Figur 3-12. Temperaturkurvor för mätpunkter (t.v.) Värmekarta vid maximal temperatur i 

ramben (t.h.) (Monolit 5.2.1) 

 Spänningsberäkning 

Utifrån värmeberäkningen skulle spänningarna i konstruktionselementen bestämmas. Dock 

krävdes det att ytterligare parametrar definierades för att kunna efterlikna de yttre faktorer som 

spelade in, främst för tvångssituationen som rådde vid gjutning och betongens mognande. När 

de första datorprogrammen togs fram för denna typ av beräkningar kring mitten på 90-talet var 

datorerna inte speciellt kraftfulla jämfört med dagens datorer. I och med detta gjordes både 

värme och spänningsberäkningar med linjära modeller som baserades på medelvärden i 
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temperaturbildning. Detta har till viss del levt kvar. Dock gjordes kalkylen nu med ”plane 

surface”-verktyget istället för det äldre ”linear line”. Under fliken ”Plane-surface-analysis” 

skapades egenskaperna för den aktuella gjutetappen. Till att börja med beskrevs 

tvångssituationen. Tvånget beskrivs som en koefficient mellan noll och ett, där ett innebär 

fullständigt tvång och noll innebär inget tvång. Plattan ligger på en bädd av grus, därför 

minskade tvånget framförallt för translation och rotation kring x-axeln, jämfört med om 

gjutning hade skett direkt på berggrund. I Jonasson et al., (2001) och Nilsson, (2000) beskrivs 

rotationstvång kring x-axel samt translationstvång bli så pass små att de kan anses vara 

försumbara. Efter konsultation med Anders Hösthagen valdes tvångskoefficienterna enligt 

tabell 3-7. 

Tabell 3-7. Tvångskoefficienter i ConTeSt för de beräknade konstruktionerna. 

Konstruktion 
Translation  

längs z-axel 

Rotation 

runt x-axel 

Rotation 

runt y-axel 

Gamla Uppsala Fri (0,000) Fri (0,000) Full (1,000) 

Ulriksdal Fri (0,000) Fri (0,000) Full (1,000) 

Antuna Fri (0,000) Fri (0,000) Full (1,000) 

 

Nästa steg var att bestämma resiliensen hos den unga betongen. Resiliensen berodde av 

kvoten mellan konstruktionens längd och höjd, vilken påverkade tvånget och därmed töjningar 

hos konstruktionen (Nilsson, 2003). Resiliensen i ConTeSt baserades även på Längd/Höjd 

kvoten hos konstruktionen. Höjden var redan känd, så längden på etappen matades in. Vid 

gjutning av den första deletappen på en monolit valdes konstruktionslängden till 10 meter. Detta 

eftersom den inte hade kontakt med någon annan konstruktionsdel, då den antingen gjöts fritt, 

eller låg i kontakt med en dilatationsfog. För övriga delmonoliter valdes konstruktionslängden 

20 meter. Dessa gjöts mot en redan gjuten etapp, och kunde på så sätt ses som en längre 

sammansatt del för resiliensen. Slutligen importerades en extern fil som reducerar den 

längd/höjd baserade resiliensen. Den filen som användes kunde användas för konstruktioner 

med en höjd över fyra meter, och fanns fördefinierad i ConTeSt bibliotek. 

Då alla egenskaper för tvång, och gjutstart för ramben definierats för resiliens kunde 

spänningsberäkningen startas. När beräkningen var klar skulle resultaten definieras på ett 

liknande sätt som för värmeberäkningen. Både kvoten mellan dragspänning och brottspänning 

samt kvoten mellan dragtöjning och brottöjning är metoder för att beräkna sprickrisknivån 

(Vägverket, 1999). Här valdes metoden att jämföra töjningskvoten. För töjningskvoten 

plockades kurvdiagram fram för maximala-, minimala- och genomsnittstöjningar för block 4, 

dvs ramben och valv. För tidpunkten där den största töjningskvoten erhölls plockades en 

färgkarta över töjningskvoten fram. Från töjningskartan kunde det område där den maximala 

töjningskvoten erhölls identifieras. En medelvärdesbildning skapades med utgång från den 

maximala töjningskvoten. Zonen där töjningskvotens medelvärde kalkylerades gjordes 0,2 

meter hög med  centrum i maximal töjningskvot. Bredden hos zonen var lika med rambenets 

bredd. Varför detta gjordes har sin grund i den äldre beräkningsmodellen ”linear line” då 

töjningskvoten togs fram på detta sätt. Då kraven på töjningskvot är desamma gjordes denna 

medelvärdesbildning för att få en representativ töjningskvot över hela bredden på tvärsnittet i 

det värsta området.  
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Figur 3-13. Typisk töjningsfördelning, medelvärdesbildning skapas över bredden på 

tvärsnittet där töjningskvoten är högst. (Monolit 5.2.1) 

Zonen för medelvärdesbildning sattes in i kurvdiagrammet, och därmed var den 

dimensionerande kurvan för töjningskvot definierad.  

3.6 Sammanställning av data 

Under arbetets gång användes flertalet olika programvaror och olika kalkylmetoder. För att 

kunna sammanställa all data och underlätta jämförelser skapades ett kalkylblad i Excel för varje 

gjutetapp. Som tidigare nämnt importerades mätdata via Metodias Excel plugin. Tidpunkter för 

värmeloggarna följde med, vilket underlättade sorteringen av data. Vidare importerades 

lufttemperatur, vanligtvis från den givare som mätte temperaturen vid tunneln. I övriga fall 

hämtades temperaturdata från SMHIs mätstation i centrala Uppsala. För de äldre 

konstruktionerna, Ulriksdal och Antuna, presenterades lufttemperaturen i Wallin et al., (1997) 

grafiskt. Lufttemperaturen till ConTeSt-beräkningarna anpassades i Excel genom att välja ut 

punkter som passade den uppmätta temperaturen som beskrivs i avsnitt 3.5.4.  

En lathund för tider gjordes för att underlätta modelleringen i ConTeSt, speciellt för de 

sprickförbyggande åtgärderna. De fördes in från de antecknade uppgifterna från dagarna kring 

gjutningen för varje delmonolit, så att åtgärd och tidpunkt kunde kopplas samman tydligare. 

Den stora poängen med sammanställningsarket var framför allt att kunna omvandla tidsformat 

från ÅR-MÅNAD-DAG timme : minut, till den relativa tid som ConTeSt räknar med. Detta 

gjordes relativt enkelt då både gjutstart av platta och ramben var känd, och underlättade 

modelleringen av ränder och värmekablar. Då värmeberäkningarna var klara exporterades det 

kurvdiagram som skapats för punkterna där givarna satt till .txt-format från ConTeSt. 

Värmekalkylen importerades därefter till Excel, detta gjordes även på samma sätt för den 

förkalkyl som använts för aktuell delmonolit. På så vis kunde verklig temperatur, simulerad 

efterkalkyl och förkalkyl jämföras. Detta gjordes genom att visualisera temperaturutvecklingen 

grafiskt. På så vis kunde likheter och skillnader lätt identifieras med avseende på temperatur i 

konstruktionen. 

De beräknade töjningskvoterna exporterades på samma sätt till .txt-format innan de kunde 

importeras till Excel. Med samma metodik som för värmekalkylen importerades töjningsnivån 

y 

x 

z 
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från förkalkylen. För att spara tid skapades en meny där exponeringsklass och 

materialparametrar för betongen valdes. Utifrån dessa val hämtade programmet automatiskt 

den spricksäkerhet som föreskrevs i (Svensk byggtjänst, 2016) från en matris som skapades 

liknande tabell 2-2. Töjningskvoterna i rambenet visualiserades i ett diagram, tillsammans med 

förkalkylen. Från den importerade datan hämtades den maximala töjningskvoten i zonen för 

medelvärdesbildning och jämfördes med den föreskrivna maximala töjningskvoten. Slutligen 

antecknades även sprickorna från sprickkarteringen i menyn, för att skapa en enkel överblick. 

 

Figur 3-14. Meny för sammanställning av töjningskvot i Excel. 

start platta 2015-11-16 07:30

start ram 2015-12-22 06:30

Materialparametrar Fullständiga

>0,1 mm Mittspr. >0.1 mm ≤0,1 mm Exponeringsklass XC4

Spricksäkerhet 1,11

0 0 6 Töjningskvot 0,901

Max. töjningskvot 1,007

1 1 21

Mitt 0,2 mm

Gjutdel 5.2.1 & 5.2.2

Sprickkartering

Töjningsutveckling
Petter Eriksson

X7010B

Tunnel gamla uppsala

Byggnadsdel 5.2.1 V

5.2.1 Öst

5.2.1 Väst

Kontrollera sprickförekomst

En mindre mittspricka i på västra 

sidan. Även fler småsprickor där.

Töjningskvoten ökar då temperaturen 

sjunker kraftigt. 
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4 RESULTAT 
 

Resultatet från efterkalkyler och fältarbete var omfattande. Därför har materialet som 

presenteras i detta kapitel minskats för att istället kunna förklara och redovisa i större 

utsträckning. Fokus kommer cirkulera kring monolit 5.1.2 från Gamla Uppsala, som kan 

representera en typisk etapp där sprickor har uppkommit. Nedan sammanfattas de 

konstruktioner och monoliter som beräknats. Med dokument menas hur väl dokumenterad 

gjutningen är med avseende på temperaturmätningar, anteckningar och övrig dokumentering. 

För de äldre konstruktionerna har dokumentationen begränsats till (Wallin et al., 1997). 

Tabell 4-1. Översikt för de monoliter som behandlas i rapporten. 

Gamla Uppsala 

Monolit Gjutdatum Dokument Exponeringsklass 
Spricksäkerhet, 

S 

Tillåten 

töjningskvot, η 

3.1.1 2015-04-01 5 

XC4/XF4 1,11 0,901 

3.1.2 2015-04-17 4 

3.2.1 2015-05-07 4 

5.1.1 2015-11-25 4 

5.1.2 2015-12-09 5 

5.2.1 2015-12-22 5 

5.2.2 2016-01-26 4 

6.1.1 2015-12-02 4 

6.1.2 2015-11-18 5 

6.2.1 2015-11-04 5 

8.1.1 2015-01-28 4 

9.1.2 2015-02-16 3 

9.2.2 2015-03-12 4 

10.2.2 2015-06-16 2 

Ulriksdal 

1 1989-11-21 - 

XD3/XS3 1,42 0,704 
2 1990-01-23 - 

3 1990-02-08 - 

4 1989-12-14 - 

Antuna 

1 1993-11-11 - XD3/XS3 1,42 0,704 

 

4.1 Geometri för valda konstruktioner 

Geometrin för de valda konstruktionerna skapades från material som ritningar och tidigare 

utfört arbete. Framförallt var de äldre konstruktionerna svåra att återskapa med vetskapen om 

att det blev helt korrekt. Därför användes tidigare beräkningar från Wallin et al., (1997) som 

underlag för att skapa nya ConTeSt modeller. Nedan presenteras punkterna för de block som 

utgjorde geometrin för de tre konstruktioner som efterkalkylerna gjordes för.  
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 Gamla Uppsala 

 

Figur 4-1. Geometri för monolit 9.1.2 Gamla Uppsala 

o Block 1: (7.950;0.000) - (7.950;3.000) - (0.000;3.000) - (0.000;0.000) 

o Block 2: (7.950;3.000) - (7.950;3.500) - (1.000;3.500) - (0.000;3.500) - (0.000;3.000) 

o Block 3: (1.000;3.500) - (7.950;3.500) - (7.950;4.160) - (5.160;4.190) - (4.060;4.200) - 

(1.700;4.250) - (1.000;4.250) 

o Block 4: (1.700;4.250) - (1.700;8.000) - (1.700;11.810) - (3.700;12.110) - (6.000;12.110) 

- (7.950;12.110) - (7.950;13.030) - (3.500;12.980) - (1.020;12.960) - (1.000;12.940) - 

(1.000;8.000) - (1.000;4.250) 

Värmekablarna som lades för etappen var 85,85 och 35 meter långa. Inga värmemattor 

användes alltså för denna etapp, vilket var lite ovanligt. Istället gav detta 205 meter kabel som 

i sin tur resulterade som 17 punkter över plattans halva bredd. Anledningen varför 20 punkter 

inte modellerades var att ett antal meter ”försvinner” eftersom kablarna även lades i 

konstruktionens bredd då avståndet till nästa rad beaktades. Innerpunkternas koordinater 

återfinns i bilaga 1.1. 
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 Ulriksdal 

 

Figur 4-2. Geometri för Antuna. Observera det stora antalet värmekablar. 

o Block 1: (0.000;0.000) - (7.000;0.000) - (7.000;2.000) - (1.000;2.000) - (0.000;2.000) 

o Block 2: (1.000;2.000) - (7.000;2.000) - (7.000;3.000) - (4.000;3.000) - (2.200;3.000) - 

(1.400;3.000) - (1.000;3.000) 

o Block 3: (2.200;3.000) - (2.200;5.000) - (2.200;6.800) - (4.700;7.050) - (7.000;7.050) - 

(7.000;8.000) - (4.700;8.000) - (2.200;8.000) - 

o (1.000;8.000) - (1.000;6.800) - (1.400;3.000) 

När rambenskonstruktionen i Ulriksdal gjöts var värme i befintlig betong fortfarande en 

ovanlig metod att använda sig av. På grund av detta användes väldigt mycket värmekablar i två 

lager, se figur 4-2. Punkternas koordinater presenteras i bilaga 1.2. 

 Antuna 

Antuna var den minsta konstruktionen som beräknades. Då hela tunnelns bredd endast var 

6,9 meter modellerades därför hela tvärsnittet för att få en beräkning som så nära verkligheten 

som möjligt. Eftersom Antuna också var en del av det forskningsprojekt som undersökte 

värmning som en sprickbegränsande åtgärd har även denna konstruktion väl värmd med en stor 

andel värmekablar, se figur 4-3. Innerpunkternas koordinater modellerades enligt bilaga 1.3. 



 

40 

 

 

Figur 4-3. Geometri för Antuna. För denna etapp kalkylerades hela tvärsnittet. 

 

o Block 1: (0.000;0.000) - (8.900;0.000) - (8.900;1.500) - (0.000;1.500) 

o Block 2: (0.000;1.500) - (8.900;1.500) - (8.900;2.000) - (7.900;2.000) - (1.000;2.000) 

- (0.000;2.000) 

o Block 3: (1.000;2.000) - (7.900;2.000) - (7.900;2.650) - (7.450;2.650) - (7.450;2.500) 

- (4.450;2.500) - (1.450;2.500) - (1.450;2.650) - (1.000;2.650) 

o Block 4: (1.450;2.650) - (1.450;6.000) - (1.950;6.500) - (4.450;6.500) - (6.950;6.500) 

- (7.450;6.000) - (7.450;2.650) - (7.900;2.650) - (7.900;6.000) - (7.900;7.000) - 

(4.450;7.000) - (1.000;7.000) - (1.000;2.650) 

4.2  Fältarbete 

 Luftens temperatur 

De mätningar som gjordes för luftens temperatur skiljde sig åt något. De mätningar som 

Svevia gjorde var placerade väldigt nära tunneln, samtidigt som SMHIs mätstation var placerad 

i centrala Uppsala. Detta gjorde att luftens temperatur var något differerande beroende på från 

vilken källa mätdata hämtades. Mätningarna vid tunneln visade sig vara mer jämn än vad 

SMHIs mätningar visade, se figur 4-4. Detta berodde troligtvis på att den massiva 

betongkonstruktionen värmdes upp på dagen, och kyldes ned under natten. Temperaturmätaren 

satt alldeles intill konstruktionen vilket bör ha påverkat lufttemperaturen. Då luften värmdes 

snabbt kylde betongen luften intill, och när lufttemperaturen föll värmde betongen upp den 

intilliggande luften. Dock var temperaturprofilerna väldigt lika, med skillnaden att SMHIs 

mätdata når höge amplituder för maximal och minimal temperatur. Svevias mätningar från 

byggarbetsplatsen visade en jämnare temperatur under den studerade perioden. 
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Figur 4-4. Temperaturmätningar för luften på byggarbetsplatsen och i centrala Uppsala. 

 Sprickkartering 

Under två dagar i November karterades järnvägstunneln i Gamla Uppsala efter sprickor. 

Drygt 1200 meter tunnel karterades, då båda rambenen synades från insidan. Karteringen 

utfördes enligt avsnitt 3.3.3, där en del av målet var att se hur småsprickor uppkommer och om 

dessa har något samband med tvångssituationen, samt till de grövre sprickor som ofta uppstår 

vid höga töjningskvoter.  

 

Figur 4-5. Norra tunnelmynningen inför kartering 2016-11-03. 

För monolit 5.1.2 hittades en grövre spricka. Den återfanns i det västra rambenet och var 0,3 

mm bred. Antalet småsprickor var för denna monolit väldigt högt, detta kan bero på att 

spricktillväxten inte koncentrerades till grövre sprickor, och istället uppstod flertalet 

småsprickor. 
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Figur 4-6. Sprickkartering av östra sidan, monolit 5.1.2. 

 

Figur 4-7. Sprickkartering av västra sidan, monolit 5.1.2. 

I varje zon noterades det antal vertikala småsprickor som uppdagades. Dock hittades även 

småsprickor med horisontell tillväxt och en typ av krackeleringsmönster i flertalet monoliter, 

men inte i 5.1.2. Dessa sprickor ritades in i karteringsarken, men räknades inte som 

småsprickor. Den mittspricka som hittades var troligtvis genomgående. Så var fallet för flertalet 

mittsprickor i monoliter som gjöts i början av byggtiden. För att konstruktionens integritet 

skulle vara intakt lagades sprickorna vanligtvis med en typ av tjärmatta som värmdes på 

betongen med hjälp av gasolbrännare. Detta tätade sprickorna så att fukt inte kunde tränga in i 

VOT 
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RAMBEN 

BOTTENPLATTA 

Zon  1 Zon 2 Zon 3 Zon 4 Zon 5 Zon 6 Zon 7 Zon 8 

0 1 1 3 3 5 1 1 
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43 

 

rambenet. I denna etapp upptäcktes sprickan inte vid den senaste karteringen 22/2 2016, vilket 

innebar att sprickan inte var lagad ännu. Detta kan bero på att monoliten var ganska nygjuten 

vid det karteringstillfället. Att sprickan nu uppdagades kan till viss del bero på långtidseffekter 

som krympning och krypning. Antalet småsprickor för den östra sidan var 15 och för den västra 

sidan 23. Detta kan vara en förklaring till att inte fler mittsprickor hittades. 

Tabell 4-2. Summering av sprickor för monolit 5.1.2. 

Nummer Spricktyp Bredd Lagning 

Östra Ramben 9.1.2 

- Småsprickor ≤0,1 mm - 

Västra Ramben 9.1.2 

1 Mittspricka 0,3 mm Ej lagade 

- Småsprickor ≤0,1 mm - 

 

 

Figur 4-8. Till vänster visas småsprickor i krackeleringsmönster. Till höger visas hur 

genomgående sprickor lagades med bromatta utifrån. 

Då karteringen genomfördes var känslan att antalet vertikala småsprickor ökade närmre 

mitten av monoliten. När antalet småsprickor i de olika zonerna sammanställdes från 

karteringsarken ställdes detta upp i staplar för att se hur den genomsnittliga monoliten ser ut, 

sett till antalet småsprickor, se figur 4-9. Som väntat var det betydligt vanligare med 

småsprickor i mitten av gjutetappen jämfört med sidorna. Sprickorna är mer eller mindre 

normalfördelade över monoliten. Vidare kan placeringen av dessa småsprickor vara kopplad 

till hur stort tvånget är i de olika zonerna. Från figur  3-1 kan graden av tvång schematiskt visas 

enligt (Copeland, 1957 hämtat från (Emborg, 1989)). 
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Figur 4-9. Antal småsprickor fördelat i sprickzonerna totalt, samt genomsnittet per monolit. 

 

4.3 Förkalkyl 

De sprickbegränsande åtgärder som användes vid gjutningarna berodde på de förkalkyler 

som gjorts för att minska risken för temperatursprickor i betongen. Då dessa kalkyler redan var 

gjorda innan gjutningen av tunnel påbörjades beräknades ett antal typfall som ansågs vara 

representativa för några olika scenarion. Främst beroende på temperatur i luft och betong, samt 

de förhållanden som rådde för eventuell motgjutning mot annan konstruktion. För att inte 

överstiga den föreskrivna maximala töjningen projekterades de sprickförebyggande åtgärderna 

i ConTeSt. Då kalkylen understeg kraven från tabell 2-2 fastställdes de sprickförbyggande 

åtgärderna, i form av värmning av befintlig konstruktion för dessa fall. Föreskrivna 

värmningstider, temperaturer, formrivningstider och resulterande töjningskvoter presenteras i 

tabell 4-3. 

Tabell 4-3. Förkalkyler för Gamla Uppsala 

Konstruktionstyp Tgjut Tluft 

Värmning 

före/efter 

gjutstart 

Formrivning Tmax 
Töjningskvot 

ConTest 

Enhet °C °C h/h h °C Tidigt Max Dim. 

Fri gjutetapp, Ram 15 -5 48/48 120 42,9 0,41 0,70 0,57 

Fri gjutetapp, Ram 15 5 0/0 72 43,1 0,03 0,87 0,77 

 

Motgjutning, Ram 15 -5 144/48 120 43,1 0,11 0,91 0,77 

Motgjutning, Ram 15 5 96/24 120 43,1 0,13 0,86 0,77 

Motgjutning, Ram 15 10 72/24 72 42,2 0,14 0,89 0,79 

Motgjutning, Ram 25 20 72/24 72 58,0 0,14 0,90 0,80 

 

Småsprickor
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De sprickförebyggande åtgärder som projekterats dokumenterades i en arbetsbeskrivning, 

där framgick hur värmekablar och värmemattor skulle läggas. Hur isolering skulle läggas samt 

de formrivningstider och när värmekablar skulle köras och stoppas. Ett exempel på hur kablar 

skulle placeras visas i figur 4-10 till vänster nedan. 

 

Figur 4-10. Till vänster visas placering av värmekablar för gjutningar i Tluft< +5 °C. Till 

Höger visas värmekablar i platta från arbetsplats. 

Som figur 4-10 antyder delades värmekablarna upp i två typer. Kablarna har samma 

egenskaper, men de går att starta separat. Detta har i vissa fall utnyttjats, då typ 1 ofta startas 

aningen före typ 2. Då gjutning startas slås ofta typ 1 av för att värme under rambenet uppstår 

till följd av hydratationen. Typ 2 körs då enligt tabell 4-3 för så att värmen i plattan ska 

samverka med värmen, och därmed expansionen, i rambenet. Hur värmning och 

temperaturutveckling bör ske enligt förkalkylen visas i figur 4-11. 

 

Figur 4-11. Förkalkyl för de punkter som mättes vid gjutning av Gamla Uppsala. Tgjut=15 

°C Tluft=-5 °C. Maximal töjningskvot, η=0,77. 

°

Förkalkyl motgjutning ram (15/-5)
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4.4 Efterkalkyl: Temperatur 

 Tidsberoende parametrar 

Temperatur och tillskottsvärme var hörnstenarna för att kunna återskapa de förhållanden 

som rådde runt och under gjutning. Händelseförloppet före, under och efter gjutning skulle 

återskapas i största möjliga mån. Från de anteckningar som togs på arbetsplatsen digitaliserades 

dessa uppgifter i ett Excel ark, se tabell 4-4. På så sätt kunde sprickbegränsande åtgärder och 

andra händelser på arbetsplatsen få en relativ tid från plattans gjutstart, precis som ConTeSt 

räknar med. I och med detta underlättades en stor del av arbetet med att modellera 

konstruktionens tidsberoende variabler i ConTeSt. 

Tabell 4-4. Tidsberoende parametrar för monolit 5.1.2. 

Händelse/Åtgärd Datum : Tid Relativ tid 

Gjutstart platta 5.1 2015-10-29 06:30 0 

Gjutstart Ramben 5.1.2 2015-12-09 06:30 984 

Värmekablar 

Täckning Isolering 2015-12-03 08:00 841,5 

Start Kablar typ 1 2015-12-02 16:30 826 

Start Kablar typ 2 2015-12-02 16:30 826 

Stopp Kablar typ 1 2015-12-09 06:30 984 

Stopp Kablar typ 2 2015-12-10 06:30 1008 

Avtäckning Isolering 2015-12-10 06:30 1008 

Värmematta 

Start Värmematta - - 

Formrivning 

Enkling 2015-12-15 13:30 1135 

Dubbling 2015-12-15 13:30 1135 

Värmeverk 

Start Kocoverk 2015-12-16 08:30 1154 

Stopp Kocoverk 2015-12-23 15:30 1329 

Täckning Isolering Valv 2015-12-15 07:30 1129 

Avtäckning Isolering Valv 2015-12-23 15:30 1329 

 

Något som var lite speciellt för denna monolit var att inga värmemattor användes. Istället 

användes värmekablar för hela bottenplattan. Vidare användes även ett värmeverk för att värma 

upp monolit 5.1.2 innan 5.2.1 skulle gjutas. Detta gjordes för att den motgjutna konstruktionen 

inte skulle vara för kall. För att klara av att värma upp konstruktionen hängdes presenning så 

att mindre luftgenomströmning skulle ske. Värmeverket drevs av diesel, och cirka 2000 liter 

gick åt för att värma monolit 5.1.2 under en vecka. Uppgifterna kring hur formen revs är ej 

fullständiga, där endast sänkning av vagn och tidpunkt för rivning av enkling fanns angivet. 

Där antogs att dubblingen revs samtidigt som övrig form.  

 Rändernas egenskaper 

Utifrån de relativa tider som skapades i Excel (tabell 4-4), modellerades detta i ConTeSt. 

Varje rand som vetter mot fri yta gavs de temperaturegenskaper som luften hade för den 

studerade perioden, se figur 4-12 och 4-13. Därefter gavs de ränder som isoleras av 

formmaterial eller annat dess egenskaper.  
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Figur 4-12. Rändernas egenskaper med värmeövergångstal för monolit 5.2.1 

För värmekablarna modellerades innerpunkt ett, två och tre som värmekabel typ 1. Dessa 

startades och stoppades enligt tabell 4-4. De ränder som ligger mellan blocken beräknar 

ConTeSt utifrån det definierade beräkningsnätet. Dock definieras randen som kommer att 

representera överytan på den betong som ”fyller” modellen. Den randen kallades ”moving 

boundary” och modelleras som fri yta med värmeövergångstalet 500 W/m2 K. Vidare varierade 

temperaturen på samma sätt som för övriga ränder som är riktade mot fri yta. 

 

Figur 4-13. Lufttemperatur för monolit 5.1.2 

 Temperatur i konstruktionen 

Då alla ränder modellerats görs de sista inställningarna innan värmeberäkningen kunde 

köras. De initiala temperaturerna definieras, dels för betongblocken men också för exempelvis 

den understa randen som kallas ”markgräns”. Från gjutjournalerna hämtades 

°

Fri yta 

0-1400: 500 W/m2 K 

          

Dubblig trä 30 mm 

0-1135: 4,667 W/m2 K 

1135-1400: 500 W/m2 

K 

Enkling trä 30 mm 

0-1135: 4,667 W/m2 K 

1135-1400: 500 W/m2 K 

          

EPE Skumplast platta 

0-841,5: 500 W/m2 K 

841,5-1008: 3,6 W/m2 K 

1008-1400: 500 W/m2 K 

          

Adiabatisk rand  

          

EPE Skumplast Valv 

0-1129: 500 W/m2 K 

1129-1329: 3,6 W/m2 K 

1329-1400: 500 W/m2 K 
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betongtemperaturer, Tgjut, för både platta och ramben. Då resultaten från kalkylen visade för 

låga temperaturer i ramben med de antecknade betongtemperaturerna, justerades de något för 

att efterlikna temperaturförhållandena i konstruktionen bättre. 

Tabell 4-5. Starttemperaturer för monolit 5.1.2. 

Konstruktionsdel Tgjut enligt journal 
Tgjut justerad 

Tstart markgräns 

Enhet °C °C 

Betongplatta 5.1 14,5 14,5 

Ramben/Valv 5.1.2 13 16 

Markgräns - 5 

 

Markgränsens värmeövergångstal sattes till 200 W/m2 K. Därefter startades 

värmeberäkningen i ConTeSt. I figur 4-14 nedan visas de temperaturer som mätts i 

konstruktionen som heldragna linjer. De temperaturer som exporterats från efterkalkylen i 

ConTeSt representeras av streckade linjer med samma färg som de mätta värdena. Även 

lufttemperatur och den förkalkyl som användes visas i figuren. De färgade (röda och blå) 

linjerna visar mätpunkterna i plattan, medan temperaturen i rambenet symboliseras av de svarta 

linjerna. Temperaturen i rambenet ökar snabbt för att sedan kylas av. Efter formrivning kyls 

rambenet ned i snabb takt, och anpassar sig därefter till luftens omkringliggande temperatur.  

 

Figur 4-14. Temperatur från mätningar samt efterkal 

Gjutning av monolit 5.1.2 genomfördes i december, vilket var anledningen till att luftens 

temperatur antogs vara -5 °C för gjutningen. Då värmningen av plattan startades, sex dygn innan 

gjutning var temperaturen ca -3 °C. Temperaturen i luften steg dock innan gjutning och vid 

gjutstart var temperaturen ca 8 °C. Detta påverkade både värmningen av plattan och den 

maximala temperaturen i rambenet. Plattans temperatur visade sig vara 5-10 °C varmare än 

°

Temperatur, monolit 5.1.2

Värmekablar 

startas 

Gjutning av 

ramben påbörjas 

Efterkalkyl 

Uppmätt 

Formrivning 
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förkalkylens bedömning. Värmekablarna värmde plattan enligt figur 4-15. Värmeslinga av typ 

1 kördes igång före isolering lades för att smälta bort snö som fallit.  I rambenet uppgick den 

maximala temperaturen i mätpunkten till 43-44 °C, vilket efterkalkylen också beräknade. 

Skillnaden mot förkalkylen var i rambenet 8 °C. Vid gjutstart av ramben hade Tgjut antecknats 

vara 13 °C. Detta visade sig inte riktigt överensstämma med vad de uppmätta temperaturerna 

från rambenet visade. Detta justerades för efterkalkylen i ConTeSt, vilket innebar att Tgjut sattes 

till 16 °C. Temperaturen i rambenet visade sig då stämma väl överens med de uppmätta 

temperaturerna i punkten som de svarta linjerna visar i figur 4-14.  

 

Figur 4-15. Värmekarta från värmning av platta, kort innan gjutstart (980 h). 

Då temperaturen nådde maximal nivå i rambenet, erhölls en värmekarta över 

konstruktionens tvärsnitt, se figur 4-16. 

 

Figur 4-16. Värmekarta vid maximal temperatur i rambenets mätpunkt (1012 h). 
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I takvoten var konstruktionens tvärsnitt som tjockast, detta innebar att avkylningen där också 

gick långsammare än i övriga delar. Därav uppkom också den högsta temperaturnoteringen i 

det området. Dock hade inte någon temperaturmätare placerats där, och därför fokuserades inget 

nämnvärt vidare på det området. Från figur 4-16 kan uppfattningen av att värmekablar av typ 1 

är påslagna vid tidpunkten. Så var dock inte fallet, utan värmekoncentrationen beror på att de 

fortfarande är varma från värmningen av plattan, samt att den värmeutveckling som sker i 

rambenet bidrar till att hålla dessa punkter från att svalna av lika snabbt som övriga 

värmekablar. 

Även avkylningen av rambenet stämde med vad som mättes upp på plats. En något osäker 

uppgift var hur, och exakt när formen revs. Detta visade sig också i efterkalkylen då den 

beräknade temperaturen i rambenet avviker något från det uppmätta kring 1130 timmar. Detta 

innebär att formen troligen revs lite före det som antecknats. För ett antal monoliter användes 

värmeverk för att värma upp den etapp som gjutning skulle ske mot. Detta har beskrivits mer 

utförligt under avsnitt 4.1.1. Värmeverket startades efter 1154 timmar, och gick till en dag efter 

gjutstart av monolit 5.2.1. I och med att värme genererades i tunneln ändrades lufttemperaturen 

i tunneln. Eftersom ingen temperaturmätning fanns tillgänglig i just luften i tunneln, gjordes 

detta manuellt genom att försöka uppnå samma temperatur i ConTeSt-modellen som de 

uppmätta temperaturerna i konstruktionen. Antagandet som gjordes var att temperaturen 

uppgick till 12 °C i luften, och att temperaturen varierades enligt figur 4-14. Då värmeverket 

stod inne i tunneln har de ränder som vetter inåt givits temperaturdata som simulerar effekt från 

värmeverket. De ränder som är på utsidan av tunneln har lufttemperatur som mättes på utsidan 

av konstruktionen. 

 

Figur 4-17. Värmekartan visar effekten av värmeverk i monolit 5.1.2 (1300 h). 
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En kalkyl gjordes även utan att modellera uppvärmningen av monoliten för att se vilken 

effekt värmeverket hade med avseende på temperatur och töjningskvot. För enbart 

temperaturen i konstruktionen hade detta en liten betydelse, där den genomsnittliga ökningen 

av temperatur i modellen var 2-3 °C vid 1300 timmar. 

4.5 Efterkalkyl: Töjningskvot 

Värmekalkylen låg till grund för den andra delen av efterkalkylen, nämligen spännings- och 

töjningberäkningen. Egenskaperna för spänningsfallet för monolit 5.1.2 justerades i ConTeSt. 

Monolit 5.1.1 var gjuten vilket innebar att konstruktionslängden sattes till 20 meter. I övrigt 

valdes inspänningsgraden i de olika riktningarna enligt tabell 3-7.  

 Töjningar i konstruktionen 

Spänningskalkylen var något mer komplicerad och tog för de kalkyler som gjordes ungefär 

15-25 minuter att genomföra beroende på beräkningsnätets storlek, och tidsspannet som 

beräknades. Spänningarna kan endast beräknas för de block som definierades som ung betong. 

Detta innebar för monolit 5.1.2 att block tre och fyra kunde beaktas för spänning- och 

töjningsananlys. Dock beaktades endast block fyra (ramben/valv) i de töjningsanalyser som 

gjordes. Töjningarna i betongen kommer till största del bero av den värme som utvecklas i 

konstruktionen. Med tanke på detta var det för denna etapp intressant att titta på hur 

töjningskvoten förändrades beroende på om tillskottsvärme användes eller ej. Eftersom 

värmeverket kördes i det verkliga fallet, gjordes även en simulering utan tillskottsvärme från 

eventuellt värmeverk. Då följdes den heldragna temperaturkurvan i figur 4-14 både för yttre 

och inre ränder för plattramen. I figur 4-11 visas den förkalkyl som gjordes för typfallet för 

denna monolit. I förkalkylen steg töjningskvoten snabbt efter formrivning, men den 

dimensionerande töjningskvoten låg under gränsvärdet η=0,80. 

För de efterkalkyler som gjorts har fullständiga materialparametrar varit tillgängliga, vilket 

enligt kraven från AMA EBE.11 gav spricksäkerheten S=1,11 och maximal töjningskvot 

ηmax=0,90.  

 

Figur 4-18. Töjningskvot för monolit 5.1.2 ramben från ConTeSt. Minsta och genomsnittliga 

töjningskvoter har uteslutits för att göra figuren lättare att läsa.  
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I figur 4-18 visas fyra stycken kurvor. Alla förklarar hur töjningskvoten i rambenet förändras 

med tiden. Den ljust grå heldragna linjen visar den maximala töjningskvoten i en punkt för hela 

block 4. Detta gav inte en rättvis bild av hur töjningskvoten ser ut ur ett sprickriskperspektiv. 

Istället fokuseras på den del av rambenet där töjningskvoten är som störst. Istället för att bara 

titta på en punkt gjordes en medelvärdesbildning för tvärsnittet i detta område, se figur 4-20. 

 

Figur 4-19. Töjningskvot över tvärsnittet vid 1175 h. 

 

Figur 4-20. Markerat område visar det fält som töjningskvotens medelvärde skapats från. 

Det vita området i figuren visar området där töjningskvoten är som störst (>0,95). 

I figur 4-19 syns det att koncentrationen till höga töjningskvoter uppstod i höjd med 

rambenets bredd, vilket innebar ca 0,7 meter upp i rambenet för denna konstruktion. Detta har 
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tidigare påvisats där (Nilsson, 2003) menar att temperatur tillsammans med tvångseffekten 

leder till att den kritiska punkten för sprickriskanalys ligger på en höjd av rambenets bredd från 

plattan.  

Effekten av värmeverket visade sig också ha betydelse för den maximala töjningskvoten i 

rambenet. Eftersom värme tillkom kontraherade inte konstruktionen lika snabbt i de inre 

delarna. Detta syns i figur 4-20 där den största töjningskvoten är orienterad mot utsidan av 

konstruktionen. Detta visade sig ha en liten betydelse för töjningskvotens medelvärde över 

området, se tabell 4-6 och figur 4-18. 

Tabell 4-6. Effekt av värmeverk med avseende på ηmax. 

Monolit 5.1.2 Maximal töjningskvot, ηmax 

Med värmeverk 0,92 

Utan värmeverk 0,90 

 

 

Figur 4-21. Jämförelse mellan töjningskvot i koncentrerat område. Med Värmeverk (t.v.), 

utan värmeverk (t.h.). 

Förkalkylen visade sig stämma helt okej jämfört med den beräknade töjningskvoten. 

Eftersom förkalkylen var baserad på lägre temperaturer än vad som rådde i verkligheten steg 

inte de maximala temperaturerna lika högt. Formrivning skedde något senare än föreskrivit. 

Dock hade töjningskvoten då uppgått till 0,6, jämfört med förkalkylens 0,45.  Då formen revs 

kyldes rambenet snabbt vilket gav en snabb ökning av töjningskvoten till följd av kontraktionen 

i betongen. Luftens temperatur sjönk även i samband med formrivning, vilket förstärkte denna 

effekt, till skillnad från förkalkylen då temperaturen var konstant. Den högsta noteringen av 

töjningskvoten inträffade efter 1175 timmar, och redovisas i tabell 4-6.  

 Effekter av överskriden töjningskvot 

Draghållfastheten i betongen ökar då betongen mognar. Detta innebar att den aktuella 

dragspänningen, och därmed töjningen, jämförs med den aktuella hållfastheten för varje 

tidpunkt. Detta medför att en konstant töjning ger en sjunkande töjningskvot till det att 

betongens hållfasthet har uppnått full kapacitet. Detta syns tydligt för förkalkylen i figur 4-18, 

till skillnad från efterkalkylen för 5.1.2. Då sänktes lufttemperaturen, samt att värmeverket 

slogs från, vilket gav ökad töjningskvot i detta fall. Detta eftersom betongens hållfasthet inte 

ökade, samtidigt som spänningarna ökade. Hållfasthetsmässigt bör dock inga sprickor 

uppkomma förrän töjningskvoten överstiger 1. Dock är detta väldigt svårt att mäta, samt 
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nästintill omöjligt att återskapa de förhållanden som rådde vid gjutningen. Detta leder till 

osäkerheter, för att undvika sprickor byggdes därför säkerhetsfaktorer in, som sänkte den 

tillåtna töjningskvoten.  

Då förkalkylen gjordes fanns inte fullständiga parametrar att tillgå. Detta gav mer 

osäkerheter, och därför sattes den maximala töjningskvoten till 0,8. Eftersom betongen som 

användes var utvärderad innan efterkalkylerna gjordes kunde den maximala töjningskvoten 

anses få uppgå till 0,9. För denna monolit tangerades gränsen då värmeverk användes, hade inte 

värmeverk använts hade töjningskvoten varit 2 procentenheter högre. För denna monolit visade 

sig även sprickor uppkomma. Som kan ses i figur 4-6 och 4-7 uppstod en mittspricka med 

bredden 0,3 mm i det västra rambenet. Vidare uppstod väldigt många småsprickor. Detta beror 

troligen på att töjningskvoten tangerade 0,9 och att inte fler mittsprickor uppstod. Om så hade 

varit fallet kan en koncentration av sprickor istället skett i de grövre sprickorna. 

 Kalkylerade monoliter 

De beräknade monoliterna redovisas i tabell 4-7 nedan. De monoliter som karterats men inte 

kalkylerats redovisas i bilaga 3.1. 

Tabell 4-7. Sammanställning av töjningskvoter från efterkalkyler, samt sprickor för 

beräknade monoliter. 

Gamla Uppsala Sprickkartering 

Monolit 
η 

Förkalkyl 

η 

Beräknad 

Sprickor 

>0,1 mm 

Mittsprickor 

>0,1 mm 

Småsprickor 

≤0,1 mm 

Medelsprickbredd 

Mittsprickor, mm 

3.1.1 0,57 0,58 1 1 25 0,20 

3.1.2 0,77 0,55 3 0 6 - 

3.2.1 0,77 0,97 6 1 30 0,20 

5.1.1 0,77 0,67 0 0 23 - 

5.1.2 0,77 0,90 1 1 38 0,30 

5.2.1 0,77 1,01 1 1 27 0,20 

5.2.2 0,77 0,75 1 1 11 0,30 

6.1.1 0,77 0,65 1 1 28 0,20 

6.1.2 0,77 1,04 2 2 15 0,40 

6.2.1 0,77 0,69 1 0 31 - 

8.1.1 0,57 0,49 0 0 13 - 

9.1.2 0,77 0,81 4 4 8 0,40 

9.2.2 0,77 0,74 2 2 32 0,20 

10.2.2 0,77 0,84 3 3 17 0,37 

Ulriksdal  

1 0,70 0,693 1 1 - 0,4 

2 0,70 0,461 0 0 - - 

3 0,70 0,438 0 0 - - 

4 0,70 0,809 3 3 - 0,27 

Antuna  

1 0,70 0,55 0 0 - - 
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4.6 Betydelse av dokumentation 

Under byggnationen av Gamla Uppsala järnvägstunnel dokumenterades arbetet 

kontinuerligt. Dock var kvaliteten på dokumentationen väldigt varierad. Under de perioder då 

en person höll koll på de sprickbegränsande åtgärderna, och dokumenterade detta fungerade 

gjutningarna bättre, och resulterade i färre sprickor. Under de perioder då dokumentationen var 

sämre, verkade de sprickförebyggande åtgärderna också fungerat sämre, då dessa monoliter 

spruckit i högre utsträckning. Detta utgår från den bedömning av kvaliteten på 

dokumentationen, som gjordes under arbetet av Vilmer Andersson-Vass. Beroende på hur 

många temperaturmätare som har gjutits in, vad som antecknats och hur det har antecknats har 

betyget på gjutningen varierat.  

Tabell 4-8. Gradering av betyg för gjutning. 

Betyg Kommentar 

1 
o Få eller inga anteckningar 

o De flesta mätpunkterna saknade temperaturdata 

2 
o Delvis antecknat 

o Cirka hälften av punkterna saknade tempdata 

3 
o Mestadels antecknat 

o Majoriteten av punkterna har tempdata 

4 
o Komplett antecknat 

o Majoriteten av punkterna har tempdata 

5 
o Komplett antecknat 

o Komplett tempdata i platta och ramben 

Gjutningsbetygen kan inte på något sätt påverka materialets egenskaper, samt hur gjutningen 

gått. Men ändå tycks noggrannare dokumentation innebära att de sprickförbyggande åtgärderna 

följs på ett betydligt bättre sätt. En sammanställning gjordes för samtliga monoliter för Gamla 

Uppsala järnvägstunnel gällande sprickkartering, gjutdatum, töjningskvot och betyg för 

gjutningen. Från denna kunde samband mellan antalet sprickor och dess storlek mot betyget på 

gjutningen ses. Både antalet mittsprickor och medelsprickbredden på dessa sprickor minskade 

med bättre dokumentation. 

 

Figur 4-22. Trend av sprickutveckling beroende på gjutbetyg. 
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Figur 4-22 visar att både antalet sprickor per monolit samt bredden på sprickorna minskar 

med bättre dokumentation av sprickförebyggande åtgärder. 

4.7 Betydelse av solvärme 

Tunneln ligger belägen i nord-sydlig riktning. Eftersom solen går upp i väst och ned i öst 

jämfördes de två sidorna av tunneln för att se om detta kunde ha inverkat på 

sprickbenägenheten. Temperaturskillnaderna undersöktes för två monoliter, 15.1.1 och 3.1.2, 

där solen lyste under gjutdagen och temperaturmätare återfanns i båda rambenen. Dock visade  

sig den maximala temperaturen sig inte skilja sig åt speciellt mycket, den differerade endast 

med 0-0,2 °C. Dock visade sig det östra rambenet kylas ned i lägre takt än det västra rambenet, 

se figur 4-23. Detta kan ha berott på att solen låg kvar längre på eftermiddagen på den östra 

sidan vilket resulterade i mer tillskottsenergi innan nedkylning under natten.  

 

Figur 4-23. Avsvalning för de två studerade monoliterna. 

 

Figur 4-24. Sprickbenägenhet för östra respektive västra rambenen. 

Karteringen av mittsprickor visar att antalet sprickor är högre i det västra rambenet. Även 

medelsprickbredden var bredare i det västra rambenet. Hur stor del av detta som styrs av den 

energi från solen som tillkommer är svårt att säga. Det är svårt att modellera i ConTeSt vilket 
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innebär att det inte går att säkerställa att detta beror av just värmen från solen. Dock är 

skillnaden i sprickförekomst intressant och något som kan studeras vidare. 
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5 ANALYS 
 

5.1 Förkalkyl, efterkalkyl och uppmätt temperatur 

För att kunna skapa en bra efterkalkyl krävs rätt förutsättningar. Genom att samla in så pass 

mycket rådata från arbetsplatsen kan de förhållanden som rådde återskapas. Detta var kritiskt 

för att kunna göra rättvisa av de efterkalkyler som baserades på dessa uppgifter. För vissa 

monoliter var uppgifterna och tempdata bättre än för andra, men målet var alltid att återskapa 

en så bra efterliknelse som möjligt med de tidsresurser som fanns.  

 

Figur 5-1. Temperaturåtergivning från uppmätta värden, förkalkyl samt efterkalkyl. Monolit 

5.1.2 Gamla Uppsala. 

De omfattande beräkningar som gjordes visar är att det är svårt att lyckas med förkalkylen. 

Detta verkar i stor utsträckning bero på några faktorer som identifierats. Den främsta faktorn 

till att förkalkylen avviker från verkligheten är luftens temperatur. Eftersom 

sprickförebyggande åtgärder i detta fall startades sex dygn innan gjutstart togs redan då beslut 

om vilka förutsättningar som rådde. Istället för att välja förkalkylen med 15/5 som återspeglar 

förhållandet vid gjutstart (Tgjut/Tluft) valdes 15/-5 som återspeglade förhållandet sex dygn innan 

gjutstart, då värmekablarna skulle startas. Konsekvenserna av detta resulterade i att den 

maximala temperaturen i rambenet överskred förkalkylen med ca 8 °C i samma punkt. 

Motsvarande siffra under ramben var ca 5 °C. 

I övrigt är luftens temperatur något grovt modellerad. Detta gjordes dock för att spara tid, 

både för att anpassa kurvan men också för att snabba upp modelleringen och beräkningstiden i 

ConTeSt. Både simuleringen av temperatur i ramben och i mätpunkt 2 visade sig stämma 

överens med de uppmätta värdena. Något som var något oklart var formrivningstiden för 

rambenets dubbling. Det visade sig ske tidigare än vad som var antecknat, något som syns 

°
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tydligt i figur 5-1 där den mätta temperaturen i rambenet sjunker betydligt tidigare än den 

simulerade temperaraturen. 

5.2 Överensstämmelse mellan förkalkylerad och simulerad töjningskvot  

Från efterkalkylens simulerade temperatur gjordes den väsentliga beräkningen i form av 

spännings-/töjningsberäkningen. Temperaturkalkylen är egentligen en förberedelse för att 

kunna rättfärdiga en bra analys av töjningskvoten. Data som analyserats har generellt sett haft 

bra överensstämmelse mellan uppmätt och simulerad temperatur. Vissa monoliter har haft 

väldigt bra resultat från temperaturberäkningarna, medan vissa andra har varit något avvikande 

beroende på antingen felaktig modellering eller bristfällig dokumentation.   

För att återgå till monolit 5.1.2 som presenterats tidigare i rapporten och så även i figur 5-1 

var temperaturen högre i både ramben, luft och platta än vad som beräknades i förkalkylen. Det 

är svårt att exakt säga vad detta innebar för töjningskvoten (spänningsnivån), men eftersom 

temperaturen i rambenet var högre bör hydratationen ha genomförts i högre tempo vilket enligt 

Emborg et al., (1997) och Day & Clarke, (2003) resulterar i större dragspänningar än vad 

förkalkylen visat. 

 

Figur 5-2. Töjningskvot från ConTeSt för monolit 5.2.1 jämfört med förkalkyl. 

Från temperaturkalkylen verkar formen ha rivits tidigare än vad som antecknats, vilket skulle 

innebära att töjningskvoten skulle ha liknat förkalkylen mer. Dock har den stora ökningen i 

temperatur jämfört med förkalkylen allt för stor inverkan. Detta innebär för detta fall att den 

tillåtna töjningskvoten tangeras tack vare uppvärmningen av monoliten inför nästa gjutetapp.  

  

η
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5.3 Uppföljning av den svenska sprickmodellen 

Det huvudsakliga målet med detta examensarbete är att undersöka hur väl den svenska 

sprickmodellen faller ut i verkliga fall. För de 19 konstruktioner/monoliter som har gjorts 

efterkalkyler på sammanställdes de töjningskvoter som beräknats mot de krav som ställdes och 

den sprickkartering som gjorts, både för Gamla Uppsala järnvägstunnel samt de äldre 

konstruktionerna som utgjorde grunden för Wallin et al., (1997). Sammanställningen gjordes 

för både förkalkylerad töjningskvot mot kartering (figur 5-3), samt de efterkalkylerade 

töjningskvoterna mot kartering (figur 5-4). 

 

Figur 5-3. Spänningsnivåerna från förkalkylerna som gjordes. Ingen töjningskvot 

överskrider föreskrivet värde. 

De förkalkyler som gjordes för de äldre konstruktionerna med S=1,42 är något osäkra då de 

inte finns tillgängliga att kontrollera. Som synes har ett stort antal monoliter spruckit trots att 

alla förkalkyler ligger under föreskrivet värde. Detta beror på ett antal faktorer som är väldigt 

svåra att simulera i en förkalkyl. Bland annat kan detta vara de temperaturförändringar som sker 

innan och efter gjutning. Vidare kan också fel på arbetsplatsen vara en orsak. Detta kan innefatta 

fel vid sprickbegränsande åtgärder, exempelvis fel vid värmning och formrivningstider. Även 

η
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initial betongtemperatur varierar, vilket får stora konsekvenser i maximal temperatur i 

konstruktionen.  

 

Figur 5-4. Spänningsnivåer från efterkalkyler. Flera töjningskvoter överskriver föreskriven 

nivå. Sprickuppkomst förekommer även vid låga töjningskvoter. 

Efterkalkylerna gjordes med fullständiga materialparametrar. Detta innebar att 

spricksäkerheten endast var 1,11 (maximal töjningskvot η=0,9) för monoliterna från Gamla 

Uppsala, enligt tabell 2-2. Dock uppstår sprickor redan vid töjningskvoter ned mot 0,6, vilket 

innebär motsvarande spricksäkerhet S=1,67. Dessa sprickor är dock både få till antalet och har 

liten sprickbredd, något som talar för att problemet inte är allt för allvarligt. 

En bättre passning av spricksäkerhetsnivån hade varit S=1,25 (η=0,8) även fast 

materialparametrarna är utvärderade. Efterkalkylen visar att trots god kännedom om betongens 

egenskaper finns allt för stora osäkerheter i väderlek och oförutsedda händelser på arbetsplatsen 

för att kunna motivera en sänkning av spricksäkerhet till 1,11. För de äldre konstruktionerna 

med en spricksäkerhet på S=1,42 (η=0,7) visar sig nivån ligga lämpligt.  

Det trendlinjerna för båda spricksäkerhetsnivåerna visar med tydlighet är att antalet sprickor 

ökar med högre töjningskvot. Detta var dock väldigt väntat, och styrker att ökad spricksäkerhet 

minskar antalet sprickor som uppkommer. Dock tycks inte någon säkerhet finnas för att 

η
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garantera en sprickfri gjutning. Istället kan risken minskas genom lämplig nivå på 

spricksäkerhetsfaktorn. 

 

 

5.4 Sambandet mellan tvång och sprickuppkomst 

Vid sprickkarteringen av Gamla Uppsala järnvägstunnel genomfördes arbetet så att även 

små sprickor med en sprickbredd ≤0,1 mm kartlades. De räknades in i zoner som utgjordes av 

staghålen från formen enligt avsnitt 3.3.3 och figur 3-8. Utifrån detta summerades alla 

småsprickor fördelat över zonerna. Detta gav en bild som kan liknar en normalfördelning av 

småsprickor, med tätast förekomst i mitten av monoliten, och allt färre närmare kanten. Detta 

presenteras i avsnitt 4.2.2. Det som gör att sprickorna fördelas på detta vis är troligtvis tvånget 

från platta och motgjuten konstruktion. Eftersom gjutningarna inte har skett kontinuerligt från 

ett håll till ett annat, exempelvis från norr till söder, går det inte att bestämma hur tvånget från 

närliggande konstruktion påverkat uppsprickningen. Avancerade FEM-modeller som Anders 

Hösthagen gjort i ABAQUS, visar att tvånget är högre från den sida där motgjutning sker. I 

teorin bör även antalet sprickor vara högre på den sidan än den andra. Detta eftersom tvånget 

från närliggande konstruktioner är en stor bidragande orsak till spänningar i den aktuella 

konstruktionen (Al-Gburi, 2015). 

 

Figur 5-5. Tvångssituation vid motgjutning på höger sida, inkluderat sprickkartering av 

småsprickor från Gamla Uppsala. 
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Det som direkt visar sig är att tvånget som är störst i mitten (vid fri gjutetapp), också har den 

största andelen sprickor. Det bör även innebära att sprickor orienterar sig med normalfördelning 

efter tvånget inverkan på konstruktionen. 
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6 DISKUSSION 
 

6.1 Syfte med arbetet 

Den svenska sprickmodellen introducerades i mitten på 1990-talet genom introduktion av 

tre metoder för att kalkylera risk för sprickor i ung betong. Kraven introducerades i BRO 94 

(Vägverket, 1999) och utgick från forskning i ämnet som till stor del genomförts vid Luleå 

Tekniska Universitet, ofta i samband med aktörer från den svenska byggbranschen. Då kraven, 

frånsett anpassning till Eurokod och övergång till AMA Anläggning (Svensk byggtjänst, 2016), 

i stort är de samma ansågs en uppföljning av de spricksäkerhetsnivåer som används för metod 

2 och 3 vara på sin plats. 

Det har varit aningen svårt att få tag på relevant temperaturdata och uppgifter som krävs för 

att kunna genomföra rättvisa efterkalkyler. Troligtvis var det svårt eftersom entreprenörer 

varken vill eller kan släppa information som kan vara av känslig natur. Detta medförde att 

endast en nybyggd konstruktion har beaktats, tillsammans med två äldre konstruktioner som 

byggdes under tidigt 90-tal. En mer spridd data hade varit att föredra, men å andra sidan har de 

nya uppgifterna från Gamla Uppsala varit väldigt bra, tillsammans med äldre uppgifter från 

(Wallin et al., 1997), som kompletterats av Kjell Wallin personligen.  

Totalt har 19 stycken gjutningar bearbetats i arbetet. 14 stycken monoliter från Gamla 

Uppsala tillsammans med fyra monoliter från Ulriksdal samt Antuna som gjöts som en lång 

monolit. För att rättfärdiga de statistiska osäkerheter som infinner sig vid ett litet antal prov 

skulle ännu fler efterkalkyler göras för att kunna se tydligare samband mellan kalkylerad 

töjningskvot, sprickbildning och spricksäkerhetsfaktor. 

6.2 Efterkalkyler och modellering 

De efterkalkyler som gjorts är koncentrerade till metod 3 enligt (Svensk byggtjänst, 2016). 

Det, eftersom värmning och andra sprickbegränsande åtgärder inte ingår i de typfall som 

presenteras av Emborg et al., (1997) som utgör metod 2. Programvaran ConTeSt Pro version 

5.0 har använts för att utföra samtliga efterkalkyler. Anpassningar till verkliga förhållanden 

gjordes i den utsträckning som ansågs lämplig. Några förenklingar som gjordes var bland annat 

att endast halva tunneln modellerades. Detta för att spara tid, dels för att beräkningarna tar 

kortare tid, men också för att mindre tid behöver läggas på att återskapa det verkliga 

förhållandet. Luftens temperatur återskapades genom att registrera temperaturtoppar och dalar. 

Detta gjordes mer noggrant för tiden mellan gjutstart av ramben till kalkylen avslutas, även om 

temperaturen inte var helt korrekt modellerad gjorde detta inte så mycket, eftersom det fanns 

andra parametrar som spelade in mer.  

Att återskapa verkliga förhållanden krävde en iterativ process. Detta eftersom flertalet 

parametrar var osäkra. De parametrar som påverkade betongens temperaturutveckling i stor 

grad var formtjocklek och gjuttemperatur. Därför varierades dessa något tills det att 

temperaturutvecklingen i efterkalkylen motsvarade uppmätt temperatur. Ofta var den 

antecknade betongtemperaturen lägre än den uppmätta, vilket ledde till att den uppmätta 

gjuttemperaturen således modellerades i ConTeSt, då detta uppenbarade sig efter genomförda 

kalkyler. Vidare gjordes även formen tjockare än vad den egentligen var. Detta för att betongen 
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kyldes av för snabbt i efterkalkylerna. Dock hade detta troligtvis en logisk förklaring i att 

regelverket som höll formen på platts hade korta inbördes avstånd. På så sätt kunde detta ses 

som att formmaterialets medeltjocklek ökades. Dessa anpassningar visar även på hur svårt det 

är att förutspå betongens temperaturförändringar. En effekt av detta är att det är svårt att vid 

förkalkyler förutspå hur betongens temperatur utvecklas. 

Vidare antogs varken sol eller regn inte ha någon inverkan på temperaturen i konstruktionen. 

I verkligheten bör detta ha spelat in. Något som visas i avsnitt 4.7 där solens inverkan troligen 

har inneburit att det västra rambenet har spruckit i större utsträckning än det östra. Att återskapa 

detta i datormodellen hade dels varit otroligt komplext, men hade också tagit en stor del av 

tiden. 

6.3 Spricksäkerhet 

Det främsta målet med arbetet var att se hur väl den svenska sprickmodellen har fallit ut. 

Med endast betongens hållfasthet i beaktning bör inte sprickor uppkomma förrän materialets 

hållfasthet överskrids. Forskning under 1900-talet visar dock på att problemet är allt mer 

komplext än så, vilket slås fast av Emborg, (1989) följt av (Bernander & Emborg, 1994), 

(Emborg & Bernander, 1994). De parametrar som visat sig har störst betydelse för sprickrisken 

är tvånget från omkringliggande konstruktioner, samt hur stor- och på vilket sätt 

temperaturminskning sker i ramben jämfört med motgjutenkonstruktion. Undviks långa 

gjutetapper, höga temperaturer jämfört med motgjutna konstruktioner, tillsammans med 

fungerande sprickbegränsande åtgärder, minskar risken för sprickor avsevärt. Från 

efterkalkylerna kunde töjningskvoterna för de beaktade konstruktionerna jämföras med den 

sprickuppkomst som dokumenterats genom sprickkarteringen som genomfördes i början på 

november 2016. I figur 5-4 visas den analys som gjorts för efterkalkylerna. Sprickor 

uppkommer vid lägre töjningskvoter än vad spricksäkerhetsfaktorn för fullständiga 

materialparametrar ska förebygga. Att sprickor uppkommer vid lägre spänningar än väntat 

belyser även (Larson, 2003). Hans forskning visar att sprickor kan uppkomma vid 

töjningskvoter från η=0,82. Att sprickor uppkommer tidigare än väntat belyser problemet. För 

att kunna garantera sprickfria konstruktioner skulle således väldigt höga säkerhetsfaktorer 

krävas, tillsammans med korta gjutetapper. Detta skulle troligtvis ge en väldigt hög 

produktionskostnad, då både arbetstimmar, material och konsulttjänster skulle öka.  

Förkalkylerna för Gamla Uppsala är dock gjorda med en spricksäkerhet S=1,25, vilket också 

representerar sprickförekomsten bättre. Detta tyder på att vid beräkning med fullständiga 

parametrar överskattas betongens mekaniska egenskaper, detta i sin tur leder till uppsprickning 

när andra faktorer som omgivande temperatur och avvikelser i sprickbegränsande åtgärder 

uppkommer. Med detta i beaktning bör spricksäkerheten höjas för betong i exponeringsklass 

XC4 med fullständiga parametrar. Förslagsvis höjs säkerheten för fullständiga parametrar till 

1,25. En frågeställnings som kan lyftas är huruvida fullständiga materialparametrar krävs 

överhuvudtaget. Istället för att premiera fullständiga materialparametrar kan förslagsvis andra 

faktorer som etapplängd, och tvångsförutsättningar vävas in i den svenska sprickmodellen. Om 

modellen ska ha kvar sin ursprungliga form anses värden för exponeringsklass XD3, XS3 som 

använts vid de äldre konstruktionerna ligga på en bra nivå och fastställs. Eftersom inga 

efterkalkyler är gjorda för andra exponeringsklasser får det inte att uttala hur de ligger i 
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relationen mellan töjningskvot och sprickuppkomst. Dock bör även de höjas som en följd av de 

osäkerheter som föreligger gjutningen, förutom betongens mekaniska egenskaper.  

Tabell 6-1. Spricksäkerhetsnivåer med nya förslag samt bekräftade nivåer (fet text). 

Exponeringsklass 
Materialparametrar 

Fullständiga 360≤C≤430 kg/m3 430<C≤460 kg/m3 

XC2 1,05 1,18 1,33 

XC4 1,25 (1,11) 1,25 1,42 

XD1, XS2 1,18 1,33 1,54 

XD3, XS3 1,25 1,42 1,67 

Konstruktioner utsatta för ensidigt vattentryck 

Alla 1,42 1,67 2,0 

 

Förslagsvis bör modellens form ses över. Andra parametrar som nämndes tidigare (tvång 

och konstruktionslängd) kan utveckla modellen för att bli mer effektiv. Ett annat förslag på 

förbättring är att följa upp förkalkylen närmare gjuttillfället. På så vis kan konstruktören via 

väderdata förutspå temperaturförändringar, och på så sätt få bättre förutsättningar att beräkna 

spänningsnivåer. Ett annat förslag kan vara att vid större byggnationer  med flertalet gjutningar, 

följa upp uppmätt temperaturdata. På så sätt kan de fel som gjorts i förkalkylen justeras innan 

fortsatt gjutning. Den förbättrade isoleringsgraden hos formmaterialet hade exempelvis kunna 

identifierats innan fortsatt gjutning vid Gamla Uppsala vid en sådan uppföljning.  

6.4 Förslag på fortsatta studier 

För att kunna slå fast och bedöma övriga exponeringsklasser behöver ett större antal 

efterkalkyler göras. Det lilla antal efterkalkyler som genomförts i denna studie är inte nog för 

att säkert kunna säga att spricksäkerhetsnivåerna måste ändras för att uppfylla sin mening. Dock 

påvisas en tendens som antyder att andra faktorer än endast betongens specifika egenskaper har 

stor betydelse för sprickrisken. 

En annan spännande observation som gjordes var solens inverkan på konstruktionen. För 

Gamla Uppsala hade det västra rambenet högre andel sprickor, vilket kan ha berott på 

tillskottsenergi från solstrålning En intressant studie vore att titta på hur konstruktioner vars 

geometri utsätts för ojämn solstrålning påverkas med avseende på ökade temperaturer, och 

därmed ökade sprickrisker. Dels för ung betong, men också beroende på vad temperaturrörelser 

kan göra med hänsyn till utmattning, då små sprickor uppkommit. 
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7 SLUTSATS 
 

För att höja kvaliteten på nybyggnationen av svensk infrastruktur infördes krav på 

minimering av sprickrisk genom spricksäkerhetsfaktorer i BRO 94 (Vägverket, 1999). I och 

med dessa krav ställdes även krav på en ökad förståelse hos såväl konstruktörer, entreprenörer 

och beställare. För att förstå problemet med temperatursprickor i betong forskades det under 

90- och 00-talet mycket inom detta område. 

Efter drygt 20 år har nu den svenska sprickmodellen till viss del utvärderats. För en komplett 

utvärdering krävs utökade försök och mer resurser. Det som kan konstateras är att i och med 

den förbättrade datorprestanda som ständigt utvecklas kan idag avancerade beräkningar göras 

under relativt kort tid med PC. Jämfört med tidigare används därför metod 3 för 

sprickbegränsning, eftersom verktyg för design av sprickbegränsande åtgärder då kan 

användas.  

Det denna uppföljning visar är att säkerhetsfaktorer mot sprickbildning till viss del 

överskattas. Detta är främst för säkerhetsfaktorerna med utvärderade materialparametrar. 

Problemet ligger dock inte i utvärderingen av materialet, den ger en bra bild av betongens 

temperaturutveckling. Istället blir toleransen för misstag i byggskedet för låg. Dit kan även 

osäkerheterna i omgivande temperatur räknas, eftersom det är otroligt svårt att förutse i 

förkalkylen. Ett förslag för höjning av säkerhetsnivån har därför presenterats i tabell 6-1, vilket 

innebär en höjning för exponeringsklass XC4 som främst har studerats i detta arbete. För att 

utveckla den svenska sprickmodellens säkerhetsfaktorer kan ett alternativ vara att väva in fler 

faktorer som påverkar. Exempel kan vara gjutetappens längd, tvång, och differenser i 

temperatur. 

En intressant observation gör gällande arbetsinsatsens inverkan på minimering av sprickrisk. 

Vid arbetet vid Gamla Uppsala betygsattes varje gjutning med fokus på dokumentering och 

genomförande av sprickförebyggande åtgärder, detta presenteras i avsnitt 4.6. Mycket tyder 

alltså på att antalet sprickor tillsammans med bredden på sprickorna minskar med bättre 

dokumentation och genomförande. Detta kan vara ett incitament för entreprenörer att visa på 

att noggrannhet i arbetet lönar sig, då mindre skador som måste lagas uppstår. Alltså kan både 

byggnadens kvalitet förbättras samtidigt som pengar sparas, genom att utföra arbetet väl. 
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Bilaga 1: Geometri för studerade konstruktioner 

1.1 Gamla Uppsala monolit 9.1.2 

 Innerpunkt 1: Position (1.100;3.600) 

 Innerpunkt 2: Position (1.100;3.850) 

 Innerpunkt 3: Position (1.100;4.100) 

 Innerpunkt 4: Position (1.450;4.100) 

 Innerpunkt 5: Position (1.800;4.100) 

 Innerpunkt 6: Position (2.200;4.100) 

 Innerpunkt 7: Position (2.600;4.100) 

 Innerpunkt 8: Position (3.000;4.100) 

 Innerpunkt 9: Position (3.500;4.100) 

 Innerpunkt 10: Position (4.000;4.100) 

 Innerpunkt 11: Position (4.500;4.094) 

 Innerpunkt 12: Position (5.000;4.089) 

 Innerpunkt 13: Position (5.500;4.083) 

 Innerpunkt 14: Position (6.000;4.077) 

 Innerpunkt 15: Position (6.500;4.071) 

 Innerpunkt 16: Position (7.000;4.066) 

 Innerpunkt 17: Position (7.500;4.060) 

 

 Block 1: (7.950;0.000) - (7.950;3.000) - (0.000;3.000) - (0.000;0.000) 

 Block 2: (7.950;3.000) - (7.950;3.500) - (1.000;3.500) - (0.000;3.500) - (0.000;3.000) 

 Block 3: (1.000;3.500) - (7.950;3.500) - (7.950;4.160) - (5.160;4.190) - (4.060;4.200) - 

(1.700;4.250) - (1.000;4.250) 

 Block 4: (1.700;4.250) - (1.700;8.000) - (1.700;11.810) - (3.700;12.110) - (6.000;12.110) 

- (7.950;12.110) - (7.950;13.030) - (3.500;12.980) - (1.020;12.960) - (1.000;12.940) - 

(1.000;8.000) - (1.000;4.250) 
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1.2 Ulriksdal monolit 1 

 

 Innerpunkt 1: Position (1.200;2.330) 

 Innerpunkt 2: Position (1.500;2.330) 

 Innerpunkt 3: Position (1.800;2.330) 

 Innerpunkt 4: Position (2.100;2.330) 

 Innerpunkt 5: Position (2.400;2.330) 

 Innerpunkt 6: Position (2.700;2.330) 

 Innerpunkt 7: Position (3.000;2.330) 

 Innerpunkt 8: Position (3.300;2.330) 

 Innerpunkt 9: Position (1.200;2.670) 

 Innerpunkt 10: Position (1.500;2.670) 

 Innerpunkt 11: Position (1.800;2.670) 

 Innerpunkt 12: Position (2.100;2.670) 

 Innerpunkt 13: Position (2.400;2.670) 

 Innerpunkt 14: Position (2.700;2.670) 

 Innerpunkt 15: Position (3.000;2.670) 

 Innerpunkt 16: Position (3.300;2.670) 

 Innerpunkt 17: Position (3.800;2.330)  

 Innerpunkt 18: Position (4.300;2.330) 

 Innerpunkt 19: Position (4.800;2.330) 

 Innerpunkt 20: Position (5.300;2.330) 

 Innerpunkt 21: Position (5.800;2.330) 

 Innerpunkt 22: Position (6.300;2.330) 

 Innerpunkt 23: Position (6.800;2.330) 

 Innerpunkt 24: Position (3.800;2.670) 

 Innerpunkt 25: Position (4.300;2.670) 

 Innerpunkt 26: Position (4.800;2.670) 

 Innerpunkt 27: Position (5.300;2.670) 

 Innerpunkt 28: Position (5.800;2.670) 

 Innerpunkt 29: Position (6.300;2.670) 

 Innerpunkt 30: Position (6.800;2.670) 

 

 Block 1: (0.000;0.000) - (7.000;0.000) - (7.000;2.000) - (1.000;2.000) - (0.000;2.000) 

 Block 2: (1.000;2.000) - (7.000;2.000) - (7.000;3.000) - (4.000;3.000) - (2.200;3.000) - 

(1.400;3.000) - (1.000;3.000) 

 Block 3: (2.200;3.000) - (2.200;5.000) - (2.200;6.800) - (4.700;7.050) - (7.000;7.050) - 

(7.000;8.000) - (4.700;8.000) - (2.200;8.000) - 

 (1.000;8.000) - (1.000;6.800) - (1.400;3.000) 
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1.3 Antuna 

 

 Block 1: (0.000;0.000) - (8.900;0.000) - (8.900;1.500) - (0.000;1.500) 

 Block 2: (0.000;1.500) - (8.900;1.500) - (8.900;2.000) - (7.900;2.000) - (1.000;2.000) - 

(0.000;2.000) 

 Block 3: (1.000;2.000) - (7.900;2.000) - (7.900;2.650) - (7.450;2.650) - (7.450;2.500) - 

(4.450;2.500) - (1.450;2.500) - (1.450;2.650) -(1.000;2.650) 

 Block 4: (1.450;2.650) - (1.450;6.000) - (1.950;6.500) - (4.450;6.500) - (6.950;6.500) - 

(7.450;6.000) - (7.450;2.650) - (7.900;2.650) - (7.900;6.000) - (7.900;7.000) - 

(4.450;7.000) - (1.000;7.000) - (1.000;2.650) 

 

 Innerpunkt 1: Position (1.100;2.250) 

 Innerpunkt 2: Position (1.280;2.250) 

 Innerpunkt 3: Position (1.460;2.250) 

 Innerpunkt 4: Position (1.640;2.250) 

 Innerpunkt 5: Position (1.820;2.250) 

 Innerpunkt 6: Position (2.000;2.250) 

 Innerpunkt 7: Position (2.180;2.250) 

 Innerpunkt 8: Position (2.360;2.250) 

 Innerpunkt 9: Position (2.540;2.250) 

 Innerpunkt 10: Position (2.720;2.250) 
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 Innerpunkt 11: Position (2.900;2.250) 

 Innerpunkt 12: Position (3.080;2.250) 

 Innerpunkt 13: Position (3.260;2.250) 

 Innerpunkt 14: Position (3.440;2.250) 

 Innerpunkt 15: Position (3.620;2.250) 

 Innerpunkt 16: Position (3.800;2.250) 

 Innerpunkt 17: Position (3.980;2.250) 

 Innerpunkt 18: Position (4.160;2.250) 

 Innerpunkt 19: Position (4.340;2.250) 

 Innerpunkt 20: Position (4.560;2.250) 

 Innerpunkt 21: Position (4.740;2.250) 

 Innerpunkt 22: Position (4.920;2.250) 

 Innerpunkt 23: Position (5.100;2.250) 

 Innerpunkt 24: Position (5.280;2.250) 

 Innerpunkt 25: Position (5.460;2.250) 

 Innerpunkt 26: Position (5.640;2.250) 

 Innerpunkt 27: Position (5.820;2.250) 

 Innerpunkt 28: Position (6.000;2.250) 

 Innerpunkt 29: Position (6.180;2.250) 

 Innerpunkt 30: Position (6.360;2.250) 

 Innerpunkt 31: Position (6.540;2.250) 

 Innerpunkt 32: Position (6.720;2.250) 

 Innerpunkt 33: Position (6.900;2.250) 

 Innerpunkt 34: Position (7.080;2.250) 

 Innerpunkt 35: Position (7.260;2.250) 

 Innerpunkt 36: Position (7.440;2.250) 

 Innerpunkt 37: Position (7.620;2.250) 

 Innerpunkt 38: Position (7.800;2.250) 

 Innerpunkt 39: Position (1.350;2.450) 

 Innerpunkt 40: Position (1.100;2.450) 

 Innerpunkt 41: Position (7.550;2.450) 

 Innerpunkt 42: Position (7.800;2.450) 
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Bilaga 2: Efterkalkyl av temperatur och töjningskvot 

2.1  Monolit 3.1.1 Gamla Uppsala 

 

 

Kommentar: Värmekalkylen stämmer väl överens med de uppmätta värdena. Däremot är 

förkalkylen låg, där (15/-5) passade bättre då förkalkylen startade, och (15/5) hade motsvarat 

verkligheten vid gjutstart. Dock har de sprickbegränsande åtgärderna skötts mycket bra. Därav 

den låga töjningskvoten. 
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2.2 Monolit 3.1.2 Gamla Uppsala 

 

 

Kommentar: Värmekalkylen stämmer väl överens med uppmätta värden. Temperaturen 

faller i plattan efter ca 1000 timmar. Det beror på ett elfel som upptäcktes efter ca 40 timmar. 

Detta medförde att plattan inte kom upp i korrekt temperatur under ramben. I övrigt har 

sprickbegränsande åtgärder skötts bra. Lägre töjningskvot än kalkylerat kan bero på långa 

formrivningstider. 
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2.3 Monolit 3.2.1 Gamla Uppsala 

 

 

Kommentar: För denna monolit har ingen värmematta använts. Värmningen av plattan 

avbröts på grund av elfel precis innan gjutstart. Vidare gick temperaturmätaren i rambenet 

sönder då maximal temperatur noterades. Detta har gjort det svårt att återskapa 

avsvalningsfasen vilket gör kalkylen av töjningskvoten osäker. 
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2.4 Monolit 5.1.1 Gamla Uppsala 

 

 

Kommentar: Både förkalkyl och efterkalkyl stämmer väl med uppmätta värden. 

Formrivning sker betydligt senare än vad som krävs, därav låg töjningskvot. 
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2.5 Monolit 5.1.2 Gamla Uppsala 

 

 

Kommentar: Denna monolit återges mer utförligt i rapportdelen. 
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2.6 Monolit 5.2.1 Gamla Uppsala 

 

 

Kommentar: Den initiala betongtemperaturen är högre än vad förkalkylen räknar med. 

Detta är en bidragande orsak till att den uppmätta maximala temperaturen är nästan 10 °C 

varmare än vad förkalkylen visar. Dock värmdes plattan också mer än förkalkylen. Den stränga 

kylan efter ca 1230 timmar gör att töjningskvoten överstiger tillåtet värde. 
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2.7 Monolit 5.2.2 Gamla Uppsala 

 

 

Kommentar: Förkalkylen för plattan stämmer väl överens. Värmemattan har för denna 

monolit en kraftig värmeutveckling då den sätts igång väldigt tidigt. Avsvalning av plattan sker 

långsammare än vad förkalkylen beräknade, detta leder till att töjningskvoten ökar långsamt. 
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2.8  Monolit 6.1.1 Gamla Uppsala 

 

 

Kommentar: Värmningen av plattan startar långt före anvisat. Temperatur i ramben 

stämmer okej för både förkalkyl och efterkalkyl mot uppmätt värde. Dock svalnar rambenet av 

betydligt snabbare i förkalkylen. Låg töjningskvot till följd av bra värmning av platta. 
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2.9 Monolit 6.1.2 Gamla Uppsala 

 

 

Kommentar: Förkalkylen stämmer väl. Dock startas inte värmningen förrän långt senare, 

detta kan ha gjorts för att smälta bort snö. Enligt anteckningarna från gjutningen strulade 

kablarna innan gjutningen. På grund av detta steg töjningskvoten fort, och när formen revs 

överskreds töjningskvoten. 

-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

600,00 650,00 700,00 750,00 800,00 850,00 900,00 950,00

Te
m

p
er

at
u

r 
[C
°]

Relativ tid efter gjutstart av platta [h]

Temperaturutveckling
Luft
Ramben V
Ramben V ConTeSt
BPL V
BPL V ConTeSt
BPL Kabel V
BPL Kabel V ConTeSt
BPL Mitt V
BPL Mitt V ConTeSt
Luft ConTeSt
Ramben Förkalkyl

-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

650 700 750 800 850 900 950

Tö
jn

in
gs

kv
o

t

Tid efter gjutstart av platta [h]

Avg (1;4.8)-(1.7-5.0)

Avg Ramben

Min ramben

Max Ramben

Max töjningskvot



 

85 

 

 

2.10 Monolit 6.2.1 Gamla Uppsala 

 

 

Kommentar: Väl överensstämmande för- och efterkalkyl jämfört med de uppmätta 

temperaturerna. Dock var plattans temperatur lägre i förkalkylen än verkligheten. Detta ledde 

till lägre töjningskvot än projekterat. 
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2.11 Monolit 8.1.1 Gamla Uppsala 

 

 

Kommentar: Förkalkylen stämmer helt okej, ligger dock lite lågt i temperatur jämfört 

med uppmätta värden. Väldigt låg töjningskvot till följd av låg temperatur i rambenet samt väl 

uppvärmd platta. 
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2.12 Monolit 9.1.2 Gamla Uppsala 

 

 

Kommentar: Väl utförd förkalkyl. Något högre temperatur i rambenet än vad som 

beräknats i förkalkylen. Detta leder i sin tur till något högre töjningskvot än förväntat. 
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2.13 Monolit 9.2.2 Gamla Uppsala 

 

 

Kommentar: Förkalkyl och efterkalkyl stämmer överens med uppmätta temperaturer. Den 

kraftigt svängande lufttemperaturen påverkar även töjningskvoten, som svänger en aning. 

Dock överskrider den inte förväntad töjningskvot. 
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2.14 Monolit 10.2.2 Gamla Uppsla 

 

 

Kommentar: Monolit med lite anteckningar vilket försvårade efterkalkylen. Dock verkar 

mycket ha gått fel enligt temperaturgivarna. Troligen glömdes värmekablarna på vilket ledde 

till att töjningskvoten ökade kraftigt. 
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2.15 Monolit 1 Ulriksdal 

 

 

Kommentar: Temperaturdata hämtad från (Wallin et al., 1997). Återskapat förhållande 

visar på en töjningskvot som tangerar nivå för spricksäkerhetsfaktor. 
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2.16 Monolit 2 Ulriksdal 

 

 

Kommentar: Väldigt lyckad värmning av plattan. Detta resulterade i att töjningskvoten 

kunde hållas väldigt låg. 
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2.17 Monolit 3 Ulriksdal 

 

 

Kommentar: Även för denna monolit var värmningen lyckad. Detta resulterade i en låg 

töjningskvot.  
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2.18 Monolit 4 Ulriksdal 

 

 

Kommentar: Väldigt kallt (-22 °C) vid gjutning. Detta medförde problem och en hög 

töjningskvot.  
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2.19 Monolit 1 Antuna 

 

 

Kommentar: Trots den långa gjutningen hölls töjningskvoten låg, då plattan värmdes 

kraftigt. 
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Bilaga 3: Sprickkartering av Gamla Uppsala järnvägstunnel 

3.1 Sprickkartering för samtliga monoliter 

Gjutdata Sprickkartering 

Etapp Sida Gjutdatum Betyg Töj.kvot       

Tunnel       η 
Sprickor > 0,1 
mm 

"Mittsprickor" > 
0,1 mm "Hörn" Datum 

 ≤ 0,1 

mm 

7.1.1 Väst 2014-10-21 2  2 2 0 2016-11-03 16 

7.1.1 Öst 2014-10-21 2  0 0 0 2016-11-03 18 

7.1.2 Väst 2014-11-12 1  2 2 0 2016-11-03 10 

7.1.2 Öst 2014-11-12 1  3 3 0 2016-11-03 5 

7.2.1 Väst 2014-12-02 1  2 1 0 2016-11-03 9 

7.2.1 Öst 2014-12-02 1  1 0 0 2016-11-03 9 

1:2:2 Väst 2015-01-08 2  0 0 0 2016-11-03 2 

1:2:2 Öst 2015-01-08 2  0 0 0 2016-11-03 6 

7.2.2 Väst 2015-01-14 1  0 0 0 2016-11-03 3 

7.2.2 Öst 2015-01-14 1  0 0 0 2016-11-03 12 

8.1.1 Väst 2015-01-28 4 0,491 0 0 0 2016-11-03 9 

8.1.1 Öst 2015-01-28 4 0,491 0 0 0 2016-11-03 4 

1:2:1 Väst 2015-02-03 1  1 1 1 2016-11-03 7 

1:2:1 Öst 2015-02-03 1  1 1 0 2016-11-03 10 

2:1:1 Väst 2015-02-06 3  0 1 0 2016-11-03 3 

2:1:1 Öst 2015-02-06 3  0 0 0 2016-11-03 7 

8.1.2 Väst 2015-02-11 2  0 0 0 2016-11-03 4 

8.1.2 Öst 2015-02-11 2  0 0 0 2016-11-03 7 

9.1.2 Väst 2015-02-16 3 0,814 2 2 0 2016-11-03 7 

9.1.2 Öst 2015-02-16 3 0,814 2 2 0 2016-11-03 1 

9.1.1 Väst 2015-02-19 4  0 2 0 2016-11-03 18 

9.1.1 Öst 2015-02-19 4  0 0 0 2016-11-03 14 

2:1:2 Väst 2015-02-20 5  0 0 0 2016-11-03 8 

2:1:2 Öst 2015-02-20 5  0 0 0 2016-11-03 18 

8.2.1 Väst 2015-02-25 2  1 1 1 2016-11-03 14 

8.2.1 Öst 2015-02-25 2  1 1 0 2016-11-03 14 

9.2.1 Väst 2015-03-03 2  1 1 0 2016-11-03 13 

9.2.1 Öst 2015-03-03 2  3 2 0 2016-11-03 10 

2:2:1 Väst 2015-03-05 5  1 1 1 2016-11-03 6 

2:2:1 Öst 2015-03-05 5  0 2 1 2016-11-03 10 

8.2.2 Väst 2015-03-11 2  2 0 1 2016-11-03 15 

8.2.2 Öst 2015-03-11 2  1 0 0 2016-11-03 21 

9.2.2 Väst 2015-03-12 4 0,739 2 2 0 2016-11-03 21 

9.2.2 Öst 2015-03-12 4 0,739 0 0 0 2016-11-03 11 

1:1:2 Väst 2015-03-17 2  1 1 0 2016-11-03 15 

1:1:2 Öst 2015-03-17 2  1 0 0 2016-11-03 16 

2:2:2 Väst 2015-03-19 5  1 0 1 2016-11-03 10 

2:2:2 Öst 2015-03-19 5  1 2 1 2016-11-03 6 

14.1.2 Väst 2015-03-26 4  0 0 0 2016-11-03 2 

14.1.2 Öst 2015-03-26 4  0 0 0 2016-11-03 16 

3.1.1 Väst 2015-04-01 5 0,581 0 0 0 2016-11-03 12 

3.1.1 Öst 2015-04-01 5 0,581 1 1 0 2016-11-03 13 

3.1.2 Väst 2015-04-14 4 0,545 0 0 1 2016-11-03 1 

3.1.2 Öst 2015-04-14 4 0,545 2 0 0 2016-11-03 5 

14.1.1 Väst 2015-04-22 4  1 1 1 2016-11-03 16 
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14.1.1 Öst 2015-04-22 4  3 2 0 2016-11-03 24 

1:1:1 Väst 2015-04-23 2  3 1 1 2016-11-03 16 

1:1:1 Öst 2015-04-23 2  3 3 0 2016-11-03 16 

10.1.1 Väst 2015-04-29 4  0 0 0 2016-11-03 4 

10.1.1 Öst 2015-04-29 4  0 0 0 2016-11-03 9 

15.1.1 Väst 2015-04-30 4  0 0 0 2016-11-03 8 

15.1.1 Öst 2015-04-30 4  1 1 0 2016-11-03 19 

3.2.1 Väst 2015-05-07 4 0,973 3 1 1 2016-11-03 12 

3.2.1 Öst 2015-05-07 4 0,973 3 0 2 2016-11-03 18 

10.1.2 Väst 2015-05-13 4  2 2 0 2016-11-03 17 

10.1.2 Öst 2015-05-13 4  2 2 0 2016-11-03 11 

15.1.2 Väst 2015-05-19 3  1 0 1 2016-11-03 4 

15.1.2 Öst 2015-05-19 3  3 1 2 2016-11-03 7 

10.2.1 Väst 2015-05-27 1  0 0 0 2016-11-03 8 

10.2.1 Öst 2015-05-27 1  0 0 0 2016-11-03 10 

15.2.1 Väst 2015-06-04 3  0 0 0 2016-11-03 10 

15.2.1 Öst 2015-06-04 3  0 1 0 2016-11-03 7 

3.2.2 Väst 2015-06-11 2  1 0 1 2016-11-03 18 

3.2.2 Öst 2015-06-11 2  1 0 1 2016-11-03 6 

10.2.2 Väst 2015-06-16 2 0,835 1 1 0 2016-11-03 11 

10.2.2 Öst 2015-06-16 2 0,835 2 2 0 2016-11-03 6 

11.1.1 Väst 2015-07-01 1  0 0 0 2016-11-03 7 

11.1.1 Öst 2015-07-01 1  0 0 0 2016-11-03 9 

15.2.2 Väst 2015-08-16 1  1 2 0 2016-11-03 4 

15.2.2 Öst 2015-08-16 1  1 1 0 2016-11-03 6 

16.1.1 Väst 2015-08-20 3  0 2 0 2016-11-03 7 

16.1.1 Öst 2015-08-20 3  1 1 0 2016-11-03 2 

11.1.2 Väst 2015-08-27 1  2 1 0 2016-11-03 9 

11.1.2 Öst 2015-08-27 1  2 1 1 2016-11-03 7 

16.1.2 Väst 2015-09-03 1  1 1 0 2016-11-03 1 

16.1.2 Öst 2015-09-03 1  1 1 0 2016-11-03 2 

11.2.1 Väst 2015-09-09 1  1 0 1 2016-11-03 12 

11.2.1 Öst 2015-09-09 1  1 1 0 2016-11-03 12 

16.1.3 Väst 2015-09-24 3  1 1 0 2016-11-03 6 

16.1.3 Öst 2015-09-24 3  1 1 0 2016-11-03 10 

4.1.1 Väst 2015-09-30 2  0 1 0 2016-11-03 8 

4.1.1 Öst 2015-09-30 2  0 1 0 2016-11-03 6 

11.2.2 Väst 2015-10-07 1  1 0 1 2016-11-03 18 

11.2.2 Öst 2015-10-07 1  0 0 0 2016-11-03 15 

4.1.2 Väst 2015-10-14 3  0 0 0 2016-11-03 8 

4.1.2 Öst 2015-10-14 3  1 0 1 2016-11-03 7 

6.2.2 Väst 2015-10-22 2  0 1 0 2016-11-03 16 

6.2.2 Öst 2015-10-22 2  0 0 0 2016-11-03 8 

4.2.1 Väst 2015-10-28 3  0 0 0 2016-11-03 8 

4.2.1 Öst 2015-10-28 3  0 0 0 2016-11-03 4 

6.2.1 Väst 2015-11-04 5 0,687 0 0 0 2016-11-03 13 

6.2.1 Öst 2015-11-04 5 0,687 1 0 1 2016-11-03 18 

4.2.2 Väst 2015-11-11 3  1 0 1 2016-11-03 10 

4.2.2 Öst 2015-11-11 3  0 0 0 2016-11-03 14 

6.1.2 Väst 2015-11-18 5 1,038 1 1 0 2016-11-03 9 

6.1.2 Öst 2015-11-18 5 1,038 1 1 0 2016-11-03 6 

5.1.1 Väst 2015-11-25 4 0,667 0 0 0 2016-11-03 10 

5.1.1 Öst 2015-11-25 4 0,667 0 0 0 2016-11-03 13 
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6.1.1 Väst 2015-12-02 4 0,645 1 1 0 2016-11-03 16 

6.1.1 Öst 2015-12-02 4 0,645 0 0 0 2016-11-03 12 

5.1.2 Väst 2015-12-09 5 0,9 1 1 0 2016-11-03 23 

5.1.2 Öst 2015-12-09 5 0,9 0 0 0 2016-11-03 15 

5.2.1 Väst 2015-12-22 5 1,01 1 1 0 2016-11-03 21 

5.2.1 Öst 2015-12-22 5 1,01 0 0 0 2016-11-03 6 

13.2.2 Väst 2016-01-13 4  0 0 0 2016-11-03 2 

13.2.2 Öst 2016-01-13 4  0 0 0 2016-11-03 9 

5.2.2 Väst 2016-01-26 4 0,748 1 1 0 2016-11-03 4 

5.2.2 Öst 2016-01-26 4 0,748 0 0 0 2016-11-03 7 

13.2.1 Väst 2016-02-03 4  0 0 0 2016-11-03 7 

13.2.1 Öst 2016-02-03 4  0 0 0 2016-11-03 7 

12.1.1 Väst 2016-02-10 3  1 1 0 2016-11-03 4 

12.1.1 Öst 2016-02-10 3  0 0 0 2016-11-03 20 

13.1.2 Väst 2016-02-17 4  0 0 0 2016-11-03 11 

13.1.2 Öst 2016-02-17 4  0 1 0 2016-11-03 6 

12.1.2 Väst 2016-02-24 4  0 0 0 2016-11-03 7 

12.1.2 Öst 2016-02-24 4  0 0 0 2016-11-03 5 

13.1.1 Väst 2016-03-02 5  0 0 0 2016-11-03 5 

13.1.1 Öst 2016-03-02 5  0 0 2 2016-11-03 2 

12.2.1 Väst 2016-03-07 5  0 0 0 2016-11-03 3 

12.2.1 Öst 2016-03-07 5  0 0 0 2016-11-03 0 

12.2.2 Väst 2016-03-17 4  0 0 0 2016-11-03 3 

12.2.2 Öst 2016-03-17 4  1 0 1 2016-11-03 1 
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3.2 Karteringsark från Gamla Uppsala 

Exempel på hur karteringsbladen ser ut. Här visas monolit 9.1.2 

 

 


