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Sammanfattning 
En väl genomförd produktionsplanering förbättrar och underlättar för produktion av plats-

byggda konstruktioner. Byggbranschen har under de senaste åren haft en minskad produktivitet, 

trots att flera nya program tillkommit som kan förbättra produktionsplaneringsprocessen.  

Rapporten undersöker om 4D-modellering kan användas som ett planeringsverktyg för att på-

skynda och optimera stomdriften vid platsbyggda hus samt undersöka om gjutordningen är op-

timal och/eller kan förbättras. För att undersöka detta har fyra forskningsfrågor besvarats. Dessa 

frågor är: Kan 4D-modellering användas för att förbättra planeringen för stomdriften vid plats-

byggda bostadshus av betong, Kan 4D-modellering användas för att optimera aktiviteterna vid 

en arbetsplats, Hur kan man mäta betongens hållfasthet innan formrivning och Hur kan 4D-

simulering vara stöd för produktionsuppföljning? 

För att uppnå syftet och besvara forskningsfrågorna har litteratur på området inhämtats tillsam-

mans med datainsamling inhämtad från studiebesök på byggarbetsplatsen. 

Resultatet visar att den beräknade hållfastheten med indata från temperaturgivarna i Vema Di-

stant är relativt lika den beräknade hållfastheten i PPB. Genom att 4D-visualisera härdningsför-

loppet kan företaget enkelt planera och följa upp när väggar kan avformas och bjälklagstämp 

kan tas bort. 

Slutsatsen är att 4D-simulering kommer att leda till en bättre översikt över projektet där företa-

get kan optimera produktionsaktiviteter som armering, formsättning, gjutning och avformning. 

Detta kan leda till en förkortad byggtid, dock måste betongens härdningstid tas i beaktning för 

att förkorta byggtiden ytterligare. 4D-simulering i planeringsskedet tillsammans med till exem-

pel ånghärdad betong samt värmeaggregat/värmefläktar kan förkorta byggtiden avsevärt under 

vintertid. Högre hållfasthetsklass kan också vara ett alternativ för att påskynda hållfasthettill-

växten.  

Då modellen finns kvar efter ett projekt är det enkelt att gå tillbaks och undersöka hur det slut-

liga tidsschemat stämmer överens med det planerade tidsschemat. Är skillnaden stor kan ett 

företag justera och upptäcka flaskhalsar för att sedan åtgärda det inför nästa projekt.  
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Abstract 
A well-implemented production planning improves and facilitates the production of site-built 

constructions. The construction industry has in recent years had a reduced productivity, despite 

the fact that several new programs have been developed that can improve the production plan-

ning process. 

The report investigate whether 4D-modeling can be used as a planning tool to accelerate and 

optimize the operation of site-built concrete frameworks, as well as to determine if the casting 

system is optimal and / or improved. To investigate this, four research questions have been 

answered. These questions are: Can 4D-modeling be used to improve the planning of concrete-

built frameworks, Can 4D-modeling be used to optimize workplace activities, How to measure 

the concrete's strength before formwork is removed and How can 4D-simulation support pro-

duction follow-up? 

In order to achieve the purpose and answer the research questions, literature in the field has 

been gathered together with data collection from a case study obtained from study visits at the 

construction site. 

The result shows that the estimated strength obtained from the temperature sensors in Vema 

Distant are relatively equal to the calculated strength from the planning production software 

PPB. Using 4D to visualize the concrete curing process the site manager can easily plan and 

follow-up when the formwork for the concrete walls and the shoring of the concrete slabs can 

be removed. 

The conclusion is that 4D-simulation will lead to a better overview of the project where a com-

pany can optimize production activities such as reinforcement, formwork, concrete casting and 

removl of formwork. This can lead to a shortened construction time, however, the curing time 

of the concrete must be taken into consideration to shorten the construction time further. 4D-

simulation at the planning stage, together with steam-hardened concrete and heat exchanger / 

heat fans, can shorten the construction time considerably during the winter. Higher strength 

classes may also be an option to speed up the curing rate. 

As the model remains after a project, it is easy to go back and investigate how the final time 

schedule is in line with the planned time schedule. If the difference is large, a company can 

detect bottlenecks and find solutions for the next project. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Trots att industrin som helhet har haft minskad produktivitet har det skett en del tekniska fram-

steg under de senaste 30 åren. Många av dessa framsteg är programvara som uppfanns i form 

av datorstödda verktyg i processen att hantera och visualisera byggprojekt. Modellerna som är 

framtagna i några av dessa program kan delas upp i två huvudkategorier, den ena är geometriska 

modeller och den andra bygger upp informationsmodeller. De geometriska modellerna är gra-

fiskt orienterade och innehåller inte information relaterad till varje element, i motsats till syste-

met Building Information Management (BIM). (Bowin, 2008) 

BIM används ofta för att hantera projekt under hela processen och är därför ett viktigt verktyg 

för byggnadsindustrin för att kunna öka produktiviteten. Virtuell Design och Construction 

(VDC) är ett koncept som är utvecklat av Centrum för integrerad anläggningsteknik vid Stan-

ford University. VDC definierats som "användningen av integrerade tvärvetenskapliga prestat-

ionsmodeller av byggprojekt för att stödja tydliga och offentliga affärsmål" (Kunz & Fischer , 

2012). 

Byggandet av broar, motorvägskonstruktioner och flervåningshus är ofta repetitiv.  Så kallad 

Linjär schemaläggning eller Line of Balance (LoB), (Al Sarraj, 1990) är en metod för hantering 

av sådana byggprojekt. LoB används för att hantera och planera arbetsflöden (Seppanen & 

Aalto, 2005).  

Betong används främst i bärande konstruktioner och är ett av de viktigaste byggnadsmaterialen 

och utmärks av god beständighet, formbarhet samt hållfasthet. Betong teknik har funnits länge 

och redan grekerna och etrusker hade förmågan att framställa betongliknande material. (Bur-

ström, 2012). 

1.2 Syfte 
Examensarbetets syfte har varit att undersöka om 4D-modellering kan användas som ett plane-

ringsverktyg för stomdriften av ett flervåningshus av betong samt koppla det till uppföljningen 

av betongens hållfasthetstillväxt.  

1.2.1. Forskningsfrågor 

 Kan 4D-modellering användas för att förbättra planeringen för stomdriften vid plats-

byggda bostadshus av betong? 

 Kan 4D-modellering användas för att optimera aktiviteterna vid en arbetsplats? 

 Hur kan man mäta betongens hållfasthet innan formrivning? 

 Hur kan 4D-simulering vara stöd för produktionsuppföljning? 

1.3 Avgränsning 
Examensarbetet kommer inte utveckla nya program för modellering. Studien kommer inte att 

undersöka byggbranschen som helhet – endast NCC folkboende. Studien kommer heller inte 

att undersöka något annat än betongstommen.  
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1.4 Arbetsfördelning 

I tabell 1 nedan redovisas arbetsfördelningen. 

Tabell 1. Färgkarta över arbetsfördelningen. 
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2. Teori 

2.1 VDC och BIM 

Virtuell design och Construction (VDC) har definierats som "användningen av integrerade tvär-

vetenskapliga prestandamodeller av design-konstruktionsprojekt för att stödja tydliga och of-

fentliga affärsmål" Kunz & Fischer (2012). Enligt Jongeling (2006) inkluderar detta produk-

terna (det vill säga anläggningar), organisationen av arbetslaget och arbetsprocesserna. Baserat 

på denna definition går det att säga att VDC är processen att hantera ett projekt som använder 

system som BIM i byggbranschen. Vid användning av VDC inom byggindustrin drivs den in-

terna processen av användarnas krav på effektivitet och externt av krav på högre kvalitet och 

värde i produkten (ISO, 2012). 

Termen BIM har benämnts som framtiden inom informationsteknologi och datorstödd design 

för projekt där huvudfokus är produktion. "BIM är processen att generera, lagra, hantera, för-

ändra och dela bygginformation på ett driftskompatibelt och återanvändbart sätt." (Vanlande, 

Nicolle & Cruz, 2008). 

BIM är ett system som gör det möjligt för arbetare att hantera olika typer av information som 

tekniska rapporter, mötesrapporter med mera. BIMs huvuduppdrag är dock 3D-modellerings-

systemet som gör det möjligt för användare att modellera, hantera och dela data om projektet 

genom hela byggnadens livscykel. (Vanlande et al., 2008). BIM gör det också möjligt för an-

vändaren att lagra och återanvända värdefull information om byggnaden (Lee, Sacks & East-

man Charles, 2006).  

VDC och BIM är på många sätt fördelaktiga för byggbranschen. Det har testats och bedömts 

användbart på många olika områden, såsom konstruktionsteknik, arkitektonisk designpraxis, 

byggnadsdokumentation, tillverkningsdetaljering, akustik, tidplaner och energi (Russell et al. 

2014). 

Detta styrks av Liljemark Mattsson (2014), eftersom hon anser att fördelarna med VDC är 

många. Enligt henne är några av dessa fördelar en förenkling av planeringen av projektet, tyd-

liga formuleringar av krav som gör produktionen effektivare. Vidare gör VDC det möjligt för 

användaren att utvärdera alternativ i ledningsfasen i ett tidigt skede av projektet. Underhåll kan 

minimeras genom rätt val av byggnadsmetod och material. Installationer kan identifieras i in-

formationsmodeller och de kan även innehålla produktspecifikationer för alla produkter. (Lil-

jemark Mattson, 2014). 

För att upprätthålla strukturen i projektet får ledningsgruppen information från BIM-modellen 

för att ge feedback under de tidiga stadierna. BIM ger också ledningsgruppen mycket inform-

ation om ventilation, brandsystem och hissar. (Russell et al., 2014). 

Ytterligare har BIM många funktioner som gynnar konstruktion och teknik, varav några inne-

håller element med begränsningar och funktioner med kostnadsinformation. När man använder 

VDC och BIM i ett tidigt skede är det också möjligt att arbeta i mer än tre dimensioner. Genom 

integrering av tidsplanen är det möjligt att uppnå en 4D-simulering, där tiden anses vara den 
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fjärde dimensionen. Vidare kan man integrera kostnaderna i projektet och skapa en 5D-simule-

ring. (Metz & Svensson, 2012). 

Vid användning av BIM ger visualisering en bredare bild av projektet vilket gör det möjligt för 

användaren att ge inte bara medarbetare utan även kunder möjlighet att se hela projektet. Detta, 

förutom möjligheten att lagra och dela information, minskar risken och osäkerheten för kost-

nadsberäkning och lokalplanering under projektet. 

Vidare innehåller BIM också tilläggsverktyg som gör att användaren kan producera detaljerade 

ritningar för tillverkare. (Russell et al., 2014) 

Dessa är huvudorsakerna till varför VDC och BIM är fördelaktiga inom byggbranschen. 

 

2.1.1. Existerande utmaningar med genomförandet av VDC och BIM 

Vissa utmaningar med VDC är enligt Mellgren (2012) bristen på kunskap, brist på resurser, 

brist på processägare, ekonomi, standarder, kunskapsspridning och konfiguration. Bortsett från 

dessa finns också hinder som tillhör organisationen i sin helhet. Andra författare hänvisar till 

bristen på initiativ som en begränsning för bolagets vilja att tillämpa VDC i praktiken (Kunz & 

Fischer 2012). 

En stor utmaning för byggbranschen är att konvertera de gamla traditionella metoderna till en 

VDC-baserad process innehållande informationsmodeller. För att implementera VDC helt, kan 

det inte bara vara en del av processen, men måste tillämpas under hela processen, från början 

till slut. (Olofsson, et al., 2009). 

Det finns också några problem och utmaningar med BIM som system. Några av dessa utma-

ningar innebär bristande kompetens, dålig informationshantering, oförmåga att förändra, upp-

levda kostnader och oförenlighet med annan programvara. Detta grundar sig ofta i brist på tek-

nisk expertis. (Russell et al., 2014). 

2.1.2. Skillnader mellan BIM och VDC 

Skillnaderna mellan BIM och VDC är att VDC är hela processen, det vill säga att använda 

integrerade tvärvetenskapliga prestationsmodeller. BIM är ett system som kan integreras med 

olika modelleringsprogram som AutoCAD och Revit, som sedan kan användas inom VDC-

processen. (Kunz et al., 2012). 

2.2 Planeringsmetoder 

2.2.1 Critical path Method 

Critical Path Method (CPM) bestämmer matematiskt sekvensen av aktiviteter som påverkar 

hela projektets varaktighet, det vill säga den ”kritiska vägen”. CPM gör det också möjligt att 

beräkna flöden av de icke-kritiska aktiviteterna. Icke kritiska aktiviteter är den tillåtna fördröj-

ningen en specifik aktivitet tillåts innan den påverkar det totala projektets varaktighet. När man 

vet förekomsten och varaktigheten mellan alla aktiviteter är det möjligt att beräkna termer som 

tidig start, tidig avslutning, sen start, sen avslutning och flödet av varje aktivitet. (Olofsson et 

al., 2009). 
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2.3 Line of Balance 

Motorvägskonstruktioner, långa broar, flervåningshus och många andra typer av byggprojekt 

har en gemensam nämnare och det är att dessa består av en repetitiv verksamhet. Linjär sche-

maläggning är känd för att vara den lämpligaste metoden för den övergripande hanteringen av 

ovannämnda byggprojekt. En av dessa linjära schemaläggningsmetoder är Line of Balance 

(LoB). (Al Sarraj, 1990). 

LoB är en grafisk teknik som kan användas för att hantera och planera arbetsflödet. Den är 

lämplig för byggprojekt på grund av att byggprojekt ofta består av moment som upprepas. Trots 

dess styrkor har LoB inte riktigt lyckats slå igenom och fått så stor användning inom byggbran-

schen internationellt. I Finland har det dock använts som huvudplaneringsverktyg sedan 1980-

talet. Ett resultat av detta är att det finns forskning under två decennier inom detta område som 

har möjliggjort att användning av kontrollsystem har utvecklats kring plastbyggande.  

(Seppanen & Aalto, 2005). 

Linjärt byggande utgörs av en grupp operationer som innehåller repetitiva enheter av byggnads-

element. Tunnlar, rörledningar, motorvägar och flervåningshus är några exempel på byggnat-

ioner som uppvisar upprepade egenskaper där samma grundenhet upprepas. Flera våningar gör 

så att byggprocessen kan fortsätta i en repetitiv process, vilket möjliggör tids – och kostnadsef-

fektivitet. För att kunna effektivisera detta är det nödvändigt att balansera arbetskraften. Med 

hjälp av LoB kan en platschef uppnå kontinuitet vid planering av repeterande moment vilket i 

sin tur påskyndar och effektiviserar produktionen samt maskiners användning. (Arditi, 

Tokdemir, & Suh, 2002). 

LoB är en typ av linjär schemaläggning som möjliggör en balansering av olika operationer, 

vilket medför att varje aktivitet kan utföras kontinuerligt. En av de största fördelarna med LoB 

är att den visar produktionshastighet och varaktighet i ett bildligt format i form av ett lättolkat 

grafikformat. (Arditi et al., 2002).   

Linjära schemaläggningsmetoder passar bäst för projekt som uppvisar repetitiva egenskaper, 

på grund av att LoB ger en bättre förståelse av ett projekt än någon annan schemaläggningstek-

nik, eftersom det är möjligt att justera verksamhetshastigheternas aktiviteter och resurser. (Ar-

diti & Albulak, 1986). 

LoB-schemat kan på ett enkelt sätt avläsas för att se vad som är fel inom ett moment under 

byggnadsprocessen samt var eventuella flaskhalsar kan uppkomma. Ett LoB-schema gör det 

genomförbart att anpassa verksamhetsnivåerna. Det möjliggör ett effektivt och smidigt flöde av 

resurser och kräver mindre tid och ansträngning att skapa än ett nätverksschema. (Arditi et al., 

2002).   
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2.4 Platsgjuten betong  

2.4.1 Allmänt Betong  

Betong är ett av de viktigaste byggnadsmaterialet och utmärks av god beständighet, formbarhet 

samt hållfasthet.  Betong används främst i bärande konstruktioner som stommaterial där på-

frestningarna från bl.a. fukt och nötning är stora. Betongteknik har funnits länge, redan grekerna 

och etrusker kunde framställa ett betongliknande material flera hundra år innan nuvarande ti-

deräkningen började. Då användes betongen i olika typer av byggnadsverk så som broar, ham-

nar, akvedukter samt bostadshus. Delar av den antika betongen finns fortfarande kvar, ett ex-

empel på detta är Pantheon i Rom, som har en fribärande kupol av betong med 45 m spännvidd. 

(Burström, 2012).  

2.4.2 Värmeutveckling och temperatursprickbildning  

Då cement kommer i kontakt med fritt vatten sker olika hydratationsprocesser, värmemängden 

som då frigörs kan anses vara direkt proportionell mot cementmängden. Dessutom inverkar 

cementtypen, på så sätt att en reaktionssnabb cement utvecklar mer värme än ett långsamt ce-

ment. (Burström, 2012).  

Enligt Burström (2012), är värmeutvecklingen en fördel vid betonggjutning under vintertid. 

Cementets reaktionsvärme bidrar till att hålla betongens temperatur över fryspunkten, tills be-

tongen har härdat i tillräcklig omfattning (Burström, 2012).  Vid andra sammanhang så som 

gjutning kan temperaturstegringen på grund av hydratationen bli så stor att det finns risk för 

sprickbildning i betongen under avsvalningstiden. Blir temperaturskillnaderna allt för stora kan 

både ytsprickor och genomgående sprickor uppkomma i uppvärmning skedet. Vanligtvis upp-

kommer det inom något eller några dygn efter gjutning. Det enklaste sättet att bedöma risken 

för sprickbildning är att utgå från mätta eller framräknade temperaturer och jämföra dem mot 

ställda krav på maximala temperaturskillnader. (Burström, 2012). 

2.4.3 Frysning av nygjuten betong 

Tillåts en betong att frysa för tidigt efter gjutning kommer den att få bestående skador, detta 

orsakas av en tillväxt av iskristaller i betongen. Isbildningen som är lokaliserad till gränsytor 

mellan stenmaterial och cementpasta ger en volymökning hos betongmassan. Detta leder till en 

försämring av den hårdnade betongen.  Skadegraden minskar med ökad härdningstid före frys-

ning. Efter tillräckligt lång tid kommer risken för skador av tidig frysning att bli eliminerad. 

Dock förutsätter detta att vatten inte tillsätts betongen under denna tid. Experiment samt teore-

tiska beräkningar visar på att betongen är skyddad mot tidig frysning när tryckhållfastheten 

överstiger 5 MPa. Betongkonstruktioner får därför inte frysa innan denna hållfasthet har upp-

nåtts, detta gäller oavsett cementtyp samt hållfasthetsklass. Det finns flera olika metoder som 

kan användas för att förhindra tidig frysning, dessa kan vara av betongteknisk natur eller åtgär-

der som vidtas på plats. (Burström, 2012). 

Enligt Bjurström, 2012 blir cementhalten högre och vattencementtalet (vct) lägre om en högre 

hållfasthetsklass används, detta leder till större värmeutveckling, alltså en snabbare hållfast-

hetstillväxt.  Andra alternativ kan vara att använda sig av SH cement som reagerar snabbare än 

andra cementtyper (Burström, 2012) . Olika typer av accelererande tillsatsmedel kan användas, 
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för att bidra till en snabbare effekt på hållfasthetstillväxten. Isoleringsmattor, värmetrådar, vär-

meisolerande formar med mera kan användas på byggarbetsplatsen för att påskynda hållfast-

hetsutvecklingen (Burström, 2012).  

Uttorkningstiden för traditionell betong är oftast längre än dagens produktionstider. För att lösa 

detta problem finns det särskilda åtgärder att tillämpa. Några av dessa åtgärder kan vara att 

använda en betong med lägre vct eller styra torkklimatet. (Ström, 2001). Enligt Ström (2001), 

kan torkklimatet styras bland annat genom användning av elslingor eller med hjälp av värme-

aggregat samt avfuktare. 

2.4.4 Värmeaggregat 

Värmeaggregat innebär att en fläkt blåser varm eller kall luft i olika riktningar. För att få bäst 

effekt bör den placeras på en öppen plats i rummet så att luften kan cirkulera på en så stor yta 

som möjligt. På detta sätt fördelas värmen jämnt över konstruktionsdelarna och torkar betongen. 

Aggregatet ansluts till en mobil panncentral eller undercentralen. (Ström, 2001). 

2.4.5 Värmekablar 

Det andra alternativet är att använda ingjutna värmekablar för att förhindra att betongen fryser 

samt påskynda härdningen. Fördelen med detta alternativ är att målningsarbeten kan påbörjas 

tidigare (Ström, 2001). En nackdel med denna metod är dock att eventuella håltagningar kan 

skada kablarna. 

 

2.4.6 Betongens tillstyvnande 

Relativt snart efter att vatten har tillsats börjar betongen hårdna och övergår sedan gradvis från 

en arbetbar massa till ett tillstånd då den inte kan komprimeras. Det är detta skede som kallas 

betongens tillstyvnande. (Almgren, Sköld, Rapp, & Norlen, 2013). 

Tillstyvnandet av betongmassan påverkas främst i det första skedet av avdunstningen av vattnet 

som finns i massan, medan cementreaktionerna börjar inverka först efter cirka tre till fyra tim-

mar (Almgren et al., 2013). Efter denna tid ökar tillstyvnandet snabbt och betongens hållfasthet 

ökar långsamt, se figur 1. 

 

Figur 1. Hållfastheten ökar samtidigt som formbarheten minskar. I början av detta skede är betongen sprickkänslig. (Almgren 

et al., 2013).  
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Tillstyvnandet går fortare när följande parametrar ändras: 

 Högre cementhalt 

 Lägre vattenhalt 

 Högre temperatur 

 SH-cement 

 Tillsats av accelererande medel 

Med hjälp av retarderande tillsatser kan tiden för betongens tillstyvnande förlängas (Almgren 

et al., 2013). 

2.4.7 Betongens hårdnande 

Efter några timmar när den färska betongen har tillstyvnat och mist sin formbarhet börjar 

materialets hållfasthet bli märkbar. 

Hållfastheten börjar därefter öka snabbt under de första dygnen och har efter ungefär en månad 

uppnått större delen av sitt slutvärde. Man har enligt Almgren et al (2013), enats om att använda 

hållfastheten vid 28 dygn vid konstant medeltemperatur på 20 grader Celsius som referensvärde 

för betongens hållfasthet, även om hållfasthetstillväxten pågår under många år, se figur 2.  
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Figur 2. Tendenskurvor vid +20°C för betong med anläggningscement 10-672 timmar (28 dygn). (Almgren et al., 2013). 

Emellertid behöver man dock under byggskedet känna till vilken hållfasthet betongen har redan 

efter något dygn, detta för att kunna planera arbetet med tidig formrivning och skydd mot tidig 

frysning (Almgren et al., 2013). 

Betongens hårdnande påverkas främst av följande faktorer: 

 Betongsammansättning 

 Temperatur 

 Fuktflöden 

Vid högre temperatur har hållfastheten en snabbare tillväxt och vid lägre temperatur långsam-

mare. Enligt Almgren et al (2013) mognar betongen snabbare desto högre temperaturen är.  
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Teoretiska beräkningar innehåller alltid osäkerheter. Användning av mognadsfunktioner för be-

räkning av ekvivalent härdningstid och formrivningshållfasthet får därför endast ske för plus-

grader (Almgren et al., 2013). 

I praktiken är dock inte betongtemperaturen konstant då den påverkas av väder och vind samt 

varierar med tiden. Här kan man då enligt Almgren et al (2013) registrera betongens temperatur 

med en vanlig termometer som gjuts in i ett elrör eller med någon elektronisk termometer via 

termoelement. 

2.4.8 Temperaturens påverkan vid härdning av betong 

Det har varit allmänt känt sedan länge att temperaturen och fukttillståndet i betong spelar en 

viktig roll för härdningsprocessen, och därför också för hållfasthetstillväxten. (Fjellström, 

2013) 

 

Temperaturen är ganska lätt att mäta och beräkna, medan fukt är svårt att mäta och beräkna. En 

konsekvens av detta är att det endast i praktiken är temperatur som används som bas för håll-

fasthetsförutsägelse. (Fjellström, 2013). 

 

Test på hållfasthetsutvecklingen med ånghärdning visade att den ursprungligen ånghärdade ce-

mentpastan uppvisade accelererad hållfasthettillväxt för tidiga åldrar, men också en minskad 

hållfasthet vid 28 dagars hållfasthet jämfört med lufthärdade exemplar. Det har enligt Fjellström 

(2013), konstaterats att en temperatur på -10° C för ung betong fungerade tillräckligt för härd-

ning vid normala temperaturvariationer, och detta fastställdes som den välkända Nurse-Saul 

mognadsfunktion. Nurse-Sauls mognadsfunktion antogs snabbt i skandinaviska länder som en 

teknik för att uppskatta den konkreta löptiden och tillhörande hållfasthet, speciellt vid gjutning 

i kalla klimatförhållanden (Fjellström, 2013). 

 

2.4.9 Betongens egenskaper i varmt och kallt klimat 

Det finns vissa problem som kan uppstå när betong gjuts i varmt klimat. Dessa problem kan 

uppkomma på grund av att betongens temperatur blir högre och att avdunstningshastigheten 

från betongmixen ökar kraftigt. Vid användning av stora betongvolymer vid betonggjutning i 

varmt klimat så kan en konsekvens vara sprickbildning och en begränsad volymförändring. Vid 

betonggjutning i kallt klimat måste försiktighetsåtgärder vidtas för att undvika frost skador på 

den nygjutna eller unga betongen. (Neville & Brooks, 1987). 

Vid en högre betongtemperatur än normalt blir resultatet en kraftigt ökad uttorkning av be-

tongen vilket leder till lägre hållfastighet över tid. Om det dessutom är varmt klimat med låg 

luftfuktighetsgrad kan kraftig avdunstning från betongmixen uppstå. Detta resulterar i att be-

tongen blir svårbearbetad, högre krympning samt sprickbildning. (Neville & Brooks, 1987). 

När betong gjuts i kallt klimat kan problem uppstå på grund av frostbildning på nygjuten betong. 

Om betongen som inte har stelnat, tillåts att frysa så omvandlas vattnet i betongmassan till is 

och en volymökning i betongmassan uppstår. Då det nu inte finns något vatten i betongmassan 

så avtar härdningen av betongen. När betongen sedan tinar har den redan härdat klart vilket 

innebär att betongen kommer att ha expanderat och innehålla en stor volym med porer vilket 

leder till att hållfastheten blir lägre. (Neville & Brooks, 1987). 
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Om frysning av betongen sker efter att den har stelnat men innan betongen har utvecklat till-

räckligt hög hållfasthet, kommer detta leda till lägre hållfasthet när betongen har härdat klart. 

Om istället betongen har kommit upp i tillräcklig hög hållfasthet innan frysning, kommer den 

kunna stå emot trycket som uppstår vid isbildningen. (Neville & Brooks, 1987). 

2.4.10 Betongens hållfasthet och permeabilitet  

Hållfasthet är betongens viktigaste egenskap då det är viktigt att betongen är kapabel till att 

hålla för de förhållanden som den är utformad för. Låg hållfasthet kan uppstå från både externa 

och interna medel. Anledningarna till att låg hållfasthet uppstår kan kategoriseras som följande. 

Fysiska, mekaniska samt kemiska. Fysiska kan exempelvis vara frostskador, kemiska kan vara 

att betongen kommer i kontakt med saltvatten, syror med mera.  (Neville & Brooks, 1987). 
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3. Metod 

3.1 Undersökningsansats 

Detta examensarbete innehåller både ett praktiskt och analytiskt perspektiv. Fakta inhämtas från 

diverse böcker och artiklar och analyseras för att knyta ihop inhämtad fakta med det aktuella 

projektet.  

3.2 Datainsamling 
Detta examensarbete utgår från en fallstudie då arbetet avser att studera en begränsad aspekt av 

stomdrift i byggbranschen. Det teoretiska underlaget är hämtat från vetenskapliga artiklar, pub-

liceringar och böcker som innefattar ämnen som betong. Även intervjuer har genomförts vid 

besök på byggarbetsplats.   

3.3 Fallstudie 

Studien utgår från en platsbyggnation av ett flerbostadshus i Nordmaling.   

3.3.1 NCC Folkboende 

Huset i Nordmaling är av typen NCC Folkboende. Detta är en standardiserad bostadsprodukt 

där varje kvadratmeter tänks igenom i detalj och allt är noga förbertätt. Enligt NCC själva med-

för detta en kort planeringstid. (NCC, 2018). 

NCC Folkboende är ett punkthus där utseendet och form varierar för att på bästa sätt passa in i 

den miljö där boendet ska byggas. Huset har ritats för att vara lätt att placera i en varierande 

stadsbild och då det är ett punkthus så räcker det med en mindre tomt för att skapa många 

bostäder.  Beställaren kan välja antalet våningsplan samt om balkonger önskas. Boendet i sig 

är platsbyggt och tillverkningen av trappor, betongplattor och sockelement tillverkas på bygg-

arbetsplatsen. Enligt NCC själva är principen för NCC Folkboende rätt material på rätt plats, 

där det ger störst värde för hyresgästen och fastighetsägaren. Slitstarka kvalitetsmaterial ger 

huset en lång livslängd. Enkelt underhåll och ekonomisk drift präglar hela huset. Tunga install-

ationer till kök och badrum har samlats i husets kärna vilket förenklar framtida underhåll. Fa-

saden är också i tegel och är helt underhållsfri. (NCC, 2018).  

Folkboendet består av lägenheter mellan ett till fyra rum och kök och ca 75 % av totalytan kan 

nyttjas som boendeyta. Lägenheterna har ett stor ljusinsläpp och en öppenplanlösning vilket 

skapar rymd i lägenheterna. Bra ljudisolering, kök i god standard samt möblerbara balkonger 

gör att känslan av kvalitet finns. (NCC, 2018). Nedan visas fakta om NCC Folkboende. Samt 

figur över standard modellen. Se figur 3.  

 Punkthus 4–8 våningar 

 4–6 lägenheter per plan 

 Lägenheter 1–4 r.o.k. 

 Hög nyttjandegrad: 76 % BOA 

 Lågenergihus, 65 kWh/kvm, år (Gäller  NCC Folkboende med 7 våningar, 41 lägen-

heter och fjärrvärme, Umeå.) 

 Effektiv och hantverksmässig byggprocess 

 Låg byggkostnad 
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Figur 3. Standardmodell utan några tillägg för NCC Folkboende. 

3.3.2 NCC:s Folkboende i Nordmaling – Draken 

Det hus som undersökts i denna rapport är NCC:s Folkeboende i Nordmaling, projektnamn 

Draken. Boendet är ett punkthus som består av sju våningar med fyra lägenheter på respektive 

plan. I detta boende finns även balkonger, fyra per våningsplan. Boendet är platsgjutet där väg-

gar och bjälklag formgjuts. Trappor, betongplattor och sockelement gjuts på plats för att sedan 

monteras. När vägg-och bjälklags element gjöts på Folkboendet i Nordmaling monterades även 

en givare in för att mäta temperatur i respektive betongelement. 

3.3.3 Modellen 

Efter att ritningar över byggnaden tillhandahållits var nästa steg att ta fram en modell av betong-

stommen, i detta fall de bärande väggarna, bjälklaget samt balkonger. Balkongerna var prefab-

ricerade på byggarbetsplatsen, detta innebär att de gjuts på byggarbetsplatsen och lyftes sedan 

upp och monterades. Modellen togs fram med hjälp av Revit.  

3.3.4 Studiebesök  

I samband med att modellen började ta form utfördes ett studiebesök i Nordmaling för att kom-

plettera med viss information som var nödvändig för att färdigställa modellen, samt för att 

kunna genomföra mängdningar och ett LoB – diagram.  Under studiebesöket gav Juhamatti 

Huoviala en rundtur på byggarbetsplatsen där han visade hur och vart temperaturgivarna place-

rades och berättade lite om vissa komplikationer som kan uppstå med temperaturgivarna. Vissa 

av dessa komplikationer kan till exempel vara att kabeln går av, temperaturgivaren måste flyttas 

på grund av att andra installationer ska installeras på området givaren var placerad. 

3.3.5 Vema Distant  

Den indata som ligger till grund för studien inhämtades via ett mätprogram som heter Vema 

Distant. Vema Distant är ett avancerat system för trådlösa mätningar, insamling och överföring 

av data från byggarbetsplatser. Överföringen sker med hjälp av noder. Noderna monteras enkelt 
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på flera olika sätt. Antingen i en robust konsol med nyckellås, de kan också skruvas fast direkt 

mot underlaget samt fästats med plåtclips. I noderna sitter ett inbyggt batteri som räcker till 

flera månaders mätning. Noderna laddas enkelt via en USB-kontakt eller via en nätadapter för 

permanentdrift.  (Distant, 2018). Programmet bygger på att givare installeras i väggar och bjälk-

lag för att registrera temperaturen i de olika elementen samt ute temperaturen.  Dessa tempera-

turvärden används sedan i en mognadsfunktion i Vema Distant där betongens hållfasthet beräk-

nas. Den person som ansvarat för placering av temperaturgivarna heter Juhamatti Huoviala och 

har vart till stor hjälp under datainsamlingsprocessen.  

3.3.6 Produktionsplanering betong (PPB) 

Produktionsplanering betong (PPB) har tagits fram av Svenska Byggbranschens Utvecklings-

fond som en vidareutveckling av Hett97. Verktyget har många nya funktioner som hjälper plats-

chefers planering av sina gjutningar. Det ger även nya verktyg år betongtillverkare, projektle-

dare samt konsulter. Med hjälp av PPB kan platschefen planera och bedöma sina gjutningar i 

förväg. I PPB kan simuleringar genomföras som även innehåller väderlek. (Byggindustrier, 

2018). 

Produktionsplanering Betong innehåller ett stort antal 2D typfall av olika tvärsnitt av kon-

struktioner. Användaren kan också definiera egna geometrier och betongrecept. Egenskaps-

provning av betongrecept möjliggör för entreprenören och betongtillverkaren kan förbättrad 

kvalitet, kortare byggtider samt sänka kostnaderna vid betonggjutning.  (Byggindustrier, 2018). 

PPB användes dels för att beräkna hållfasthetsutvecklingen i bjälklag och väggar baserad på 

planerad produktion och SMHIs temperatur observationer dels för att jämföra resultatet från 

Vema Distant med det resultatet som tillhandahållits av PPB. 

3.3.7 Vico Office 

Efter studiebesöket var det även möjligt att ta fram de olika mängderna samt ett LoB – schema 

med hjälp av Vico Office. För att ta fram ett LoB-schema är det viktigt att ha rätt mängder. När 

modellen var färdigmodellerad i Revit importerades modellen till Vico där mängdberäkningar 

utfördes. NCC gav informationen att 55 kilo armering används per kubikmeter betong.  
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4. Hållfasthetsutveckling i väggar och bjälklag  
Detta kapitel presenterar stommen över projektet Draken i Nordmaling samt vilka mätpunkter 

som har valts ut att undersöka närmare. Mätpunkterna som valdes ut är P21, P22, P23 och P33 

för väggar samt P1, P2 och P3 för bjälklag. Vidare redovisas temperaturmätningar samt be-

räknad hållfasthet för dessa mätpunkter. 

4.1 Introduktion 
I figur 4 nedan redovisas en översiktlig vy över hur stommen ser ut. Med stomme menas endast 

bärande element så som väggar, bjälklag och balkonger.  

 

Figur 4. Vy över den modellerade stommen. 

I figur 5 nedan redovisas placeringen för temperaturgivarna i punkterna P21, P22, P23 och P3 

för plan 5, se bilaga 1. Dessa punkter valdes ut för att undersökas på grund av att de var minst 

komplikationer kopplade till dessa punkter. Temperaturvärdena från dessa givare var registre-

rade under en längre tid och hade en relativt realistisk temperaturminskning. Vissa temperatur-

värden från andra givare avbröts abrupt, hade väldigt höga temperaturer registrerade och/eller 

saknade temperatur registreringar. Dessa givare placerades på en aktiv byggarbetsplats där 

mycket komplikationer kan uppstå på grund av detta har vissa temperaturgivare en avvikande 

placering. Se bilaga 1. 

P33 är den punkt som är mest exponerad för väder och vind då den är belägen högst upp och 

längst ut på väggen och är därför väldigt intressant att undersöka. P23 är också belägen högst 

upp i väggen men mer centralt närmare fönstret. P22 är placerad i mitten och P21 är placerad 

längst ner i väggen närmast bjälklaget. Punkterna är placerade på ovannämnda sätt för att un-

dersöka hur hållfasthetsutvecklingen skiljer sig beroende på om betongen är nära ett bjälklag, 

centrerat samt högst upp i väggen. 
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Figur 5. Vy över mätpunkterna P21, P22, P23 och P33. 
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4.2 Indata 

I tabell 2 och 3 nedan redovisas den indata som har använts vid beräkningar i programmet PPB.  

Tabell 2. Indata för beräkningar i PPB för väggar. 

 

 

Tabell 3. Indata för beräkningar i PPB för bjälklag. 
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4.3 Temperatur och tryckhållfasthet för väggar 

I figur 6 nedan redovisas temperaturen i punkterna P21, P22, P23 och P33 mellan datumen 

2018-01-31 till 2018-02-02. Temp 1 är för P21, temp 2 är för P22, temp 3 är för P23 och temp 

3 (P3) är för P33. T ute är lufttemperaturen. 

 

Figur 6. Temperaturgivarnas temperaturdata för P21, P22, P23 samt P33 uppmätta på arbetsplatsen. 
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I figur 7 nedan redovisas temperaturen i punkterna P21, P22, P23 och P33 under samma period 

som grafen ovan. De intressanta linjerna i grafen nedan är Max för Övre vägg (P22), Medel för 

Övre vägg (P21) samt Min för Övre vägg (P23 och P33). Värdena är beräknade ur programmet 

PPB. 

 

Figur 7. Beräknade temperaturvärden i PPB i punkterna P21, P22, P23 och P33 med hjälp av PPB. 

 

I figur 8 nedan redovisas temperaturen i betongen efter 12 timmar. I P33 och P23 som är belägna 

högst upp i väggen är temperaturen ca 10 °C, för P22 är temperaturen ca 20 °C och för P21 ca 

14 °C. Värdena är framtagna med hjälp av programmet PPB. 

 

Figur 8. Beräknad temperatur i PPB efter 12 timmar. Färgkarta. 
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I figur 9 nedan redovisas temperaturen i betongen efter 24 timmar. I P33 och P23 som är belägna 

högst upp i väggen är temperaturen ca 9 °C, för P22 är temperaturen ca 22 °C och för P21 ca 

10 °C. Värdena är framtagna med hjälp av programmet PPB.

 

Figur 9. Beräknad temperatur I PPB efter 24 timmar. Färgkarta. 

 

I figur 10 nedan redovisas tryckhållfastheten för betongen efter 12 timmar. I P33 och P23 är 

tryckhållfastheten ca 0,5 MPa, för P22 är tryckhållfastheten ca 2,5 MPa och för P21 är tryck-

hållfastheten ca 1 MPa. Värdena är framtagna med hjälp av programmet PPB. 

 

Figur 10. Beräknad tryckhållfasthet I PPB efter 12 timmar. Färgkarta. 
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I figur 11 nedan redovisas tryckhållfastheten för betongen efter 24 timmar. I P33 och P23 är 

tryckhållfastheten ca 5 MPa, för P22 är tryckhållfastheten ca 7 MPa och för P21 är tryckhåll-

fastheten ca 6 MPa. Värdena är framtagna med hjälp av programmet PPB. 

 

Figur 11. Beräknad tryckhållfasthet I PPB efter 24 timmar. Färgkarta. 
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4.3.1 Punkt 21 (P21)  

I figur 12 nedan redovisas betongens temperatur inhämtad från temperaturgivarna på arbets-

platsen. Därefter har Vema Distant använt temperaturvärdena för att beräkna tryckhållfastheten 

i P21, se bilaga 1. Den blå linjen är tryckhållfastheten och den röda linjen är betongens tempe-

ratur. Efter 24 timmar ligger tryckhållfastheten på ca 3,8 MPa och efter 12 timmar är tryckhåll-

fastheten endast uppe i cirka 0,2 MPa. Däremot är tryckhållfastheten över 5 MPa när betongen 

temperatur når 0°C. 

 

Figur 12. Temperaturgivarnas temperatur och Vema Distants tryckhållfasthet för punken P21. 

I figur 13 nedan redovisas betongens tryckhållfasthet i punkten P21 vid den tidpunkt då betong-

ens temperatur når 0°C, enligt temperaturgivarna är detta 33,5 timmar efter gjutning. Vid denna 

tidpunkt är tryckhållfastheten över 5 MPa i P21. Värdena är framtagna med hjälp av program-

met PPB.

 

Figur 13. Beräknad tryckhållfasthet i P21 när betongens temperatur når 0°C, beräkningar från PPB. Färgkarta. 
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4.3.2 Punkt 22 (P22)  

I figur 14 nedan redovisas betongens temperatur inhämtad från temperaturgivarna på arbets-

platsen. Därefter har Vema Distant använt temperaturvärdena för att beräkna tryckhållfastheten 

i P22, se bilaga 1. Den blå linjen är tryckhållfastheten och den röda linjen är betongens tempe-

ratur. Efter 24 timmar är betongens tryckhållfasthet 10 MPa och efter 12 timmar är tryckhåll-

fastheten ca 2 MPa. Tryckhållfastheten är över 5 MPa innan betongens temperatur når 0°C. 

 

Figur 14. Vema Distants tryckhållfasthet för punken P22. 

I figur 15 nedan redovisas betongens tryckhållfasthet i punkten P22 vid den tidpunkt då betong-

ens temperatur når 0°C, enligt temperaturgivarna är detta 38,5 timmar efter gjutning. Vid denna 

tidpunkt är tryckhållfastheten över 5 MPa i P22. Värdena är beräknade med hjälp av program-

met PPB.

 

Figur 15. Beräknad tryckhållfasthet i P22 när betongens temperatur når 0°C. Färgkarta. 
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4.3.3 Punkt 23 (P23) 

I figur 16 nedan redovisas betongens temperatur inhämtad från temperaturgivarna på arbets-

platsen. Därefter har Vema Distant använt temperaturvärdena för att beräkna tryckhållfastheten 

i P23, se bilaga 1. Den blå linjen är tryckhållfastheten och den röda linjen är betongens tempe-

ratur. Efter 24 timmar är betongens tryckhållfasthet ca 2 MPa och efter 12 timmar har inte 

reaktionen börjat verka. Betongens tryckhållfasthet är 4,8 MPa när betongens temperatur når 

0°C. 

 

Figur 16. Vema Distants beräknade tryckhållfasthet för punken P23. 

I figur 17 nedan redovisas betongens tryckhållfasthet i punkten P23 vid den tidpunkt då betong-

ens temperatur når 0°C, enligt temperaturgivarna är detta 32 timmar efter gjutning. Vid denna 

tidpunkt är tryckhållfastheten strax över 5 MPa i P23. Värdena är beräknade med hjälp av pro-

grammet PPB.

 

Figur 17. Beräknad tryckhållfasthet i P23 när betongens temperatur når 0°C. Färgkarta. 
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4.3.4 Punkt 33 (P33) 

I figur 18 nedan redovisas betongens tryckhållfasthet och temperatur i P33, se bilaga 1. Den blå 

linjen är tryckhållfastheten och den röda linjen är betongens temperatur. Efter 24 timmar har 

betongen uppnått ca 5 MPa. Däremot efter 12 timmar är betongens tryckhållfasthet endast uppe 

i 0,5 MPa. Betongen har uppnått över 5 MPa när betongens temperatur når 0°C. 

 

Figur 18. Vema Distants beräknade tryckhållfasthet för punken P33. 

 

I figur 19 nedan redovisas betongens tryckhållfasthet i punkten P33 vid den tidpunkt då betong-

ens temperatur når 0°C, enligt temperaturgivarna är detta 38 timmar efter gjutning. Vid denna 

tidpunkt är tryckhållfastheten över 5 MPa i P33. Värdena är beräknade med hjälp av program-

met PPB. 

 

Figur 19. Beräknad tryckhållfasthet i P33 när betongens temperatur når 0°C. Färgkarta. 
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I figur 20 nedan visar hur tryckhållfastheten utvecklas för punkterna P21, P22 och P23 beräknat 

med hjälp av PPB. Den blåa linjen är P21, den gröna linjen är P22 och den röda linjen är P23.  

 

Figur 20. Beräknad tryckhållfasthet i punkterna P21, P22 och P23 och med hjälp av PPB. 

Som visas i tabell 4 nedan är värdena från Vema Distant och de uträknade värdena från PPB 

relativt lika. De skiljer sig lite i specifika punkter under en viss tidpunkt. 

Tabell 4. Nedan visas den från Vema beräknade tryckhållfastheten med data från givarna och den beräknade tryckhållfastheten 

från PPB för punkterna P21, P22, P23 och P33. Skillnaden mellan resultaten presenteras också. 

 

Som visas i tabell 5 nedan skiljer sig temperaturvärdena relativt mycket mellan de uppmätta 

värdena från givarna och de beräknade värdena från PPB. Detta kan bero på att utomhustem-

peraturen som har använts som indata i PPB är medeltemperaturen under de dygn beräkning-

arna utgått ifrån, medan temperaturgivarnas indata är de uppmätta temperaturvärdena från 

byggarbetsplatsen. 

Tabell 5. Nedan visas den registrerade temperaturen från givarna och den beräknade temperaturen från PPB för punkterna 

P21, P22, P23 och P33. Skillnaden mellan resultaten presenteras också. 
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4.4 Temperatur och tryckhållfasthet för bjälklag 

I figur 21 nedan redovisas betongens temperatur inhämtad från temperaturgivarna på arbets-

platsen. Därefter har Vema Distant använt temperaturvärdena för att beräkna tryckhållfastheten 

i P1, se bilaga 1. Den blå linjen är tryckhållfastheten och den röda linjen är betongens tempera-

tur. Som visas nedan är det något som har påverkat mätningen av temperaturen. Dessa mät-

ningar utfördes under 2018-02-14 till 2018-02-19. 17 MPa uppnåddes under mätperioden, dock 

ska den upp till 25,9 MPa för att uppnå 70 % av sin tryckhållfasthet. 

 

Figur 21. Vema Distants beräknade tryckhållfasthet för P1 valv 14. 
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I figur 22 nedan redovisas betongens temperatur inhämtad från temperaturgivarna på arbets-

platsen. Därefter har Vema Distant använt temperaturvärdena för att beräkna tryckhållfastheten 

i P2, se bilaga 1. Den blå linjen är tryckhållfastheten och den röda linjen är betongens tempera-

tur. Som visas nedan är det något som har påverkat mätningen av temperaturen. Dessa mät-

ningar utfördes under 2018-02-14 till 2018-02-19. 14 MPa uppnåddes under mätperioden, dock 

ska den upp till 25,9 MPa för att uppnå 70 % av sin tryckhållfasthet.

 

Figur 22. Vema Distants beräknade tryckhållfasthet för P2 valv 14. 
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I figur 23 nedan redovisas betongens temperatur inhämtad från temperaturgivarna på arbets-

platsen. Därefter har Vema Distant använt temperaturvärdena för att beräkna tryckhållfastheten 

i P3, se bilaga 1. Den blå linjen är tryckhållfastheten och den röda linjen är betongens tempera-

tur. Som visas nedan är det något som har påverkat mätningen av temperaturen. Dessa mät-

ningar utfördes under 2018-02-14 till 2018-02-19. 10 MPa uppnåddes under mätperioden, dock 

ska den upp till 25,9 MPa för att uppnå 70 % av sin tryckhållfasthet.

 

Figur 23. Vema Distants beräknade tryckhållfasthet för P3 valv 14. 

I figur 24 nedan redovisas den beräknade tryckhållfastheten för P1, P2 och P3. Dessa beräk-

ningar är utförda i programmet PPB och enligt dessa beräkningar uppnår P1 70 % av sin tryck-

hållfasthet efter 16 dygn. P2 uppnår 70 % av sin tryckhållfasthet efter 17 dygn och P3 uppnår 

70 % av sin tryckhållfasthet strax innan 20 dygn. Enligt figuren nedan har P1 en tryckhållfasthet 

på 16 MPa, P2 har en tryckhållfasthet på 15,5 MPa och P3 en tryckhållfasthet på 14 MPa, där 

P1 är den gröna linjen, P2 är den blåa linjen och P3 är den röda linjen.  

 

Figur 24. Beräknad tryckhållfasthet för punkterna P1,P2 och P3 med hjälp av PPB. 
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I figur 25 nedan redovisas den beräknade tryckhållfastheten för P1, P2 och P3. Dessa beräk-

ningar är utförda i programmet PPB. Nedan redovisas betongens tryckhållfasthet vid 5 dygn 

med hjälp av en färgkarta. 

 

Figur 25. Beräknad tryckhållfasthet i punkterna P1, P2 och P3 med hjälp av PPB. Färgkarta. 

I figur 26 nedan redovisas temperaturen i punkterna P1 (röda linjen högst upp), P2 (orangea 

linjen), P3 (lila linjen) och den smalare röda linjen är ute temperaturen mellan datumen 2018-

02-14 till 2018-02-19. 

 

Figur 26. Temperaturgivarnas temperaturdata för punkterna P1, P2 och P3. 
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I figur 27 nedan redovisas temperaturen i punkterna P1 (gröna linjen högst upp), P2 (blåa lin-

jen), P3 (röda linjen). Dessa värden är beräknad med hjälp av Produktions planering betong. 

 

Figur 27. Beräknad temperatur i punkterna P1, P2 och P3 med hjälp av PPB. 

I figur 28 nedan redovisas temperaturen i punkterna P1, P2, P3 i färgskala. 

 

Figur 28. Beräknad temperatur i punkterna P1, P2 och P3 med hjälp av PPB. Färgkarta. 
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I tabell 6 nedan redovisas den med hjälp av PPB beräknade tryckhållfastheten och hållfastheten 

från Vema Distant beräknad med data från temperaturgivarna. Som visas nedan skiljer sig vär-

dena inte särskilt mycket åt för P1 och P2. Skillnaden för P3 är på 4 MPa. 

Tabell 6. Nedan visas den från Vema Distant beräknade tryckhållfastheten med data från temperaturgivarna och den beräk-

nade tryckhållfastheten från PPB för punkterna P1, P2 och P3. Skillnaden mellan resultaten presenteras också. 

 

Då Vema Distant inte har registrerat några värden för mer än 5 dygn efter gjutning är det svårt 

att vidare analysera hur temperatur och tryckhållfasthet skiljer sig åt. Det kan dock konstateras 

att de värden som uppmätts till och med dygn 5 överensstämmer relativt väl med de beräknade 

värdarna i PPB.  
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4.5 Känslighetsanalys 

Värdena i detta avsnitt är beräknade med hjälp av programmet PPB. 

Figur 29 nedan redovisar temperaturen i betongen vid 12 timmar med en lufttemperatur på 

minus 16°C. Punkten P21 har en temperatur på cirka 5°C, P22 har en temperatur på cirka 15°C 

och P23 och P33 har en temperatur på cirka minus 1°C. 

 

Figur 29. Temperatur vid 12 timmer vid en lufttemperatur på minus 16°C. 

Figur 30 nedan redovisar temperaturen i betongen vid 12 timmar med en lufttemperatur på plus 

5°C. Punkten P21 har en temperatur på cirka 15°C, P22 har en temperatur på cirka 20°C och 

P23 och P33 har en temperatur på cirka 15°C. 

 

Figur 30. Temperatur vid 12 timmar vid en lufttemperatur på 5°C. 
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Figur 31 nedan redovisar temperaturen i betongen vid 24 timmar med en lufttemperatur på 

minus 16°C. Punkten P21 har en temperatur på cirka minus 1°C, P22 har en temperatur på cirka 

14°C och P23 och P33 har en temperatur på cirka minus 3°C. 

 

Figur 31. Temperatur vid 24 timmer vid en lufttemperatur på minus 16°C. 

Figur 32 nedan redovisar temperaturen i betongen vid 24 timmar med en lufttemperatur på plus 

5°C. Punkten P21 har en temperatur på cirka 15°C, P22 har en temperatur på cirka 24°C och 

P23 och P33 har en temperatur på cirka 13°C. 

 

Figur 32. Temperatur vid 24 timmar vid en lufttemperatur på 5°C. 
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Figur 33 nedan redovisar tryckhållfastheten i betongen vid 12 timmar med en lufttemperatur på 

minus 16°C. Punkten P21 har en tryckhållfasthet på cirka 0,5 MPa, P22 har en tryckhållfasthet 

på cirka 1 MPa och P23 och P33 har en tryckhållfasthet på cirka 0 MPa. 

 

Figur 33. Tryckhållfasthet vid 12 vid en lufttemperatur på minus 16°C. 

Figur 34 nedan redovisar tryckhållfastheten i betongen vid 12 timmar med en lufttemperatur på 

plus 5°C. Punkten P21 har en tryckhållfasthet på cirka 1 MPa, P22 har en tryckhållfasthet på 

cirka 2 MPa och P23 och P33 har en tryckhållfasthet på cirka 1 MPa. 

 

Figur 34. Tryckhållfasthet vid 12 timmar vid en lufttemperatur på 5°C. 
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Figur 35 nedan redovisar tryckhållfastheten i betongen vid 24 timmar med en lufttemperatur på 

minus 16°C. Punkten P21 har en tryckhållfasthet på cirka 2,5 MPa, P22 har en tryckhållfasthet 

på cirka 4 MPa och P23 och P33 har en tryckhållfasthet på cirka 0 MPa. 

 

Figur 35. Tryckhållfasthet vid 24 vid en lufttemperatur på minus 16 °C. 

Figur 36 nedan redovisar tryckhållfastheten i betongen vid 24 timmar med en lufttemperatur på 

plus 5°C. Punkten P21 har en tryckhållfasthet på cirka 4,5 MPa, P22 har en tryckhållfasthet på 

cirka 6 MPa och P23 och P33 har en tryckhållfasthet på cirka 3 MPa. 

 

Figur 36. Tryckhållfasthet vid 24 timmar vid en lufttemperatur på 5°C. 
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Figur 37 nedan visar en graf över tryckhållfastheten vid en utetemperatur på minus 16°C. Som 

visas nedan startar aldrig reaktionen i punkterna P23 och P33 (röda linjen). P21 är den blåa 

linjen medan P22 är den gröna linjen. 

 

Figur 37. Tryckhållfasthetsutveckling över tid vid en lufttemperatur på minus 16°C. 

Figur 38 nedan visar en graf över tryckhållfastheten vid en utetemperatur på plus 5°C. P21 är 

den blåa linjen, P22 är den gröna linjen och P23 samt P33 är den röda linjen. 

 

Figur 38. Tryckhållfasthetsutveckling över tid vid en lufttemperatur på 5°C. 
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I tabell 7 nedan kan man se att den med hjälp av PPB beräknade tryckhållfastheten vid en ute-

temperatur på plus 5 °C och den beräknade tryckhållfastheten vid en utetemperatur på minus 

16 °C. Skillnaden är relativt stor vilket visas i tabell 7 nedan. 

Tabell 7. Nedan visas den beräknade tryckhållfastheten vid en utetemperatur på minus 16°C och tryckhållfastheten vid en 

utetemperatur på plus 5 °C. Skillnaden mellan resultaten presenteras också. 

 

Figur 39 nedan redovisar temperaturen i betongen vid 12 timmar med en lufttemperatur på 

minus 2,5°C. Punkten P21 har en temperatur på cirka 5°C, P22 har en temperatur på cirka 12°C 

och P23 och P33 har en temperatur på cirka 4°C 

 

Figur 39. Temperatur vid 12 timmar med form utan isolering. 

Figur 40 nedan redovisar temperaturen i betongen vid 24 timmar med en lufttemperatur på 

minus 2,5°C. Punkten P21 har en temperatur på cirka 3°C, P22 har en temperatur på cirka 9°C 

och P23 och P33 har en temperatur på cirka 2,5°C.

 

Figur 40. Temperatur vid 24 timmar med form utan isolering. 
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Figur 41 nedan redovisar tryckhållfastheten i betongen vid 12 timmar med en lufttemperatur på 

minus 2,5°C. Punkten P21 har en tryckhållfasthet på cirka 1 MPa, P22 har en tryckhållfasthet 

på cirka 2 MPa och P23 och P33 har en tryckhållfasthet på cirka 0 MPa. 

 

Figur 41. Tryckhållfasthet vid 12 timmar med for utan isolering. 

Figur 42 nedan redovisar tryckhållfastheten i betongen vid 24 timmar med en lufttemperatur på 

minus 2,5°C. Punkten P21 har en tryckhållfasthet på cirka 4 MPa, P22 har en tryckhållfasthet 

på cirka 5,5 MPa och P23 och P33 har en tryckhållfasthet på cirka 2 MPa. 

 

Figur 42. Tryckhållfasthet vid 24 timmar med for utan isolering. 
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Figur 43 nedan visar en graf över tryckhållfastheten vid en utetemperatur på minus 2,5°C och 

med en form utan isolering. P21 är den blåa linjen, P22 är den gröna linjen och P23 samt P33 

är den röda linjen. 

 

Figur 43. Tryckhållfasthetsutveckling över tid vid användning av en form utan isolering. 

I tabell 8 nedan visas den beräknade tryckhållfastheten vid användning av en isolerad form 

kontra användning av en oisolerad form. (I) står för isolerad och (O) för oisolerad. 

Tabell 8.  Nedan visas den beräknade tryckhållfastheten vid en utetemperatur på minus 2,5°C med en isolerad form och en 

oisolerad form. 
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5. 4D planering av platsgjutna betongstommar 

5.1 Planering med Vico 

Efter mängdning i Vico har följande betongvolymer beräknats för Projektet Draken i Nordma-

ling, se tabell 9. 

Tabell 9. Redovisning av mängden betong i projektet Draken i Nordmaling. 

Konstruktioner Enhet (m³) 

Bjälklag 525,45 

Väggar 390,78 

Balkong 26,23 

Trappor 11,41 

Totalt 953,87 

 

Efter kontakt med NCC tillhandahölls informationen att det finns cirka 55 kilo armering per 

kubikmeter betong i byggnaden Draken i Nordmaling. Detta medför att det finns cirka 51 835,3 

kilo armering i byggnaden. Se ekvation 1 nedan. 

𝐾𝑖𝑙𝑜 𝑎𝑟𝑚𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑚ä𝑛𝑔𝑑 𝑏𝑒𝑡𝑜𝑛𝑔 ∗ 𝑀ä𝑛𝑔𝑑𝑒𝑛 𝑎𝑟𝑚𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔   (1) 

𝐾𝑖𝑙𝑜 𝑎𝑟𝑚𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 = 942,46 ∗ 55 = 51 835,3 

För att ta fram ett LoB-schema är mängderna väsentliga på grund av att volymen på respektive 

element är av stor vikt när tiden beräknas i Vico. Om till exempel en vägg har en volym på sex 

kubikmeter kommer det ta en viss tid att gjuta den väggen. När Modellen importeras till Vico 

innehåller modellen mängder som sedan används vid beräkning av tiden i LoB-schemat. 
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5.1.1 Line of Balance  

Startdatumet för projektet i figur 43 nedan är 2017-10-26 och slutdatumet är 2018-03-16. Då 

denna rapport endast granskar stomdriften på projektet Draken är det endast bjälklag, väggar 

och balkonger som är med i LoB-schemat ovan. I detta schema gjuts först väggarna på entréplan 

då grundplattan redan är färdiggjuten. Balkongerna är Prefab som gjuts på plats och sedan fäster 

arbetarna balkongerna på bjälklaget. 

Som visas i figur 44 nedan är det ingen aktivitet som överlappar varandra vilket är viktigt att ta 

hänsyn till vid planering av ett projekt. Detta diagram har tagits fram på grund av att visa hur 

aktiviteterna kan läggas upp i ett byggprojekt. Tidsintervallet är samma som de utgår från på 

byggarbetsplatsen. 

 

Figur 44. Line of Balance diagram över stommen. 
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5.2 Hänsyn till väderprognoser 

Betongtemperaturen i figur 45 nedan är beräknade med PPB baserade på utomhustemperaturen 

från SMHI:s databas. Med hjälp av SMHI:s långtidsprognoser kan en platschef få tillgång till 

temperaturprognoser i området i förväg. 

 

Figur 45. Den med hjälp av PPB beräknade temperaturen i betongen med indata värden från SMHI:s långtidsprognoser av 

utetemperaturen. 

5.3 Hållfasthetsprognoser PPB 
Temperaturdata från SMHI:s långtidsprognoser kan användas i PPB för att beräkna hållfast-

heten i betongen. I figur 46 nedan redovisas en hållfasthetsprognos över en av byggnadens 

väggar med temperaturdata från SMHI:s långtidsprognoser. Dessa prognoser kan underlätta för 

en platschef under planeringstiden då härdningstiden redovisas i ett tidigt skede. 

 

Figur 46. Betongens tryckhållfasthet beräknad i PPB med temperaturdata från SMHI:s långtidsprognoser. 
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5.4 4D planering 

I figur 47 nedan redovisas ett exempel på hur dessa verktyg kan kombineras. Allt startar med 

att med hjälp av ritningar utforma en 3D-modell i Revit för att sedan importera modellen till 

Vico där tid och även kostnader kan beräknas. De färdiga 3D och 4D-modellerna kan sedan 

sparas via FME i en BIM modell på ShareAspace för att vara lättillgängliga för dem som ska 

arbeta med modellerna. Dessa modeller kan sedan kombineras med hjälp av FME med plane-

ringsinformation från Vico Office och med hållfasthetsdata från PPB alternativt Vema Distant 

till 4D modell som kan visualiseras med till exempel Google Earth. PPB-prognosernas värden 

används som en färgkod för att visualisera tidpunkten då ett element har uppnått en viss håll-

fasthet, dessa prognoser är i sin tur baserade på SMHI:s långtidsprognoser för temperatur. PPB-

prognosernas värden kan sedan användas för att jämföra skillnader mellan de faktiska värdena 

som hämtas från Vema Distant. Värden är beräknade med hjälp av en mognadsfunktion som 

baseras på temperaturen i väggen som registeraras av givarna. Detta skapar en möjlighet för 

uppföljning av hållfastheten i betongstommen. 

 

Figur 47. Ett exempel på hur 4D planering/uppföljning kan användas för att påskynda stomdriften. 
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Figur 48 nedan redovisar hur färgkoderna kan fungera. Dessa koder är kopplade till den tid-

punkt betongen uppnår 70 % av sin hållfasthet (avlastning av bjälklagsstämp) och 5MPa 

(Väggar kan avformas) samt när betongen började härdningen. 

 

Figur 48. Beskrivning av de olika färgkoderna. 
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I figur 49 nedan redovisas en visualisering över byggnadsprocessen. I första bilden visas den 

nygjutna bottenplattan, därefter följer väggar och sedan våningar efter. Den sista bilden visua-

liserar hela betongstommen efter den sista etappen är nygjuten. 
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Figur 49. Visualisering av byggskedet med start från bottenplatta till översta våningsplan. 
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6. Analys 

6.1 Temperatur och tryckhållfasthet för väggar 

Tryckhållfastheten som har beräknats med hjälp av PPB stämmer relativt bra med den tryck-

hållfasthet som är beräknad med hjälp av temperaturgivarna i Vema Distant. I punkten P21 är 

skillnaden som störst efter 24 timmar då differensen mellan PPB och Vema Distant är 2,2 MPa. 

I punkten P22 är skillnaden 5 MPa när betongens temperatur når 0°C. Punkten P23 skiljer sig 

som mest 3 MPa vid 24 timmar och i punkten P33 är skillnaden 1,5 när betongens temperatur 

når 0 °C. Dessa skillnader kan bero på att förutsättningarna inte har varit identiska då väder och 

vind kan vara annorlunda på arbetsplatsen jämfört med det indata som har använts i PPB. 

När betongen svalnat och närmar sig 0°C visar både uppmätt hållfasthet med hjälp av tempera-

turgivarna samt beräknad med hjälp av PPB att betongens tryckhållfasthet överstiger 5 MPa för 

samtliga punkter utom Vema Distants värde för punkten P23. Hållfastheten bör vara över 5 

MPa enlig Burström (2012), för att undvika bestående skador. Praktiskt innebär detta att man i 

det här fallet skulle behövt värmeelementet vid punkten P23 till exempel med värmeaggregat 

eller värmekablar för att påskynda härdningsförloppet Ström (2011). Enligt planen skulle for-

men rivas efter endast 12 timmar för att sedan påbörja formsättning och gjutning av nästkom-

mande etapp av väggar. Som visas i figurerna under resultat på både temperaturgivarnas tryck-

hållfasthet och den med hjälp av PPB beräknade tryckhållfastheten är betongens tryckhållfast-

het alldeles för låg efter 12 timmar för att formen ska kunna rivas. Värst är det i punkten P23 

där reaktionen i betongen inte ens har börjat efter 12 timmar. Punkten P21 visar inte heller 

speciellt bra värden efter 12 timmar, där har betongen endast uppnått 0,2 MPa. Även efter 24 

timmar är tryckhållfastheten i punkterna P21 och P23 är fortfarande under 5 MPa. Punkten P33 

har precis uppnått 5 MPa enligt värdena från Vema Distant. För att påskynda betongens till-

styvnade i detta skede som enligt Almgren et al (2013), startar med att vattnet i betongen av-

dunstar kan man använda värmeaggregat och värmekablar för att accelerera hållfasthetstillväx-

ten Ström (2011). Metoder som till viss del använts på byggarbetsplatsen är värmekablar, dock 

skulle fler alternativ behövas. 

Ytterligare en åtgärd för att påskynda hållfasthetstillväxten är att använda sig av ånghärdad 

betong. Enligt Fjellström (2013), uppvisar ånghärdad betong en accelererad hållfasthettillväxt 

för tidiga åldrar men också en minskad hållfasthet vid 28 dagars hållfasthet jämfört med luft-

härdade exemplar. Om den ånghärdade betongen har tillräckligt hög hållfasthet vid 28 dagar 

kan detta påskynda byggprocessen. Ånghärdad betong kan dock vara svårt att använda sig av 

vid en platsbyggnation på grund av att det kan vara svårt att täcka in hela element, särskilt större 

element som bjälklag. 

Som visas i tabell 5, så skiljer sig temperaturen relativt mycket från den uppmätta temperaturen 

från temperaturgivarna och den med hjälp av PPB beräknade temperaturen. Den beräknade 

temperaturen tenderar att vara högre än den uppmätta temperaturen som temperaturgivarna till-

handahåller. Detta kan bero på att byggnaden är mer exponerad för väder och vind än det vind 

data som har använts i beräkningarna. PPB beräkningarna har använt medeltemperaturen under 

den tid som beräkningarna utgått ifrån. En annan anledning kan vara att temperaturen som an-

vänds som indata skiljer sig från den faktiska temperaturen. Ytterligare en anledning kan vara 
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att temperaturgivarnas värden inte är helt exakta då de trots allt är placerade på en arbetsplats 

där oväntade situationer kan inträffa. Som visas på temperaturlinjen i figur 21 så pikar tempe-

raturen väldigt snabbt för att sedan fort sjunka igen. Det kan också vara så att spirorör/fönster 

påverkar temperaturen då spirorören fylls av luft med utetemperatur, om en givare då befinner 

sig i närheten av ett spirorör kommer temperaturen vara lägre vid just den punkten på grund av 

att utetemperaturen kommer ha en kylande effekt. Spirorör är rör som installeras i väggen i 

samband med gjutningen där framtida installationer kommer gå igenom, till exempel elled-

ningar, ventilation med mera. Detta innebär att en hålighet bildas i betongelementet där uteluft 

kan flöda igenom. Punkterna P23 och P33 är belägna högst upp i väggen och P33 är dessutom 

belägen i närheten av ett fönster. Som visas i figurerna i resultatsavsnittet är tryckhållfastheten 

och temperaturen alltid högre i punkten P22, detta är för att denna punkt är minst exponerad. 

Sanningen ligger troligen någonstans mitt emellan, temperaturgivarnas värden kan vara lite 

osäkra samtidigt som det indata som använts i beräkningarna kan skilja sig från de faktiska 

värdena.  

Som nämndes ovan är oftast både temperaturen och hållfastheten högre i mitten av väggen, det 

vill säga i punkt P22. Temperaturen och hållfastheten är oftast lägre högst upp i väggen och 

längst ner i väggen, det vill säga i punkterna P23 och P33 (högst upp) och punkten P21 (längst 

ner). Anledningen till att temperaturen och hållfastheten är lägre i P21 beror troligen på att 

bjälklaget som har kylts ner av utetemperaturen lägger nära punkten. Om hållfastheten är för 

låg långt ner i väggen kan detta innebära en risk då hela väggen riskerar att rasa. Det optimala 

skulle givetvis vara att hållfastheten är lika över hela väggen men detta är svårt att få till i 

praktiken. Om det skulle finnas begränsat med resurser skulle det vara att föredra att använda 

sig av till exempel värmekablar långt ner i väggen istället för högst upp, detta för att minimera 

riskerna att väggen rasar när man avformar. 

 

  



   

50 

 

6.2 Känslighetsanalys 

Känslighetsanalysen beräknades på grund av att se hur specifika faktorer påverkar tryckhåll-

fastheten vid en platsbyggnation. Cementhalten är exakt likadant, det enda som skiljer i den 

första beräkningen är utetemperaturen. 

Som redovisas i tabell 7 är utetemperaturen en viktig faktor att ta hänsyn till vid planering av 

gjutning vid en platsbyggnation, detta påpekar även Neville & Brooks (1987).  Efter 12 timmar 

är skillnaden inte särskilt stor, däremot efter 24 timmar är skillnaden relativt stor. Detta tyder 

på att utetemperaturen har en stor inverkan på betongens tryckhållfasthet. I punkterna P23 och 

P33 sker ingen reaktion i betongen vilket medför att betongen fryser innan den överhuvudtaget 

börjar härda. I detta fall kan betongen enligt Burström (2012), få bestående skador.  

Den andra beräkningen som utfördes för att studera känsligheten för specifika faktorer vid gjut-

ning vid en platsbyggnation var isolerad form kontra oisolerad form.  

Som redovisas i tabell 8 är inte heller skillnaden i detta fall särskilt stor vid 12 timmar, däremot 

vid 24 timmar är skillnaden betydande. Detta indikerar att isolering i formen har en stor bety-

delse vid gjutning vid låga utetemperaturer. Anledningen till detta är att betongens temperatur 

kyls mycket fortare när formen saknar isolering.   

6.3 Produktionsplanering med hjälp av 4D 
Detta projekt startade med hjälp av BIM genom att modellera en 3D modell i Revit, 3D mo-

dellen är en avbildning av stommen för den aktuella byggnaden. Det praktiska med en 3D mo-

dell är att den kan lagras och delas vid senare tillfällen. Detta är en av BIMs största fördelar 

enligt Vanlande et al (2008). Detta förstärks även av Liljemark Mattsson (2014) och Lee et al 

(2006). Enligt Metz & Svensson kan man utöver detta med hjälp av BIM och VDC utveckla en 

4D-simulering där tiden är den fjärde dimensionen och denna 4D-simulering skapades i Vico. 

När modellen var färdigmodellerad i Revit importerades modellen till Vico där mängdberäk-

ningar utfördes. Tabell 9 redovisar mängderna för stommen, det vill säga bjälklag, väggar, bal-

kong samt trappor. NCC gav informationen att 55 kilo armering används per kubikmeter be-

tong. Dessa mängder kan skilja sig från den verkliga mängden då vissa av de ritningar som 

tillhandahölls var något svåra att avläsa. Detta kan medföra att vissa väggar ser lite annorlunda 

ut än vad de egentligen gör vilket i sin tur påverkar mängden material. 

För att ta fram ett LoB-schema är mängderna väsentliga på grund av att volymen på de olika 

elementen är av stor vikt när tiden beräknas i Vico. Om till exempel en vägg har en volym på 

sex kubikmeter kommer det ta en viss tid att gjuta den väggen. När Modellen importeras till 

Vico innehåller modellen mängder som sedan används vid beräkning av tiden i LoB-schemat. 
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Line of balance diagrammet i figur 44 är ett exempel på hur ett företag kan planera ett projekt 

med repetitiva egenskaper. Projektet Draken är ett flervåningshus vilket medför att projektet är 

repetitiv. Enligt Arditi & Albulak (1986), kan det därför vara bra att använda sig av ett Line of 

balance diagram, detta styrks även av Al Sarraj (1990). En av de största fördelarna är enligt 

Arditi et al (2002), att man kan se produktionshastighet och varaktighet, vilket också är fallet i 

figur 44. I figuren går det enkelt att avläsa vilka aktiviteter som tar längst tid och vilka aktiviteter 

som kommer först. Ingen aktivitet överlappar den andra vilket är bra då det annars kan upp-

komma problem om flera aktiviteter utförs samtidigt, vilket i sin tur kan leda till flaskhalsar i 

byggprojektet. Med ett Line of balance diagram kan ett företag därför spara både pengar och 

tid vilket kan leda till att företaget blir mer konkurrenskraftigt. 

Med hjälp av 4D-simulering som visualiserar härdningsförloppet kan företaget enkelt se när en 

vägg kan avformas, detta då väggen har en grön färg som visas i figur 48. Om en vägg inte har 

hunnit härdat tillräckligt visas det i simuleringen och avformningen bör skjutas fram. Även 

bjälklaget visas i simuleringen och det är enkelt att se när betongen har uppnått 70 % av sin 

hållfasthet och bjälklagsstämpen kan tas bort. Med 4D kan företaget använda och planera re-

surserna effektivare vilket i sin tur sparar både tid och pengar. 
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7. Diskussion 
 Kan 4D-modellering användas för att förbättra planeringen för stomdriften vid plats-

byggda bostadshus av betong? 

Vi anser att det går att använda sig av 4D-modellering för att påskynda stomdriften vid en 

plastbyggnation. Detta grundar sig på att värdena från Vema Distant som beräknades med hjälp 

av temperaturen från temperaturgivarna och de beräknade värdena från PPB inte skiljer sig så 

mycket från varandra. Här skulle ett företag till exempel kunna använda sig av Revit för att 

modellera upp huset, bron eller vad det nu kan röra sig om för projekt för att sedan importera 

det till Vico och beräkna kostnaden för projektet samt göra ett LoB-diagram över projektet. I 

LoB-diagrammet kan företaget se vilka aktiviteter som tar längst tid och vilka aktiviteter som 

kan behöva fler resurser för att förkorta byggtiden. Detta medför att företaget får en bättre över-

blick över projektet och vet var resurserna ska användas för att optimera processen. 

 Kan 4-D modellering användas för att optimera aktiviteterna vid en arbetsplats? 

Med hjälp av 4D-modellering där tiden är den fjärde dimensionen går det att göra en simulering 

över projektet för att till exempel se vilken vägg som gjuts vid en specifik tidpunkt. Detta med-

för att flaskhalsar snabbt går att förutse för att i sin tur undvikas. Med hjälp av 4D-simuleringen 

går det då att optimera aktiviteterna på grund av att företaget kan se om aktiviteter korsar 

varandra och till exempel två väggar gjuts samtidigt och skapar en flaskhals. 

 Hur kan man mäta betongens hållfasthet innan formrivning? 

För att i framtiden förbättra tryckhållfasthetsberäkningarna i PPB skulle det vara aktuellt att 

lägga till ytterligare en dimension till PPB, det vill säga att man kan beräkna tryckhållfastheten 

i en 3D vägg eller ett 3D bjälklag. Detta kan leda till korrekta tryckhållfasthetsberäkningar lik-

väl som det kan förbättra produktionsplaneringen ytterligare. Det kan också medföra en större 

säkerhet på och under själva bygget. Dock kommer det att krävas regelbundna uppföljningar av 

hur tryckhållfasthetsutvecklingen ser ut i respektive fundament. Där av krävs att tryckhållfast-

hetsberäkningar genomförs både innan projektet drar igång för att sedan följa upp det med ex-

empelvis information som tillhandahållits via givare som placerats i de olika fundamenteten 

under gjutningen. Med hjälp av dessa givare kan till exempel platschefen kontinuerligt avläsa 

hållfastheten i en specifik vägg eller ett specifikt bjälklag och jämföra dessa värden med de 

tidigare beräknade värdena. Om hållfastheten från Vema Distant beräknat med hjälp av tempe-

raturgivarna skulle skilja sig avsevärt mot de beräknade värdena från PPB, kan tidplanen just-

eras och resurser kan tilläggas för att påskynda specifika aktiviteter för att minimera risken att 

bryta tidplanen. 

 Hur kan 4D-simulering vara stöd för produktionsuppföljning? 

På grund av att 4D-modellen samt tidplanen finns kvar efter ett projekt, går det att följa upp om 

aktiviteterna gjöts i samma ordning som det var planerat. Det går även att enkelt se hur pro-

jektets byggtid kan förkortas ytterligare genom att justera aktiviteterna och prioritera ytterligare 

resurser till tidskrävande aktiviteter. 
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För att påskynda hållfasthetstillväxten under ett byggprojekt kan ånghärdad betong vara ett al-

ternativ. Som nämndes i analysen uppvisar ånghärdad betong en accelererande hållfasthettill-

växt för tidiga åldrar. Däremot kan det vara svårt att använda sig av ånghärdad betong vid plats-

byggnation i synnerhet på större element. Mindre ytor kan dock vara lämpligt att använda sig 

av ånghärdad betong. Kombinerat med värmeaggregat och värmefläktar kan detta leda till en 

avsevärt kortare härdningstid i gjutformarna. Resultatet av en kortare formtid innebär att väggar 

och bjälklag gjutas i en snabbare takt, vilket i sin tur påskyndar byggtiden och innebär ekono-

miska fördelar för företaget. På grund av en kortare byggtid minskas omkostnaderna för pro-

jektet. 

4D-simulering kommer leda till en bättre översikt över projektet där ett företag kan optimera 

aktiviteter och formsättning vilket också nämndes ovan. Dock kommer endast 4D-simulering 

inte leda till att förkorta byggtiden mer än tiden det tar för betongen att härda på grund av att 

betongens härdningstid måste tas i beaktning. 4D-simulering i planeringsskedet tillsammans 

med till exempel ånghärdad betong samt värmeaggregat/värmefläktar kan förkorta byggtiden 

avsevärt. Högre hållfasthetsklass kan också vara en aspekt för att påskynda hållfasthettillväxten.  

Detta projekt har utgått för en tid i form på 12 timmar för gjutning av väggar, för att uppnå detta 

hade tidigare nämnda åtgärder samt eventuell högre hållfasthetsklass behövt användas. I resul-

tatet syns tydligt att betongen inte har uppnått 5 MPa vid 12 timmar. I skandinaviskt klimat i 

synnerhet under vintertid är det svårt att uppnå 5 MPa efter endast 12 timmar utan att vidta 

ytterligare åtgärder. 
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8. Slutsats 
De slutsatser som kan dras efter undersökningarna är att det i framtiden är önskvärt om det gick 

att integrera flera olika program i ett. Program som till exempel Revit, PPB, Vico samt Vema 

Distant. Detta skulle kunna förbättra planeringsprocessen på grund av att alla värden samt mo-

deller samlas i samma program. Om modellen behöver ändras skulle det då gå att göra i pro-

grammet och alla värden skulle uppdateras. Däremot om modellen i dagsläget skulle behöva 

ändras måste den sedan importeras till Vico på nytt. Eventuella tilläggsfunktioner i programmet 

kan till exempel vara uttorkning av betong. 4D-simulering har fortfarande stor utvecklings pot-

ential och kommer troligen att bli bättre i framtiden då stora mängder kapital kan sparas och/el-

ler tjänas vid en god planering. Möjligheterna är många med ett kombinerat planeringsprogram, 

exempelvis skulle nya tilläggsfunktioner hela tiden kunna utvecklas och läggas till. En ytterli-

gare dimension, 5D-planering, där även den ekonomiska aspekten kan redovisas och planeras. 

Detta är något som både byggherrarna samt entreprenörerna kan dra nytta av då hela anbudet 

och kalkylen, är integrerat i planeringsprogrammet.  

4D-simulering kan även visualisera hur en snabbare tillväxt av tryckhållfastheten vid platsbyg-

gen kan uppnås. Detta då man redan vi planeringen kan välja att använda sig av isolerande 

formar, värmeaggregat eller ånghärdad betong. Resultatet av detta är att både stomdriften samt 

den totala byggtiden kan förkortas.  

 

8.1 Vidare forskning 

 Gemensam programvara. 

Som nämns ovan skulle det vara intressant om det i framtiden utvecklades ett program som 

täcker in liknande egenskaper som Revit, Vico, Vema Distant och PPB har. Här skulle det 

vara önskvärt att undersöka om detta var möjligt och i så fall hur det ska gå till. 

 Ytterligare en dimension. 

Det skulle också vara intressant om ett gemensamt program utvecklades och undersöka om 

ytterligare dimensioner kan integreras i programmet. Exempel på tilläggsfunktioner kan 

vara uttorkning. 

 Vidare undersöka om detta kan tillämpas på annat än stomdriften. (repetitiv verksamhet) 

Går detta att använda på annat än repetitiv verksamhet? Det vill säga annat än verksamheter 

som upprepas, exempelvis hus där varje våning är unik. 

 Undersöka hur och i vilken utsträckning ånghärdad betong kan användas vid platsbygg-

nation. 

Det skulle vara intressant och se hur ånghärdad betong kan användas vid platsbyggnation, 

hur det ska användas om det går, samt vilken utsträckning det kan användas. 
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Noder på arbetsplatsen 

Tabell 10 

Antal Nr på Nod Nod ID Typ av nod Kommentarer 

1 18 00011118 N-TE Denna nod vill inte ta emot laddning konstant 7% 

2 19 00011119 N-TE  

3 22 00010122 N-TE Det är även något fel på denna nod enligt PC 

4 23 00010123 N-TE  

5 31 00011131 N-TRF  

6 74 00011174 N-TE  

7 75 00011175 N-TE  

8 76 00011176 N-TE  

9 77 00011177 N-TE  

10 78 00011178 N-TE  

11 79 00011179 N-TRF  

12 80 00011180 N-TRF  

13 84 00010184 N-TE  

14 98 00010198 N-TE  

 

Logg för monteringstidpunkter 

 

Tabell 11 

Datum Nr på nod Nod ID Punkt ID Kanal Plan/valv 

2018-01-26 Octopus ”Valv söder LTU mätpunkt” ? 12–13 

2018-01-30 Octopus - P11 1 13 

 Octopus - P12 2 13 

 Octopus - P13 3 13 

2018-01-31 18 00011118 P21 - 13 

 19 00011119 P33 - 13 

 22 00010122 P22 - 13 

 23 00010123 P23 - 13 

2018-02-14 98 00010198 P2valv_14 - V14 

 23 00010123 P3valv_14 - V14 

 Octopus - P1valv_14 2 V14 

2018-02-19 Octopus - P11_14 1 P14 

 Octopus - P12_14 2 P14 

 Octopus - P13_14 3 P14 

2018-02-20 76 00011176 P21_14 - P14 

 23 00010123 P22_14 - P14 

 78 00011178 P23_14 - P14 

 98 00010198 P33_14 - P14 

2018-02-28 Octopus  P1valv_15 1 V15 

 23 00010123 P2valv_15  V15 

 77 00011177 P3valv_15  V15 
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Datum Nr på nod Nod ID Punkt ID Kanal Plan/valv 

2018-03-06 Octopus - P11_15 1 P15 

 Octopus - P12_15 2 P15 

 Octopus - P13_15 3 P15 

2018-03-07 77 00011177 P33_15 - P15 

 23 00010123 P21_15 - P15 

 98 00010198 P22_15 - P15 

 84 00010184 P23_15 - P15 

2018-03-15 Octopus - P1valv_16 2 V16 

 76 00011176 P2valv_16 - V16 

 75 00011175 P3valv_16 - V16 

 

Kommentarer till tabell 2: 

A. Under alla mätningar har kanal 4 på Octopus använts som referens temp, en givare mon-

terad för att mäta omgivande temperatur (𝑇𝑢𝑡𝑒). 

B. Beteckningar för Plan/valv enligt dagbok (2018-02-01) samt figur 1. 

 

 

Kalender och planering 

 

KALENDER 

Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 

4     Valv 13 

5 
 Vägg P11- 13 

Plan 13 

Vägg P21-23, 

P33, Plan 13 

  

6      

7   Valv 14   

8 
vägg plan 14 

(P1) 

vägg plan 14 (P2 

& P3) 

   

9 

  Montering 

valv 15 P1-

P3 

Gjutning 

valv 15 

 

10 
 vägg plan 15 (P1) vägg plan 15 

(P2 & P3) 

  

11 

   Montering 

valv 16 P1-

P3 

Gjutning 

Valv 16 

12      

13      
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Dagbok 

 

Tabell 12 

Datum Anteckning  

2018-01-26 En givare monterades i valv 13 se fig. 2. Denna monterades av Magnus Gidlund 

(PC) och döptes till ”Valv söder LTU mätpunkt” givaren kopplades upp mot 

Octopus och kanal ?. Mätningen i denna punkt stängdes av den 2018-01-30, då 

valvet inte längre ökade i hållfasthet. 

2018-01-30 Tre punkter blev monterade i väggen (P1), 1,35 m från väggslut mot dubbelbal-

konger. Dessa hamnade i mitten samt i position enligt arbetsbeskrivning. Kanal 1 

(P11), kanal 2 (P12), kanal 3 (P13). Jag monterade givarna först på ett armerings-

järn som jag sedan styrde ner i formen, detta på grund av att formen redan var 

dubblad då jag anlände på plats. Sedan drogs kabeln i överkant till Octopus dom 

jag monterade i skyddsräcket vid hisschaktet.  

2018-01-31 Jag monterade totalt fyra givare enligt tabell 1 ovan. Givarna hamnade på grund 

av omständigheter mer på fasadsidan av väggen. Alltså ca 30 mm från formen. 

Punkt P33 blev placerad enligt arbetsbeskrivning i höjd men 30 mm fel i sida. 

Punkterna P21-23 blev flyttande från 2,7 m från väggslut vid enkelbalkong till 1,1 

m från väggslut vid enkelbalkong. Detta på grund av att ett fönster ursparning satt 

precis där det var planerat att montera från början. Sedan så monterades en värme-

slinga 20 cm från givarlinje P3 och 60 cm från givarlinje P2. 

2018-02-01 Samtal med Magnus, våningarna i huset benämns enligt följande: 

Se även figur 1. 

Grundplatta  

Valv 09 

Plan109  

Valv 10 

Plan 10  

Valv 11 

Plan 11  

Valv 12 (I detta valv sitter ”Valv söder LTU mätpunkt” under P1) 

Plan 12 (Montering 2018-01-30 till 2018-01-03, P21-P23 och P33) 

Valv 13 

Plan13  

Valv 14 

Plan 14  

Valv 15  

Plan 15 

Valv 16  

Jag inför beteckningarna på valv nivåerna enligt ovan. 

Magnus kommenterade även att värdena i P33 inte såg bra ut hållfasthetsmässigt. 

Även P21 och P23 hade låga värden. Dessa borde påverkas av den värmeslinga 

som blev monterad se (2018-01-31). 

2018-02-05  Kommer att benämna punkterna i valv 14 med P1valv_14, P2valv_14 och 

P3valv_14. 

Punkterna i väggarna på Plan 14 Kommer att benämnas: 

P11_14 - P13_14 
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P21_14 – P23_14 

P33_14. Efter understreck indikerar Plan enligt figur 1. 

2018-02-07 Samtal med PC, valvgjutning av valv 14 försenat på grund av väder. Gjutning tro-

ligen torsdag vecka 7. 

2018-02-14 Idag monterades punkterna enligt P1valv_14, P2valv_14 och P3valv_14. Placering 

på dessa syns i figur 5 samt figur 6. Jag försökte att placera givarna ca 50 mm 

under färdig betong, utan laser är detta svårt att få exakt. Det var mycket bekymmer 

med att få Octopus och noderna att fungera men efter flera samtal till Vema så 

löste det sig. Kommer att montera P11_14 – P13_14 på fredag 16/2 och troligen 

P21_14 – P23_14 och P33_14 på måndag 19/2. 

Material som förenklar monteringen är krympslag vid tillverkning av givare, då 

detta material inte är lika känsligt för temperatur samt att appliceringen blir tätare. 

Buntband i olika dimensioner gör monteringen säkrare då najtråd lätt skär in i ka-

belhöljet och tejpen fäster inte vid låga temperaturer. Det är även lämpligt att ta 

med sig armeringsjärn ca 1m för att kunna fästa kabeln i på ett säkert sätt för att 

skydda den under gjutningen. Bättre att fästa kabeln för mycket än för lite så att 

den inte riskerar att slitas loss under gjutningen.   

2018-02-16 Fel i kommunikationen, denna dag var gjutdag 1 så jag monterade inga givare. Det 

jag gjorde var att förbereda inför måndag 19/2 samt att registrera de nya noderna 

som vi fått. Ett problem som har uppstått är att jag inte har tid att montera i P3 och 

P2 tisdag 20/2 på grund av andra möten. Jag ska kolla om detta går att lösa med 

lite hjälp av någon på NCC. Eventuellt att vi tar och monterar i väggen som är 

identisk fast spegelvänd gjutdag 4.  

Det verkar också som att P1valv_14 har gått sönder, fick en förklaring idag till 

trolig anledning. På gjutdagen den 2018-02-14 så hamnade en del snö och is i for-

men, detta togs bort men hjälp av tryckluft och gasolbrännare. Troligen har kabeln 

bränts av eller skadats i detta arbete. Detta syns i grafen genom de extrema tempe-

raturerna ( 460 °c) 

Not: Verktyg som behövs är en kabelskaltång, krympslang, stormtändare, bunt-

band. Med dessa kan man utan problem montera vintertid och utomhus. 

2018-02-19 Idag monterades P11_14 – P13_14 dessa kopplades till Octopus se tabell 2. Jag 

ser nu via VEMA portalen att P11_14 inte registrerar några värden. Jag har kopplat 

om denna punkt i Octopus en gång redan men vet inte vad felet är, och kan inte 

längre åtgärda detta. Nu klockan 13:30 ser jag att P11_14 har börjat registrera en 

graf men den ser märklig ut, får se hur den börjar bete sig efter gjutningen klockan 

14:10. Klockan 15:40 så verkar givaren ha registrerat gjutningen då en stigning i 

temp syns i graf från -5 till +19,1 °c. Men en den har registrerat en temp på -47,7 

°c (konstigt). 

2018-02-20 Monterade givare i P21_14 – P23_14 och P33_14 som planerat. Märkte lite sent 

att Octopus batteristyrka var 0% och detta lite sent så jag satte den på laddning 

men efter att ha lämnat arbetsplatsen så verkar ingen laddning ha skett, troligen var 

den kabeln som jag fick tag på trasig. Hoppas att noderna i punkt 2 och 3 ändå 

lagrar data så att när väl Octopus är igång så loggas data. Kommunikationen mellan 

Octopus och Wifi bröts 20/2 klockan 03:30:24, senaste statuspaket skickades vid 

denna tidpunkt. Jag kommer eventuellt att åka ner till Nordmaling den 21/2 för att 

se över Octopus och dess laddning så att allt är i ordning inför kommande valv. 

Får i samband av detta bryta mätningarna i P1 då jag troligen måste ta in Octopus. 

Ska i samband med detta försöka hinna montera noderna N-TRF en ute vid barack-

etablering samt en i undercentralen där det är värme. 
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Not: Lägger till 2 st bilder på de värmeslingor som används på arbetsplatsen längre 

ner i dokumentet se figur 6 och 7. Figur 7 är den som monteras i gavelväggen vid 

punkterna 2 och 3. 

2018-02-21 Ser idag att Octopus har skickat ett statuspaket klockan 03:34:09. En temperatur-

kurva finns registrerad i grafen men ser ingen hållfasthets graf än. PC kopplar in 

en ny 230 v kabel till Octopus under dagen. Kom även överens om att han avslutar 

mätningar i plan 14 på fredag 23/2 så att vi kan ta in samtliga noder och Octopus 

för laddning.  

Not: QR koden på noderna (QR skulle finnas på Octopus) skull vid scanning ge-

nerera all relevant info för montering alltså: Signalstyrka, batteristatus, fungerar 

uppkoppling till Octopus. Detta så att montören klarar sig med sin smartphone vid 

montaget, på detta sätt kan montören verifiera att allt är ok när han lämnar noden, 

Octopus för att gå vidare med nästa steg i arbetet. 

2018-02-22 Idag har vi lyckats få laddningen av Octopus att fungera. Detta ses som en ganska 

stor stegring i grafen till mätpunkterna P21_14 – P23_14 och P33_14 vid 15:50 

tiden denna dag. Motsvarande hop i grafen ses för punkt P11_14 – P13_14, detta 

pga. av det statuspaket Octopus skickade 2018-02-21 klockan 03:34:09. P33_14 

har till dagens datum inte registrerat någon hållfasthetsökning utan bara registrerat 

temperatur vilken verkar konstigt då detta borde generera en hållfasthetsökning.  

2018-02-23 Stoppade idag mätningar i punkterna P21_14 – P23_14 och P33_14. Punkterna 

P21_14 – P23_14 har en uppmätt hållfasthet som uppnått ett konstant värde. Me-

dan P33_14 fortfarande inte har uppnått någon hållfasthet alls 0,0 Mpa. Detta kan 

bero på att hörnet kanske har frusit, montaget känns tekniskt helt ok vilket förstärks 

av att givaren ändå har registrerat en temperatur.  

2018-02-28 Idag monterades P1-P3valv_15, valde denna gång att dra kabeln ner till våningen 

under. Detta för att enklare kunna komma åt Octopus samt noder om problem med 

uppkopplingen eller dylikt uppstår, ur en arbetsmiljöaspekt blir detta sättet också 

mycket säkrare för montören som inte behöver klättra på konstiga ställen. Vilket 

skede idag, det visade sig att Octopus av någon anledning inte ville ta kontakt. 

Efter ett av/på slagning så verkar det som att Octopus sänder samt tar emot status-

paket (KL 19:00). 

Efter att jag sett att ute temp registrerats så ställde jag in gjuttiden till 06:30 den 

1/3. Gjutningen börjar klockan 08:00 enligt PC. 

2018-03-01 Då jag under dagen har kontrollerat temp på givarna så verkar allt fungera som det 

ska, jag får en stegring i grafen som indikerar att den har fått betong på sig. Ska 

imorgon eller ikväll kontrollera hållfasthets tillväxten också. Denna montering 

blev nog den bästa hittills, punkterna (P6) monterade exakt enligt figur 6.  

2018-03-06 Idag monterades givare P11_15 till P13_15 alla givare kopplades till Octopus. Jag 

insåg att när jag monterade givaren i valvet (P1valv_15) att det eventuellt skulle 

bli problem uppöver, vilket det blev. Problemet är att i valv 15 så kommer det in 

spirorör just i punkten 1,35 m in från väggslut. Så i P11_15 sitter givarna ej cen-

trerade och dessutom var jag tvungen att montera dem emot spiroröret vilket kan 

påverka mätningen genom att det rör sig kall luft genom detta spirorör. Alltså, ini-

tialt bör placering av spirorör tas i hänsyn samt hur dessa ledningsstråk expanderar 

i väggarna från våning till våning.   

Not: Betong i vägg C32/40 bas S4 och i valv C 30/37 bas S4. 

2018-03-07  Monterade P33_15 samt P21 – P23_15. Dessa punkter gick att montera centriskt i 

väggen. Inga svårigheter med montaget, endast en fördröjning från nod till Octopus 

till wifi kunde noteras. Det tog ca 20–30 min innan en temp graf kunde ses för de 

monterade punkterna.  
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2018-03-12 Avslutade idag mätningarna i punkterna P1, P2 samt P3 då Octopus batteri var 

tomt.  

2018-03-15 Monterade idag enligt mina benämningar valv 16, men detta valv är det sista som 

gjuts på bygget så någonstans i min våningsskiss figur 1 har det blivit fel. Om jag 

kommer ihåg och hinner ska jag försöka hitta felet och korrigera. Oavsett så ställer 

detta inte till några större bekymmer då allt är väl dokumenterat, så allt går att följa 

bara man kommer ihåg att valv 16 är det sista valvet. I övrigt så är givarna monte-

rade enligt figur 7. 

2018-03-15 Jag har nu korrigerat felet med benämningarna av plan och valv i figurerna 1–6. 

Så nu stämmer koordinaterna till samtliga punkter överens om benämningar på 

VERMA och denna loggbok jämförs. 

  

  

Figurer och beskrivningar 

 

 

Figur 50. Benämning av samtliga plan och valv 
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Figur 51. Mätpunkter plan och valv 12 

 

 

Figur 52. Mätpunkter på plan och valv 13 
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Figur 53. Mätpunkter på plan & valv 14 

 

 

Figur 54. Mätpunkter på plan & valv 15 
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Figur 55. Mätpunkter på valv 16, sista mätpunkterna på Draken. 

 

 

 

 

Figur 56. Mätpunkter i plan 
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Figur 57. Placering av mätpunkter enligt snittet 

 

 

 



   

XIII 

 

 

Figur 58. Värmeslinga 3,3 m, 130 W 

 

 

 

Figur 59. Värmeslinga 10 m, 380 W 

 

 

 

 


