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Rapporten beskriver hur digitala planeringsverktyg i kombination med
sensorbaserade mätsystem kan användas och integreras för att bättre
planera och styra komplicerade och utmanande betongbyggnadsprojekt
såsom Karlatornet. Rapporten pekar även på flera viktiga erfarenheter som
erhållits i detta projekt.
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1 Utmaningen
1.1

Bakgrund, syfte och behov

I denna rapport beskrivs ett deltest inom projektet uppkopplad Byggplats
och arbetspaket 2.3 som har fokus på digitalisering och sensorsystem för
betongbyggnad1.
För att kunna optimera produktionen och planera stomdriften vid
byggnation höghus av platsgjuten betong så finns det behov av att kunna
prognostisera hållfasthetstillväxten och om det behövs vidtas extra
åtgärder beroende på förutsättningar. Det finns också ett behov att
dokumentera och följa upp gjutningen genom att göra
temperaturmätningar och beräkna mognadsgrad och hållfasthet. Syftet
och behovet är att med hjälp av trådlös datainsamling och
produktionssimulering kunna:
•
•
•
•

1.2

Öka produktiviteten genom att kunna optimera stomdriften med
hjälp av prognoser/simuleringar och uppkopplade sensorsystem
(realtidsmätningar).
Optimera produktionscykel och öka produktivitet för att sänka
byggkostnaden.
Optimera vinteråtgärder (värmning) och betongrecept för
minskad klimatpåverkan (minskad energiåtgång för uppvärmning
och/eller ökad andel alternativa bindemedel).
Öka säkerheten (arbetsplatsskador) för kritiska moment rörande
klätterform, vindskydd och uppspänning när prognosmodeller
kombineras med realtidsmätningar.

Hur hittades de digitala tekniker som behövdes?

Inför byggstarten av Karlatornet inventerade Serneke, i samråd med
Thomas Concrete Group, olika digitala mätsystem och leverantörer. De
system som utvärderades mer ingående var: CONCREMOTE från Doka
(Österrike); START Maturity monitoring från OTB Concrete (UK);
SmartRock från Giatech (Kanada); och Maturix från Sensohive
(Danmark).
De olika systemen bedömdes m.h.t. funktionalitet,
användargränssnitt, robusthet/tillförlitlighet, dataöverföringsmöjlighet
och kostnad.
1

Se www.uppkoppladbygg.se
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2 Information om testet
Det byggprojekt som har använts i denna fallstudie är Karlatornet i
Göteborg där Serneke är entreprenör och Thomas betong är
betongleverantör. Med 245 m höjd och 73 våningar kommer Karlatornet
att bli den högsta byggnaden i Skandinavien när byggandet avslutas 2022.
Men för att uppfylla denna deadline, ställs det särskilda krav på grund av
de produktionsmetoder som används och det är särskilt viktigt att kunna
planera produktionen och följa upp betongens tryckhållfasthet. De krav
som ställdes var:
•
•
•

Klätterformen för kärnan ska kunna höjas efter ca. 18 timmar vid
en hållfasthet av minst 20 MPa.
Vindskydd ska kunna fästas in i bjälklagskanten efter 24 timmar
vid en hållfasthet av minst 15 MPa
Spännarmeringen i bjälklagen ska kunna spännas upp efter ca. 36
timmar då hållfastheten överstiger 25 MPa.

Dessa krav medför att Serneke har ett behov av att på ett säkert sätt
kunna bedöma när hållfastheten är tillräcklig för att ovanstående
moment ska kunna göras. Men de har också ett behov av att på förhand
kunna planera sin gjutning genom att simulera gjutningen för att
prognostisera värmeutveckling och hållfasthetstilväxt under de
förhållanden som förväntas råda (omgivande temperatur och vind, mm.).
I Figur 1 visas gjutningen av den tjocka bottenplatta och i Figur 2 och
Figur 3 visas bjälklag och klätterform för kärnan.
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Figur 1. Gjutning av Karlatornets bottenplatta, 3,75 m tjock och 3900
kubikmeter betong under 23 timmars gjutning.

Figur 2. Bjälklag och klätterform för kärnan (foto Serneke).
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Figur 3. Infästning av klätterform (foto Serneke).

3 Resultat från testet
3.1

Lösningen

Det digitala mätsystemet som Serneke slutligen valde var
Sensohive 2 /Maturix 3 . Systemet består av ingjutna temperatursensorer
som kontinuerligt uppdaterar mätvärden via trådlös uppkoppling via
ultralågfrekvent band (Sigfox). Framförallt så var det Maturix tydliga och
användarvänliga webgränssnitt som sågs som en stor fördel.
Med Maturix4 kan Serneke använda de ingjutna sensorerna för att mäta
temperaturutvecklingen i betong. Med hjälp av speciella
mognadsfunktioner och värmeutvecklings parametrar, som C-lab tagit
fram för de betonger som används i projektet, kan temperaturmätningar
översättas till mognadsgrad och hållfasthet. På så sätt kan Serneke utföra
mätningar och övervaka hållfasthetstillväxten på distans via
https://sensohive.com/
https://maturix.com/
4 https://maturix.com/case-studies/karla-tower/
2
3
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datorskärmar, se Figur 4, eller i mobilapp och även få notifikationer vi epost.

Figur 4. Sernekes central för övervakning av hållfasthetstillväxt.

Figur 5. Mätning av temperatur i bjälklag,där sändarebn kan ses i den
nedre urspåringen.
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För simulering och planering valdes Produktionsplanering Betong (PPB)5
som är ett väletablerat och välanvänt simuleringsprogram i
byggindustrin. Simulering av temperaturutveckling i betong med PPB
kräver information om både elementets geometri, betongens
värmeutvecklings-parametrar såväl som information om omgivningens
förutsättningar, t.ex. lufttemperatur, vindhastighet, använd formtyp,
m.m. Ett exempel av input data i PPBs gränssnitt visas i Figur 2.

Figur 6. Exempel av input data i PPBs gränsnitt.
PPB erbjuder även uppföljning av gjutning genom import av
temperaturmätningar vilka då kan direkt jämföras med simulerad
temperatur. Genom att koppla ihop mätdata från sensorer fås, enligt
Figur 7, en bättre möjlighet att i realtid göra uppföljning och styra
behovet av åtgärder så som att tillföra värme, t.ex. med ingjutna
värmekablar.

5

https://byggforetagen.se/foretagsservice/amnen/produktionsplanering-betong/
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Figur 7. Arbetsflöde: Simulering, realtidsmätning, väderprognos och
uppdaterad simulering för att bedöma när hållfastheten uppnås eller om
yterligare åtgärder behöver vidtas.

3.2

Integration av sensordata med simulering

I testprojektet har resultaten från Maturix mätsystem och
simuleringsprogrammet PPB jämförts för olika byggdelar av Karlatornet,
nämligen bottenplattan, en kärnvägg, två bjälklag och en pelare, som göts
med olika betongrecept. I två fall har resultaten från olika provgjutningar
använts för att kalibrera materialparametrar som beskriver
värmeutvecklingen för betongen. Slutligen har påverkan av
lufttemperatur på temperaturutveckling och hållfasthetstillväxt av
betong undersökt för en pelare.
3.2.1
Bottenplatta
En C40/50 betong användes för att gjuta den 3,8 m tjocka bottenplattan.
För detta recept utfördes först en provgjutning av ett betongelement med
ett tvärsnitt av 1,25 x 1,25 m och som hade 600 mm isolering på alla ytor.
Målet med provgjutningen var att få data från ett test med väldefinierade
randvillkor för att kunna bedöma värmeutvecklingen i bottenplattan
samt för att kunna kalibrera värmeutvecklingsparametrarna för
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betongreceptet. Dessutom göts samtidigt kuber som vattenlagrades i 20
grader och användes senare för att utvärdera tryckhållfasthet vid olika
ålder och för att kunna jämföra med prognostiserad hållfasthetstillväxt.
Resultaten från provgjutningen visas i Figur 3.

Figur 8. Resultat från provgjutningen med bottenplattans betongrecept.
Figur 4 visar temperaturutveckling vid flera djup för den verkliga
bottenplattan
uppmätt
med
ingjutna
sensorer
samt
temperaturutveckling simulerad i PPB med de kalibrerade parametrar
från provgjutningen. Observera att den uppmäta temperaturen i
betongen beror kraftigt på djupet där sensorer är placerade.

Figur 9. Uppmätt och simulerad temperaturutvecklingen i bottenplattan,
två olika ställen och vid flera djup.
I Figur 5 jämföras hållfasthetstillväxt i bottenplattan vid flera djup
beräknad med både mätningar och simuleringar och Figur 6 visar
jämförelsen mellan prognostiserad tryckhållfasthet och resultaten av
12
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tryckhållfasthetsprovning från borrade cylindrar vid 23 dygns
betongålder vilket skulle motsvara en mognadsålder av 56 dygn.

Figur 10. Jämförelse av tryckhållfasthetstillväxt baserad på uppmätt och
simulerad temperaturutveckling.

Figur 11. Jämförelse mellan prognostiserad tryckhållfasthet och
resultaten av tryckhållfasthetsprovning från borrade cylindrar vid 23
dygns betongålder (motsvarande 56 dygn mognadsålder).
3.2.2
Kärna
En C70/85 betong användes för att gjuta kärnor med ett vattencementtal
av ≤ 0.33. En provgjutning av en vägg med ett tvärsnitt av 1,4 x 2,5 m
(gjuten på marken) utfördes också för detta recept för att bestämma
värmeutvecklingen och för att kalibrera värmeutvecklingsparametrarna
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för betongen. Figur 7 visar uppmätta och simulerade
temperaturutvecklingen vid kanten samt i mitten av väggen.
a

emperatur vi kanten

emperatur i mitten

Figur 12. Uppmätt och simulerad temperaturutvecklingen
provgjutningen av en kärnvägg vid kanten och i mitten.

för

Figur 8 visar den uppmätta och simulerade temperaturutvecklingen samt
den beräknade tryckhållfasthetstillväxten för en kärnvägg. I detta fall kan
en tydlig skillnad observeras mellan den uppmätta och den simulerade
temperaturutvecklingen. Den uppmätta temperaturen visar en snabbare
temperaturökning än vad simuleringen förutsäger, vilket innebär en
märkbar minskning av den prognostiserade hållfastheten. Den snabba
uppmätta temperaturökningen skulle kunna förklaras av användning av
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värmekablar eller isolering i närheten av sensorn men entreprenören
rapporterade inte några särskilda åtgärder för detta element.
a

emperaturutveckling

ållfasthettillvä t

Figur 13. Uppmätt och simulerad temperaturutvecklingen samt beräknad
tryckhållfasthetstillväxt för en kärnvägg.
3.2.3
Bjälklag
En C50/60 betong användes för att gjuta bjälklag med ett
vattencementtal av ≤ 0,40. Ingen provgjutning utfördes för detta recept.
Den simulerade temperaturutvecklingen samt den beräknade
hållfasthetstillväxten för två olika bjälklag jämförs med resultaten från
sensormätningar i Figur 9 och Figur 15.
a

emperatureutveckling

ållfasthettillvä t

Figur 14. Uppmätt och simulerad temperaturutvecklingen samt beräknad
tryckhållfasthetstillväxt för bjälklag 1.
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a

emperaturutveckling

ållfasthettillvä t

Figur 15. Uppmätt och simulerad temperaturutvecklingen samt beräknad
tryckhållfasthetstillväxt för bjälklag 2.
3.2.4
Exempel på prognos och uppmätt temperaturutveckling
Som ovannämnd kräver simuleringen av temperaturutvecklingen i
betongen flera inputsparametrar. Många av dessa parametrar är kända
före gjutningen, t.ex. elementets geometri, sensorns position, typen av
form eller eventuellt använd typ av isolering. Det finns dock en viktig
parameter som måste antas vid gjutningstidpunkten för att utföra en
prognos, dvs. väderförhållandena. I Figur 11 jämförs effekten av att
använda en konstant lufttemperatur som varierar mellan 8ºC och 20°C
med fallet då den uppmätta lufttemperaturen används. Resultaten
motsvarar mitten av en fyrkantig pelare med 1,2 m sidolängd. Endast
små skillnader observeras under de första timmarna på grund av
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temperaturändringar, vilket innebär en mycket liten variation av den
beräknade hållfasthet som visat i Figur 12.

Figur 16 Påverkan av lufttemperatur på värmeutvecklingsprognos i
mitten av en betongpelare

Figur 17. Påverkan av lufttemperatur på prognosen av betongens
tryckhållfasthet i mitten av pelaren.
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Trots resultaten visat i Figur 12 har lufttemperaturen större inverkan på
tunna element såväl som i de mest yttre delarna av tjocka element. Detta
illustreras i Figur 13 där hållfasthetstillväxt för samma pelare jämförs i
mitten och vid kanten för två olika lufttemperaturer. Man kan se att nära
kanten är effekten av lufttemperaturen på betonghållfastheten märkbar
från tidig ålder.

Figur 18. Påverkan av lufttemperatur på prognosen av betongens
tryckhållfasthet på både mitten och kanten av pelaren.

3.3

Effekter och noterade resultat

Användningen
av
ingjutna
sensorer
för
att
övervaka
temperaturutvecklingen och beräkna mognadsgrad av betong är en
effektiv och icke-destruktiv metod som gör det möjligt för entreprenören
att i realtid uppskatta hållfastheten av den platsgjuten betong och detta
även i en tidig ålder och hur denna utvecklas. Användningen av
mognadsmetoden eliminerar behovet av hållfasthetprovning, vilket
förenklar och snabbar upp stomdriften men möjliggör också optimering
av denna. Simuleringen av temperaturutvecklingen kan ytterligare bidra
till att öka produktiviteten genom att exempelvis optimera
vinteråtgärderna, dvs användning av isolering eller värmekablar, för att
garantera att önskad hållfasthet uppnås under den förväntade
tidsperioden.
Genom att använda sensorerna för att mäta hållfasthetstillväxten har
produktionscyklerna kunnat bibehållits även vid mycket kallväderlek
(som i inledningen av 2021) med de åtgärder som vidtagits. Serneke har

18

MÄTNING & SIMULERING AV TEMPERATUR OCH HÅLLFASTHET I PROJEKTET KARLATORNET

också sett att det finns utrymme för att kunna korta produktionscykeln
för bjälklaget vid normal väderlek.

3.4

Krav och utmaningar

Följande krav och utmaningar noterades för:
•

Den digitala tekniken:

Mognadsgraden är ett värde som representerar utvecklingen av
betonghärdning och som tar hänsyn till både betongtemperatur och
härdningstid. Av detta skäl krävs en kalibrering av betongrecept för att
använda detta koncept i ett projekt. Målet med kalibreringen är att
bestämma sambandet mellan mognadsgraden och hållfastheten för varje
specifikt betongrecept.
Den uppmätta temperaturen i betongen kan påverkas av många faktorer,
inklusive sensorns position i elementet, väderförhållandena, vilken typ
av form och isolering som används eller användning av värmekablar m.m.
För att få meningsfulla resultat och kunna jämföra med simuleringar är
det viktigt att information om alla dessa parametrar stämmer med vad
som förutsatts.
Prognosen av temperaturutvecklingen
i PPB kräver att
väderförhållandena på plats anges som input, nämligen lufttemperatur
och vindhastighet. Eftersom den viktigaste perioden är de första 24
timmar efter gjutningen är väderprognosen troligen en tillräckligt bra
uppskattning.
•

Den operativa processen:

För den testade lösningen saknas en automatisk integration av
sensordata från molnet (Maturix eller något annat system) med
modelleringsmjukvaran PPB. Detta innebär att för en realtidsjämförelse
av temperaturutvecklingen mellan simuleringen och mätningarna kan
utföras måste en användare manuellt ladda upp mätdata till PPB varje
gång simuleringen behöver uppdateras.
•

Den organisatoriska förändringen:

På grund av mognadsgradmetodens känslighet för de tidigare nämnda
parametrarna är det mycket viktigt att arbetarna på plats, som är
ansvariga för att installera sensorerna, är noga med att vara så exakta
som möjligt när det gäller placering och installation av sensorerna.
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Maturix online-portal är okomplicerad och användarvänlig så ingen
speciell digital kompetens krävs. PPB å andra sidan är ett mer komplext
program med många olika funktioner som kan ta lite extra tid att lära sig.

3.5

Förslag på viderautveckling

Ett förslag för att öka effektiviteten av simuleringarna är att
vidareutveckla mjukvaran PPB för att automatiskt kunna hämta
sensordata från ett molnsystem och uppdatera simuleringen.
Ett annat förslag för att vidareutveckla den testade lösningen är att
implementera ett aktivt styrsystem för värmekablar som baserat på
modelleringsprognosen kan slå på eller av värmesystemet för att
optimera energiförbrukningen och betonghärdningstiden.

4 Erfarenheter
tänka på
•

och

bra

att

Inför testet

Eftersom en noggrann kalibrering av värmeutvecklingsparametrarna är
avgörande för att få realistiska simuleringsresultat av temperatur- och
hållfasthetsutvecklingen kan väldefinierade provgjutningar vara mycket
hjälpsamma för att finjustera parametrarna för de olika betongrecept
som används i ett projekt.
•

Under testet

Som ovannämnd är sensorernas position såväl som typen av form och
eventuell isolering kritiska aspekter som kommer att påverka
simuleringsresultaten och därför hållfasthetsprognosen. För att
säkerställa att prognosen är så noggrann som möjligt är det mycket
viktigt att under gjutningen dokumentera alla eventuella avvikelser från
den ursprungliga planen för att inkludera dessa förändringar i
simuleringarna.
•

Efter testet

Efter gjutningen kan det vara nyttig att spara mätningsdata för att senare
justera modelleringsparametrarna och på så sätt uppnå mer exakta
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prognoser. Ju mer data från gjutningar finns, desto bättre kan
modelleringsparametrarna finjusteras

5 Sammanfattning
5.1

Resultaten

Den valda digitala lösningen har testats i Karlatornets projekt och de
viktigaste slutsatserna är:
•
•

•

•

Sensorsystemet (Maturix) är enkelt att arbeta med och med hjälp av
sin online-instrumentpanel kan entreprenören enkelt följa upp och
fatta beslut angående gjutning och härdning av betongen i realtid.
Maturix systemet möjliggör identifiering av kritiska händelser i
byggprocessen där en minimal betonghållfasthet krävs, till exempel
för att kunna installera säkerhetsåtgärder såsom skyddsräcke, vilket
bidrar till en förbättrad arbetsmiljön.
Med rätt mognadsfunktioner och värmeutvecklingsparametrar kan
simuleringsverktyg som PPB användas för att göra prognoser och
analysera vilka ytterligare åtgärder kan behövas under härdning av
betongen och på så sätt optimera produktionen.
Genom att modellera temperaturutvecklingen i betongen med PPB
och jämföra den med temperaturmätningarna kan man bedöma om
mognadsfunktionerna och värmeutvecklingsparametrarna är rimliga.

5.2

Viktigaste erfarenheter

Provgjutningar kan vara nyttiga för att validera mognadsfunktionerna
och värmeutvecklingsparametrarna istället för att använda
standardmetoden, vilket är tidskrävande och erfordrar att härda
provkroppar vid åtminstone tre olika temperaturer.
Att mäta temperaturen i elementets kritiska punkter där det förväntas att
de lokala förhållandena ger ett säkert värde av hållfasthet är mycket
viktigt. Likaså är det viktigt att dokumentera sensorernas exakta position
för att få tillförlitliga mätningar.
Att installera externa sensorer för att mäta väderförhållandena, dvs.
lufttemperatur och vindhastighet, kan vara mycket nyttig för att förstå
och förklara temperaturvariationerna i betongen.
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5.3

Hur kan den digitala tekniken implementeras i
projektet eller i företaget?

Sensorsystemet och dess integration med on-line instrumentpaneler
(Maturix systemet) har redan implementerats i det valda projektet med
goda resultat rapporterade av entreprenören (Serneke). I allmänhet
kräver
implementeringen
av
den
sensorbaserade
temperaturövervakningssystem
att
mognadsfunktionerna
och
hållfasthetsutvecklingen vid 20°C är kända. För simuleringen måste
värmeutvecklingsparametrarna dessutom kalibreras för varje
betongrecept, vilket innebär laboratoriearbete och specialutrustning.

5.4

Risker/fallgropar med digitalisering

Om sensorerna är felplacerade i en annan position än förväntat eller om
betongrecept inte är korrekt kalibrerade kan resultaten visa högre
hållfasthet än den riktiga.
För att det nuvarande systemet ska fungera effektivt krävs en stabil
dataöverföring/internetanslutning. Eftersom sensorerna är ingjutna i
betongen och de överför data direkt till molnet finns det inget sätt att
komma åt mätningarna förrän anslutningen återställs om
internetanslutningen går förlorad. Detta kan orsaka förseningar om
internet ligger nere under en längre period, vilket inte förväntas.
En allmän risk som är tillämplig på alla system som hanterar känsliga
data är IT-säkerhet. En potentiell hackning av systemet kan hindra
användare från att komma åt data eller till och med visa felaktig
information i instrumentpanelen.

Kontaktpersoner
För mer information om testprojektet, kontakta gärna:
•
•

Ingemar Löfgren (C-lab, Thomas Concrete Group):
o ingemar.lofgren@c-lab.se, 0104-50 5105
Robert Larsson, ansvarig testbädd 2.3 i Uppkopplad Byggplats:
o robert.larsson@cementa.se 0733-14 11 53
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