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I 

Förord 
Det här examensarbetet är det avslutande momentet på utbildningen Byggingenjör – 
Samhällsteknik på Mälardalens Högskola i Västerås och behandlar rörelsen hos 
prefabricerade STT/F-bjälklagselement. 

Examensarbetet har utförts hos Strängbetong AB med Örjan Pettersson som handledare och 
initiativtagare. Praktiska moment under denna period har utförts på Strängbetong AB:s fabrik 
i Kungsör. 

Jag vill tacka Peter Hansson, Ola Pettersson och Thomas Pettersson på Strängbetong AB samt 
Alf Ahlin och övrig personal i fabriken i Kungsör för deras hjälp. Jag vill rikta ett stort tack 
till min examinator Torbjörn Johansson. Men främst vill jag framföra mitt varmaste tack till 
min handledare Örjan Pettersson, Strängbetong AB, som visat ett enormt tålamod och väglett 
mig under detta utdragna arbete. 

Slutligen vill jag tacka min familj, mina vänner samt kollegor som visat stor förståelse och 
stöttat mig hela vägen. Tack! 

Västerås december 2010 

Erika Johansson 
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II 

Sammanfattning 
Detta examensarbete behandlar STT/F-bjälklagselementens krympning och krypning. Arbetet 
har utförts på uppdrag av Strängbetong AB, med Örjan Pettersson som initiativtagare och 
handledare. 

STT/F-bjälklagselement är en prefabricerad förspänd betongprodukt bestående av två spända 
balkar med en ovanpåliggande armerad platta. De används som bjälklag i 
yttertakskonstruktioner och har, tack vare tunna balkliv och en sadelformad platta, låg vikt 
och kan uppnå spännvidder närmare 30 meter. 

Förspända element förändras efter gjutning på grund av krympning, krypning samt stålets 
relaxation. Förutsättningarna varierar med bland annat olika betongkvalitet, förspänningsnivå, 
temperatur och luftfuktighet. Vid dimensionering tas hänsyn till dessa parametrar för att 
säkerställa maximal spännvidd och upplagslängd. Syftet med detta examensarbete har varit att 
jämföra bjälklagselementens verkliga förändringar med de beräknade. 

På Strängbetongs fabrik i Kungsör har mätningar utförts under olika årstider med varierande 
luftfuktighet och temperatur. Rörelsen samt överhöjningen hos elementen har noterats; först i 
form före gjutning och därefter under lagring, för att sedan jämföras med beräkningar enligt 
den gemensamma europeiska beräkningsstandarden Eurocode 2. Vid krypningsberäkningar 
har Strängbetongs beräkningsprogram för betongelement SbEle 3.10 delvis använts. 

Vid jämförelse, efter avslutade mätningar och beräkningar, kan fastställas att de uppmätta 
värdena överensstämmer väl med de beräknade vad gäller rörelsen. 0,5 + 0,5 promille är 
rimliga värden att anta på autogen respektive uttorkningskrympning. Överhöjningen är 
jämförelsevis också väl överensstämmande, med undantag för två av bjälklagselementen med 
en högre spänningsnivå. Eurocode 2 kan anses vara fullt tillämpbart som beräkningsmetod för 
STT/F-bjälklagselement. 

 

 

 

Nyckelord: krympning, krypning, Eurocode 2, betong, förspända element, prefabricerade 
element 
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III 

Abstract 
This thesis concerns the shrinkage and creep of prestressed concrete double-tee roof slabs. 
The project has been commissioned by Strängbetong AB with Örjan Pettersson as the initiator 
and supervisor. 

Double-tee roof slab is a precast prestressed concrete product consisting of two prestressed 
beams with a reinforced plate on top. They are used in roof constructions and, thanks to thin 
beams and a saddle-shaped plate; they are light weight and can reach spans nearly 30 meters. 

Prestressed elements change after casting due to shrinkage, creep and steel relaxation. 
Conditions vary for instance with different concrete quality, tensioning, temperature and 
humidity. To ensure maximum range and support length the design takes these parameters 
into account. The purpose of this study was to compare the double-tee roof slabs real change 
with the calculated. 

In the factory of Strängbetong in Kungsör measurements have been performed in different 
seasons with varying humidity and temperature. The strain and precamber have been 
recorded; in form before casting and during storage. The measurements have been compared 
to calculations according to the European calculation standard Eurocode 2. The calculation 
program of Strängbetong, SbEle 3:10, has been partially used during creep calculations. 

After completed measurements and calculations it shows that the measured strain values agree 
well with those calculated. 0.5 + 0.5 per mil are reasonable values to assume in the 
autogenous and drying shrinkage. The precamber is also comparatively well-matching, with 
the exception of two elements with a higher tensioning. Eurocode 2 is fully applicable for 
calculation of the prestressed concrete double-tee roof slabs. 

 

 

 

Keywords: shrinkage, creep, Eurocode 2, concrete, prestressed elements, prefabricated 
products 
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Beteckningar 
Latinska versaler 

Ac Tvärsnittsarea 
Ec Elasticitetsmodul för betong 
Ecm Elasticitetsmodul för betong efter 28 dagar 
RH Omgivningens relativa fuktighet 
(RH)0 Referensvärde 100 % för relativ fuktighet 

Latinska gemener 
fcm Medelvärde för betongens tryckhållfasthet 
fcmo Referenshållfasthet (10 MPa) hos betong 
fck Karakteristisk cylindertryckhållfasthet för betong 
h0 Fiktiv tvärsnittstjocklek 
kh Faktor som beror på fiktiva tvärsnittstjockleken 
l Längd 
t Aktuell tid eller betongens ålder 
t0 Betongens ålder vid belastning 
ts Betongens ålder vid start uttorkning 
u Tvärsnittets omkrets utsatt för uttorkning 

Grekiska versaler 
∆l Längddifferens 

Grekiska gemener 
α1/2/3 Faktorer vilka tar hänsyn till betongens hållfasthet 
αds1 Faktor som beror på cementtyp 
βas(t) Tidskoefficient 
βc(t,t0) Faktor som beskriver kryputvecklingen efter belastning 
βds(t, ts) Tidskoefficient 
β(fcm) Faktor vilken beaktar betongens hållfasthet 
βh Faktor som beaktar luftfuktighet samt tvärsnittstjockleken 
βRH Faktor för luftfuktighet 
β(t0) Faktor som tar hänsyn till betongens ålder vid belastning 
εc Rörelse hos betong 
εca Autogen krympning 
εca (t) Autogen krympning 
εca (∞) Referensvärde tryckhållfasthet 
εcc Krypning 
εcc (t, t0) Krypning 
εcd Uttorkningskrympning 
εcd,0 Uttorkningskrympning, referensvärde 
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V 

εcd (t) Uttorkningskrympning 
εci Betongens töjning efter avspänning 
εcs Total krympning 
φ(t, t0) Kryptal 
φ0 Kryptalets referensvärde 
φRH Faktor som tar hänsyn till relativa fuktigheten 
σc Betongspänning 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Strängbetong har utvecklat ett industriellt tillverkat byggsystem och är med sina åtta fabriker 
och 1200 anställda marknadsledande i Sverige inom den prefabricerade 
elementtillverkningen. En av dessa fabriker finner man i Kungsör, där tillverkning av både 
spända och ospända betongelement äger rum. 

Till de spända produkterna hör bland annat STT/F-plattor. Dessa påminner om TT/F-
plattorna; två spända balkar förenade med en ovanpåliggande armerad platta, men är tack vare 
smalare balkliv lättare och kan uppnå spännvidder av 30 meter. STT/F-plattorna brukar 
vanligen användas som bjälklag i yttertakskonstruktioner i industri- och lagerbyggnader, där 
dess räckvidd kommer väl till pass. 

 
Figur 1. Tvärsnitt av STT/F-platta. 

Vid dimensionering av spända produkter tas hänsyn till hur elementen förändras på grund av 
krympning, krypning, vidhäftning samt stålets relaxation, dock varierar detta från fall till fall 
på grund av bland annat betongkvaliteter, temperatur och luftfuktighet. Exakt hur stor den 
slutliga förändringen blir är av stor vikt för att säkerställa maximal spännvidd samt 
upplagslängden för elementen. 

1.2 Syfte 
Syftet med arbetet är att jämföra elementens verkliga förändringar med den gemensamma 
europeiska beräkningsstandarden Eurocode 2 och se hur väl denna överensstämmer med 
verkligheten. Mätningarna har utförts under olika årstider med varierande luftfuktighet och 
temperatur. 

1.3 Avgränsning 
Beräkningsstandard vilken har tillämpats vid jämförelsen med mätresultaten är begränsad till 
Eurocode 2. Vid vissa moment har programmet SbEle 3.10 nyttjats för att underlätta 
beräkningsgången. 

Mätningarna är utförda under olika delar av året, och därmed olika variation av yttre 
parametrar, såsom temperatur och luftfuktighet. Nackdelen är dock att möjligheten att studera 
påverkan vid ett visst värde inte varit möjlig att genomföra. 

Benämns liv A 
i rapport Liv B
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1.4 Tillvägagångssätt 
Innan mätningarna till examensarbetet påbörjades förbereddes dessa genom inläsning och 
inskaffning av material. Parallellt med de praktiska momenten har litteraturstudier och 
beräkningar utförts, för att analyseras och sammanfattas i en rapport. Figur 2 visar 
arbetsgången. 

 
Figur 2. Arbetsgången under examensarbetets genomförande. 

1.5 Metodbeskrivning 
På Strängbetongs fabrik i Kungsör har mätningar utförts på sex olika STT/F-plattor vid tre 
olika tillfällen. Dessa har fördelats under ett halvår för att dokumentera hur elementen 
påverkas av årstidernas olika klimat. 

I huvudsak är det elementens längd och överhöjning (se Figur 3 och Figur 4) som 
dokumenteras. Första mätningen för varje platta görs av formen innan och efter uppspänning 
och därefter följs plattan upp kontinuerligt; dagligen i början av mätperioden och därefter 
veckovis då krympningen avstannar. Förvaring sker på lagergård utomhus i väderutsatt miljö. 

 
Figur 3. Längdmått hos STT/F-bjälklagselement. 

 
Figur 4 Mätning av överhöjning hos STT/F-bjälklagselement. 

Insamling av data görs genom att skruvfästen gjuts in i bjälklagselementet för att kunna fästa 
en laserreflekterande platta i balkens ena ända (se Figur 5). Med hjälp av en lasermätare kan 
sedan elementets rörelse noteras, genom att placeras denna i motsatt balkända. Överhöjningen 
mäts genom uppspänning av en lina mellan plattupplagen, där en 5-kilosvikt i ena ändan gör 

Förberedelser 

SbEle 3.10

RedovisningSlutsats 

Mätningar 

Litteraturstudier

Rapport

Eurocode 2

Överhöjning av 
spännkraft
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linan delvis horisontellt. Hänsyn till linans nedböjning av egenvikt görs beräkningsmässigt. 
Mätningar på balken görs först dagligen, för att sedan trappas ned till veckovisa och därefter 
månatliga mätningarna så länge elementet befinner sig på fabrikens lagerplats. 

De dokumenterade värdena jämförs sedan med utvald beräkningsstandard; Eurocode 2, för att 
se hur väl denna överensstämmer med verkligheten. 

Temperatur- samt luftfuktighetsdata har erhållits av SMHI. 

Materiel som används vid mättillfällena: 

• Lasermätare 

• Reflekterande papp 

• Skruvfäste (förlängningsmutter) 

• Skruv 

• Lina 

• Termometer 

• Luftfuktighetsmätare 

 
Figur 5. Laserreflekterande platta fäst vid STT/F-balkens ända för mätning av dess rörelse. 
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2. Betongens rörelser 
Betongens egenskaper grundar sig på sammansättningen av cement, ballast, vatten och 
tillsatsmedel. Cementen består av kalksten och lermaterial som efter bränning lagras vid 
1400˚C innan den mals och slagg, gips och andra tillsatser tillsätts. 

Ballastens beståndsdelar utgörs av sand, grus, singel eller makadam, vilka antingen kommer 
från grusåsar som naturgrus (singel) eller består av krossat berg från bergtäkter (makadam). 
Ballasten blandas av olika kornfraktioner för att få optimal packning. 

Tillsatsmedel till betong är bland annat flytmedel. I Kungsör används så kallad SKB-betong, 
det vill säga självkompakterande betong, som då innehåller mycket flytmedel. 

Vct-begreppet är det centrala i betongens egenskaper och beräknas genom att vattenmängden 
i kilo divideras med cementinnehållet i kilo. 

Tryckhållfastheten fastställs genom tryckprovning av kuber, 100 eller 150 mm, och cylindrar, 
med diameter 150 mm och höjd 300 mm. Exempelvis anger betong C30/37 att den 
karakteristiska kubhållfastheten är 37 MPa medan cylinderhållfastheten är 30 MPa. För att 
beräkna värdet på elasticitetsmodulen Ecm efter 28 dagar enligt Eurocode 2 utgår man från den 
karakteristiska cylindertryckhållfastheten som adderas med en konstant. 

 fcm = fck + 8 (Mpa)    (2.1) 

Elasticitetsmodulen efter 28 dagar för betong beräknas enligt: 

 Ecm = 22 [(fcm / 10]0,3    (2.1) 

Både vid uppspänningen och vid brukandetiden av en spännarmerad konstruktion uppkommer 
spännkraftsförluster. Under uppspänningsfasen uppstår förlusterna på grund av den elastiska 
hoptryckningen, friktionen mellan spännkabel och kanalvägg samt glidning i 
låsanordningarna. I ett senare skede bidrar stålets relaxation även till de förluster som uppstår. 

Under brukandefasen påverkas betongens krympning och krypning av både yttre och inre 
faktorer. De yttre syftar på det omgivande klimatet, elementets utformning (storlek och form) 
samt tid för belastning, medan det inre syftar på materialegenskaperna. Dessa faktorer 
tillsammans med den tidigare nämnda stålrelaxationen, inverkar på betongens rörelser och 
kan summeras enligt: 

εc (t,t0,ts) = εcc (t,t0) + εcs (t,ts) + εci (t0)   (2.2) 

Rörelse hos betong   εc (t,t0,ts) 

Krypning vid tiden t ≥ t0   εcc (t,t0) 

Krympning vid tiden t   εcs (t,ts) 

Töjning pga uppspänningskraft vid tiden t0  εci (t0) 

Aktuell tid eller betongens ålder i dygn  t 

Betongens ålder vid belastning i dygn  t0 

Betongens ålder vid start uttorkning i dygn ts 
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2.1 Krympning 
Krympning är detsamma som betongens volymminskning och inträffar efter gjutningstillfället 
på grund av den autogena och plastiska krympningen samt uttorkningskrympningen. Den 
sistnämnda pågår dock under lång tid innan slutvärdet εcs uppnås och är också den största 
delen av krympningen. För höghållfast betong kan också den autogena krympningen bli stor 
och kommer tidigt efter gjutning. Krympningen påverkas av vattenavgången samt betongens 
sammansättning. Ju lägre luftfuktigheten är desto snabbare uppnås slutkrympningen. Tabell 1 
visar den nominella fria uttorkningskrympningen vid olika luftfuktighet för betong med 
cement CEM klass N. 

Tabell 1. Uttorkningskrympningen i promille vid olika luftfuktighet för betong med cement CEM klass N. (T 2.1) 

fck/fck,cube 
(MPa) 

Luftfuktighet RH (%) 

20 40 60 80 90 100 

20/25 0,62 0,58 0,49 0,30 0,17 0,00 

40/50 0,42 0,46 0,38 0,24 0,13 0,00 

60/75 0,38 0,36 0,30 0,19 0,10 0,00 

80/95 0,30 0,28 0,24 0,15 0,08 0,00 

90/105 0,27 0,25 0,21 0,13 0,07 0,00 
 

I BBK 04 kapitel 2.4.6 går att läsa: 

”Vid bestämning av betongens krympning skall den relativa luftfuktigheten, betongens 
sammansättning och behandling, av konstruktionsdelens dimensioner samt betongens ålder 
efter gjutningstillfället beaktas. ” 

Samtliga parametrar beaktas vid beräkning för den totala krympningen enligt Eurocode 2 och 
summeras enligt nedan. Diagram 1 från fib. Bulletin No. 42: Constitutive modelling of high 
strength/high performance concrete redovisar denna beräkningsformel för den autogena och 
uttorkningskrympningen grafiskt. Vad gäller plastisk krympning, se stycket Plastisk 
krympning, där berört område beskrivs. 

Total krympning εcs = εcd + εca    (2.3) 

  εcd uttorkningskrympning 

  εca autogen krympning 
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Diagram 1. Utvecklingen av den autogena och uttorkningskrympningen enligt fib. Bulletin No. 42 (D 2.1). 

Då krympningen inte påverkas av några yttre eller inre krafter talar man om fri krympning. 
Spända betongelement påverkas dock av krafter både i form av armering och gjutform. Dessa 
bidrar till förhindrad krympning och spänningarna och volymminskningen orsakar ofta 
sprickor i betongen. 

Uttorkningskrympning 
Uttorkningskrympningen är starkt beroende av vct-värdet; ju högre vct desto större 
uttorkningskrympning. Uttorkningskrympningen beräknas i Eurocode 2 enligt: 

Uttorkningskrympning εcd(t) = βds(t, ts) * kh * εcd,0  (2.4) 

h0 kh 

100 1,0 

200 0.85 

300 0.75 

≥500 0.70 
 

h0 fiktiv tvärsnittstjocklek (mm)  (2.5) 

u
Ah c*20 =  

h0 fiktiv tvärsnittstjocklek (mm) 
Ac tvärsnittsarea (mm2) 
u tvärsnittets omkrets utsatt för uttorkning (mm) 

kh koefficientens värde grundat på tvärsnittets fiktiva tjocklek h0 

NSC = normal-
strength concrete 

HPC = high 
performance concrete 
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 βds(t, ts) tidskoefficient   (2.6) 
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αds1/2 koefficient beroende av cementtyp  (2.7) 

αds1 = 3 för cement klass S 
  = 4 för cement klass N 
  = 6 för cement klass R 

αds2 = 0,13 för cement klass S 
  = 0,12 för cement klass N 
  = 0,11 för cement klass R 

fcm0 = 10 MPa 

βRH koefficient för luftfuktighet   (2.8) 
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RH0 =100% 

Autogen krympning 
Den autogena krympningen som sker under de första dygnen efter gjutningstillfället uppträder 
i samband med temperaturförändringar i betongen och är en del av den fria krympningen. 
Kemiska processer i cementen påverkar denna självuttorkande krympning. De delar hos 
elementet som är utsatt för högre temperatur bidrar till större krympning och därmed större 
dragspänningar. I de svalare områdena hos elementet uppträder istället en tryckspänning. 

Eurocode 2 beskriver den autogena krympningen enligt: 

 εca (t) = βas(t) * εca(∞)    (2.9) 

 εca(∞) referensvärde för tryckhållfasthet  (2.10) 

εca(∞) = 2,5 (fck - 10) 10-6 

βas(t) tidskoefficienten   (2.11) 

βas(t) =1 - exp (- 0,2 t0,5) 
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Plastisk krympning 
Den plastiska krympningen inträffar i ett tidigt skede när betongen börjar torka. Tillsätts inte 
vatten snarast börjar den härdas och sprickbildning uppstår. Då betongen fortfarande är 
formbar då detta inträffar påverkar denna krympning inte beräkningen av dess rörelse. 

Då den plastiska krympningen påverkar betongen under ett tidigt stadium har mätningar av 
dessa förändringar ej varit möjliga att genomföra. 

2.2 Krypning 
Krypning uppstår vid långtidsbelastning av en betongkonstruktion. Vid en kortare 
tryckpåkänning σc yttrar sig denna som en elastisk deformation εc, vilken återgår till sitt 
ursprungliga läge vid avlägsnande av kraftinverkan. En längre belastning leder emellertid till 
en större påkänning än den elastiska deformationen och krypning uppstår. Krypningen är i 
princip proportionell mot den elastiska töjningen och beräknas i Eurocode 2 enligt ekvation 
(2.12). 

Kryptalet för betongens krypning beror av den omgivande luftfuktigheten, men påverkas även 
av rad andra parametrar. I BBK 04 avsnitt 2.4.7 går att läsa: 

”Vid bestämning av betongens krypning skall den relativa luftfuktigheten, betongens 
sammansättning och behandling, konstruktionsdelens dimensioner, betongens ålder vid 
pålastning samt tiden från pålastningen till aktuellt tillfälle beaktas.” 

 

Krypning  εcc(t,t0) = φ(t,t0) * (σc / Ec)   (2.12) 

 φ(t,t0) kryptal 

σc spänning (MPa) 

 Ec elasticitetsmodul (GPa) 

  Ec = 1,05 * Ecm 

 

Kryptal  φ(t,t0) = φ0 * βc(t,t0)   (2.13) 

φ0 kryptalets referensvärde   (2.14) 

  φ0 = φRH * β(fcm) * β(t0) 

φRH faktor som tar hänsyn till relativa fuktigheten (2.15) 

213
0

**
*1,0

100/11 ααϕ
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡ −
+=

h
RH

RH  fcm > 35 MPa 

RH relativ luftfuktighet under rådande förhållanden (%) 

h0 fiktiv tvärsnittstjocklek (mm)  (2.16) 
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β(fcm) tar hänsyn till betongens tryckhållfasthet (2.17) 

( )
cm

cm f
f 8,16

=β  

 β(t0) tar hänsyn till betongens ålder vid belastning (2.18) 

)1,0(
1)( 2,0

0

0

t
t

+
=β

 

βc(t,t0) koefficienten för kryputveckling efter belastning (2.19) 
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βh koefficient beroende av RH samt tvärsnittstjockleken (2.20) 

  βh=1,5 [1 + (0,012 * RH)18] h0 + 250 α3 ≤ 1500 α3 

  fcm > 35 MPa 

 α1/2/3 koefficienter tar hänsyn till betongens hållfasthet (2.21) 
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Om förspända konstruktioner belastas före de uppnått 28 dygns hållfasthet blir värdet på den 
slutliga krypningen större. 

3. Stålets relaxation/spännkraftsförluster 
Då en spännarmerad konstruktion hålls under konstant töjning avtar den ursprungliga 
spännkraften i stålet, så kallad relaxation, vilken är störst i början av elementets livstid. För att 
erhålla den tänkta förspänningseffekten måste en högre uppspänning tillämpas, minimum 500 
MPa. 

Temperatur, värme- eller mekanisk behandling och valet av stål påverkar relaxationen. I 
Eurocode redovisas denna klassvis efter 1000 timmar med relaxationstalet χ1000. 

Vid beräkningar i denna rapport har dock relaxationen inkluderats i krypningsberäkningen 
med hjälp av Strängbetongs beräkningsprogram SbEle 3.101. 

                                                 

 

 

 
1 SbEle 3.10 är Strängbetongs beräkningsprogram för betongelement. 
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4. STT/F-balkar och förspända konstruktioner 
TT/F-plattan används till bjälklag och består av en armerad platta liggande på två spända 
balkar. Fördelen med bjälklagselementet är dess låga vikt i förhållande till den långa 
spännvidden, vilken uppnås tack vare de förspända stållinorna eller trådarna. På de så kallade 
STT/F-bjälklagselementen är liven tunnare och plattan är sadelformad. Den lättare 
egentyngden lämpar sig därmed bättre till takbjälklag. 

Förspända TT/F-bjälklagselement gjuts i stålformar där linorna spänns till önskad spännkraft 
innan betongen tillsätts. Avspänning av elementet görs efter cirka ett dygn. Linorna strävar då 
efter sin ursprungliga längd, men förhindras på grund av vidhäftningen från betongen. Då 
linorna är placerade i balkens underkant leder det till sammandragning i nedre delen och 
därmed en krökning i elementets överkant. Spännkraften orsakar då en överhöjning och 
förkortning av elementet. 

Vanligtvis är bredden på plattorna 2400 mm, men förekommer också med breddmåttet 3000 
mm. Placeringen av balkarna är normalt 1200 mm. Plattjockleken varierar mellan 50-100 mm 
beroende på balkens totala höjd. Möjlighet finns att göra håltagningar i plattan samt i livet 
mellan platta och linor, utan att bärförmågan påverkas nämnvärt. 

Betongkvaliteten för de förspända elementen i detta arbete var C54/65 respektive C60/75. 

5. Utförande 
Före gjutning mättes formarna; dels från form till avstängare, avstängarnas tjocklek samt 
STT/F-balkarnas längd (avståndet mellan avstängarna). Se Figur 6. De olika gjutformarnas 
placering i bädden noterades också enligt Figur 7. 

 
Figur 6. Före gjutning mättes formen. 

 
Figur 7. Formarnas placering i hall 2, bädd 5 i fabriken i Kungsör. Bädd sedd uppifrån. 

Avstängare 

Form 

Liv A 
Form II Form III 

86 600 mm

Form I 

Liv B 



Examensarbete 
Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling 

Mälardalens Högskola, Västerås 
December 2010 

 
 

11 

I avstängarna skruvades skruvfästen in, för att efter uppspänning montera dessa med fästena 
inåt formen. Se Figur 9. Betongen tillsattes därefter och jämnades till för att efter avspänning, 
ett dygn senare, lyfta STT/F-balken ur formen. 

 
Figur 8. Skruvfästen fastskruvade på avstängaren innan montering i formen. 

 

 
Figur 9. Modell av avstängarens placering i formen, liv A respektive liv B, samt skruvfästena i genomskärning 
efter gjutning. 

Efter urtagning togs skruvarna bort och avstängarna avlägsnades. Linorna sågades av och ytan 
i ändarna jämnades till. Se Figur 10. 

Avstängare 

Skruvfästen Linor 

Skruv 

Skruvfäste 

Avstängare 
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Figur 10. Avstängarna har tagits bort och avsågning av spännlinorna och utjämning av ändarna återstår innan 
bjälklagselementen körs ut på lagergården. 

På lagergården monterades sedan laserreflekterande plattor med hjälp av skruvar i 
skruvfästena. Se Figur 11. Längdmått och överhöjning på det färdiga bjälklagselementet tas 
omgående genom att placera lasermätaren i ena änden av elementet och sikta mot den 
reflekterande plattan i den andra. 

 
Figur 11. Den reflekterande plattan är fastskruvad i STT/F-balkens ena ända. 
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Vid mätning av bjälklagselementets överhöjning spändes en lina upp mellan upplagen med en 
vikt (fem kilo) i ena änden. Vid elementets mittpunkt mättes avståndet mellan lina och 
balkens undersida. Mätningarna följdes upp dagligen den första veckan och därefter vecko- 
och sedan månadsvis. Viktens inverkan på linan har dragits ifrån vid beräkning. 

Elementen förvaras staplade på varandra på lagergården. Vid något tillfälle har överhöjningen 
hos det ovan liggande elementet inte gått att utläsa då elementet som placerats under tryckt på 
linan som därför inte kunnat hållas vågrät. 

Det har också förekommit att upplagen (brädor placerade på betongplintar) svällt och 
påverkat mätningen av överhöjningen. 

Mätningarna har kompletterats med temperatur- och luftfuktighetsdata från SMHI, Sveriges 
meteorologiska och hydrologiska institut, för vidare beräkningar. 
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6. Resultat 

6.1 Uppmätta värden 
Tabell 2 visar uppmätt rörelse hos STT/F-bjälklagselementen. Mätningarna redovisas från 
dygn 1 då elementen placerats på lagergården. Mätningar gjordes även av formen före 
gjutning (dygn 0 i senare tabeller) och kan jämföras med de värden som uppmätts efter 
placering på lagergården. Se Bilaga 5 – Rörelse under första dygnet. Denna rörelse/stukning 
av spännkraften har dock ej tagits med i den beräknade respektive uppmätta rörelsen. 

Tabell 2. Rörelse i promille för respektive bjälklagselement. 

STT/F I 
C54/65 

STT/F II 
C54/65 

STT/F III 
C60/75 

STT/F IV 
C60/75 

STT/F V 
C60/75 

STT/F VI 
C60/75 

Dygn Rörelse Dygn Rörelse Dygn Rörelse Dygn Rörelse Dygn Rörelse Dygn Rörelse

1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00
2 0,14 3 0,30 2 0,27 2 0,18 2 0,08 2 0,11
6 0,43 7 0,51 3 0,35 3 0,24 3 0,14 3 0,17
8 0,43 14 0,59 6 0,49 6 0,35 7 0,14 7 0,20

10 0,43 22 0,61 8 0,53 8 0,41 10 0,17 10 0,22
14 0,43     10 0,55 10 0,45 20 0,20 20 0,28
21 0,57     17 0,61 17 0,53 38 0,22 38 0,34
29 0,55     29 0,75 29 0,61 56 0,36 56 0,36

        45 0,77 45 0,65       
        62 0,77 62 0,67       
        92 0,88 92 0,71       

 
Diagram 2. Rörelse hos respektive balk. 
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6.2 Beräknad rörelse 
Vid beräkning av krypning enligt Eurocode 2 har beräkningsprogrammet SbEle 3.10 delvis 
använts. Ingångsdata har varit aktuella hållfasthetsklasser och elementens geometriska 
utformning. För krympning har satts 0,5 + 0,5 promille och avser krympning vid lagring 
respektive efter montering. Den totala krympningen motsvarar alltså 1,0 promille. Till grund 
för värdena på krympningen ligger beräkningar för en längre period, vilket visat att 0,5 + 0,5 
är representativa värden. Ett antaget kryptal vid beräkning har varit 1,0. Stålets relaxation har 
satts till 2,5 promille. 

Tabell 3. Rörelsen uppdelad i krympning och krypning beräknad enligt Eurocode 2 för STT/F I. 

STT/F I 
Beräknad rörelse (‰) 

Dygn Uttorknings-
krympning 

Autogen 
krympning

Total 
krympning Krypning Rörelse 

1 0,016 0,019 0,035 0,130 0,165 
2 0,032 0,026 0,058 0,133 0,191 
6 0,078 0,041 0,119 0,193 0,312 
8 0,100 0,046 0,146 0,159 0,305 

10 0,122 0,050 0,172 0,162 0,334 
14 0,148 0,056 0,204 0,195 0,400 
21 0,187 0,064 0,251 0,229 0,480 
29 0,219 0,070 0,289 0,238 0,527 

 

Tabell 4. Rörelsen uppdelad i krympning och krypning beräknad enligt Eurocode 2 för STT/F II. 

STT/F II 
Beräknad rörelse (‰) 

Dygn Uttorknings-
krympning 

Autogen 
krympning

Total 
krympning Krypning Rörelse 

1 0,019 0,020 0,039 0,149 0,188 
3 0,051 0,032 0,083 0,176 0,259 
7 0,093 0,044 0,137 0,198 0,335 

14 0,148 0,057 0,205 0,229 0,434 
22 0,191 0,066 0,257 0,236 0,493 
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Tabell 5. Rörelsen uppdelad i krympning och krypning beräknad enligt Eurocode 2 för STT/F III och IV. 

STT/F III och IV 
Beräknad rörelse (‰) 

Dygn Uttorknings-
krympning 

Autogen 
krympning

Total 
krympning Krypning Rörelse 

1 0,012 0,016 0,027 0,218 0,246 
2 0,025 0,021 0,046 0,230 0,276 
3 0,038 0,025 0,063 0,238 0,301 
6 0,053 0,033 0,086 0,283 0,370 
8 0,064 0,037 0,101 0,244 0,345 

10 0,072 0,040 0,112 0,238 0,350 
17 0,113 0,048 0,161 0,368 0,529 
29 0,142 0,057 0,199 0,417 0,616 
45 0,155 0,064 0,219 0,427 0,646 
62 0,173 0,068 0,242 0,437 0,678 
92 0,174 0,073 0,248 0,485 0,733 

 

Tabell 6. Rörelsen uppdelad i krympning och krypning beräknad enligt Eurocode 2 för STT/F V och VI. 

STT/F V och VI 
Beräknad rörelse (‰) 

Dygn Uttorknings-
krympning 

Autogen 
krympning

Total 
krympning Krypning Rörelse 

1 0,002 0,019 0,021 0,080 0,101 
2 0,005 0,026 0,031 0,083 0,114 
3 0,006 0,031 0,037 0,082 0,119 
7 0,016 0,043 0,059 0,131 0,190 

10 0,022 0,050 0,072 0,122 0,194 
20 0,039 0,063 0,102 0,182 0,283 
38 0,081 0,075 0,156 0,256 0,412 
56 0,104 0,082 0,186 0,272 0,458 
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6.3 Jämförelse mellan beräknad och uppmätt rörelse 
Den verkliga rörelsen (krympning och krypning) hos balkarna skiljer sig från det enligt 
Eurocode 2 beräknade värdet. Diagram 3 – 8 redovisar detta. I Bilaga 4 – Jämförelse mellan 
beräknad och uppmätt rörelse finns tabellerade värden för varje element. 

Alla jämförelser är gjorda mellan värden beräknade enligt Eurocode 2 och uppmätta värden. 

 

 
Diagram 3. Rörelse hos STT/F I jämfört med det beräknade värdet. 

 

 
Diagram 4. Rörelse hos STT/F II jämfört med det beräknade värdet. 
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Diagram 5. Rörelse hos STT/F III jämfört med det beräknade värdet. 

 

 
Diagram 6. Rörelse hos STT/F IV jämfört med det beräknade värdet. 
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Diagram 7. Rörelse hos STT/F V jämfört med det beräknade värdet. 

 

 
Diagram 8. Rörelse hos STT/F VI jämfört med det beräknade värdet. 

Kurvorna för det beräknade respektive uppmätta värdet för rörelsen hos balkarna är i de flesta 
fallen väl överensstämmande. Dock avviker värdena på STT/F V samt STT/F VI, vilket 
troligen beror av mätfel. 

Hos STT/F III och STT/F IV intar rörelsen högre värden än hos de övriga bjälklagselementen. 
Den högre uppspänningsnivån (se Tabell 7) som inverkar på krypningen är den förmodade 
orsaken till differensen. 
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6.4 Jämförelse mellan beräknade och uppmätta värden för 
överhöjningen 

Tabell 7 visar beräknade och uppmätta värden för överhöjningen hos STT/F-
bjälklagselementen. Beräkning är gjord enligt SbEle 3.10 med ingångsdata enligt kapitel 6.1 
Uppmätta värden. 

Tabell 7. Uppmätt och beräknad överhöjning samt förspänningsnivån av bjälklagselementen i mm respektive 
MPa. Först överhöjning efter avspänning, följt av överhöjning under slutfas lagring inom parentes. 
Förspänningen redovisas med antal linor och förspänning (MPa)/lina. 

 

Uppmätt 
överhöjning 

(mm) 

Beräknad 
överhöjning 

(mm) 
Förspänning 

(MPa) 

STT/F I 54 (63) 50 (75) 7 linor 
1100 MPa STT/F II 57 (82) 50 (75) 

STT/F III 139 (173) 81 (128) 8 linor 
1300 MPa STT/F IV 135 (156) 81 (128) 

STT/F V 54 (62) 41 (67) 6 linor 
1300 MPa STT/F VI 49 (65) 41 (67) 

 

Värdena för platta I, II, V och VI stämmer väl överens med de beräknade, medan de för platta 
III och IV beräknade är betydligt lägre än de uppmätta. En förklaring kan vara att 
förspänningsnivån för dessa är högre än för de övriga plattorna. 
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7. Slutsatser och rekommendationer 
Efter slutförda mätningar och beräkningar kan konstateras att de värden som har uppmätts 
överensstämmer väl med de beräknade, både vad gäller rörelsen samt överhöjningen. 
Rörelsen uppnår i samtliga fall fullt rimliga värden. Om beräkning av bjälklagselement görs 
för 0,5 + 0,5 promilles krympning (autogen- och uttorkningskrympning) och antaget 
grundvärde för kryptalet, så fås en relativt god jämförelse med de uppmätta värdena av 
rörelsen. Att använda Eurocode som beräkningsmetod är alltså tillämpbart för STT/F-
bjälklagselement. 

Dock avviker överhöjningen kraftigt på de två balkar (STT/F III och IV), vilka har en 
förhållandevis hög spänningsnivå, från förväntade värden. En hög linspänning i elementen 
kan alltså leda till stora överhöjningar, varför val av lägre spänningsnivå eller färre linor bör 
användas om möjligt. 

Förspänningen tycks även påverka den totala rörelsen; en högre spänningsnivå leder till högre 
värden på rörelsen, vilket troligen orsakats av dess inverkan på krypningen. 

Mätning enligt metodik beskriven i tidigare kapitel verkar vara en gångbar metod för 
insamling av data ifrån verkliga förspända konstruktioner. 

8. Diskussion 
Eurocode 2 ger rimliga värden av rörelsen ansett till moderna betongens krympning och 
kryptal. Vid beräkningar av rörelse och överhöjning får man räkna med att krympningen är i 
storleksordningen 1 promille totalt (autogen- och uttorkningskrympning). 

Förslag för vidare diskussion är att utreda varför högre initiella spänningar av spännkrafter 
ger dessa stora överhöjningar jämfört med de beräknade. 
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(2.4)  Eurocode 2: Kapitel 3.1.4, ekv. (3.9) 

(2.5)  Eurocode 2: Kapitel 3.1.2, tabell 3.3 

(2.6)  Eurocode 2: Kapitel 3.1.4, ekv. (3.10) 

(2.7)  Eurocode 2:Annex B, kapitel B1, ekv. (B.11) 

(2.8)  Eurocode 2:Annex B, kapitel B1, ekv. (B.12) 

(2.9)  Eurocode 2: Kapitel 3.1.4, ekv. (3.11) 

(2.10)  Eurocode 2: Kapitel 3.1.4, ekv. (3.12) 

(2.11)  Eurocode 2: Kapitel 3.1.4, ekv. (3.13) 

(2.12)  Eurocode 2: Kapitel 3.1.4, ekv. (3.6) 

(2.13)  Eurocode 2:Annex B, kapitel B1, ekv. (B.1) 

(2.14)  Eurocode 2:Annex B, kapitel B1, ekv. (B.2) 

(2.15)  Eurocode 2:Annex B, kapitel B1, ekv. (B.3b) 

(2.16)  Eurocode 2:Annex B, kapitel B1, ekv. (B.6) 

(2.17)  Eurocode 2:Annex B, kapitel B1, ekv. (B.4) 
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(2.18)  Eurocode 2:Annex B, kapitel B1, ekv. (B.5) 

(2.19)  Eurocode 2:Annex B, kapitel B1, ekv. (B.7) 

(2.20)  Eurocode 2:Annex B, kapitel B1, ekv. (B.8b) 

(2.21)  Eurocode 2:Annex B, kapitel B1, ekv. (B.8c) 

(T 2.1)  Eurocode 2: Kapitel 3.1.4, tabell 3.2 

(D 2.1) fib. Bulletin No. 42: Constitutive modelling of high strength/high 
performance concrete:  Kapitel 6.4.3.1, fig. 6-20 
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Bilaga 1 – Beräkningsexempel rörelse 
Beräkningarna är utförda enligt Eurocode 2 samt Strängbetongs beräkningsprogram SbEle 
3.10. Exemplet utgår från STT/F I med den totala uttorkningstiden 29 dygn. 

 

Förutsättningar 

Hållfasthetsklass   C54/65 

Cement    52,5R 

Karakteristisk cylindertryckhållfasthet, fck 52,6 MPa 

Start uttorkning, ts   0 dygn 

Start belastning, t0   1 dygn 

Total tid uttorkning, t   29 dygn 

Tvärsnittsarea, Ac   281 770 mm2 

Tvärsnittets omkrets utsatt för uttorkning, u 7 640 mm 

Luftfuktighet, RH   68 % 

 

 

 

Rörelse  εc (t,t0,ts) = εcc (t,t0) + εcs (t,ts) + εci (t0)  (2.2) 

εc (t,t0,ts) Rörelse hos betong 

εcc (t,t0) Krypning vid tiden t ≥ t0 

εcs (t,ts) Krympning vid tiden t 

εci (t0) Töjning pga uppspänningskraft vid tiden t0. Beräknas dock ej i 
detta exempel då detta värde inkluderas i krypningsberäkningen 
med hjälp av beräkningsprogrammet SbEle 3.10. 

 

 

Beräkning - krympning 

Total krympning εcs = εcd + εca    (2.3) 

  εcd uttorkningskrympning 

  εca autogen krympning 
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Uttorkningskrympning för tiden t = 29 dygn 

εcd(t) = βds(t, ts) * kh * εcd,0    (2.4) 

h0 ger kh fiktiv tvärsnittstjocklek (mm) 

h0 = 2 * Ac / u = 2 * 281 770 / 7 640 = 74 mm  (2.5) 

 vilket leder till kh = 1,0 

 

h0 kh 

100 1,0 

200 0.85 

300 0.75 

≥500 0.70 
 

βds(t, ts) tidskoefficient   (2.6) 
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αds1/2 koefficient beroende av cementtyp  (2.7) 

αds1 = 6 för cement klass R 
αds2 = 0,11 för cement klass R 

fcm = fck + 8 = 52,6 + 8 = 60,6 Mpa   (2.1) 

βRH koefficient för luftfuktighet  (2.8) 
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εcd(t) = βds(t, ts) * kh * εcd,0 = 0,5337 * 1,0 * 0,00041 = 0,219 ‰ (2.4) 
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Autogen krympning för tiden t = 29 dygn 

 εca (t) = βas(t) * εca(∞)    (2.9) 

 εca(∞) referensvärde för tryckhållfasthet  (2.10) 

εca(∞) = 2,5 (fck - 10) 10-6 = 2,5 (52,6 - 10) 10-6 = 0,00011 

βas(t) tidskoefficienten   (2.11) 

βas(t) = 1 - exp (- 0,2 t0,5) = 1 - exp (- 0,2 * 290,5) = 0,65940 

 

 εca (t) = βas(t) * εca(∞) = 0,65940 * 0,00011 = 0,070 ‰  (2.9) 

 

 

Total krympning εcs = εcd + εca = 0,219 + 0,070 = 0,289 ‰ 

 

 

 

Beräkning – krypning 

 

Krypning för tiden t = 29 dygn 

  εcc(t,t0) = φ(t,t0) * (σc / Ec)   (2.12) 

 

 φ(t,t0) kryptal 

  φ(t,t0) = φ0 * βc(t,t0)   (2.13) 

φ0 kryptalets referensvärde   (2.14) 

  φ0 = φRH * β(fcm) * β(t0) =  

φRH faktor som tar hänsyn till relativa fuktigheten (2.15) 

213
0

**
*1,0

100/11 ααϕ
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡ −
+=

h
RH

RH  fcm > 35 MPa 

RH relativ luftfuktighet under rådande förhållanden (%) 

 RH = 68 % 

h0 fiktiv tvärsnittstjocklek (mm)  (2.16) 

 h0 = 74 mm 

 α1/2 koefficienter tar hänsyn till betongens hållfasthet (2.21) 
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β(fcm) tar hänsyn till betongens hållfasthet  (2.17) 
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===
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 β(t0) tar hänsyn till betongens ålder vid belastning (2.18) 
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  φ0 = φRH * β(fcm) * β(t0) = 1,366 * 2,158 * 0,91 = 2,679 

 

βc(t,t0) koefficienten för kryputveckling efter belastning (2.19) 
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βh koefficient beroende av RH samt fiktiv tjocklek (2.20) 

  fcm > 35 MPa 

  βh = 1,5 [1 + (0,012 * RH)18] h0 + 250 α3 ≤ 1500 α3 

 α3 koefficienter tar hänsyn till betongens hållfasthet (2.21) 
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φ(t,t0) = φ0 * βc(t,t0) = 2,679 * 0,333 =0,893 
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σc betongspänning (MPa) 

Värden på betongspänningen erhålls från beräkningsprogrammet 
SbEle 3.10, se Bilaga 6 – Spänningsdata. Vid beräkning tillämpas 
positivt värde. 

σc = 10,6 MPa 

 Ec elasticitetsmodul (GPa) 

  Ec = 1,05 * Ecm 

Ecm = 22 [(fcm / 10]0,3 = 22*[(60,6 / 10]0,3 = 37,8 MPa (2.2) 

Ec = 1,05 * 37,8 = 39,7 MPa 

 

 

Krypning  εcc(t,t0) = φ(t,t0) * (σc / Ec) = 0,893 * (10,6 / 39,7) = 0,238 ‰ 

 

 

 

Beräkning – rörelse 

Rörelse för tiden t = 29 dygn 

  εc (t,t0,ts) = εcc (t,t0) + εcs (t,ts)  (2.2) 

 

  εc (t,t0,ts) = 0,238 + 0,289 = 0,527 ‰ 

 

 

Jämförelse – rörelse 

Rörelse för tiden t = 29 dygn 

 

I Bilaga 3 – Mätvärden, kapitel Mätvärden från försök, går att utläsa att den slutliga rörelsen 
för bjälklagselement STT/F I uppmättes till värdena 0,51 ‰ och 0,59 ‰ för liv A respektive 
liv B. 

Jämförelse för samtliga bjälklagselement finns i Bilaga 4 – Jämförelse mellan beräknad och 
uppmätt rörelse. 
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Bilaga 2 – Betongrecept 
Strängbetong använder sig av så kallad SKB-betong, det vill säga självkompakterande betong. 
För beräkningarna aktuella data redovisas i Tabell 8. 

Tabell 8. Utdrag ur betongrecepten för respektive bjälklagselement. 

 STT/F I STT/F II STT/F III STT/F IV STT/F V STT/F VI 

Hållfasthetsklass C54/65 C54/65 C60/75 C60/75 C60/75 C60/75 

Cement 52,5R 52,5R 52,5R 52,5R 52,5R 52,5R 

vct 0,38 0,42 0,40 0,40 0,36 0,36 

Karakteristisk 
tryckhållfasthet fck 

(MPa) 
52,6 53,1 44,4 44,4 52,3 52,3 
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Bilaga 3 – Mätvärden 
Mall för mätvärden vid gjutning och lagring av STT/F-bjälklagselement 
Fabrik 

Strängbetong, Kungsör 

 

Littera 

Nominell längd 

Betongkvalitet 

 

Tabell 9. Mall för mätning vid uppspänning samt på lagerplats 

Tidpunkt Datum Tid Längd från form 
till avstängare 

Tjocklek 
avstängare 

(mm) 

Längd platta 
total (mm) Temp luft (ºC) RH % 

Uppspänning        

På lagerplats        

Figur 12. Vid uppspänning mäts bland annat avståndet
från form avstängare. 

Avstängare 

Avstånd mäts resp. tjocklek 
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Tabell 10. Mall för mätning av rörelsen vid lagring 

Tid (ca) Datum Tid Avstånd 
(mm) 

Krympning + 
krypning ∆l 

Överhöjning 
(mm) 

Temp luft 
(ºC) RH % Anmärkningar: 

1 dygn         

2 dygn         

3 dygn         

4 dygn         

5 dygn         

7 dygn         

14 dygn         

21 dygn         

1 månad         

1,5 månad         
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Mätvärden från försök 
Försök 1 – STT/F I 

Plats Strängbetong, Kungsör 

Littera D402 

Bädd 5 

Form I 

Mått i form 

 

Form -> 
avstäng I 

(mm) 

Tjocklek 
avstängare 

(mm) 

Längd platta 
(mm) 

Tjocklek 
avstängare 

(mm) 

Form -> 
avstäng II 

(mm) 
Liv A 796 18 25337 18 2159 
Liv B 766 18 25315 18 2151 

Mått vid lagring 

Tid 
(dygn) Datum Liv A 

Krympning 
+ krypning 

∆l
Liv B 

Krympning 
+ krypning 

∆l

Överhöjning 
(mm) 

RH % 
medel t-ts

Rörelse liv 
A 

Rörelse liv 
B Anmärkning: 

1 18-jun 25322 15 25291 24 54 67 0,00 0,00 
2 19-jun 25318 4 25288 3 63 64 0,16 0,12 
6 23-jun 25312 6 25279 9 65 68 0,39 0,47 
8 25-jun 25312 0 25279 0 54 67 0,39 0,47 
10 27-jun 25311 1 25280 -1 51 65 0,43 0,43 
14 01-jul 25311 0 25280 0 56 67 0,43 0,43 
21 08-jul 25309 2 25275 5 63 68 0,51 0,63 STT/F flyttad 
29 16-jul 25309 0 25276 -1 63 68 0,51 0,59 
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Försök 2 – STT/F II 

Plats Strängbetong, Kungsör 

Littera D402 

Bädd 5 

Form I 

Mått i form 

 

Form -> 
avstäng I 

(mm) 

Tjocklek 
avstängare 

(mm) 

Längd platta 
(mm) 

Tjocklek 
avstängare 

(mm) 

Form -> 
avstäng II 

(mm) 
Liv A 780 18 25326 18 2156 
Liv B 766 18 25324 18 2162 

Mått vid lagring 

Tid 
(dygn) Datum Liv A 

Krympning 
+ krypning 

∆l
Liv B 

Krympning 
+ krypning 

∆l

Överhöjning 
(mm) 

RH % 
medel t-ts 

Rörelse liv 
A 

Rörelse liv 
B Anmärkning: 

1 25-jun 25303 23 25297 27 57 52 0,00 0,00 
3 27-jun 25295 8 25290 7 71 56 0,32 0,28 
7 01-jul 25289 6 25285 5 78 65 0,55 0,47 
14 08-jul 25287 2 25283 2 82 67 0,63 0,55 STT/F flyttad 
22 16-jul 25287 0 25282 1 51 67 0,63 0,59 
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Försök 3 – STT/F III 

Plats Strängbetong, Kungsör 

Littera D4101 

Bädd 5 

Form I 

Mått i form 

 

Form -> 
avstäng I 

(mm) 

Tjocklek 
avstängare 

(mm) 

Längd platta 
(mm) 

Tjocklek 
avstängare 

(mm) 

Form -> 
avstäng II 

(mm) 
Liv A 225 18 24553 18 3472 
Liv B 230 18 24563 18 3514 

Mått vid lagring 

Tid 
(dygn) Datum Liv A 

Krympning 
+ krypning 

∆l
Liv B 

Krympning 
+ krypning 

∆l

Överhöjning 
(mm) 

RH % 
medel t-ts 

Rörelse liv 
A 

Rörelse liv 
B Anmärkning:

1 03-sep 24518 35 24526 37 139 81 0,00 0,00 
2 04-sep 24512 6 24519 7 158 78 0,24 0,29 
3 05-sep 24510 2 24517 2 158 77 0,33 0,37 
6 08-sep 24506 4 24514 3 166 83 0,49 0,49 
8 10-sep 24505 1 24513 1 167 84 0,53 0,53 
10 12-sep 24504 1 24513 0 165 85 0,57 0,53 Överhöjning 
17 19-sep 24503 1 24511 2 165 83 0,61 0,61 Överhöjning 
29 01-okt 24500 3 24507 4 167 84 0,73 0,77 
45 17-okt 24500 0 24506 1 173 86 0,73 0,82 Överhöjning 
62 03-nov 24500 0 24506 0 173 86 0,73 0,82 
92 03-dec 24498 2 24503 3 87 0,82 0,94 
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Försök 4 – STT/F IV 

Plats Strängbetong, Kungsör 

Littera D4101 

Bädd 5 

Form II 

Mått i form 

Form -> 
avstäng I 

(mm) 

Tjocklek 
avstängare 

(mm) 

Längd platta 
(mm) 

Tjocklek 
avstängare 

(mm) 

Form -> 
avstäng II 

(mm) 
Liv A 282 18 24573 18 3447 
Liv B 237 18 24557 18 3534 

Mått vid lagring 

Tid 
(dygn) Datum Liv A 

Krympning 
+ krypning 

∆l
Liv B 

Krympning 
+ krypning 

∆l

Överhöjning 
(mm) 

RH % 
medel t-ts

Rörelse liv 
A 

Rörelse liv 
B Anmärkning:

1 03-sep 24548 25 24521 36 135 81 0,00 0,00  
2 04-sep 24543 5 24517 4 122 78 0,20 0,16  
3 05-sep 24541 2 24516 1 141 77 0,29 0,20  
6 08-sep 24539 2 24513 3 146 83 0,37 0,33  
8 10-sep 24537 2 24512 1 146 84 0,45 0,37  
10 12-sep 24536 1 24511 1 145 85 0,49 0,41 Överhöjning 
17 19-sep 24534 2 24509 2 146 83 0,57 0,49 Överhöjning 
29 01-okt 24532 2 24507 2 150 84 0,65 0,57  
45 17-okt 24531 1 24506 1 155 86 0,69 0,61 Överhöjning 
62 03-nov 24530 1 24506 0 156 86 0,73 0,61  
92 03-dec 24530 0 24504 2 87 0,73 0,69  
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Försök 5 – STT/F V 

Plats Strängbetong, Kungsör 

Littera D4203 

Bädd 5 

Form I 

Mått i form 

 

Form -> 
avstäng I 

(mm) 

Tjocklek 
avstängare 

(mm) 

Längd platta 
(mm) 

Tjocklek 
avstängare 

(mm) 

Form -> 
avstäng II 

(mm) 
Liv A 8347 18 17864 18 2017 
Liv B 8305 18 17883 18 2047 

Mått vid lagring 

Tid 
(dygn) Datum Liv A 

Krympning 
+ krypning 

∆l
Liv B 

Krympning 
+ krypning 

∆l

Överhöjning 
(mm) 

RH % 
medel t-ts

Rörelse liv 
A 

Rörelse liv 
B Anmärkning:

1 03-dec 17839 25 17866 17 54 97 0,00 0,00  
2 04-dec 17837 2 17865 1 54 96 0,11 0,06  
3 05-dec 17835 2 17865 0 54 97 0,22 0,06  
7 09-dec 17836 -1 17864 1 54 96 0,17 0,11  
10 12-dec 17836 0 17863 1 54 95 0,17 0,17 Överhöjn 
20 22-dec 17835 1 17863 0 56 95 0,22 0,17  
38 09-jan 17834 1 17863 0 57 92 0,28 0,17  
56 27-jan 17832 2 17860 3 62 91 0,39 0,34  
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Försök 6 – STT/F VI 

Plats Strängbetong, Kungsör 

Littera D4203 

Bädd 5 

Form II 

Mått i form 

 

Form -> 
avstäng I 

(mm) 

Tjocklek 
avstängare 

(mm) 

Längd platta 
(mm) 

Tjocklek 
avstängare 

(mm) 

Form -> 
avstäng II 

(mm) 
Liv A 8377 18 17893 18 2029 
Liv B 8347 18 17902 18 2030 

Mått vid lagring 

Tid 
(dygn) Datum Liv A 

Krympning 
+ krypning 

∆l
Liv B 

Krympning 
+ krypning 

∆l

Överhöjning 
(mm) 

RH % 
medel t-ts

Rörelse 
liv A 

Rörelse liv 
B Anmärkning:

1 03-dec 17878 15 17891 11 49 97 0,00 0,00  
2 04-dec 17874 4 17891 0 49 96 0,22 0,00  
3 05-dec 17874 0 17889 2 49 97 0,22 0,11  
7 09-dec 17873 1 17889 0 49 96 0,28 0,11  
10 12-dec 17872 1 17889 0 49 95 0,34 0,11 Överh antag 
20 22-dec 17872 0 17887 2 60 95 0,34 0,22  
38 09-jan 17870 2 17887 0 62 92 0,45 0,22  
56 27-jan 17869 1 17887 0 65 91 0,50 0,22  
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Bilaga 4 – Jämförelse mellan beräknad och uppmätt rörelse 
Rörelsen, det vill säga krympning och krypning, under mätperioden jämförs nedan med de, enligt Eurocode 2, beräknade värdena och redovisas i 
Tabell 11. 

Tabell 11. Rörelsen i promille hos STT/F I – VI jämfört med det beräknade värdet. B = beräknad rörelse U = uppmätt rörelse 

STT/F I STT/F II STT/F III STT/F IV STT/F V STT/F VI 

Dygn B U Dygn B U Dygn B U Dygn B U Dygn B U Dygn B U 

1 0,165 0,000 1 0,188 0,000 1 0,246 0,000 1 0,246 0,000 1 0,101 0,000 1 0,101 0,000 
2 0,191 0,138 3 0,259 0,296 2 0,276 0,265 2 0,276 0,183 2 0,114 0,084 2 0,114 0,112 
6 0,312 0,435 7 0,335 0,514 3 0,301 0,347 3 0,301 0,245 3 0,119 0,140 3 0,119 0,168 
8 0,305 0,435 14 0,434 0,593 6 0,370 0,489 6 0,370 0,346 7 0,190 0,140 7 0,190 0,196 

10 0,334 0,435 22 0,493 0,613 8 0,345 0,530 8 0,345 0,408 10 0,194 0,168 10 0,194 0,224 
14 0,400 0,435   10 0,350 0,551 10 0,350 0,448 20 0,283 0,196 20 0,283 0,280 
21 0,480 0,573   17 0,529 0,612 17 0,529 0,530 38 0,412 0,224 38 0,412 0,336 
29 0,527 0,553   29 0,616 0,754 29 0,616 0,611 56 0,458 0,364 56 0,458 0,363 

    45 0,646 0,775 45 0,646 0,652  
    62 0,678 0,775 62 0,678 0,672  
    92 0,733 0,877 92 0,733 0,713  
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Bilaga 5 – Rörelse under första dygnet 
Ett dygn efter gjutning sker avspänningen av bjälklagselementen. Dessa har nu förkortats 
jämfört med måtten tagna i formen före gjutning. Med hjälp av beräkningsprogrammet SbEle 
3.10 har betongspänningen i elementets underkant beräknats fram, vilka gett ∆l som sedan 
summerats till den totala förändringen l. Den uppmätta förkortningen kan jämföras med de 
beräknade värdena i Tabell 12 - Tabell 14. 

STT/F I och II 

Tabell 12. Den uppmätta förkortningen hos STT/F I och II efter avspänning kan jämföras med den beräknade 
förändringen. 

x (m) Betongspänning 
σc (MPa) ∆l (mm) 

0,000 0,0 0,0
0,100 -9,2 0,0
0,300 -27,3 -0,1
0,500 -30,4 -0,2
0,509 -30,3 0,0
0,851 -28,8 -0,3
2,000 -24,5 -0,7
5,060 -17,4 -1,4
7,590 -14,5 -1,0

10,120 -13,3 -0,9
12,650 -13,3 -0,9
15,180 -13,3 -0,9
17,710 -14,5 -1,0
20,240 -17,4 -1,4
23,300 -24,5 -0,7
24,449 -28,8 -0,3
24,791 -30,3 0,0
24,800 -30,4 -0,2
25,200 -27,3 -0,1
25,200 -9,2 0,0
25,300 0,0 0,0

 
Total beräknad 
förkortning, l  10,1 mm 

  
Uppmätt 
förkortning, l 
STT/F I 

Liv A 15 mm
Liv B 24 mm
Medel 19,5 mm

  
Uppmätt 
förkortning, l 
STT/F II 

Liv A 23 mm
Liv B 27 mm
Medel 25 mm
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STT/F III och IV 

Tabell 13. Den uppmätta förkortningen hos STT/F III och IV efter avspänning kan jämföras med den beräknade 
förändringen. 

x (m) Betongspänning 
σc (MPa) ∆l (mm) 

0,000 0,0 0,0
0,100 -10,6 0,0
0,300 -31,7 -0,2
0,500 -40,2 -0,2
0,573 -39,9 -0,1
0,717 -39,3 -0,2
2,000 -34,5 -1,2
4,906 -27,3 -2,2
7,359 -24,0 -1,6
9,812 -22,4 -1,5

12,265 -21,9 -1,5
13,885 -22,0 -1,0
14,718 -22,3 -0,5
17,171 -23,8 -1,6
19,624 -26,8 -1,8
22,530 -33,0 -2,7
23,929 -37,6 -1,5
23,957 -37,7 0,0
24,030 -37,9 -0,1
24,230 -29,8 -0,2
24,430 -10,0 -0,1
24,530 0,0 0,0

 
Total beräknad 
förkortning, l  18,1 mm 

  
Uppmätt 
förkortning, l 
STT/F III 

Liv A 35 mm
Liv B 37 mm
Medel 36 mm

  
Uppmätt 
förkortning, l 
STT/F IV 

Liv A 25 mm
Liv B 36 mm
Medel 30,5 mm

 



Examensarbete 
Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling 

Mälardalens Högskola, Västerås 
December 2010 

 
 

41 

STT/F V och VI 

Tabell 14. Den uppmätta förkortningen hos STT/F V och VI efter avspänning kan jämföras med den beräknade 
förändringen. 

x (m) Betongspänning 
σc (MPa) ∆l (mm) 

0,000 0,0 0,0
0,100 -8,3 0,0
0,300 -24,9 -0,1
0,500 -31,3 -0,2
0,573 -31,1 -0,1
0,792 -30,4 -0,2
2,000 -27,4 -0,9
3,572 -24,5 -1,0
5,358 -22,2 -1,1
7,144 -20,9 -1,0
8,930 -20,3 -1,0

10,716 -20,2 -1,0
12,080 -20,4 -0,7
14,288 -22,5 -1,3
15,860 -24,8 -1,0
17,236 -27,4 -1,0
17,287 -27,6 0,0
17,360 -27,7 -0,1
17,560 -22,0 -0,1
17,760 -7,4 0,0
17,860 0,0 0,0

 
Total beräknad 
förkortning, l  10,7 mm 

  
Uppmätt 
förkortning, l 
STT/F V 

Liv A 25 mm
Liv B 17 mm
Medel 21 mm

  
Uppmätt 
förkortning, l 
STT/F VI 

Liv A 15 mm
Liv B 11 mm
Medel 13 mm
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Bilaga 6 – Spänningsdata 
För beräkning av elementens krypning var uppgifter om deras betongspänning nödvändiga. 
Dessa erhölls efter inmatning av ingångsdata (se kapitel 6.2 Beräknad rörelse) i 
beräkningsprogrammet SbEle 3.10 och symboliserar värdena under elementens senare lagring 
innan dessa monteras. 

STT/F I och II 

Tabell 15. Betongspänning hos STT/F I och II under den senare lagringen. 

x (m)* σc (MPa) 

2,000 - 5,060 -12,7 
5,060 - 7,590 -10,4 

7,590 - 10,120 -9,5 
10,120 - 12,650 -9,6 

  
Medel 

betongspänning -10,6 MPa 

 

STT/F III och IV 

Tabell 16. Betongspänning hos STT/F III och IV under den senare lagringen. 

x (m)* σc (MPa) 

2,000 - 4,906 -20,5 
4,906 – 7,359 -17,9 
7,359 – 9,812 -16,6 

9,812 – 12,265 -16,4 
12,265 – 13,885 -16,6 
13,885 – 14,718 -16,8 
14,718 – 17,171 -18,0 
17,171 – 19,624 -20,3 
19,624 – 22,530 -25,5 

  
Medel 

betongspänning -18,7 MPa 
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STT/F V och VI 

Tabell 17. Betongspänning hos STT/F V och VI under den senare lagringen. 

x (m)* σc (MPa) 

3,572 – 5,358 -17,5 
5,358 – 7,144 -16,4 
7,144 – 8,930 -16,0 

8,930 – 10,716 -16,0 
10,716 – 12,080 -16,3 
12,080 – 14,288 -18,0 

  
Medel 

betongspänning -16,7 MPa 

 

*representativa värden 


