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Virtuell produktionsmodell i skala 1:1
på byggarbetsplatsen
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Forskning och Utveckling i byggsektorn

Forskning och utveckling för och av byggare

I denna omgång av informationsblad från slutförda forsknings- och utvecklingsprojekt med
SBUF-finansiering återfinns projekt inom ett flertal ämnesområden. Detta är ett urval av de
många projekt som slutförts den senaste tiden.

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF, instiftad 1983, är byggbranschens egen organisation för forskning och utveckling med nära 5000 anslutna företag i Sverige. SBUF verkar för
att utveckla byggprocessen så att det skapas bättre affärsmässiga förutsättningar för entreprenörer
och installatörer att utnyttja forskning och driva utvecklingsarbete. Bakom SBUF står Sveriges
Byggindustrier, VVS Företagen, Ledarna, Svenska Byggnadsarbetareförbundet och SEKO.

17:19 Virtuell produktionsmodell i skala 1:1
på byggarbetsplatsen
Genom att kombinera BIM och Virtual Reality finns stora
möjligheter att förbättra förståelse, informationsspridning
och kommunikation mellan berörda parter i ett byggprojekt.
Här presenteras resultaten från ett genomfört FoU-projekt
som undersöker möjligheten med att använda VR-tekniken
på byggarbetsplatsen.
17:20 Bostadsbyggande – begrepp och kostnadsfördelning
En broschyr har tagits fram för att klargöra hur olika
begrepp tillämpas i samhällsbyggnadsprocessen för att
underlätta samarbete och kommunikation mellan byggprocessens aktörer. Man har också försökt enas kring
definitioner för vissa centrala begrepp.
17:21 Brandskydd på byggarbetsplats – Lär dig förebygga
brand och att ingripa mot brand
Varje år inträffar cirka 200 bränder på byggarbetsplatser
som är så allvarliga att räddningstjänsten larmas. Det är
därför viktigt för alla på arbetsplatsen att vara riskmedveten och få kunskap om förebyggande brandskydd och hur
man ingriper vid en brand – snabbt och effektivt.
17:22 Hjultvätt – tillgänglig teknik och möjligheter för
svenska byggentreprenader
Transporter från byggarbetsplatser kan leda till att vägnätet
smutsas ner vilket påverkar både människors hälsa och
miljön genom att dammpartiklar sprids och dagvatten riskerar att grumlas. Ett sätt att minimera spridning av smuts
och potentiellt förorenad jord från byggarbetsplatser är att
låta lastbilar och arbetsfordon passera en hjultvätt innan
de lämnar arbetsområdet.
17:23 Optimalt skydd av parkeringsdäck
Parkeringshus och garage tillhör den mest utsatta typen av
betongkonstruktion, framför allt när det gäller armeringskorrosion. I dag saknas det klara riktlinjer för val av lämplig
skyddsbehandling för parkeringsdäck. I denna rapport
sammanfattas ett projektarbete som utförts under perioden
2013-2016, med syftet att försöka åtgärda dessa brister.
17:24 Självläkning av sprickor i betong tillverkad med
olika bindemedel
Erfarenhet från fält och forskning visar att betongsprickor
kan självtätas i viss mån i fuktig miljö. Det är dock dåligt
känt om även kloridinträngning i sprickor kan minska
genom självläkning. Numera vill man av miljöskäl blanda ut
cement med olika mineraliska restmaterial. I rapporten redovisas resultat av en större undersökning av hur kloridinträngning sker i sprucken betong exponerad för havsvatten.
17:25 Användande av bildanalys för laboratorieändamål
Laboratoriebestämning av olika materials egenskaper
är en mycket viktig del av kvalitetsarbetet inom delar av

anläggningsbranschen. Genom att automatisera och
använda maskininlärning kan noggrannheten hos bestämningarna öka och spridningen i resultat beror på den
faktiska spridningen inom materialet och inte en spridning
baserat på provningsmetod.
17:26 Hållbara leverantörskedjor i anläggningsbranschen –
Vägledning för branschgemensamma krav och arbetssätt
I bygg och anläggningssektorn har frågan kring hållbara
leverantörskedjor växt de senaste åren. I detta projekt har
man tagit fram en vägledning som är anpassad för de krav
och arbetssätt som finns i anläggningsbranschen. Målet har
varit att utveckla ett gemensamt arbetssätt och en gemensam syn på sociala och etiska aspekter vid materialinköp.
17:27 Frostnedbrytning av vattenbyggnadsbetong
Två typer av misstänkta frostskador har noterats på ett större
antal betongkonstruktioner vid svenska vattenkraftsanläggningar. Förekomsten av dessa skador har väckt frågor om
vilken frostbeständighet betong har i vattenkraftsmiljön.
17:28 Självverkande kylbaffelsystem
Skanska har under de senaste 20 åren byggt kylbaffelsystem med hög framledningstemperatur och utan reglering
av rumstemperaturen. Detta projekt är den första delen
av ett arbete som går till botten med hur dessa system
fungerar för att kunna optimera dimensionering och drift.
Denna första del fokuserar på mätning och modellering på
komponent- och rumsnivå.
17:29 Tillståndsbedömning av våtrum och rör
Det finns ett stort behov av mer kunskap om hur våtrum
fungerar med tanke på tätskikt, rörgenomföringar i såväl
väggar som golv och tak samt installationer i byggnader som har varit i normalt bruk. Genom möjligheten att
studera 148 lägenheter i Kiruna har detta projekt undersökt
72 lägenheter på olika sätt för att ta reda på våtrummens
status och undersöka VVS-installationerna.
17:30 Bygg robusta storkök
Det byggs idag många byggnader som inkluderar ett
storkök. Redan i tidigt skede tas beslut som kommer att
påverka möjligheter och kostnader för att få till ett väl
fungerande storkök. Genom att öka kunskapen om viktiga
aspekter att fastställa i ett tidigt skede kan riskerna minskas. I denna rapport har en checklista tagits fram vilken
belyser och uppmärksammar viktiga aspekter att beakta.
17:31 Seismiska crosshole mätningar i stabiliserad jord
Seismiska crosshole mätningar är en mycket användbar
teknik då man vill undersöka egenskaper hos en stabiliserad jord. Genom att mäta skjuvvågshastigheten i jorden
kan dess styvhet beräknas. Metoden ger en profil genom
det undersökta området.

Nyligen beviljade projektansökningar
BIM som stöd för klimatkalkyler 13437
Medverkande: NCC, Skanska, SGBC, Trafikverket med flera
Projektledare: Stefan Dehlin, NCC AB
e-post: stefan.dehlin@ncc.se

Vem kan söka?
Du som är verksam i byggandet har säkert synpunkter på hur man
kan höja effektiviteten i branschen. Det kan gälla förslag om bättre
samverkan mellan dem som medverkar i olika led av byggprocessen – eller också idéer om insatser direkt i produktionen. Ytterst
handlar det om att bli bättre på att möta kundernas krav och
förväntningar. Kundnytta, produktivitet, kvalitet och miljö är några
viktiga nyckelord.
Har du idéer eller förslag till utvecklingsprojekt? Företag som är
medlemmar i Sveriges Byggindustrier eller VVS Företagen är be
höriga att söka stöd hos SBUF. Det behöver inte vara det sökande
företaget som sedan utför projektarbetet – det kan mycket väl
vara högskolor, forskningsinstitut, teknikkonsulter med flera som
gör jobbet. Det är dock viktigt att projektet genomförs med ett
aktivt och branschgemensamt deltagande från entreprenörerna.

Hur ska projekten genomföras?
SBUF:s checklista för utvecklingsprojekt som finns att hämta på
www.sbuf.se (under ”Att söka bidrag”) ger goda råd om hur ett
projekt kan läggas upp och genomföras.

Var hittar man mer information?
På SBUF:s webbplats, www.sbuf.se, hittar du den information du
behöver. Är det något du inte hittar där kan du kontakta oss med
ett mejl till info@sbuf.se.
Vill du få ett eget exemplar av detta häfte framöver kan du regi
strera dig som prenumerant på SBUF:s webbplats, under fliken
Nyheter och publikationer/Informationsblad. Prenumerationen är
kostnadsfri.
På webbplatsen www.sbuf.se kan du söka information om olika
FoU-projekt med SBUF-bidrag. Där finns alla de informationsblad
som tas fram i en sökbar databas.

Ansvarig utgivare: Ruben Aronsson, SBUF
Redaktör: Lars Hamrebjörk, ConstruEdo AB,
070-630 22 17, info@construedo.se
Tryck: Ineko

Detta projekt utgår från BIM-modellen och hur den skulle kunna användas
som ett viktigt verktyg för att upprätta klimatkalkyler. Syftet är att presentera
en genomgripande bild hur man kan använda sig av BIM för utrednings-,
optimerings- och redovisningsarbete med koppling till kostnadskalkyl. Slutresultatet ska ge underlag för vidare arbete med att anpassa arbetssätt för
systematisk hållbarhetsstyrning efter nuvarande och kommande förutsättningar i digitalisering, klassificering och kravställning.
Vägledning i att hållbarhetsrapportera för små- och medelstora
företag inom bygg- och anläggningsbranschen 13425
Medverkande: Åke Sundvall AB, Dipart AB och Sharing Capabilities
tillsammans med en brett sammansatt referensgrupp från Sveriges
Byggindustriers SME-utskott och Teknik- och miljöutskottet hos
Stockholms Byggmästareförening:
Projektledare: Nina Björstrand, Sharing Capabilities AB
e-post: nina.bjorstrand@scap.se
Syftet med projektet är att utveckla vägledning till små- och medelstora företag inom bygg- och anläggningsbranschen, så att dessa på egen hand kan
upprätta hållbarhetsrapporter. Eftersom företag som hållbarhetsrapporterar
får bättre affärsmässiga förutsättningar bidrar projektet till långsiktigt hållbar
tillväxt inom byggsektorn. Projektägarna ser möjligheten att aktivt driva
hållbarhetsarbetet i branschen, ta taktpinnen för att driva utvecklingsarbetet
framåt och därigenom även effektivisera resursanvändningen.
VVS Företag som huvudentreprenör i stambytesentreprenader 13418
Medverkande: Installatörföretagen, SABO, Fastighetsägarna, Rörgruppen,
Säker Vatten och Projektengagemang
Projektledare: Magnus Everitt, Installatörsföretagen
e-post: magnus.everitt@installatorsforetagen.se
Utvecklingsprojektet omfattar en förstudie med syfte att analysera hinder,
svårigheter och möjligheter för VVS-företag att ta sig an huvudentreprenader för installationstäta ombyggnads-projekt, exempelvis stambyten. Studien
ska fokusera på ledningsnivån. Resultatet från förstudien är tänkt att utgöra
underlag för en åtgärdsplan för överbryggande av identifierade hinder och
för att därefter ta fram en åtgärdsplan för att kunna genomföra pilotprojekt.
Väntetid efter injektering före borrning och sprängning i bergstunnlar
13410
Medverkande: Besab, Skanska, NCC, SEKO, Trafikverket, Chalmers, KTH,
Tyréns, NitroConsult, Norconsult med flera.
Projektledare: Tommy Ellison, Besab AB
e-post: tommy.ellison@besab.se
I dag är det brukligt att låta injekteringsbruket härda tillräckligt länge innan
efterföljande arbeten kan påbörjas. Vanliga väntetider är allt från 3 timmar
till uppemot 12 timmar.
Projektet ska nå följande delmål:
1) Beskriva de externa krafter som påverkar nyligen injekterat bruk från
borra-sprängmetoden, det vill säga klassa påverkande krafter såsom
skjuvkraft, erosionskraft, tryckkraft etcetera
2) Undersöka hur dagens krav på väntetid är definierade och vad kan de
kan härröras till
3) Avgöra vilka egenskaper bruket har som kan kopplas till ovanstående
externa krafter.
En djupare kunskap om dessa frågor kan bidra till ökad produktivitet vid
tunneldrivning, och ge ett säkrare faktaunderlag för beslut om tidskritiska
åtgärder i produktionen.
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Virtuell produktionsmodell i skala 1:1
på byggarbetsplatsen

Peab och FoU-Väst. Mer specifikt har detta projekt genomfört en
djupare utvärdering av VR-systemet bland olika yrkeskategorier
och vidareutvecklat ett antal ”verktyg” för att göra systemet mer
användarvänligt och anpassat till arbetsplatsens behov. Intervjuer
och observationer gjordes våren 2015 på byggarbetsplatsen av
SCA-huset i Mölndal (Entreprenör NCC), se Figur 1. Under denna
utvärderingsstudie intervjuades nio deltagare med följande arbetstitlar: Byggherre, Fastighetsägare, Fastighetsansvarig, Arkitekt,
VDC-koordinator, Konstruktör, Platschef, Montering arbetsledare,
Stålarbetare/montör. Baserat på önskemål och behov har ett
VR-användargränssnitt tagits fram som ger användaren möjlighet
att få ut information från BIM-modellen, såsom dimensioner och
komponentegenskaper, och att ta olika typer av mått. Som teknisk
plattform har BIMXplorer används (en BIM-viewer som sedan
tidigare har utvecklats internt på Construction Management,
Chalmers).

Resultat
Utvärderingsstudien på SCA-projektet i Mölndal påvisade stora
fördelar med VR-systemet gentemot 2D-ritningar och visualisering
på vanlig skärm. Framförallt var det tre aspekter som lyftes fram:

Genom att kombinera ByggnadsInformationsModeller (BIM) och Virtual Reality (VR) finns
stora möjligheter att förbättra förståelse, informationsspridning och kommunikation mellan
berörda parter i ett byggprojekt. Denna rapport
presenterar resultaten från ett genomfört FoUprojekt som undersöker möjligheten med att
använda VR-tekniken på byggarbetsplatsen.
Bakgrund
I och med införandet av BIM inom byggbranschen skapas
möjligheter att representera och visualisera ett byggprojekts alla
ingående delar utifrån informationsrika, digitala 3D-modeller.
Dock används denna teknik primärt i projekteringsstadiet och
möjligheten att utnyttja modellerna och deras information aktivt på
byggarbetsplatsen är i dagsläget begränsad. Fortfarande används
primärt traditionella 2D-ritningar ute på själva byggarbetsplatsen,
och i de fall modellen faktiskt används är det främst av arbetsledningen. Yrkesarbetarna har sällan tillgång till BIM-modellen,
vilket gör att modellen och dess information inte når den faktiska
utföraren av det slutgiltiga arbetet.

SVENSKA BYGGBRANSCHENS UTVECKLINGSFOND
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Som en del i en SBUF-finansierad förstudie som genomfördes
våren 2014 utvärderades en ny programvara för att visualisera
BIM-modeller direkt i Virtual Reality (VR). Denna studie visade
att yrkesarbetare (ventilation och sprinkler) saknade viktiga
detalj- och sektionsritningar för sina installationer. Genom att låta
dem betrakta en BIM-modell med hjälp av VR-glasögon fick de
en bättre förståelse för arbetsmomenten och även hur dessa arbetsmoment påverkade andra discipliner. Under studien framkom
också en önskan bland de intervjuade yrkesarbetarna att enkelt
kunna få ut information kopplat de olika byggnadskomponenterna,
såsom dimensioner, produkt-id och materialegenskaper, och
möjlighet att mäta avstånd i modellen. Sammanfattningsvis var
gensvaret mycket positivt och man såg VR-glasögonen som ett
framtida arbetsredskap ute på byggarbetsplatsen.

Syfte och Genomförande
Syftet med projekt var att vidareutveckla och utvärdera konceptet
med att använda Virtual Reality (VR) för att ge arbetsledning och
yrkesarbetare tillgång till BIM-modellen och dess information i
skala 1:1 på arbetsplatsen. Med stöd från SBUF och CMB har
arbetet utförts av Chalmers Tekniska Högskola, avdelningen för
Construction Management, i samverkan med NCC, Skanska,
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Bättre förståelse och rumsuppfattning. Arkitekten, byggherren,
fastighetsägaren och platschefen beskrev alla att VR-glasögonen
ger en helt annan förståelse och upplevelse av skala och storlek
än vad som kan erhållas från andra typer av visualiseringar. Detta
uttrycktes vidare som en stor fördel och möjlighet i kommunikationen gentemot kunder och hyresgäster som ofta har svårt att
tolka och förstå 2D-ritningar. Flera exempel nämndes också där
VR-glasögonen hade kunnat underlätta diskussioner som uppstått
tidigare i projektet kring olika förslag på utformning, såsom trapporna i entrén och lobbyn.
Bättre stöd för beslutsfattning och problemlösning i projekteringen. VR-glasögonens förmåga att ge projektets medlemmar
”samma” bild av ett problem eller frågetecken bidrog i flera fall till
att snabba upp beslutsprocessen. Ett exempel var vid en diskussion kring solavskärmningen (Figur 2) under ett projekteringsmöte
där arkitekten argumenterade för att solskyddspanelerna var allt
för djupa och skulle upplevas som en ”keps” inifrån byggnaden.
Problemet var dock att panelerna även skulle kunna gå att stå
på vid fönsterputsning och krävde därför en viss storlek. Genom
att använda VR-systemet kunde de olika deltagare från projekteringsmötet undersöka och testa hur solskyddspaneler skulle
upplevas i sin verkliga skala och därigenom se att det var först
när man kom väldigt nära fönstret som de blev synliga inifrån. På
detta sätt kunde man snabbare komma till konsensus och beslutet
var att behålla den ursprungliga utformningen av panelerna.

Bättre stöd under arbetsberedning och planering. Platschefen
och konstruktören beskrev att VR-systemet ger ett mer naturligt
sätt att uppleva och förstå hur olika delar skall utformas och hur
man skall montera dem, jämfört med visualisering på skärm.
Arbetsledare prefab och stålarbetaren vidhöll detta och uttryckte
även att möjligheten att färgkoda och visa/gömma andra discipliners modeller gav ett stort mervärde för att förstå deras del i det
stora sammanhanget. Som exempel kom arbetsledare prefab
till nya insikter då prefab-modellen visades i kombination med
A-modellens innertak. Genom att visa båda modellerna samtidigt
var det lättare att förstå var skarvar i prefab-betongelementen
skulle bli synliga och därför kräva mer omsorg.
Det VR-system som användes både under förstudien och i SCAstudien var en första prototyp av hårdvaran och bestod egentligen
bara av ett par VR-glasögon och hade därför begränsad möjlighet
för interaktion utöver navigering i modellen. Med konsumentversionen (som blev tillgänglig efter SCA-studien) levererades dock också
en ny typ av handkontroller som öppnade upp helt andra möjlig
heter för interaktion med BIM-modellen i VR. I syfte att utvärdera
dessa möjligheter implementerades därför ett antal ”verktyg” baserat på de önskemål som framkom i förstudien och de observationer
som gjordes under SCA-studien. Basen i detta användargränssnitt
är en verktygspalett som följer med en av handkontrollerna i VRmiljön. Från denna palett går det sedan att välja något av verktygen
för att mäta avstånd i modellen eller markera byggnadselement och
få ut informationen om dess egenskaper (Figur 3).

Slutsats
Vad detta projekt har visat är att det finns stora möjligheter med
att använda ett VR-system ute på byggarbetsplatsen. De fördelar
som lyfts fram under studien möjliggör bättre informationsspridning, underlättad kommunikation, ökad förståelse och färre
missförstånd och feltolkningar av ritningar, vilket i slutändan leder
till ökad produktivitet och effektivitet i byggproduktionen.

Ytterligare information
Kontaktpersoner:
Mattias Roupé, Chalmers Tekniska Högskola,
e-post: roupe@chalmers.se
Mikael Johansson, Chalmers Tekniska Högskola,
e-post: jomi@chalmers.se
Litteratur:
• Virtuell produktionsmodell i skala 1:1 på byggarbetsplatsen
(SBUF Rapport ID:13033, Roupé, M och Johansson, M och Viklund Tallgren, M). Kan hämtas på www.sbuf.se – projekt 13033.
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Bostadsbyggande – begrepp
och kostnadsfördelning

Det finns i de flesta kommuner i dag större efterfrågan på bostäder än tillgång. Bostäder upplevs som dyra av de boende. Och
det finns en mängd, ibland motstridiga, åsikter om vad det är som
gör bostäderna dyra. Byggprocessen innehåller många begrepp,
där vissa begrepp kan vara svåra att förstå eller inte är entydigt
definierade. För att kunna effektivisera bostadsbyggnadsprocessen och bygga bättre och billigare bostäder måste vi
• kunna förstå varandra – använda definierade begrepp när vi
kommunicerar
• känna till byggprocessen – förstå olika aktörers roller och
begränsningar
• basera våra beslut på fakta – förstå vilka faktorer som är
kostnadsdrivande.

Syfte
Projektet har syftat till att i samarbete mellan några tekniska
förvaltningar inom kommuner, Fastighetsägarna och Sveriges
Byggindustrier definiera centrala begrepp, reda ut kostnads
fördelningen – särskilt byggherrekostnader, beskriva ledtider för
processens huvudsakliga skeden och identifiera huvudsakliga
påverkansfaktorer för kostnaden i bostadsbyggandet.

Bostadsbyggande
– begrepp och
kostnadsfördelning

Eftersom det är angeläget att det finns en samsyn kring innebörden av centrala byggbegrepp har skriften också granskats av SKL
gällande kommunens roll under plan- och byggskedet. Med stöd
från SBUF och medverkande organisationer har arbetet utförts av
Per-Erik Josephson, Chalmers, Anders Johnsson KvalitetsKonsult
Väst AB och Mats Persson från Malmö högskola.

Resultat
I den framtagna broschyren beskrivs Bostadsbyggnadsprocessens delar på ett överskådligt sätt via flödesschema och tabeller.
Ansvarsfördelning mellan till exempel kommun, byggherre och
byggentreprenör klargörs. Uppbyggnaden av skriften är i tre delar:
beskrivning av bostadsbyggnadsprocessen, beskrivning av kostnadsfördelning i de analyserade projekten och en begreppsförklaring uppställd från A till Ö. Skriften gör inte anspråk på att vara en
komplett förteckning över alla begrepp men den ska kunna vara
ett lättillgängligt hjälpmedel för dem som arbetar med olika delar i
bostadsbyggnadsprocessen, såväl tjänstemän i kommunen som
branschfolk, men även för politiker, allmänheten och massmedia.
Processerna visas på en övergripande nivå utan tyngande detaljer
på expertnivå.

Genomförande
Som underlag för den framtagna broschyren har ett underlag
använts som togs fram i en första version 2009 av en arbetsgrupp
bestående av representanter från Sveriges Byggindustrier, Fastighetsägarna Göteborg och Göteborgs Stad. De har tillsammans
med SBUF finansierat en uppdatering av innehållet och en fördjupning i byggherrekostnaderna. Denna fördjupning innebär bland
annat att ett 30-tal genomförda bostadsprojekt har analyserats
med hjälp av Chalmers tekniska högskola och Malmö högskola.
SVENSKA BYGGBRANSCHENS UTVECKLINGSFOND
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Samtliga kostnader för en byggherre från idé till inflyttningsklart

byggnadsverk kallas produktionskostnad. Produktionskostnaden
kan brytas ner på tre huvudkostnadsgrupper: byggherrekostnad,
byggkostnad och mervärdesskatt.
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Geoteknik – sponter, pålning
Djup grundläggning inom spont med etappvisa schakter och
gjutningar är kostnadsdrivande. I områden som tidigare haft tunga
pålade byggnader är det tätt mellan pålarna och det är en avsevärd
fördyrning att först identifiera befintliga pålar och sedan räkna ut hur
den nya pålningen ska få plats och till sist kunna utföra pålningen.

CENTRALA BEGREPP I BOSTADSBYGGNADSPROCESSEN

En broschyr har tagits fram för att klargöra hur olika begrepp
tillämpas i samhällsbyggnadsprocessen för att underlätta sam
arbete och kommunikation mellan byggprocessens aktörer.
Man har också försökt enas kring definitioner för vissa centrala
begrepp. Kostnadsfördelningen i byggprojekt har också studerats genom uppföljning av ett 30-tal genomförda byggprojekt där
särskilt fokus lagts på att studera byggherrens kostnader.
Bakgrund

Innerstadsbebyggelse
Nybyggnad i centrala lägen ställer stora krav på logistik och
materialtillförsel, begränsade upplag och begränsade möjligheter
för bodar och kontor, vilket driver kostnaderna.

Exploateringskostnader
Kommunen uppfattas av några uppgiftslämnare medverka till
höga kostnader genom oförmånliga exploateringsavtal. Kommunen
tar enligt uppgift ut ”mycket” mer betalt för en markanvisning för
bostadsrätt jämfört med dito för en hyresrätt.

I den bakomliggande analysen av byggherrekostnader och ledtider för att genomföra de ingående projekten har även följande
sammanställning av kostnadspåverkande faktorer gjorts.
Förvärvskostnader/ köpeskilling
Mycket stor skillnad mellan centralt i storstad eller långt från

centrum. Även stor skillnad om det är köp av råmark eller
färdigplanerad byggrätt. Då trenden att förtäta stadsmiljön och
bygga bostäder i centrala lägen är stark har flera uppgiftslämnare
understrukit att förvärvskostnaden för tomten/fastigheten är den
snabbast ökande kostnadsposten.
Administration
Det administrativa arbetet i byggprojekten har ökat. Fler människor
och organisationer är med i dagens projekt och fler kontaktytor
måste därför fungera oklanderligt för att inte byråkrati och rädsla
att göra fel ska förlama och fördyra projekten.
Miljökrav
Det finns ett antal olika miljöbyggnadsmodeller på marknaden. De
ställer alla större krav än Boverkets Byggregler (BBR) och innebär
därmed en högre kostnad i byggskedet. Olika kommuner har olika
krav. Kraven växlar från tid till annan.
Energi
Vissa projekt har haft krav på lägre energiförbrukning än kraven
i BBR, vilket ger större kostnader i väggtjocklek, fönster etcetera
och lägre intäkter genom att boarean minskar då väggtjockleken
ökar. Energikraven i BBR har skärpts genom åren.
Detaljplan
Flera uppgiftslämnare hade synpunkter på att den ”mycket detaljerade detaljplanen” var kostnadsdrivande. Andra hade synpunkter
på att deltagande i detaljplanearbetet var tungt och innebar mycket
arbete. Tiden för att ändra eller ta fram en ny detaljplan är av samma storleksordning som att projektera och uppföra byggnaden.
Marksanering
Vid ny bebyggelse på mark som tidigare haft bebyggelse blir det
alltmer vanligt med stora kostnader för sanering av mark.

Konjunktur och ränteläge
I högkonjunktur ökar priser på material, underentreprenader och
personallöner. Räntenivån påverkar byggherrekostnaderna.
Politisk långsiktighet
Flera uppgiftslämnare ansåg vid workshopen att den politiska
styrningen ofta är kortsiktig och ändras när nya personer får nya
befattningar i politiken.
Sedan studien gjordes har byggherrekostnadernas relativa andel
ökat ytterligare bland annat beroende på att tomtpriserna stigit
snabbare än övriga kostnader. Analysen visar på att projekten
uppvisar differentierade resultat vilket illustreras och kommenteras
i rapporten. SCB och Sveriges Byggindustrier har också redovisat
data där byggherrekostnadernas relativa andel ökat på grund av
höga tomtkostnader.

Slutsatser
Den framtagna broschyren är ett lättillgängligt hjälpmedel för alla
som arbetar i bostadsbyggnadsprocessen, såväl tjänstemän i
kommunen som branschfolk, men även för politiker, allmänheten
och massmedia. Processerna visas på en övergripande nivå utan
tyngande detaljer på expertnivå. En bild har tagits fram av kostnadsfördelningen i bostadsprojekt och det finns en sammanställning av centrala begrepp inom bostadsbyggnadsprocessen.

Ytterligare information
Kontaktpersoner:
Peter Hårte, Peab, tel. 031-700 84 00, e-post peter.harte@peab.se
Pär Åhman, tel 031-708 41 04,
e-post par.ahman@sverigesbyggindustrier.se
Litteratur:
• Bostadsbyggande – begrepp och kostnadsfördelning,
– Centrala begrepp i bostadsbyggnadsprocessen. Broschyr
från Sveriges byggindustrier som kan laddas ned från:
www.sverigesbyggindustrier.se – publikationer
• Verkliga kostnader för bostadsbyggandet, Anders Johnsson
(Rapport till SBUF projekt 12666, 27 sidor) kan laddas ned från
www.sbuf.se – projekt 12666
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Brandskydd på byggarbetsplats
– Lär dig förebygga brand och att ingripa mot brand
Varje år inträffar cirka 200 bränder på byggarbetsplatser som är så allvarliga att
räddningstjänsten larmas. Det inträffar minst det dubbla antalet tillbud och småbränder,
som personalen själv släcker.
En byggarbetsplats är en komplicerad arbetsplats, byggnaderna blir alltmer komplicerade
och nya byggmaterial används oftare. Det är därför viktigt för alla på arbetsplatsen att
vara riskmedveten och få kunskap om förebyggande brandskydd och hur man ingriper
vid en brand – snabbt och effektivt.

het, personsäkerhet, kännedom om släckutrustning och metodiken reagera-agera för att få kunskap och trygghet i att snabbt
ingripa vid ett brandtillbud. Nyttan av denna kunskap bedöms som
stor. Bränder på byggarbetsplats kan medföra stora skador och
det är oftast en komplicerad utrymningsanordning. Det behövs
mer utbildning med en modern metodik och teknik. Projektet har
genomförts av NCC och Brandskyddslaget i samarbete med
Informationsbolaget Malmö.

Resultat
Det finns nu en enkel och grundläggande utbildning om brandskyddet på en byggarbetsplats. En e-learning bestående av en
introfilm följt av tolv interaktiva frågor i en kunskapstest. Materialet
ger dig viktigt insikt och kunskap om bland annat riskmedvetande,
släckredskap, utrymning och din egen säkerhet. Filmen och
frågorna bygger på rapporten ”Brandskydd på arbetsplatsen” som
producerats av Brandskyddslaget, SP, PEAB, Vinnova med stöd
av SBUF. Materialet är kostnadsfritt att använda.
Utbildningen innehåller bland annat:
• Vanliga brandorsaker
• Gasolhantering?
• Varför är brandskyddet
• Hur förvaras brännbart
viktigt?		material?
• Systematiskt brandskyddsarbete?
• Svetsning?
• Vem har ansvaret för brandskyddet? • Släckmaterial?
• Vad är ett bra brandskydd?
• Utrymning och
				återsamlingsplats?
Företag som önskar en egen företagsanpassad version kan få
detta mot en engångskostnad (kontakta Torkel Dittmer för ytter
ligare information). Företaget får då en egen företagsanpassad
inloggning och en dokumentationsfunktion där du ser vem som
har gjort utbildningen och när de har gjort den. Det finns också
en möjlighet för den som genomfört utbildningen att erhålla ett
personligt intyg, Dokumentationsfunktionen innebär att den som
genomfört utbildningen skriver in sitt namn, arbetsställe eller
liknande. Säkerhetsansvarig på företaget kan logga in och se vem
som genomfört utbildningen.
Inloggningsuppgifter:
Adress: www.informationsbolaget.se/elearning
Användarnamn: sbuf
Lösenord: brandkunskap
Direktlänk inklusive användarnamn och lösenord:
http://elearning.devhub.se/?user=sbuf&pass=brandkunskap

Bakgrund
I syfte att öka kunskapen om brandskydd på en byggarbetsplats
presenterades under 2012 SP-rapporten ”Brandskydd på byggarbetsplats – Vägledning”, SP 2012:11. Rapporten är framtagen
av PEAB, SP och Brandskyddslaget med delfinansiering av
SBUF och Vinnova. Rapporten är på 64 sidor och finns också
i en kortversion (SP Kontenta). I rapporten finns checklista och
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kontrollpunkter. Detta projekt ska på ett effektivt sätt kommunicera
denna rapport till hela byggmarknaden genom en webb-baserad
utbildning – e-learning.

Syfte och genomförande
Syftet med projektet är att väsentligt öka kunskapen och insikten
om vikten av förebyggande brandskyddsarbete, utrymningssäker-

Besök: Storgatan 19
Postadress: Box 5501, SE114 85 Stockholm
Tel: +46 8 783 81 00
Internet: www.sbuf.se, Email: info@sbuf.se

Ytterligare information
Kontaktpersoner:
Torkel Dittmer, Brandskyddslaget, tel 08-588 188 76,
e-post: torkelt.dittmer@brandskyddslaget.se
Gustaf Erichs, Informationsbolaget, tel 070-833 43 63,
e-post: gustaf@informationsbolaget.se
Litteratur:
• Brandskydd på byggarbetsplats – Vägledning (SP, Staffan
Bengtsson, Torkel Dittmer, Per Rohlén) Publikationen kan
laddas ner från www.sbuf.se – projekt 12242.
• Brandskydd på byggarbetsplats – Lär dig förebygga brand
och att ingripa mot brand. Kan laddas ner från
www.sbuf.se – projekt 12908.
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Hjultvätt – tillgänglig teknik och möjligheter för
svenska byggentreprenader
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Stora infrastruktursatsningar i stadsnära miljö medför många transporter. Transporter från
byggarbetsplatser kan leda till att vägnätet smutsas ner vilket påverkar både människors
hälsa och miljön genom att dammpartiklar sprids och dagvatten riskerar att grumlas. Dessutom kan den jord som dras ut på vägarna kan vara förorenad. Även ur trafiksäkerhetssynpunkt är det viktigt att vägarna hålls rena. Ett sätt att minimera spridning av smuts och
potentiellt förorenad jord från byggarbetsplatser är att låta lastbilar och arbetsfordon passera
en hjultvätt innan de lämnar arbetsområdet. En hjultvätt kan bestå av allt från ett enkelt galler
till ett automatiskt tvättsystem med recirkulerande vatten. I flera europeiska länder är detta en
teknik som redan utnyttjas flitigt. I Sverige har användningen av hjultvätt varit mer begränsad
men efterfrågan ökar nu.
Bakgrund
Användningen av olika former av hjultvättar ökar i Sverige.
Bedömningen är att detta sker för att myndigheter börjat ställa
högre krav. Närvaron av internationella entreprenörer som är vana
vid höga krav med avseende på hjulrening kan även påverka.
Utländska myndigheter har med liknande krav som den svenska
miljölagstiftningen kommit fram till att hjultvätt är bästa möjliga
teknik för att minska nedsmutsning av omgivning från transporter
från byggentreprenader. Större internationella tillverkare av automatiska hjultvättar har haft återförsäljare i Skandinavien i flera år
och ser att intresset har ökat under senaste åren.

Syfte och genomförande
Syftet med detta projekt har varit att fördjupa kunskapen om
möjligheten och nyttan med att använda hjultvättar på svenska
byggentreprenader. Projektet har genomförts som en skrivbordsstudie där informationen delvis bygger på intervjuer med personer
som har erfarenhet från hjultvättar. En funktionsuppföljning har
även genomförts av hjultvätten vid saneringen av Akzo Nobel i
Bohus. Projektet utfördes under år 2016 och syftade till att besvara följande frågor:
1. Vilken teknik finns att tillgå och hur effektiv är den?
2. Vad har andra länder för riktlinjer och krav gällande
nedsmutsning av vägar?
3. Hur ser det svenska regelverket ut gällande nedsmutsning
av vägar?
4. Hur upplever kommunerna och Trafikverket att byggentrepre
nader följer regelverket?
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5. Vad kan vi lära av system som har använts och används i dag
i Sverige?
6. Vilka problem finns förknippade med att använda hjultvätt?
7. Vad är kostnaden i jämförelse med nyttan?

Resultat
Belgien, Tyskland och Schweiz är exempel på länder som har
krav på att man måste tvätta arbetsfordons hjul innan de kör ut
från byggarbetsplatser för att inte riskera nedsmutsning av vägnätet. I Sverige regleras kraven i olika former: miljöbalken, trafikförordningen, lokala föreskrifter, arbetsmiljökrav eller entreprenadavtal. Anledningen till att en entreprenör i Sverige i dag väljer att
använda en hjultvätt kan variera: beställarkrav, interna krav, vinna
goodwill från allmänheten, skydda egen utrustning eller myndighetsbeslut. De tekniska lösningar som används för att rengöra hjul
som presenteras i rapporten delas in i fyra olika kategorier:
• Manuell tvätt
• Galler
• Bassäng
• Automatisk tvätt
Eftersom de faktorer som påverkar utformningen av tvättanläggningen ofta är anläggningsspecifika kan en kombination av olika
reningsmetoder krävas för att uppnå önskad reningseffekt. Exem
pel på detta kan vara bassäng kombinerat med en automatisk
tvätt. Vid osäkerheter kring vilket system som motsvarar de ställda
reningskraven behöver reningssystemet utformas i diskussion med
leverantörerna. Den beslutsprocess som val av hjultvätt innebär
presenteras här översiktligt i ett flödesschema, se Figur 1.

Besök: Storgatan 19
Postadress: Box 5501, SE114 85 Stockholm
Tel: +46 8 783 81 00
Internet: www.sbuf.se, Email: info@sbuf.se
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Figur 2. Exempel på hjultvätt.

Figur 1. Flödesschema vid val av hjultvätt.

Som en vägledning inför val av tvättmetod har Figur 3 sammanställts baserat på erfarenhet från de entreprenader som presenteras i rapporten. Valet av tvättmetod ställs mot smutsgrad på
x-axeln, och antal fordon per timme på y-axeln. Utgångspunkten
för diagrammet är opåverkad recipient, vilket innebär att varken
omgivande miljö eller människors hälsa ska påverkas. Det finns
flera andra parametrar som inte ryms inom detta diagram som kan
påverka entreprenörens val, till exempel krav från myndighet eller
beställare. Även om smutsgraden bedöms som lika stor på två
olika entreprenader kan recipientens känslighet påverka behovet
av hjultvätt. Närvaro av föroreningar i jorden är något som också
kan innebära att en entreprenör väljer en mer avancerad anläggning i jämförelse med en liknande entreprenad utan föroreningar.
I diagrammet i Figur 3 framgår även resursförbrukningen för
respektive tvättmetod. De parametrar som tagits med är vatten
(S), energi ( ), arbete ( ) och inköpskostnader ( ). Dessa delas
upp på skalan låg – medel – hög. Detta är en grov generalisering
när det inom varje metod finns en stor spridning mellan olika typer
av anläggning beroende på typ av entreprenad.

Slutsatser
För att välja den bästa lösningen för en specifik entreprenad är
det viktigt att klargöra hur de lokala förhållandena och begränsningarna ser ut. Det är viktigt att påbörja denna process i ett
tidigt skede så att man planerar för den plats som en anläggning
kommer att uppta. En bra placering kan vara avgörande för att en
tvättanläggning ska fungera optimalt. Utöver platsen som tvättanläggningen upptar måste en yta frigöras så att fordonen kan rätas
upp innan och efter rengöringen. Viktigt är också att i tidigt skede
rådgöra med en specialist eller tillverkare för att fånga upp avgörande detaljer för optimal rengöringskapacitet.
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Figur 3. Översikt över resursförbrukning för varje tvättmetod och ungefärligt
intervall där respektive metod fungerat bäst enligt intervjuade referens
entreprenader.

Ytterligare information
Kontaktpersoner:
Lisa Janmar, NCC Infrastructure, Environmental Engineering,
Mark- och vattenmiljö
e-post: Lisa.janmar@ncc.se, 0725570354
Jesper Grandin, NCC Infrastructure, Environmental Engineering,
Mark- och vattenmiljö
e-post: jesper.grandin@ncc.se, 0701707001
Litteratur:
• Hjultvätt – tillgänglig teknik och möjligheter för svenska bygg
entreprenader (NCC, SBUF ID: 13217, 45 sidor) kan laddas ner
från www.sbuf.se – projekt 13217.
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Optimalt skydd av parkeringsdäck

Parkeringshus och garage tillhör den mest
utsatta typen av betongkonstruktion, framför allt
när det gäller armeringskorrosion. I dag saknas
det klara riktlinjer för val av lämplig skydds
behandling för parkeringsdäck. I denna rapport
sammanfattas ett projektarbete som utförts
under perioden 2013-2016, med syftet att försöka åtgärda dessa brister.
Bakgrund
Skador i form av rostande armering uppstår huvudsakligen i bjälklag, ramper och i de nedre delarna av väggar och pelare i parkeringshus och garage. Denna typ av skador kan emellertid till stora delar
undvikas med rätt betongkvalitet, tillräckligt tjocka betongtäckskikt
över armeringen och väl fungerande tätskikts- och beläggningssystem. En annan möjlig åtgärd är att komplettera med katodiskt skydd i
samband med reparation eller till och med vid nybyggnad.
Beläggningen på ett parkeringsdäck utsätts för dubbdäcksslitage i
nordiska parkeringshus, vilket inte är fallet i de flesta andra länder.
Detta måste beaktas vid val av beläggning och, inte minst, provningsmetod för bestämning av nötningsresistens i laboratoriet.
Katodiskt skydd är en aktiv korrosionsskyddsmetod som har använts
i Sverige sedan slutet av 1980-talet för bland annat parkerings
garage. Skyddsmetoden innebär att man gör metallytan, i detta fall
den ingjutna armeringen, så elektriskt negativ att korrosionsreaktionerna hindras genom att alla armeringsytor blir katodiska.

Syfte
Syftet med projektet var att ta fram underlag för hur ett parkeringsdäck bör utformas med avseende på ytskyddsbeläggning och
katodiskt skydd och hur det bör underhållas på ett optimalt och
ekonomiskt hållbart sätt.

Riktlinjer och kravspecifikation har tagits fram, inklusive en
excelapplikation som är tänkt som ett beställarens hjälpverktyg
vid val av lämplig skyddsbeläggning till ett specifikt garage. Dessa
finns som bilagor i rapporten. En engelsk version av rapporten,
med fokus endast på beläggningsdelen finns också tillgänglig på
SBUF:s hemsida.
Katodiskt skydd
Katodiskt skydd med diskreta anodsystem har inledningsvis
(2013) installerats på två betongpelare i ett parkeringsgarage i
Stockholm. Installationerna har utvärderats och kontrollerats med
avseende skyddseffektivitet. Resultaten visar att anoderna fungerar bra. Senare i projektet har kontrollmätningar av skyddseffektivitet genomförts på ett katodiskt skydd i en fullskalig installation av
påtryckt ström med titannät i samma parkeringsgarage. Installationen togs i drift i mars 2015. Det katodiska skyddets skyddsförmåga har kontrollerats på plats vid flera tillfällen och befunnits ge
ett fullgott skydd.

Genomförande
Med stöd från SBUF, Rebet, NFB, ÅForsk, CBI och Swerea
KIMAB har arbetet utförts av CBI och Swerea KIMAB i samverkan med ett stort antal tillverkare, entreprenörer och beställare
(förvaltare och ägare av parkeringshus). Projektet startade 2013
och dess fjärde etapp avslutades i december 2016.

Resultat
Beläggningssystem
Provläggning med ett 20-tal olika typer av beläggningssystem
(plastbaserad beläggning, bitumenbaserad beläggning eller
hårdbetong/cementbaserad beläggning) har genomförts på tre
olika garageplan i Göteborg, Stockholm respektive Linköping.
Provytorna har följts upp, främst med avseende på slitage. I
anslutning till provläggningsarbetet har provplattor applicerats för
laboratorieprovning av slitstyrka mot dubbdäck. En modifierad
metod baserad på prEN 12697-50 ”Resistance to Scuffing” har
ingått och fallit väl ut i studien. Modifieringen består bland annat i
att provningsutrustningen försetts med dubbdäck.

Figur 3. Montering av anodnät av titan på betonggolv och nedre del av
pelare i parkeringsgarage.

Ett katodiskt skydd som installerats 1992 i Göteborg har också
kontrollerats med avseende på skyddsförmåga och befunnits
fungera bra.
Avslutningsvis i projektet har en installation och utvärdering
av skyddsförmågan hos ingjutna offeranoder av zink, med ett
cementhölje innehållande LiOH, utförts. Installationen gjordes i
ett parkeringsgarage i Stockholm. Resultaten från utvärderingen
visar att strömspridningen från offeranoderna var begränsad till
cirka 15 cm från anoden. Mätningar bör dock göras under en
betydligt längre mätperiod än vad som utförts i detta försök, minst
under ett år. Anledningen till detta är att miljöförhållandena i parkeringsgaraget varierar under året och att strömavgivningen från
offeranoderna därför kommer att variera med de yttre förhållandena. Vid hög fuktbelastning ökar strömavgivningen från anoden.
En bedömning av lämpliga katodiska skydd för parkeringsgarage
och allmänna riktlinjer för användning av katodiskt skydd i parkeringsgarage har tagits fram. Dessa finns som bilaga i rapporten.

Figur 1. Provningsutrustning enligt modifierad laboratoriemetod prEN
12697-50 ”Resistance to Scuffing”. Utrustningen finns vid ISAC (Institut für
Strassenwesen) i Aachen.
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Figur 2. Provningsresultat enligt modifierad laboratoriemetod
prEN 12697-50 ”Resistance to Scuffing”. Slitage uttryckt i ungefärlig
procentuell tjockleksminskning efter 60 minuter vid 20°C, samtliga 22
system. Systemen har lagts in med start från vänster i Göteborg (9 system),
Stockholm (7 system) och Linköping (6 system).
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Slutsatser och Fortsättning
Beträffande slitagemetoden för beläggningssystem konstateras att:
• överensstämmelsen mellan enskilda provplattor verkar god, men
repeterbarhet eller reproducerbarhet har ännu inte fastlagts
• en provningstid på 60 minuter föreslås, vilket innebär 2460
hjulrotationer med dubbdäck vid en hastighet av cirka 1 km/h i
laboratoriet
• slitaget på dubbdäckens dubbar (i utrustningen) verkar lågt och
bedöms inte ha påverkat provningsresultatet nämnvärt
• metoden differentierar uppenbart mellan olika produkter och
visar på stora skillnader
• metodens korrelation till verkligt slitage behöver verifieras
genom uppföljning av de aktuella provbeläggningarna under
ytterligare ett antal år framåt
Beträffande genomförda tester med katodiskt skydd konstateras
att:
• en installation med insticksanoder och påtryckt ström fungerar
bra och ger ett fullgott katodiskt skydd
• ett annat katodiskt skydd med titannät också uppvisar god
skyddsförmåga och fungerar bra
• katodiskt skydd med offeranoder av zink med cementhölje
har uppvisat god skyddsförmåga för armeringen men skyddet
är i det aktuella fallet begränsat till ett avstånd på cirka 0,15
meter från anoderna till armeringen. Avståndet kan emellertid
variera beroende på fuktförhållandena i parkeringsgaraget.
Anodernas egenpotential är mycket negativ och en förhöjd risk
för vätgasutveckling på anoden kan föreligga. Vätgasutveckling
på anoden leder i sin tur till ökad egenkorrosion och minskad
livslängd hos anoden
En fortsättning av projektet med fokus endast på ytbeläggningar
har nyligen beviljats av SBUF. Under 2017 genomförs därmed ytterligare uppföljning av projektets provläggningar. Uppföljningarna
behövs för att kunna korrelera erhållna slitageresultat i laboratoriet
med verkligt slitage i fält över tid. (Förslagsvis genomförs uppföljningar under minst en kommande 5-årsperiod.) Användningen av
den nya laboratoriemetoden för simulering av dubbdäcksslitage
följs upp i samarbete med ISAC (Institut für Strassenwesen) i
Aachen. Resultat av provningar på nya beläggningssystem som
genomförs vid ISAC under 2017 delges projektet. Föreslagna
riktlinjer och hjälpverktyg kommer att användas och utvärderas
i fortsättningsprojektet. En pilotkurs om beläggningssystem till
parkeringsdäck genomförs inom projektet vid CBI.

Ytterligare information
Kontaktpersoner:
Ylva Edwards, Ylva Edwards Materialteknik AB, tel 0702-349470,
e-post: ylva.cbisenior@gmail.com
Bror Sederholm, Swerea KIMAB, tel 08-6741740,
e-post: bror.sederholm@swerea.se
Litteratur:
• Optimalt skydd av parkeringsdäck vid nybyggnad och
renovering Etapp I-IV, (SBUF-rapport 13212, Edwards, Y och
Sederholm, B 71 sidor) kan laddas ner från www.sbuf.se
• Beläggningssystem på betong i parkeringshus och garage –
en översikt (CBI Rapport 1:2012, Edwards, Y och Powell,
T 72 sidor) kan köpas via www.cbi.se
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Självläkning av sprickor i betong tillverkad
med olika bindemedel
Erfarenhet från fält och forskning visar att betongsprickor kan självtätas i viss mån i fuktig miljö.
Det är dock dåligt känt om även kloridinträngning i sprickor kan minska genom självläkning.
Numera vill man av miljöskäl blanda ut cement med olika mineraliska restmaterial. Det är inte känt
hur dessa nya cementtyper påverkar möjligheten till självläkning. I rapporten redovisas resultat av
en större undersökning av hur kloridinträngning sker i sprucken betong exponerad för havsvatten.
Resultaten visar att viss självläkning sker och att denna är olika för olika cementtyper.
Bakgrund
I så gott som alla betongkonstruktioner uppstår sprickor vilket
beror på inverkan av yttre last eller på grund av fukt- och tempe
raturvariationer. Hos grövre konstruktioner uppstår ofta avsval
ningssprickor när den unga betongen, som har värmts upp av
cementreaktionen, gradvis svalnar till omgivningens temperatur.
Sprickor är särskilt problematiska för konstruktioner i miljö där de
exponeras för kloridjoner, till exempel havsvatten eller tösalt, ef
tersom klorid tränger in i sprickor och medför armeringskorrosion.
Därför ställs hårda krav på maximalt accepterad sprickvidd för så
dana konstruktioner. För att uppfylla kravet krävs ofta stor mängd
armering, ofta mer än vad som krävs av rent hållfasthetsmässiga
skäl. Sprickbegränsningskravet är därför kostnadskrävande och
medför byggtekniska komplikationer.
Det finns indikationer på att sprickor i betong tillverkad med port
landcement helt eller delvis kan självtätas under fuktiga förhållanden
vilket medför att kloridinträngningen minskar. Därför skulle sprick
viddskravet kunna mildras. I dag är det stort intresse att blanda in
olika mineraliska tillsatsmaterial i cementet (och även i betong
massan). Sådana material minskar mängden kalciumhydroxid i
betongen och kan därför tänkas minska självtätningsförmågan.

Syfte

vid LTH. Viktiga insatser har även gjorts av CBI Betonginstitutet
på uppdrag av LTH.

Resultat
Sex cementtyper undersöktes varav ett rent portlandcement
(anläggningscement) och fem cement med olika tillsatsmaterial
(restmaterial):
Typ 1. Cement med 20 procent flygaska från kolförbränning
Typ 2. Cement med 20 procent mald granulerad masugnsslagg
Typ 3. Cement med 10 procent silikastoft
Typ 4. Anläggningscement
Typ 5. Cement med 14 procent flygaska och 4 procent kalkstensfiller
Typ 6. Cement med 40 procent flygaska
Samtliga cementtyper hade Anläggningscementet som bas till
vilken de olika tillsatsmaterialen blandades in.
Av varje cementtyp tillverkades ett antal armerade provkroppar
som vardera försågs med en fastlåst spricka som antingen var
0,2 mm eller 0,4 mm bred vid spricköppningen. Spricklängden var
minst 75 mm. Provernas sidor förseglades så att kloridupptagning
enbart kunde ske längs med sprickan. Sprickorna fotograferades
före och efter exponering. Totalt tillverkades 36 provkroppar. Prov
kroppar före och under uppsprickning visas i Figur 1.

Avsikten med projektet var att undersöka hur förmågan till själv
läkning av sprickor i betong exponerad för havsvatten påverkas av
cementets sammansättning. Med självläkning avses den ökade
förmågan att begränsa inflödet av kloridjoner i sprickor.
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Prover av samtliga cement exponerades under 15 månader
nedsänkta i havsvatten i Träslövsläge hamn (Kattegatt). Prover av
cementtyper 1, 2 och 3 exponerades även inomhus nedsänkta i
vatten hämtat från Träslövsläge. Foton från nedsänkning av fyra
prover placerade i en rostfri stålbur och upptagna prover direkt
efter avslutad havsexponering visas i Figur 2. Exponerade prover
var helt övervuxna med sjögräs och tång. Prover som exponerats
inomhus förblev rena.
Borrkärnor borrades genom sprickan parallellt med denna. Vinkel
rätt mot sprickväggen togs prover ut in till 5 mm från sprickväggen
för bestämning av kloridhalt och cementhalt. Proverna togs ut på
fyra avstånd från spricköppningen vilket gjorde att kloridprofilen
i sprickväggen kunde bestämmas. Kärnor borrades även vid
sidan om sprickan för att få fram kloridprofilen hos icke sprucken
betong. Kloridprofilerna användes för att beräkna kloridtransport
koefficienten i sprickan och i icke sprucken betong.
Kloridprofiler i 0,4 mm breda sprickor jämfört med i icke sprucken
betong visas i Figur 3. Det allmänna utseendet hos kloridprofilerna
är detsamma för sprickor som för sprickfria betongprover. Där
emot ligger kloridprofilerna högre i sprickan för alla cementtyper
utom för det rena portlandcementet där skillnaden är betydligt
mindre. Allra högst ligger båda kloridprofilerna för cementtyp 6
som innehåller hög halt flygaska. Den uppmätta kloridprofilen
består av summan av fri klorid inne i porsystemet och klorid som
bundits kemiskt till betongen. Förhållandet mellan fri och bunden
klorid är starkt beroende av cementtypen, Minst mängd klorid
binds i portlandcement (typ 4) och högst i slaggcement (typ 2).
Självläkningsförmågan, det vill säga förmågan att förhindra in
trängning i en spricka, kan bedömas genom att total uppmätt
kloridupptagning i yttersta 5 millimeter av sprickväggen jämförs
med kloridupptagningen i en 5 millimeter bred strimla hos icke
sprucken betong. Resultatet visas i Figur 4. För samtliga cement
typer utom portlandcementet (typ 4) är kloridupptagningen
betydligt högre i sprickan än i den sprickfria betongen. För port
landcementet är den enbart cirka 30 procent högre. Särskilt hög
kloridupptagning i sprickor gäller för de tre flygaskacementen
Typ 1, 5 och 6.

Slutsatser

Genomförande
Med stöd från SBUF, Cementa AB och Vattenfall Forskning och
Utveckling AB har arbetet utförts av avdelning byggnadsmaterial

Figur 2. Vänster: nedsänkning av prover placerade i rostfri bur.
Höger: upptagna prover efter 15 månaders nedsänkning.

Figur 1. Vänster: provkropp före spräckning. Höger: provkropp under
spräckning.
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För samtliga cementtyper är kloridprofilen i sprickväggen högre än
i icke sprucken del av betongen efter 15 månaders exponering för
havsvatten i fält och i laboratorium. Detta innebär att någon full
ständig självläkning av sprickor med avseende på kloridinträng
ning i dessa inte skett för någon cementtyp. Störst självläknings
effekt gäller för det rena portlandcementet och minst för cement

Figur 3. Kloridprofiler för prover som varit nedsänkta i havsvatten under
15 månader.

Figur 4. Total kloridabsorption i yttersta 5 mm av sprickväggen in till
37,5 mm djup relaterad till total kloridabsorption i en 5 mm bred strimla
av sprickfri betong.

med flygaska, särskilt för cement med 40 procent aska (typ 6).
Den mest sannolika orsaken till att cement med olika mineraliska
tillsatsmaterial förefaller ge lägre självläkning än portlandcementet
är att de olika tillsatsmaterialen reagerar med den kalciumhy
droxid som utvecklas vid portlandklinkerns reaktion. Möjligheten
till självläkning som sker genom utfällning av kalciumföreningar i
sprickor minskar därför.
Skillnaden i självläkning mellan 0,2 mm och 0,4 mm sprickor är
tämligen begränsad. Detta innebär att det bör finnas möjlighet ett
något lindra på kravet i täckskiktsstandarden på maximal sprick
vidd, åtminstone för betong med portlandcement.

Ytterligare information
Kontaktpersoner:
Göran Fagerlund, tel 046-2224514,
e-post: goran.fagerlund@byggtek.lth.se
Litteratur:
• Rapporten “Effect of cement type on healing of cracks in
concrete exposed to sea water” (Avd. Byggnadsmaterial, LTH,
Report TVBM-2016, av Göran Fagerlund och Bengt Nilsson,
53 sidor), kan beställas från avd. byggnadsmaterial, LTH,
tel. 046-222 72 00, www.Byggnadsmaterial.lth.se.
Den kan också laddas ner från www.sbuf.se – projekt 12644.

Resultat
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Användande av bildanalys för
laboratorieändamål
Laboratoriebestämning av olika materials egenskaper är en mycket viktig del av
kvalitetsarbetet inom delar av anläggningsbranschen. Genom att automatisera
och använda maskininlärning kan noggrannheten hos bestämningarna öka och
spridningen i resultat beror på den faktiska spridningen inom materialet och inte en
spridning baserat på provningsmetod. Detta innebär en ökad möjlighet till optimering
och därmed en kostnadsbesparing. Vidare ger det en förbättrad metod att jämföra
resultat mellan olika produkter och därmed förbättra utvecklingsarbetet.
Bakgrund
Vid vissa typer av laboratoriebestämning finns utrymme för
subjektiva bedömningar till exempel vid bestämning av vidhäftning mellan bitumen och sten. Användning av bildanalys minskar
problemen med subjektiva bedömningar. Inom andra områden
används miljö- och hälsovådliga kemikalier till exempel bestämning av kornfördelning på instampade eller borrade provkroppar.
Användningen av bildanalys minskar behovet av metylenklorid för
att lösa upp asfaltprovkroppar.

Syfte
Syftet med projektet har varit att hitta nya lösningar för att kunna
använda bildanalys för laboratoriebestämning av vidhäftning och
kornstorleksfördelning hos asfaltprovkroppar. Projektet innefattar
metodutförande och utveckla nya algoritmer för bildanalysen.

Genomförande
Med stöd från SBUF och Peab har arbetet utförts av Hanna Källén
på avdelningen för tillämpad matematik vid LTH. Projektet har
utförts både på Peabs laboratorium i Helsingborg och på LTH. I
Helsingborg tillverkades prover med olika ballasttyper för bedömning av vidhäftning. Provningen jämfördes med den traditionella
utvärderingen för rullflaska. Här testades även olika typer av uppställningar för att erhålla bästa möjliga underlag för bildanalysen.
Hanna använde sig av metoder inom maskininlärning och dator
seende för att lösa problemen. För att mäta bitumentäckning,
utvecklades först en metod som bygger på att man tar en bild på
ett bord med ett antal stenar mer eller mindre täckta av bitumen.
Metoden utvärderades och jämfördes med resultat från en panel
av laboranter. Resultatet visade att denna metod fungerade bra
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på ljusa bergarter, men
mindre bra på mörka,
se Figur 1. Hanna
utvecklade därför en
automatisk metod där
flera bilder analyserades. I de olika bilderna
blev stenarna belysta
Figur 1. Datorutvärderad bitumentäckning
från olika håll. Detta
därför att mörk sten och på en sten körd i rullflaska.
bitumen skiljer sig åt på
vilket sätt ljus reflekteras. Denna nya metod
fungerade bra även på mörka stenar.
Hanna utvecklade även
metoder för att mäta
kornstorleksfördelningen
på sågade asfaltspuckar
utan att behöva lösa
upp dessa i metylen
klorid och sedan sikta
materialet. Metoden testades både på sågade
Marschall-prover och på
borrkärnor med sågat
Figur 2. Segmentering av partiklar från
snitt. Här utvecklades ett
foto av en sågad provkropp.
automatiskt system för
att analysera bilder av sådana snitt. Systemet utvärderades och
resultatet stämde väl med den gängse analysmetod som bygger
på att man löser upp bitumen och mäter mängden stenar som
passerar genom olika siktar. Figur 2 visar på en segmentering av
partiklar. Rektanglarna motsvarar siktöppningarna i konventionella
sikar.
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För bedömning av vidhäftning mellan sten och bitumen fungerar
metoden med bildanalys väldigt bra i vissa sammanhang och
mindre bra i andra. Ett av problemen är vid användande av mörk
sten vilket ökar osäkerheten i bedömningen. Ett annat problem
är att bitumen kan släppa från vissa stenar och klibba fast vid
andra. Båda problemen finns även vid manuell bedömning men
brukar korrigeras av laboranten genom dennes erfarenhet. Detta
korrigeringssystem kan till viss del byggas in i en automatiserad
bedömning med hjälp av maskininlärning. Detta kräver dock att
både den manuella och den automatiserade bedömningen sker
parallellt och på flera laboratorier under en period för att bygga
på den underliggande datamängden. Den ökade datamängden
används i algoritmen för att öka precisionen på bestämningen.
Resultaten från den ”digitala” siktningen bör också följas upp med
mer jämförande data. I en italiensk studie har de använt statistiska
metoder för att få fram fillerhalten, detta är också något som bör
studeras mer ingående.
Bildanalysområdet utvecklas ständigt både vad gäller algoritmer
men även själva hårdvaran i form av kameror etcetera. I och med

satsningen på bland annat självkörande bilar ökar utvecklingen
av algoritmer för stereofotograferingen vilket ger en 3-D bestämning av objektet. Detta kommer att ge en bättre bestämning av till
exempel täckningsgraden, flisighet men även kunna användas vid
andra typer av försök som till exempel tryckförsök för att bestämma moduler. Detta kan användas både på stabiliserat material
och på betong.

Slutsatser
Bildanalys kommer att kunna förbättra och förenkla flera olika
typer av provningar inom både asfalt-, geoteknik- och betongområdet. För att få en bra övergång mellan manuella metoder till
att använda maskininlärning i kombination med bildanalys måste
detta föregås av en parallell användning av manuella metoder och
de nya metoderna. Detta kan endast ske om några laboratorier
vill vara med på att plocka fram dataunderlag.

Ytterligare information
Kontaktpersoner:
Per Lindh, SGI, tel. 013-201846, e-post: per.lindh@swedgeo.se
Kalle Åström, LTH, tel. 046-2220000, e-post: kalle@maths.lth.se
Litteratur:
• Hanna Källén, Anders Heyden, Kalle Åström and Per Lindh,
“Measurement of Bitumen Coverage of Stones for Road
Building, Based on Digital Image Analysis”, IEEE Workshop on
Applications of Computer Vision (WACV), Breckenridge, 2012.
• Hanna Källén, Anders Heyden and Per Lindh, “Measuring
Bitumen Coverage of Stones using a Turntable and Specular
Reflections”, International Conference on Computer Vision
Theory and Applications (VISAPP), Barcelona, 2013.
• Hanna Källén, Anders Heyden and Per Lindh, “Estimation of
Grain Size in Asphalt Samples using Digital Image Analysis”,
Conference on Applications of Digital Image Processing XXXVII, San Diego, 2014.
• Hanna Källén, Anders Heyden, Kalle Åström and Per Lindh,
“Measuring and Evaluating Bitumen Coverage of Stones using
two Different Digital Image Analysis Methods”, Measurement,
2016.
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Hållbara leverantörskedjor i
anläggningsbranschen

Genomförande

– Vägledning för branschgemensamma krav och arbetssätt
Foto: Per-Erik Adamsson

I bygg och anläggningssektorn har frågan kring
hållbara leverantörskedjor växt de senaste
åren. Det SBUF-finansierade projektet Hållbara leverantörskedjor i
anläggningsbranschen
13182 har tagit fram en
vägledning som är anpassad för de krav och
arbetssätt som finns i
anläggningsbranschen.
Vägledningens innehåll
baseras på branschens
behov och nuläge,
och riktar sig till alla
aktörer som arbetar i
ett anläggningsprojekt. Målet har varit att utveckla ett gemensamt arbetssätt och en gemensam syn
på sociala och etiska aspekter vid materialinköp, och är en fortsättning på SBUF-projektet 13044
Ansvarsfulla materialval i anläggningsbranschen.
Bakgrund
Bygg- och anläggningssektorn är en stor konsument av material
och står för nära hälften av all resursanvändning i form av material
och energi. Mängderna ökar dessutom stadigt i takt med ökande
global utbyggnad av infrastruktur. Produktionen av material på
verkar både miljö och människa när råvaror utvinns och bearbetas
till produkter. Branschen har därför ett stort ansvar att bidra till
att den negativa påverkan vid materialproduktionen blir så liten
som möjligt. I dag finns sociala risker såsom farlig arbetsmiljö,
slavliknande förhållanden och låga löner i all typ av produktion
och i alla branscher. I anläggningsbranschen har sociala krav
inte varit någon stor fråga annat än i vissa specifika fall, men det
finns i dag uttalade ambitioner i branschen att arbeta mer aktivt
och brett med frågan. I det tidigare SBUF-projektet Ansvarsfulla
materialval i anläggningsbranschen utfördes en riskanalys på
branschens betydelsefulla material med avseende på miljömäs-
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siga och sociala risker. Riskanalysens resultat har varit grunden
för att utveckla det branschgemensamma syn- och arbetssättet
för hållbara leverantörskedjor i
anläggningsbranschen.

Syfte
Projektet syftade till att
fördjupa och vidareutveckla
strategier och verktyg för att
säkerställa hållbara leverantörskedjor och ansvarsfulla materialval i projekt.
Dels genom att undersöka
arbete med leverantörskedjor
i andra branscher, dels genom
att skapa en samsyn kring
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gemensamma ambitionsnivåer och metoder i anläggningsbranschen. Projektets mål har bland annat varit att ta fram en vägledning för ett gemensamt arbetssätt med hållbara leverantörskedjor
i olika faser i anläggningsprojekt. Projektet har förankrat resultatet
i branschen genom att bjuda in olika branschaktörer till en gemensam kick-off och workshop.

HELA KEDJAN: ANSVAR FÖR MATERIAL
INKÖP TILL ANLÄGGNINGSPROJEKT
En vägledning för att ställa sociala och etiska krav vid materialinköp

Mars 2017

Projektet är ett samarbetsprojekt i branschen och finansierats av
NCC, Peab, Skanska, Trafikverket och WSP tillsammans med
bidrag från Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF).
Stockholm Vatten har också deltagit i ett pilotprojekt inom ramen
för arbetet. Inledningsvis genomfördes en omvärldsanalys som
identifierade ambitionsnivåer för ett gemensamt arbetssätt. Andra
branschers arbete med hållbara leverantörskedjor studerades
där goda exempel och erfarenheter om hinder och lyftes fram. I
samband med omvärldsanalysen skrevs även ett examensarbete
om ekonomiska drivkrafter och affärsmässiga värden av att ställa
leverantörskrav i anläggningsprojekt, där resultatet användes i
den framtagna vägledningen. Vidare anordnades en kick-off för
projektets intressenter för att engagera fler typer av beställare i
projektet men också för att få input i arbetet att ta fram vägledningen. Arbetssätt och metoder testades i tre olika pilotprojekt.
Dessa delprojekt har legat till grund för arbetsmetodiken och en
gemensam grundnivå för branschen. Vägledningen har anpassats
för att vara användbar för olika typer av entreprenadformer och för
både privat och offentlig sektor. Vägledningen presenterades för
branschen vid en avslutande workshop för att få feedback på resultatet men också för att sprida och förankra arbetet i branschen.

Resultat
Projektet resulterade efter avslut i:
• Ökad kunskap i branschen och gemensam bild av hur olika
aktörer i ett anläggningsprojekt kan arbeta för hållbara leverantörskedjor vid materialinköp.
• Fler beställare och aktörer engagerades i projektet genom de
kickoffer och workshoppar som hållits under projektets gång.
Över 100 personer har varit delaktiga på de olika workshoppar
som hållit inom ramen för projektet.
• Ett examensarbete om ekonomiska drivkrafter och affärsmässiga värden av att ställa leverantörskrav i anläggningsprojekt.
Examensarbetet bidrog till utvecklingen av ett framgångsrikt
arbetssätt för att bättre förstå värdet och förutsättningarna att
jobba med leverantörskedjor i anläggningsprojekt.
• En skriftlig vägledning för arbete med hållbara leverantörskedjor vid materialinköp till anläggningsprojekt. Vägledningens
innehåll och ambitionsnivå baserades på synpunkter som
fördes fram vid en kick-off i projektets start samt en omvärldsanalys. Både beställare, entreprenörer, leverantörer, konsulter
och myndigheter har bidragit med sina olika erfarenheter under
projektets gång. Inledande kapitel i vägledningen beskriver
bakgrund, uppförandekoder, sociala och etiska aspekter samt
de mänskliga rättigheterna. Vägledningen beskriver sedan
ett systematiskt arbete för att ställa krav på sociala och etiska
aspekter för material i anläggningsprojekt. Den ger stöd under
hela kedjan från en idé om ett anläggningsprojekt till genomförandet. Under vägen ges tips på fördjupning och befintliga

konkreta verktyg som man kan ha nytta av i sitt arbete.
• Vägledningen är även ett stöd för:
– Beställare – i att skapa förståelse för hur deras ambition och
målsättning för hållbara leverantörskedjor influerar hela
projektet och dess leverantörsled.
– Konsulter – i att skapa förståelse för deras roll i arbete med
hållbara leverantörskedjor och hur deras val av lösning och
utformning har en påverkan.
– Entreprenörer – i att skapa förståelse för hur de kan leva upp
till beställarnas ambitioner och efterleva kravställning för att
på så sätt ha en positiv inverkan på villkor i leverantörskedjan
– Materialleverantörer – i att skapa förståelse för kravbild och
hur denna kopplar till beställarnas ambitioner och hur viktigt
materialleverantörernas arbete är för att förbättra villkoren i
leverantörskedjan.

Slutsats
Slutsatserna från vägledningen är att branschen kan dra fördelar
av ett gemensamt arbetssätt för att i hög grad implementera
etiska och sociala krav vid materialinköp. För att undvika dåliga
förhållanden i leverantörskedjan och för att bidra till förbättringar
måste verksamheter göra mer än bara införa uppförandekoder.
Det är viktigt att följa upp ställda krav och att agera på uppdagade
avvikelser. Ofta ser mönstret för anläggningsbranschens material
och produkter ut så att de allvarligaste riskerna för kränkningar
av mänskliga rättigheter ofta finns där råvaran till produkterna
utvinns. En ytterligare svårighet som branschen därför måste
hantera är att känna till förhållandena och kunna påverka leverantörer flera led från sina avtalsparter. Det gäller att vara konsekvent
för att verkligen lyckas påverka sina leverantörer. Att arbeta på
sikt med gemensamma mål och värderingar är också därför en
mycket viktigt aspekt av arbetet med hållbara leverantörskedjor.
Det krävs förutom detta även kompetens och resurser i projektet
samt att kunskap och medvetenhet om risker finns. Det krävs
att tid läggs för att lära sig och utveckla arbetssätt, men på sikt
ger arbetet mervärden i form av bättre relationer och gemensam
utveckling med leverantörerna, stärkt varumärke och mer välgrundade beslut i organisationen.

Ytterligare information
Kontaktpersoner:
Sara Hjelm, WSP, tel 010-722 81 72,
e-post: sara.hjelm@wspgroup.se
Litteratur:
• Hela kedjan: Ansvar för materialinköp till anläggningsprojekt
– En vägledning för att ställa sociala och etiska krav
vid materialinköp. Slutrapporten kan laddas ner från
www.sbuf.se – projekt 13182
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Frostnedbrytning av vattenbyggnadsbetong

Två typer av misstänkta frostskador har noterats på ett större antal betongkonstruktioner vid
svenska vattenkraftsanläggningar. Förekomsten av dessa skador har väckt frågor om vilken frostbeständighet betong har i vattenkraftsmiljön. Till viss del kan vattenkraftsmiljön jämföras med den
miljö som råder för hamn-, kanal-, sluss- och brokonstruktioner i kontakt med sötvatten. I arbetet
med avhandlingen ’Frost-induced deterioration of concrete in hydraulic structures – Interactions
between water absorption, leaching and frost action’ har samverkan mellan olika förekommande
nedbrytningsmekanismer undersökts experimentellt genom fält- och laboratoriestudier.
Bakgrund

Genomförande

Det svenska klimatet ställer höga krav på betongens frostbeständighet i konstruktioner i ständig kontakt med vatten. Detta gäller
speciellt för betongkonstruktioner vid vattenkraftverk. I de södra
delarna av landet utsätts dessa konstruktioner årligen för ett
större antal fryscykler och korta perioder av sträng kyla. I de norra
delarna av landet är förhållandet omvänt, vilket innebär långa
perioder av sträng kyla och ett mindre antal fryscykler. Med tiden
har två typer av skador, vilka misstänks bero på frostnedbrytning,
uppkommit på betongkonstruktioner vid vattenkraftverk. Den
första typen av skada karaktäriseras av nedbrytning av betongens
ytskikt längs vattenlinjen. I det korta perspektivet friläggs grövre
ballastkorn medan armeringen friläggs i det längre perspektivet. Den andra typen av skada karakteriseras av spjälkning av
betongsjok långt under vattenlinjen på tunna betongdammar.
Storleken på dessa betongsjok har i några fall uppgått till flera
kvadratmeter. Vid långt gången nedbrytning uppkommer en risk
för genomgående hål i dammen. Exempel på de två typerna av
misstänkta frostskador kan ses i Figur 1.

Avhandlingsarbetet har utförts vid Vattenfalls forskningsanläggning i Älvkarleby, och vid Avdelningen för Byggnadsmaterial på
LTH. Energiforsk, Svenskt VattenkraftCentrum, SBUF, Skanska
och Vattenfall har finansierat arbetet. För att erhålla god uppfattning om skadornas omfattning i förhållande till exponeringsmiljö
och konstruktionens ålder besöktes vattenkraftverk från Lagan
i söder till Lule älv i norr. Klimat, väderstreck, vattnets strömningshastighet och vattenmagasinets regleringshöjd är några av
de parametrar som påverkar exponeringsmiljön för betongkonstruktioner i vattenkraftsanläggningar. Utifrån gjorda iakttagelser
utformades provningsmetoder för att, i så stor utsträckning som
möjligt, återskapa de verkliga förhållandena i laboratorieförsöken.

Syfte
Ett betydande ekonomiskt värde är bundet i vattenbyggnader i
form av kraftverk, dammar, hamnar, kanaler, slussar och vissa
brokonstruktioner. I takt med att konstruktionerna åldras ökar
behovet av att underhålla och reparera dem. Syftet med det genomförda avhandlingsarbetet var att experimentellt undersöka hur
frostskador uppstår till följd av den exponeringsmiljö som råder
vid nämnda vattenbyggnader. Genom att förstå förutsättningarna
för hur frostskador uppstår kan åtgärder vidtas för att reparera
dessa skador med material med bättre beständighet mot de aktiva
nedbrytningsprocesserna.
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ning i mark där tillväxt av islinser i jorden
kan orsaka bulor på vägar vintertid. Dålig
betongkvalitet och effekter av åldring
i kombination med genomfrysning
misstänks ha möjliggjort spjälkningen av
betongsjok.

Resultat – skador i vattenlinjen
Eftersom skador längs vattenlinjen återfinns både på upp- och
nedströmssidan vid vattenkraftverk kunde nötning av is och
drivgods avfärdas som den dominerande skademekanismen. På
uppströmssidan skaver is och drivgods mot konstruktionerna,
medan de på nedströmssidan förs bort av vattenströmmen. Likväl
återfinns skador av samma omfattning på nedströmssidan som på
uppströmssidan. Inledningsvis låg fokus på att det var frostnedbrytning som orsakade skadorna. Till frysprovningsförsöken tillverkades provkroppar av två betongkvaliteter – vct 0,62 och vct 0,54.
Den sämre betongkvaliteten representerade vattenkraftsutbyggnaden mellan 1930 och 1950. Betongen saknade luftinblandning.
Den bättre betongkvaliteten hade luftinblandning och representerade tidsperioden mellan 1950 och 1970.
Efter 112 fryscykler i en speciellt anpassad frostprovningsmetod
hade endast provkroppar med vct 0,62 fått avskalningar längs vattenlinjen. Avskalningarna var blygsamma i förhållande till de ska-

Besök: Storgatan 19
Postadress: Box 5501, SE114 85 Stockholm
Tel: +46 8 783 81 00
Internet: www.sbuf.se, Email: info@sbuf.se

Tre typer av provkroppar med vct mellan
0,5 och 1,4 tillverkades: (1) provkroppar med frisk betong, (2) provkroppar
Figur 1. Ballast och ingjutet stålgods har frilagts vid vattenlinjen på nedströmssidan av ett vattenkraftverk
med inre frostskador, och (3) provkrop(vänster bild). Löst hängande betongsjok på uppströmssidan av en tunn valvdamm i betong (höger bild).
par med ingjutna pappersskikt för att
återskapa inre defekter i betongen.
Provkropparna utsattes för frysning från
ovansidan, medan undersidan stod i
kontakt med ofruset vatten. Övriga sidor
isolerades. Av provkropparna enligt typ
(1) var det endast de med vct 0,9 eller
högre som spräcktes till följd av makroFigur 2. Betongytan efter fyra repetitioner av urlakning, frysprovning och nötning (vänster bild). Spräckt
skopisk islinsbildning. För provkroppar
provkropp till följd av makroskopisk islinsbildning (höger bild). Islinsen är jämntjock över tvärsnittet.
enligt typ (2) och (3) spräcktes samtliga
betongkvaliteter
till
följd
av
makroskopisk islinsbildning, se Figur 2.
dor som föranlett reparationer på kraftverk från aktuell tidsperiod.
Lägre
vct
innebar
dock
att
det krävdes allt längre perioder av frysAvsaknaden av skador på provkroppar med vct 0,54 stämde inte
ning
för
att
spjälkning
skulle
inträffa.
heller överens med iakttagelser av skador på kraftverk uppförda
efter 1950. Slutsatsen blev att skador längs vattenlinjen uppstår
till följd av samverkan mellan ett flertal skademekanismer.

Efter förnyad analys av exponeringsmiljön vid vattenbyggnader
identifierades även vattendragets kemi som en viktig parameter
att ta hänsyn till. Bortsett från vattendrag i närheten av kalkrika berggrunder är vattnet i de svenska vattendragen relativt
mineralfattigt. Vattnet har således god förmåga att lösa och laka
ut cementets beståndsdelar. I nya försök urlakades provkroppar i avjoniserat vatten titrerat till pH 4 respektive 7. De urlakade
provkropparna utsattes sedan för frysprovning enligt Boråsmetoden (SS 13 17 44). Genom detta förfarande fick även provkroppar med vct 0,54 avskalningar. Mängden avskalningar växte med
ökande urlakningstid och var större efter urlakning i vatten med
pH 4 än i vatten med pH 7. Provkropparna utsattes även för nötning genom att skrubbas med stålborste.
Var för sig orsakade urlakning, frostnedbrytning och nötning inga
eller endast små avskalningar, men genom samverkan mellan de
tre skademekanismerna ökade avskalningarna markant, se Figur
2. Vid analys av borrkärnor från betongdammen vid Ramsele
kraftverk kunde det bekräftas att betongens ytskikt urlakas i
kontakt med älvvatten. Det urlakade ytskiktet får därefter betydligt
sämre frostbeständighet. De erhållna resultaten från laboratorieoch fältstudierna visade att successiv nedbrytning av betongens
yta längs vattenlinjen uppkommer till följd av samverkan mellan
urlakning, frostnedbrytning och nötning.

Resultat – islinsbildning
Spjälkning av betong har i ett flertal fall påträffats långt under
vattenlinjen på uppströmssidan på tunna betongdammar. Vid inspektioner har dykare kunnat dra loss betongsjok med händerna,
se Figur 1. Misstankar har funnits om att denna typ av skador
orsakats av makroskopisk islinsbildning till följd av genomfrysning
av dammarna. Makroskopisk islinsbildning påminner om tjälskjut-

Slutsatser
Försöken med skador längs vattenlinjen på vattenkraftverk visade
att urlakning i mineralfattigt vatten öppnar upp betongens yta för
frostnedbrytning. Isflak och drivgods kan därefter nöta bort det
frostskadade ytskiktet och frilägga en ny yta. Således börjar nedbrytningsprocessen om varje år med följden att täckskiktets tjocklek
minskar med tiden. Försöken med makroskopisk islinsbildning
visade att betong med vct 0,8 eller lägre inte kan drabbas av spjälkning till följd av frysning såvida inte följande villkor är uppfyllda: (1)
betongen har vattenmättats med tiden och blivit frostskadad till följd
av genomfrysning eller (2) betongen har inre hålrum och defekter
på grund av ofullständig kompaktering under byggskedet.
Vid nybyggnad eller reparation av betongkonstruktioner i kontakt
med sötvatten bör hänsyn tas till förekommande skademekanismer
och hur dessa kan tänkas samverka. Sammanfattningsvis kan val
av lämpligt material i kombination med noggrant utförande öka
möjligheten att nå ställda krav på god beständighet för betong i
vattenbyggnader.

Ytterligare information
Kontaktpersoner:
Martin Rosenqvist, Vattenfall AB, tel 026-836 16,
e-post: martin.rosenqvist@vattenfall.com.
Litteratur:
• Frost-induced deterioration of concrete in hydraulic structures
– Interactions between water absorption, leaching and frost
action. Martin Rosenqvist, Report TVBM-1036, Avd. för Byggnadsmaterial, Lunds Tekniska Högskola. Kan laddas ned från
www.byggnadsmaterial.lth.se/publikationer
• Sammanfattning av SBUF Projekt 12948 kan hämtas från
www.sbuf.se – projekt 12948.
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Självverkande kylbaffelsystem

Skanska har under de senaste 20 åren byggt kylbaffelsystem med hög framledningstemperatur
och utan reglering av rumstemperaturen. Detta projekt är den första delen av ett arbete som
går till botten med hur dessa system fungerar för att kunna optimera dimensionering och drift.
Denna första del fokuserar på mätning och modellering på komponent- och rumsnivå och nästa
del handlar om simulering av större system.
Bakgrund
Det finns många olika sätt att uppnå hög energieffektivitet i
kontorsbyggnader. En trend är att använda avancerad behovsstyrningsteknik med givare, spjäll och motorventiler i ventilationskanaler, rörsystem, tilluftsdon, radiatorer och kylbafflar, inte sällan
integrerat med system för belysning, passersystem etcetera. En
annan trend är motsatsen, att använda utrustning med så få rörliga delar som möjligt för att minimera risken för feldrift. Skanska
har sedan slutet av 1990-talet uppfört ett antal byggnader enligt
den sistnämnda principen. En viktig del av detta är självverkande
aktiva kylbafflar.
En aktiv kylbaffel är en kombination av tilluftsdon och en komponent för vattenburen komfortkyla. Figur 1 föreställer ett tvärsnitt av
den vanligaste typen av aktiv kylbaffel. Behandlad luft (primärluft)
från ventilationssystemet tillförs kylbaffeln i en kammare. Luften
accelererar genom munstycken när den lämnar kammaren och
drar därmed med sig rumsluft som passerar ett kylbatteri. Luftblandningen lämnar kylbaffeln genom två spalter längs långsidorna.
I traditionella system finns rumsreglering i varje rum som känner
av lufttemperaturen och reglerar kyleffekten genom att styra
köldbärarflödet med en reglerventil. I självverkande system finns

Figur 1. Schematisk bild av en vanlig typ av aktiv kylbaffel.

däremot varken termostat eller reglerventil och kyleffekten varierar
då endast som en funktion av skillnaden mellan rumstemperaturen
och framledningstemperaturen.

Syfte
Syftet med projektet kan förklaras med figur 2. Figuren erhålls genom att ställa upp en energibalans över ett rum under antagandet
att den internvärme som genereras i rummet ska motsvara den
mängd värme som leds bort genom transmission, ventilationsluft
och köldbärare. Figuren visar vilken framledningstemperatur (den
tjocka grå linjen) som krävs vid en dimensionerande rumstemperatur på 25 °C och 500 W internvärmelast, som funktion av
kylbaffelns prestanda (storlek). Prestandan uttrycks här som
avgiven kyleffekt per grad temperaturskillnad mellan rumsluft och
framledning. Figuren visar dessutom vad rumstemperaturen blir
i ett självverkande system då internvärmelasten avviker från den
dimensionerande. Följaktligen uppstår ett optimeringsproblem
där kostnaden för större eller bättre kylbafflar ska vägas mot
fördelarna av en högre framledningstemperatur och den mindre
temperaturskillnaden mellan högt och lågt belastade rum. Att
slippa rumsreglering är bara en av många stora fördelar med
hög framledningstemperatur. Andra fördelar är ökade möjligheter
för frikyla, minskad risk för kondens, minskad latent kyllast och
mindre distributionsförluster. Dessutom ger större kylbafflar lägre
inblåsningshastighet vilket minskar dragrisken.
Figuren är en grov förenkling av verkligheten. Syftet med detta
projekt är att mer detaljerat klarlägga sambanden mellan framledningstemperatur, köldbärarflöde, tilluftsflöde, prestanda och
kyleffekt. Detta som en förutsättning för ett senare projekt där det
skall studeras hur internvärmelaster varierar i kontorsbyggnader,
hur stora temperaturvariationer som kan accepteras och slutligen
hur man kan väga kylbaffelprestanda (storlek) mot komfort och
framledningstemperatur. Med svar på dessa frågor kan man
optimera dimensioneringen av kylbaffelsystemet och styrningen av
framledningstemperaturen.

SVENSKA BYGGBRANSCHENS UTVECKLINGSFOND
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Figur 2. Erforderlig
framledningstemperatur och
erhållen rumstemperatur
som funktion av kylbaffelns
prestanda.

Genomförande
Med stöd från SBUF och Skanska kommersiell utveckling Norden
har arbetet utförts som ett forskningsprojekt av industridoktorand
Peter Filipsson vid avdelningen för Installationsteknik på Chalmers
tekniska högskola och CIT Energy Management. Arbetet handleddes av universitetslektor Anders Trüschel, adjungerade professorn
Jonas Gräslund och professor Jan-Olof Dalenbäck. En stor del av
arbetet bestod av mätningar i kontrollerad laboratoriemiljö i Chalmers försökshall för installationsteknik. Mätresultatet användes för
att utveckla och verifiera en beräkningsmodell av en kylbaffel.

Resultat
Mätningar gjordes vid ett stort antal kombinationer av driftsförhållanden. Bland annat varierades internvärmelast, reglerstrategi,

rummets termiska tyngd samt temperatur och flöde på tilluft och
köldbärare. I figur 3 jämförs mätresultatet för en självverkande
kylbaffel med en med modulerande PI-reglering. Börvärdet för den
sistnämnda är 23 °C och de två fallen är dimensionerade så att de
avger samma kyleffekt vid 25 °C rumslufttemperatur.
Till vänster i figur 3 syns att skillnaden mellan ett traditionellt
reglerat och ett självverkande system är liten när värmelasten är
relativt hög. Till höger i figuren är värmelasten däremot relativt låg
och det självverkande systemet ger lägre temperatur och högre
energianvändning än det traditionellt reglerade. Men eftersom
framledningstemperaturen är minst 20 °C så kan kylan oftast
genereras av uteluft av lägre temperatur. På så sätt får man frikyla
samtidigt som man förvärmer inkommande uteluft. När uteluften
inte behöver förvärmas kan kylan i stället tas från andra lågkvalitativa kylkällor, som till exempel marklager.

Figur 3. Operativ temperatur och kyleffekt vid hög (vänster) och låg (höger) pulserande internvärmelast.

Figur 4. Kylbaffelns kyleffekt vid två olika temperaturnivåer som funktion av köldbärarflöde och primärluftflöde.

En förutsättning för en tillförlitlig kylbaffelmodell är vetskap om
dess förmåga att recirkulera rumsluft (se figur 1). Detta eftersom
det är den recirkulerade luften som kyls i kylbatteriet. Det är på
luftsidan den absolut största delen av värmeöverföringsmotståndet
uppkommer, och ju högre flöde desto bättre värmeöverföring. Mätningarna visade att den höga framledningstemperaturen, som gör
systemet självverkande, dessutom medför en bättre förmåga att
recirkulera rumsluft. Detta på grund av att ju kallare kylbatteri desto
starkare termiska drivkrafter som bromsar ner det uppåtriktade
rumsluftsflödet. Detta beskrivs mer ingående i en artikel publicerad
i Energy and Buildings [1]. I artikeln presenteras och jämförs nya
sätt att mäta rumsluftsflödet (till exempel med spårgas).

Slutsatser

I artikeln A thermal model of an active chilled beam [2] presenteras
den nyutvecklade kylbaffelmodellen. Modellen använder klassisk
värmeväxlarteori och efter att ha kalibrerats med uppmätta värden
vid ett fåtal driftsförhållanden beräknar den kyleffekten inom en
felmarginal av ett par procent, vid alla tänkbara kombinationer av
köldbärarflöde, köldbärartemperatur, primärluftflöde och rumslufttemperatur. Exempel på resultat från modellen visas i figur 4.

Ytterligare information

I figuren syns två fenomen som andra beräkningsmodeller inte
tar hänsyn till. Dels att högre temperaturnivåer ger högre kyleffekt
på grund av minskade bromsande termiska drivkrafter, dels övergången från laminärt till turbulent köldbärarflöde. Eftersom modellen tar hänsyn till kylbaffelns förmåga att recirkulera rumsluft (och
inte bara dess kyleffekt) så beräknar den även tilluftsflöde och
tilluftstemperatur, vilket är en förutsättning för att kunna simulera
lokal termisk komfort.

I projektet har det studerats hur aktiva kylbafflar fungerar. Resultatet har använts för att utveckla och verifiera en beräkningsmodell
som kan användas för att simulera byggnader med aktiva kylbafflar. Projektet är ett viktigt steg mot målet att optimera dimensionering och styrning av självverkande kylbaffelsystem. Projektet
har dessutom resulterat i nya metoder för mätning av kylbafflars
rumsluftsflöde. Genom att utveckla robusta tekniker för inneklimat
ökar man branschens kompetens och relevans som leverantör av
lösningar för ett hållbart samhälle.

Kontaktpersoner:
Peter Filipsson, CIT Energy Management AB / Avdelningen för
Installationsteknik, Chalmers tekniska högskola, tel 0706-200 908,
e-post: filipssp@chalmers.se
Jonas Gräslund, Skanska / Avdelningen för Installationsteknik,
Chalmers tekniska högskola, tel 010-44 81 381,
e-post: jonas.graslund@skanska.se
Litteratur:
[1] Filipsson, P., Trüschel, A., Gräslund, J., & Dalenbäck, J. O.
(2016). Induction ratio of active chilled beams− Measurement
methods and influencing parameters. Energy and Buildings,
129, 445-451.
[2] Filipsson, P., Trüschel, A., Gräslund, J., & Dalenbäck, J. O.
(2017). A thermal model of an active chilled beam. Publiceras
inom kort i Energy and Buildings.
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Tillståndsbedömning av våtrum och rör

Det finns ett stort behov av mer kunskap om hur våtrum fungerar med tanke på tätskikt, rör
genomföringar och installationer i byggnader som har varit i normalt bruk. Genom möjligheten
att studera 148 lägenheter, varav hälften nu har rivits, i Kiruna har detta projekt undersökt
72 lägenheter på olika sätt för att ta reda på våtrummens status och undersöka VVS-installa
tionerna. I projektet har det funnits tillgång till två typiska konstruktioner av våtrumsväggar,
lättbetongvägg och träregelvägg med olika kombinationer av kakel, klinker, våtrumsväv och
våtrumsmatta. I studien ingår elva delstudier som ur olika aspekter behandlar våtrummen
och dess status idag avseende funktion och skador.
Bakgrund
Studier från hela världen har visat på att fukt- och mögelproblem i
byggnader är associerade till dålig luftkvalitet inomhus, men även
till astmatiska och allergiska reaktioner, hud- och luftvägsproblem och mer diffusa symptom som brukar benämnas SBS, Sick
Building Syndrome (WHO, 2009). Två välkända stora svenska
studier inom samma område är Värmlandsstudien, DBH (Hägerhed, 2006) och Bamsestudien (Folkhälsoguiden, 2010). I de flesta
av den här typen av studier har man dock inte haft möjlighet att
demontera och studera konstruktionerna bakom ytskikten.
Idag besiktigas och dokumenteras normalt sett endast skadefall.
Dock har det gjorts två pilotstudier i Malmberget med förstörande
provningar för att kunna studera vad som finns bakom ytskikten
(Arfvidsson et al, 2011; Arfvidsson et al, 2013; Johansson et al,
2012; Johansson et al, 2014). Från studierna i Malmberget visade
det sig att inte minst kalla vindar i många fall hade påväxt av mögel, och att provning genom att studera tillståndet bakom ytskikten
ger betydligt bättre information än ickeförstörande besiktningar.

Syfte
Detta projekt har på olika sätt undersökt 72 lägenheter, som nu
har rivits i Kiruna, för att ta reda på våtrummens status och undersöka VVS-installationerna.

Genomförande och resultat
Medan lägenheterna fortfarande var bebodda mättes de hygrotermiska förhållandena i inneluften. Resultatet visar att det finns en
variation mellan lägenheterna och att mätresultatet är i linje med
referensmaterial på hygrotermiska förhållanden i byggnader i Sve-

SVENSKA BYGGBRANSCHENS UTVECKLINGSFOND
The Development Fund of the Swedish Construction Industry

Figur 1. Uppbilning av avloppssystem.

rige. Fuktindikationsmätningar utfördes med Gann Hydromette 1.
Mätningarna utfördes under mars månad då lägenheterna stått
tomma i tre månader vilket kan ha lett till en viss uttorkning under
denna period. Speciellt på de platser där det varit läckage som till
exempel runt golvbrunnar. Den okulära besiktningen identifierade
exempelvis mattsläpp runt golvbrunn och fuktskador på originalväv bakom badkar.
För att undersöka rörsystem för tapp- och spillvatten bilades golv
och vägg upp så att all rördragning i badrummen blottlades (figur
1). Rörsystemet plockades sedan försiktigt ut och skars upp i
provbitar för analys. Förutom i fyra badrum togs provbitar från rördragning för VVC. Totalt togs 64 provbitar. Av proverna var det tio
som var utsatta för korrosion som inte påverkat godstjocklek och
sju som hade korrosion som gravt påverkat godset. Tre av dessa
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Figur 2. Rost på brunnfläns.

var provbitar som utsatts för hastighetskorrosion i VVC-slingan
där delar även tidigare hade blivit ersatta med nya komponenter.
Fyra prover togs på golvbrunnar vilka samtliga hade rostat vilket
lett till läckage runt brunnen då det hade påverkat tätskiktet runt
brunnen (figur 2).
Legionellaprover i tappvattensystemet togs i sex av byggnader i
den lägenhet som i respektive byggnad var längst bort på rörsystemet. Det innebär sex prover på kallvattensidan och sex prover
på varmvattensidan som analyserats med PCR-analys. Inget av
dessa prover påvisade någon förekomst av legionellabakterier.
I VVC-systemet togs sex prover, tre från vardera VVC-slinga
på två gårdar. Inget av dessa prover påvisade någon förekomst
av legionellabakterier. Temperaturloggning utfördes under cirka
tre veckor på två VVC-system i fyra byggnader. Temperaturen
loggades på tre mätplatser längs varje VVC-slinga. Mätningarna
visade att temperaturen varierade under dygnet och ofta var för
låg vilket tyder på att cirkulationen inte fungerade tillfredställande.
Det identifierades att en ventil hade fastnat i samband med att
cirkulationen stängts av för provtagning.
För att kontrollera ytterväggarnas status i badrummen skars ett
regelfack upp i varje träyttervägg där ett antal prover för mögel
togs från råspont och stomme (figur 3). För samtliga träytterväggar
visade resultaten att alla prover tagna på råsponten hade mycket
påväxt över hela ytorna. Även flertalet av spikläkten hade mycket
påväxt över hela eller fläckvis över ytorna. I sättfix bakom keramikplattor förekom bakterietillväxt. Vid demontering av väggen
visade det sig att det fanns nedsmutsning på grund av otätheter i
klimatskalet.

Efter att ha gjort en mängd olika undersökningar i ett antal olika
lägenheter med möjlighet att förstöra ytskikt kan konstateras att:
• De hygrotermiska förhållandena verkar ha varit som i
bebyggelse i allmänhet.
• Det förekommer påväxt av organiskt material i fix bakom
kakelplattor. Detta leder till frågetecken med tanke på hur
sådana tätskikt ska utföras.
• Konstruktioner med organiskt material är utsatta. I så gott som
alla sammanhang där det förekommer träkonstruktioner finns
det också mögelpåväxt.
• Ytterväggskonstruktionerna utförda med träregelstomme visade
på stora brister i lufttäthet med inblåsning och nedsmutsning
som följd. Detta är av vikt även fukttekniskt då detta kyler
ner ingående material vilket i våtrumsytterväggar kan leda till
förhöjd relativ fuktighet som är gynnsamt för mikrobakteriell
påväxt.
• Ingjutna kopparrör verkar ha klarat sig bra. Däremot påvisade
golvbrunnarna problem med korrosion som orsakade läckage
under golvmatta.
• I de våtrum med originalväggbeklädnad och med badkar visade
undersökningen att städhygienen blir eftersatt bakom badkaret
vilket i en del av fallen lett till mikrobakteriell påväxt. Detta skadar i förlängningen ytmaterialet och väggen bakom. I undersökningen har en del stora skador bakom badkar identifierats.
• Trots för låg temperatur i VVC-slinga förekom det inga resultat
som visar på legionella-problem. Problemet med att mäta
legionellaförekomst är att den acceptabla risken är mycket låg
vilket innebär att det krävs många mätobjekt för att kunna uttala
sig. I detta fall kan det alltså inte alls dras någon slutsats om att
legionella inte kan vara ett problem.
• Trots att endast ett enkätsvar kom från lägenheter som sedan
kunde undersökas fanns inte uttryckt några problem. För övriga
enkäter från området finns inte heller mycket utryckta problem.
Det är högst angeläget att komma åt fler våtrum för liknande studier så att ett referensmaterial kan bygga upp baserat på våtrum
med olika konstruktioner för att bli klarare över olika byggteknikers
problemställningar och hitta lösningar för att säkerställa att byggnader kan fungera väl över tid.

Ytterligare information
Kontaktpersoner:
Dan Jönsson, Installationsteknik – LTH,
epost: dan.jonsson@hvac.lth.se
Dennis Johansson, Installationsteknik – LTH,
epost: dennis.johansson@hvac.lth.se
Hans Bagge, Byggnadsfysik – LTH,
epost: hans.bagge@byggtek.lth.se

Figur 3.
Våtrumsyttervägg.

Litteratur:
• Tillståndsbedömning av byggnader med hjälp av förstörande
provning av byggnadskomponenter (Rapport på Installationsteknik – LTH, www.hvac.lth.se) Kan laddas ner från
www.sbuf.se – projekt 12954.

SBUF INFORMERAR

NR 17:30

Bygg robusta storkök

Resultat
Studien har resulterat i en checklista innehållande viktiga aspekter
att beakta i tidigt skede under projekteringen, det vill säga under
programhandlingsskedet, förslagshandlingsskedet och under
systemhandlingsskedet. Detta då många beslut som tas redan i
tidigt skede har stor påverkan under senare skede. Checklistan är
inriktad på nybyggnation av storkök och fokuserar på byggnadskonstruktionen kring storkök inklusive kyl- och frysrum. Arbetet
har inte inbegripit utformningen av inredningen i storköket eller
installationer. Målgruppen för checklistan är projekteringsledare.
Checklistan syftar till att fungera som ett hjälpmedel i arbetet med
att driva projekteringen av ett storkök framåt och i rätt riktning
och som ett verktyg för att lyfta diskussioner om storkök i ett tidigt
skede.

Det byggs idag många
byggnader som inkluderar ett
storkök. Redan i tidigt skede
tas beslut som kommer att
påverka möjligheter och
kostnader för att få till ett väl
fungerande storkök. Genom
att öka kunskapen om viktiga
aspekter att fastställa i ett
tidigt skede kan riskerna
minskas. I denna rapport
har en checklista tagits fram
vilken belyser och uppmärksammar viktiga aspekter
att beakta i tidigt skede vid
nybyggnad av storkök.
Målgruppen för detta arbete
är projekteringsledare.
Bakgrund
Många offentliga byggnader såsom kontorsbyggnader, skolor,
vårdbyggnader och ibland även flerbostadshus innehåller storköksdelar. Ett storkök innehåller många olika funktioner såsom
kylrum, frysrum och diskytor, vilka har olika krav på driftmiljö.
Material måste noggrant väljas utifrån att det ska vara funktionellt
och klara de belastningar de utsätts för. Miljöerna i ett storkök ska
uppfylla de olika funktionella krav som ställs och samtidigt bidra till
en gynnsam arbetsmiljö för de som vistas i lokalerna.
Redan tidigt i projekteringsskedet tas beslut som kommer att
påverka slutresultatet. Det är också många olika kompetenser
involverade i utformningen av en byggnad och specifikt storköket,
vilket komplicerar processen att i slutändan få ett bra storkök.
Förutsättningarna till att skapa bra och kostnadseffektiva lösningar
i senare skede försvåras ofta av beslut som tagits eller glömts bort
i tidiga skeden.
Vid kontakt med försäkringsbolag och skadehanterare, gällande
storkök och uppkomna skadefall i dessa miljöer, visade det sig att
storkök är en miljö som på många sätt är komplicerad att bygga.
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och vad som är viktigt att tänka på och ta ställning till i tidigt skede
i projekteringen. Detta för att undvika risker och för att få ett bra
slutresultat. Projektet har även innefattat beräkningar och simuleringar gällande behov av luftspalt vid frysrum och studier av
energiförluster och köldbryggor för kylrum. För att lyfta erfarenheter och diskutera frågeställningarna genomfördes även en
workshop. Utifrån framarbetat underlag har en checklista arbetats
fram.

I checklistan presenteras en genomgång av viktiga aspekter att
beakta under arbetsprocessen bakom uppförandet av ett storkök.
Därefter följer en genomgång av viktiga moment att beakta för
byggdelarna golv, tätskikt och ytskikt, brunnar och ursparingar,
kylrum och frysrum, väggar och tak. Checklistan redovisar även
i vilket skede varje punkt bör beaktas och vem som lämpligen är
huvudaktör. Beräkningarna som genomförts under studien visar
att det är viktigt att säkerställa fuktsäkerhet i kringliggande konstruktioner exempelvis genom luftspalt vid frysrum. Beräkningarna
visar även att genom användning av en genomtänkt köldbryggebrytare vid kylrum kan energianvändningen säkras något.

Konstruktioner som inte är anpassade för verksamheten och
olämpliga materialval i konstruktioner tycks vara vanliga orsaker
till skada, med bland annat läckage och fuktskador som följd.

Syfte
Syftet med projektet var att bidra till att öka produktiviteten
och minska garantikostnader vid byggande av storköksmiljöer,
exempelvis i skolor och kontorsbyggnader, genom att skapa en
checklista för byggteknisk utformning i tidigt skede.

Genomförande
Med stöd från SBUF och deltagande företag har Skanska Sverige
tillsammans med representanter från NCC, Säker vatten och Sveriges Byggindustrier genomfört projektet. Arbetet inleddes med
en litteraturstudie om krav och riktlinjer för byggande av storkök.
Arbetet följdes sedan av en intervjustudie. Intervjuerna genomfördes med personer, med olika kompetenser, med erfarenhet av
storkök. Intervjuerna tjänade till att ta reda på vad det finns för risker och problem vid projektering och uppbyggnad av ett storkök,
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Slutsatser
Ett storkök innehåller många funktioner och därmed finns det
många moment och aspekter som är viktiga att tänka på. Detta
arbete har visat på att det finns ett stort behov av att tydliggöra
och uppmärksamma erfarenheter kring storkök. Det finns en
gemensam syn hos olika aktörer om storkökets komplexitet och
därmed en vilja att främja arbetet med att uppföra storkök. Det har
visat sig att det finns många moment och beslut som riskerar att
bli bortglömda eller uppskjutna till sent skede, vilket kan leda till
kostnadsdrivande förutsättningar för storköket.
I detta projekt har en checklista över viktiga moment att uppmärksamma under tidig projektering kunnat utarbetas, detta kan
underlätta projekteringen av ett storkök och vara ett hjälpmedel
för projekteringsledare. Checklistan kan även användas som en
hjälp att påvisa storkökets betydelse och komplexitet, att redan i
ett tidigt skede börja planera och ta beslut gällande storköket har
en avgörande betydelse för slutresultatet. Denna checklista kan
öka förutsättningarna för att kunna bygga ett kostnadseffektivt
och väl fungerande storkök.

Ytterligare information
Kontaktpersoner:
Charlotte S Tengberg, Skanska Sverige AB tel: 010- 4484374,
e-post: charlotte.tengberg@skanska.se
Emma Brycke, Skanska Sverige AB, tel: 010-4494104,
e-post: emma.brycke@skanska.se
Litteratur:
• Bygg robusta storkök (SBUF projektnummer 13304,
av Emma Brycke, 27 sidor och 2 bilagor) kan laddas ned från
www.sbuf.se – projekt 13304

eftersom det stabiliserade materialet ansågs tillräckligt hållfast
användes inga foderrör.
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Seismiska crosshole mätningar
i stabiliserad jord

Efter foderrörsborrningen utfördes själva crossholemätningarna.
Mätningarna innebär att en sändare som genererar P- och Svågor förs ner till ett bestämt djup i kärnborrhålet. I de två övriga
kärnborrhålen placerades mottagare på samma djup som sändaren varefter P- och S-vågorna genererades och data samlades in.
Efter utförd mätning sänktes sändare och mottagare 0,25 meter
och mätningarna upprepades, se figur 2. Vidare utfördes caliper
mätningar i borrhålet och borrkärnorna karterades och prover
plockades ut för vidare testning i laboratoriet.

Figur 2. Foto visande crosshole-mätningar. Foto Per Lindh.

Projektet har utförts med stöd från SBUF, Peab Anläggning och
MAX IV Laboratoriet. Arbetet har utförts av Per Lindh, SGI.

Seismiska crosshole mätningar är en mycket användbar teknik då man vill undersöka
egenskaper hos en stabiliserad jord. Genom att mäta skjuvvågshastigheten i jorden
kan dess styvhet beräknas. Metoden ger en profil genom det undersökta området. I
projektet kombinerades crossholetekniken med kartering av borrkärnor och mätning av
kompressionsvåg (P-våg) och skjuvvåg (S-våg). Resultatet visar på ett samstämmigt
resultat mellan metoderna.

Resultat
Projektet visar på stor potential att använda crossholemätningar
för att bestämma en jordvolyms styvhet. Vidare visade försöken
på mycket bra homogenitet i det stabiliserade skiktet, se figur 3.
Försöket visade på att hela den stabiliserade volymen klarade
kontrollkriteriet.

Slutsatser
Bakgrund
Synkrotronljuslaboratoriet Max IV har en unik grundläggning bestående av 160 000 m3 stabiliserad lermorän. År 2010 togs första
spadtaget till Max IV på Brunnshög i Lund. Anläggning kommer
att vara världsbäst i sitt slag. En av förutsättningarna för att uppnå
denna prestanda är att reducera effekten av vibrationer. Arbetet
med grundläggningen har gått ut på att reducera anläggningens
känslighet för vibrationer genom att öka styvheten så komponenter i acceleratorer och experimentstationer rör sig i takt. Grundläggningen har även en viss reducerande effekt på vibrationer från
interna och externa källor. Målet för vibrationer är att ligga under
en nivå på 20–30 nm RMS förskjutning för frekvenser över 5Hz.
Den grundläggningsmetod som visade sig fungera bäst att motstå
både inre och yttre vibrationskällor var stabilisering. Under de
båda lagringsringarna är den naturliga jorden stabiliserad med
kalk och slagg ner till 4 meters djup. Stabiliseringen utfördes i
skikt om 300 mm med en underfräsning i det underliggande lagret
mellan 30 och 50 mm för att säkerställa en homogen matris utan
sprickor och skarvar.

• Förändringar av materialegenskaper jämfört med produktionsprover.
• Undersöka bindningsprodukterna på det stabiliserade
materialet – Mätningar i Max IV.
• Skillnader mellan resultat seismik från crossholemätningar
och seismikmätning på borrkärnor.

Genomförande
Inför byggandet av MAX IV laboratoriet utfördes laboratorieförsök
för att bestämma lämpliga bindemedelsrecept. På dessa prover
utfördes P-vågsmätningar, se figur 1.
Arbetet startade med en kärnprovtagning i tre punkter placerade
i en linje. Provtagningen utfördes från den anlagda markytan
och ner genom det fyra meter stabiliserade skiktet. I normalfallet
sätts foderrör för att säkerställa att ingen utrustning fastnar men

I de traditionella provningar som utförs inför, under och efter förstärkningsarbeten korresponderar inte laboratoriemetoderna med
fältmetoderna. Detta innebär problem vid utvärdering av uppnådda resultat och en minskad möjlighet till en adekvat återkoppling
och kunskapsuppbyggnad mellan lab och fältmätning. Genom att
använda seismikmätningar under både förstudien och produktionskontrollen erhålls en unik koppling mellan provning i lab och i
fält. Seismisk provning kan vara en kostnadseffektiv metod då den
dels ger minimal påverkan på slutprodukten, dels ger en mätning
av en större volym vilket kan minska kostnaderna. Om provningen
planeras in från början av projektet kan metodiken förenklas.

Figur 3. Resultat från crossholemätningarna visande bland annat densitet,
P- och S-våg, modul etcetera.

Syfte
Syftet med projektet var att studera den slutgiltiga kvaliteten
hos den färdiga grundläggningen och jämföra med resultat från
produktionsprovningen. Genom att studera hela det stabiliserade
skiktet kan kunskap byggas upp om hur väl den valda produktionsmodellen lyckades skapa en homogen monolit av det stabiliserade
materialet. Följande frågeställningar har studerats:
• Homogenitet – kan vi åstadkomma en homogen monolit?
• Skiktgränser mellan lager – hur starka är bindningarna mellan
de olika lagren?
• Skillnad i densitet mellan ytligt och djupt liggande material – har
ytterligare packning åstadkommits av den ovanliggande leran?
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Ytterligare information

Figur 1. Kompressionsvågshastighet som funktion av lagringstid för
laboratorieinpackade prover. Proverna lagrade i 20o C.
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