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v¡nterbygge

Tidskriften Byggnadsindustrin ägnade sitt nr 17 1964
åt att i en svit artiklar behandla vinterbyggnadsfrågor.
Aktuella rön redovisades och praktiskt användbara
råd lämnades av experter på området. I detta särtryck
har artiklarna sammanställts för att i överskådlig form
finnas till hands på byggen, kontor och i kurslokaler.
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Byggaren kan aldrig helt frigöra sig från de verkningar
på produktionen som vintern för med sig.

Vinterbyggandets problem är dock inte olösliga,
vilket en serie aftiklar i detta nummer klargör.

En lämplig introduktion är att studera vilka kostnader
man måste räkna med för övervintringen.

Civilingenjör Gö ra n H e llste n, Statens institut
för byggnadsforskning, belyser den frågan här.

att vädret då var mycket hårdare än
året efter. Betydelsen av angivna arbets-
löshetssiffror framträder om de ses mot
bakgrunden av att det krävs ca 200
mandagar för att framställa en genom-
snittlig bostadslägenhet.

Mindre produktionsbortfall i norr
För våra nordligaste län är bilden av

byggarbetslösheten en annan än i södra
Sverige. Någon så markant vintertopp
som i Skåne-länen finns icke och både i
absoluta och relativa tal var byggarbets-
lösheten ungefär densamma de båda se-
naste vintrarna, ÍiS. 3. För Norrbottens

Fig 3. Byggarbetslöshet som i Väster-
bottens och Norrbottens län registrerats
i Byggnadsarbetarnas Erkända Arbets-
löshetskassor.

Vad kostar vintern
när man bygger - när bygget står?

r För Malmöhus län (inkl. Malmö stad)
registrerades i Byggnadsarbetarnas er-
kända arbetslöshetskassor en arbetslös-
het inom byggnadsarbetarkåren under
januari-februari 1963 på drygt 70.000
mandagar och under motsvarande tid
1964 ca 6.000 mandagar. Under bägge
vintrarna var januari-februari de kal-
laste månaderna, Íig. 1. Den relativa a¡-
betslösheten i Malmöhus län under ja-
nuari 1963 var 27 7o, Ì leblrtari 7963
14 Vo, meda¡ den januari 1964 var 6 7o
och februari 1964 6 %, fí5. 2. För det
andra Skånelänet, Kristianstads, var den
relativa arbetslösheten i januari 1963

Fig. 1. Medeltemperatur i Umeå och
Malmö under vintermånaderna 1g63 och
1964 (enligt månadsöversikter från Sve-
riges Meteorologiska och Hydrologiska
I nst¡tut).

MÃNAD SMEDELTEMPERATURER

hela 35 7o. Under den värsta vinter-
månaden 1963 var således i Malmöhus
län i genomsnitt var 5:e byggnadsarbe-
tare utan arbete, i Kristianstads län
var 3:e.

Att renodla vilket produktionsfall som
enbart vintern förorsakat k¡äver kun-
skap om alla byggarbetslöshetsorsaker,
kunskap om de arbetslösas fördelning
på olika arbetarkategorier och bygg-
nadstyper, kunskap om i vilken utsträck-
ning arbetskraften varit en flaskhals i
produktionen etc. Det är dock ingen
tvekan om att de högre arbetslöshets-
siffrorna vintern 1963 främst berott på

Fig. 2. Byggarbetslöshet som i Malmö-
hus (inkl. Malmö) och Kristianstads län
registrerats i Byggnadsarbetarnas Erkän-
da Arbetslöshetskassor.
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län registrerades en arbetslöshet i bygg-
nadsarbetarkåfen av 36.000 mandagar
för månaderna januari-fcbruari både
1963 och 1964. För Västerbottens län
var motsvarande siffror 30.000 och
23.000. Den relativa arbetslösheten hos
byggnadsarbetarkåren pendlade i dessa
län mellan 7 och 12 /o ttnder båda de
utvalda tidsperioderna.

Denna skillnad mellan Syd- och Nord-
Sverige sammanhänger med att vintern
norrut är så långvarig och så sträng
varje år, att man där funnit det ekono-
miskt att investera i de speciella vinter-
anordningar man behöver för att kunna
åstadkomma erforderlig byggteknisk
kvalitet även vid kyla, snö och mörker.
Skillnaden har även en mänsklig sida.
Det är lättare att få den norrländske
byggnadsarbetaren att utstå ett hårt vin-
terklimat. Han är uppväxt med vintern.
Utomhusarbete vintertid är för honom
något naturligt och han är utrustad för
detta, fig. 4.

Vinterbyggandets mänskliga sida på-
talades kraftigt vid ett besök under se-

naste vintern av 80 engelska byggfack-
män. De fick i Umeå bl. a. se ett bygge
i full gång trots -10" kyla och blåst.
De fick i arbete se både betonggjutare

- 
gjutning av ett bjälklag pågick 

-armerare, formsättare, rör-arbetare och
elmontörer. Detta förbluffade engels-
männen, som mindre betraktade vinter-
byggandet som ett tekniskt-ekonomiskt
problem än som ett mänskligt problem.
"Vi skulle aldrig få våra gubbar ut i så-
dant väder", framhöll de.

Vintermerkostnader 
- ¡fi¡ ¡¡¿¡

bygger
Inom bl. a. Statens institut för bygg-

nadsforskning har man för bostadshus
studerat med vilka åtgärder och anord-
ningar man kan möta vinterns angrepp.
Man har också studerat kostnaderna
härför och utarbetat schablonregler för
beräkning av dem.1) Dessa schablonreg-
ler förutsätter en skickligt tillämpad vin-
terbyggteknik och har använts bl. a. som
underlag för de principer bostadsstyrel-

Fig. 4. Vid vinterbygge utsättes arbeta-
ren för speciella påfrestningar.

sen har för vinterbidrag och vintertill-
läggslån.

Ett par exempel på hur man enligt
dessa schablonregler beräknar vinter-
merkostnaderna skall här presenteras.
De avser en och saÍìma hustyp up¡>
förd dels i Malmö, dels i Umeå. Den
innehåller 10.000 ms byggnadsvolym
(2.200 mz lägenhetsyta), är murverkshus
och antages uppförd vid sådan tidpunkt
på bägge orterna, att "maximala" vin-
teråtgärder erfordras. Det innebär bygg-
start under september, oktober eller no-
vember. Den antas på bägge orterna ha
en "sommarbyggkostnad" av 700 k¡/mz
ly (1,5 Mkr) och 11 månaders byggtid.
Erforderliga vinteråtgärder kostar i Mal-
mö 2,3 % X 7OO kr/m2 ly : 16 kr/m2 ly,
(vilket på det aktuella objektet motsva-
rar 35.000 kr) och i Umeå 4,4%X70O
krlmz lY : 3l krlmz ly (68.000 k),
Íis. 5. Yad vinteråtgärderna består av
och deras andelar av dessa totalsiffror
framgår av tabell ,1. De största posterna
är som synes kostnaderna för uppvärm-
ningsanordningar och dessas drift, samt
arbetskostnaderna (för snörengöring,
skötsel av värmningsanordningar och
slangar, provisorisk täckning och inbygg-
nad m. m.)

Vintermerkostnader 
- 

när bygget
står

Men det kostar pengar äverr att göra
ett uppehåll i byggandet, att inte utnyttja
befintliga resurser. Arbetaren har rätt
till arbetslöshetsersättning, maskinparken

Tabell l. Vinteråtgärdernas kostnader
i Malmö och Umeå.
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ng

el-ström
r

Adm¡nistration, räntor, vinst

o/

0,4

0,9
0,1
0,1
0,s

0,3
2,3

Malmõ
kr/mz ly

2,A

6,3
0,7
0,7
3,5

2,1

16,1

Umeå

% kr/mz ly
0,9 6,3
0, r 0,7
1,4 9,80,1 0,70,2 I,41,2 8,4

0,5 3,5
4,4 30,8



på byggplatsen drabbas av stillestånds-
kostnad, byggdelsfabrikanterna tvingas
köra på lager eller inskränka driften,
planeringsavdelningar får också köra på
"lager" - 

arbeta med mer eller mindre
osäkra framtidsprojekt 

- 
eller också be-

tala för en ej fullt sysselsatt administra-
tion etc.

Storleken av dessa kostnader varierar
från fall tilt fall. De är bl. a. beroende
av olika företags olika möjligheter att
möta ett driftuppehåll på. De är dock
i allmänhet betydande och deras be-
roende av olika faktorer skall här disku-
teras,

En rimlig fördelning av "sommarkost-
naderna" för det bostadsobjekl, som i
det föregående analyserades är följande:

Summa byggnadskostnader 100 0/s 700 kr/mz ly

Byggarbetet för ett sådant objekt an-
tas bli igångsatt under någon av de från
vinterbyggesynpunkt sämsta månaderna,
t. ex. oktober och vara nedlagt under ja-
nuari och februari, dvs. 2 månader. Vi
antar vidare för enkelhets skull något
oegentligt, att vintern är koncentre¡ad
till dessa 2 månader. Det innebär att vi
här bortser från merkostnader för vin-

teranordningar under övriga vintermåna-
der.

Av de olika specificerade kostnads-
posterna drabbas ínbyggnadsmateriolet i
hög grad av ett vinteruppehåll i leveran-
serna. Detta tar sig bl. a. uttryck i olika
företags prissättning vintertid. Flera fö-
retag lämnar vinterrabatter för att sti-
rnulera byggherrar och entreprenörer att
hålta igång kontinuerligt och på så sätt
n'iedverka till att hålla nere kostnaderna
för extra lagerhållning vintertid och öv-
riga kostnader för diskontinuitet i drif-
ten. De totala merkostnaderna för olika
vinteråtgärder på ett bygge i södra Sveri-
ge som ei gör uppehålI beräknades i det
föregående uppgå till 16 kr/m2 ly. De
motsvarar således endast drygt 5 lo av
de här angivna kostnaderna för inbygg-
nadsmaterialet. Det kan vara värdefullt
för den enskilde entreprenören att ha
denna storleksordning klar för sig när
han bedömer om det är värt att satsa på
vinteråtgärder för att hålla igång. Han
kan t. ex. ställa desSa merkostnader i re-
lation till de vinter¡abatter han kan er-
hålla.

För arbetarna på byggplatsen betyder
ett vinteruppehåIl ett direkt lönebortfall.
De får i gengäld uppbära ersättning från
arbetslöshetskassan. En byggnadsarbe-
tare kan därvid numera få ut 35 kr per
dag (exkl. familjetillägg) under högst

5 dagar per vecka. Detta beloPP tir
skattefritt efteisom det har karaktären
av försäkringsutbetalning. På exemplets
bygge kan ett uppehåll drabba 40 arbe-
tare under 40 dagar, varför den totala
arbetslöshetsersättningen utgör 40X40X
X35 kr:56.000 kr:ca 17 krlmz ly. DeG
ta belopp utbetalas från Byggnadsarbe-
tarnas erkända arbetslöshetskassa, som
finansieras av medlemsavgifter, statsbi-
drag och avkastning från kassafonder.
Statsbidraget bestämmes efter regler som
g5r att det varierar år från år, men det
torde i allmänhet omfatta 60-70 /o av
det sammanlagda försäkringsbeloppet.

Genom försäkringsuppläggningen sva-
rar således arbetarna själva för en an-
senlig del av denna vintermerkostnad.
Och de betalar den också genom den
lägre standard, de tvingas leva efter un-
der en arbetslöshetsperiod.

De mekaniska hjöIpmedLen - dit räk-
nas i detta fall hissar, kranar, bilar,
truckar, formar, ställningar, arbetsvirke,
handverktyg m. m. 

- 
har i kostriads-

sammanställningen upptagits med 55 kr/
m2 ly. Även om någon hyra inte tas ut
under ett stillestånd innebär overksam-
heten en kostnad, som på sikt drabbar
alla de byggen, där de mekaniska hjälp-
medlen är verksamma, eftersom i nor-
malhyran är inräknat ett visst antal stil-
leståndsdagar. Om kostnaden 55 kr/mz ly

lnbyggnadsmaterial 42o/o 295 kr/m2 ly
Arbeté 30o/o 2,l0 kr/m2 ly
Mekaniska hjälpmedel 8% 55 krlm2 ly
Planering, projektering 15% 105 kr/ml ly
Kapital 5o/o 35 kr/mz ly
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Tld för vãgbyggnads-
arbetets bedrivande

Endast under sommar-
och höstperioderna

Aret runt med jämn
sysse¡sättning av ar-
betskraft

Kostnadsslag
Mellersta Norra
Sverige Sverige

Total kostnad för vägbygge som dr¡ves
endast under sommar- och höstperio-

derna: lO1o/o lO0 %
Kostnad för vägbygge som drives med

jámn sysselsättning àret runt:

Okad kostnad för
arbetsdetaljer vid lämpligaste ¡gång-

sättningstid + 60/0 +1zo/o
Minskad kostnad p. g. a.

utebliven nedläggning och återupptag-
njng 

-3% -6%bättre utnyttjande av byggarens re-
surser 

- B% -14Tobättre utnyttjande av byggherrens re-
surser _lyo _z%

liìgre räntekostnader för byggherren -1% -4%ïotalkostnad $oÂ B6Vo

Maximal ökning av totalkostnaden vid
olämplig ¡gångsättningstid 3o/o 7 o/o

slås ut på hela byggtiden (11 månader)
erhålles 5 kr/m2 ly per månad. Den fas-
ta andelen i denna kostnad 

- 
avskriv-

ningar, räntor, normal stilleståndsandel,
stilleståndsslitage, administratiel 

- 
y¿-

rierar avsevärt för de olika mekaniska
hjälpmedlen. Om som ett genomsnitts-
värde användes 3/4 blir de fasta kostna-
derna för de mekaniska hjälpmedlen
4 krlmz ly per månad. För en tid mot-
svarande vinteruppehållet erhålles 8 kr/
mz ly. Detta värde på vinterförlusten är
dock sannolikt i underkant eftersom
kostnaderna för de mekaniska hjälpmed-
len är högre under de månader stom-
men uppföres 

- 
vilket här förutsättes

ske under vintern 
- än under andra de-

lar av byggtiden. Vinteruppehållskostna-
derna för enbart de mekaniska hjälp-
medlen är således av samma storleks-
ordning som kostnaderna för de vinter-
anordningar som behövs för att hålla
igång.

Till planering och proiektering har
förts både byggherrens och de olika en-
treprenörernas administrationskostnader
samt kostnaderna för projektering, bygg-
ledning, kontroll, arbetsledning och lo-
kaler. Ett bygguppehåll på två månader
innebär på exemplets objekt en förtäng-
ning av byggtiden från 11 månader till
13 månader, dvs. med nàrmare 207o.
En med 2O Vo förlángd. byggtid innebär
inte att kostnaderna ökar med 20 Vo,
dvs. 21 kr/m2 ly. Det skulle innebära
full overksamhet hos den planerande
och projekterande staben under vinter-
uppehållet. Den kan ju i regel syssel-
sättas under ett bygguppehåll med för-
arbeten på andra kommande byggen.
Den större osäkerhet som ett arbete på
längre sikt medför och den mindre press
staben arbetar under då innebär dock en
effektivitetsminskning och därmed kost-
nad.

Den sista kostnadsposten, kapitalet,
berörs också av en förlängd byggtid. Då
uppehållet kommer så pass tidigt under
byggprocessen drabbar emellertid den
förlängda ränteperioden endast en min-
dre del av det totala byggkreditivet. Men
ett 2 månaders uppehåll pä 25 %o av to-
tala byggnadskostnaden, dvs. 25 %X.7OO

6

kr/m2 lY : l7 5 krlmz ly, medför dock
vid 8 Vo ränteläge en extra kapitalkost-
nâd på cz 2 krlmz ly.

Ett bygguppehåll drabbar också slut-
ligen ett enskilt objekt genom den för-
nyade inkörning som blir aktuell efter
ett uppehåll. Det dröjer innan man får
upp den rätta byggrytmen efter två må-
naders frånvaro.

För ett vägbygge har Svenska Bygg-
nadsentreprenörföreningen i en utred-
ningz) gjort en motsvarande diskussion.
Ett sammandrag återges i tabeU 2,

Sammanfattande synpunkter
Här har förts ett resonemang kring

hur vintern drabbar våra byggen. Det
konstateras att det för närvarande med-
för ett ansenligt produktionsbortfall, vil-
ket är allvarligt eftersom vi idag har så
svårt att klara av de olika byggnads-
behov som finns.

Betänkligt är att detta produktions-
bortfall i stort sett icke ör tekniskt be-
tingat. DeI finns idag byggmetoder, med
vilka man kan klara av mycket strängt
klimat. Detta visar sig bl. a. vid våra
Norrlands-husbyggen, som vintertid har
obetydlig nergång i verksamheten.

Betänkligt är vidare att detta produk-
tionsbortfall i regel ej heller är ekono-
miskt betíngat I den diskussion som här
förts har visserligen någon beräkning ej
gjorts av vad ett vinteruppehåll kostar.
Underlag för en sådan har saknats. Men
i stället har för vissa delposter tagits
fram belopp under vissa schabloniserade
förutsättningar. Avsikten därmed har va-
rit att belysa storleksordningar. Det har
där kommit fram att ett bygguppehåll
under vintern medför betydande kostna-
der, som tillsammans kan vara s!örre àn
kostnader för åtgärder för att hålla
igång. Detta gäller även byggen i södra
Sverige.

Orsaken till att det trots dessa förhål-
landet varje vinter àr ett ansenligt pro-
duktionsbortfall torde främst vara bris-
tande kunskap om olika vinterbyggeåt-
gärder. I hög grad torde även mänskliga
faktorer 

- obehag att arbeta i kyla, snö
och blåst 

- spela in. Bästa vägen ur

Tabell 2.

detta läge synes vara satsning pã utbild-
ning i vinterbyggetekník, i första hand
för arbetare och arbetsledare från Syd-
och Mellan-Sverige. Därutöver bör man
arbeta på att få fram lämpligare kläder
för vinterbygget.

En sådan utbildning kräver inga kur-
ser. Bättre vore att vintertid skicka runt
vinterbyggekonsulenter till olika byggen,
som på aktuella objekt lär ut hur man
skall gå till väga och som därvid under
själva utbildningstiden medverkar till att
byggverksamheten hålls igång. I Dan-
mark pågår sådan konsulentverksamhet
på statens bekostnad, vilket i korthet
redovisas i en annan artikel i detta
nummer.

Samhället medverkar till att hålla
byggverksamheten igång vintertid bl. a.
genom särskilda lån och bidrag till bo-
stadsbyggandet. Det borde utredas om
inte även andra, mer riktade åtgärder
borde vidtagas för att man skulle kunna
uppnå ett året-runt-byggande. Speciella
lånevillkor till vinterbygge-anordningar,
utbildning och tillhandahållande av vin-
terbyggekonsulenter, ökad satsning på ut-
vecklingsarbete rörande vinterbygge-me-
toder och -utrustning, På läng¡e sikt kan
åtgärder som ger större produktionsenhe-
ter 

- t. ex. mindre andel en-stycks-egna-
hem, mer gruppbebyggelse 

- 
och min-

skad andel arbete på byggplatsen 
- 

ge-
nom byggdelar med ökad förtillverk-
ningsgrad 

- 
ge effekt.

Olika samhälleliga organ har genom
sitt stora inflytande i byggandet ett stort
ansvar för sådana och andra initiativ.
Men för en sådan satsning behövs också
aktiv medverkan från i första hand
byggherre- och entreprenörsidan.
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Fig. 1. Typiska brottytor hos betong
som frusit innan den bundit. Man
ser tydliga avtryck av iskristaller,
famför allt i kontakiytorna mellan
bruk och sten.

Materialproblem
v¡d betonggjutning vintert¡d

r Varje vinter inträffar i Sverige flera
fall, där betong skadas av tidig frys-
ning. I de flesta av dessa fall har be-
tongen frusit medan den ännu är färsk
och formliar, d. v. s. innan man ännu
kan tala om någon egentlig hållfasthet.
Att frysningen skett i detta stadium av-
slöjas av iskristallavtryck, som företrä-
desvis framträder på kontaktytor mellan
cementpasta och större stenpartiklar. Fig.
1 visar ett sådant exempel. I detta fall
hade frysningen fö¡orsakat en perma-
nent hållfasthetsförlust på c:a 60 7o. Det-
ta är ingen exceptionellt stor förlust.
Vär¡e fall har t. ex. rapporterats av
lonsson (l).

När betongen fryser i detta skede,
övergår allt vatten i betongen till is.
Vattnet expanderar som bekant vid is-
bildningen, vilket ger en ökning av be-
tongens porositet. När sedan isen smäl-
ter, återgår inte porositeten till sitt ur-
sprungliga värde - härför fordras för-
nyad bearbetning av betongen - 

utan
kvarstår med sänkt hållfasthet som följd.
Uppskattningsvis kan emellertid denna
porositetsökning inte förorsaka större
hållfasthetsförlust än c:a l0 /o, varför
andra orsaker till de oftast mycket stora
hållfasthetsförlusterna vid tidig frysning
måste sökas. En anledning är att frusen
betong i detta stadium nä¡mast kan jäm-
föras med en tjälad jordart (2), där is-
linsbildning ofta konstateras. Detta kan
medföra en permanent uppspjälkning av
betongen i plan parallella med den kalla
ytan. I Jonssons tidigare nämnda redo-
görelse återfinnes denna skadebild. Dess-
utom medför vattenseparationen att vat-
ten företrädesvis samlas under större ste-
nar och under grövre armeringsstänger.
Fryser vattnet i dessa fickor innan be-

tongen hårdnat, så kan följden bli att
ingen vidhäftning uppstår.

Den horisontella linjen i fig. 2 be-
tecknar en tidsaxel med nollpunkt vid
gjutningens början. Såväl försök som
erfarenhet har visat, att det är definitivt
farligt att låta betongen frysa under den
allra första tiden. Denna är ungefär den-
samma som cementets bindetid, varvid

- Bindetid

Fig. 2. Schematisk tidsindelning med
hänsyn till riskerna vid tidig frysning av
betong.

man måste observera att bindetiden för-
längs, när temperaturen sjunker. Som en
grov approximation kan man räkna med
samma tid-temperatur-funktion för bin-
detid som nedan anges för betongens

härdning. Man vet också att betong pro-
portionerad med hänsyn till frostbestän-
dighet inte skadas av den första frys-
ningen, när den härdats en tid, storleks-
ordning några dygn. Men mellan det
farliga och det ofarliga området i fie.2
finns ett osäkert område, och det är
huvudsakligen detta område, som man
sökt kartlägga genom metodiska studier
i samtliga skandinaviska länder (2, 3, 4,
5). I detta område kan skador inträffa
vid frysning. Skadorna blir inte lika all-
varliga som i det första skedet och de
avslöjas inte heller av iskristallavtryck.

Huvudsyftet med dessa undersökning-
ar har varit att fastställa hur länge den
nygjutna betongen måste härdas i plus-
temperatur för att inte bli permanent
skadad av den första frysningen, ev.
följd av ett begränsat antal växlingar
mellan frysning och upptining. De svens-
ka undersökningarna utfördes av Ce-
ment- och Betonginstitutets kontaktav-
delning, huvudsakligen med medel från
dåvarande Statens nämnd för byggnads-

Av professor
Sven G Bergström
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forskning. En kort sammanfattning av
CBI:s undersökningar lämnas i det föl_
jande. Undersökningarna har publicerats
(5).

Experimentell bestämning av
erforderlig skyddstid

Fþ. 3 visar schematiskt hur CBI:s för_
sök var upplagda. provkroppar ur sam_
ma betongblandning härdades tiden a6
vid temperaturen t¡. Alla provkroppai
kyldes sedan ner, en tredjedel till ãen
konstanta plustemperaturen t2 och en
tredjedel till konstant minustemperatur
t1. För den återstående tredjedelen väx_
lades temperaturen ett begränsat antal
gånger mellan t1 och t2. Efter viss tid
upptinades de frusna provkropparna och
härdades vidare vid temperaturen t2. När
de tre grupperna provkroppar uppnått
samma beräknade härdningsgrad prova_
des de med avseende på böjdr;ehå[-
fasthet och dynamisk elasticitetsmãdul.
För att härdningsgraden skulle bti den-
samma måste de frusna provkroppa¡na
härdas längre tid (till a1) än de ofrusna
(az). Om nu de ofrusna provkropparna
visade bättre egenskaper än de irusna,
kunde de senare anses vara skadade av
frysningen. Tiden as varierades till dess
att provkropparna nätt och jämnt und_
gick att bli skadade.

Denna försöksteknìk fo¡drar uppen-
barligen någon metod att karakteiisera
betongens härdningsgrad, uttryckt i tid
och temperatur. En sådan metod behövs
också för att man sedan skall kunna
göra laborato¡ieresultaten tillämpliga på
byggnadsplatsen, där alla tåinkbÀra teÃ-
peraturförlopp förekommer. För detta
ändamål tillämpades den tid-temperatur_
funktion, som angivits av Saul oihNurr"
och
fall
den
och
dukt

a X (t*10).
Som tidigare nämnts användes förlust

av böjdraghållfasthet eller elasticitetsmo_
dul som kriterium på skada. Fig.4 visar
ett exempel på sådana förluster vid suc_
cessivt ökad förhärdningstid, omräknad
till timmar vid f20'C. Figuren avser

8

:10o
J

F¡g. 3. Principiell *= 5
föisöksuppläggning. ¡Î
Alla provkroppar av O

samma betongsats
lagrades tiden ao vid
temperatur to. En
tredjedel av prov-
kropparna kyldes 30
ned till plustempera-
turen t2, en tredje- {
del till minustempe- '-
raturen tr, medan 1 ZO
temperaturen för den 3
återstående tredje- ç
delen växlade mel- ur
lan t2 och t1.
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Fig. 4. Procentuell förlust i böjdraghållfasthet och dynamiskelasticitetsmodul som funktion aù forhardnin!ãtiaen. fur_vorna av^ser engångsnedfrysning (t1 i fig. 3) fOi betong medvct:0,90.
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hållfasthet än för elasticitetsmodul, vil_
ket också konstaterats vid tidigare un-
dersökningar.

innan provkropparna infördes i kylrum,
medan den horisontella axeln avsei tid i
kylrum. Som synes erhölls praktiskt ta_
get ingen svällning efter 36 timmars för_
härdning.

Väsentliga försöksresultat

anses med rimlig säkerhetsmarginal an-
ge sambandet mellan vct och erlorderlig
förhärdning för betong med standardl

Tabell t. Erforderlig förhärdning för olika
betongkvaliteter. Standardcemõnt.

Fig. 6. Erforderlig
förhärdn¡ng ¡ tim.
vid +20"C som
funktion av vatten-
cementtalet. Sam-
manställning av för-
söksresultat från oli-
ka undersökningar.
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vid 0"C, i verkligheten ligger fryspunk-
ten någon grad under 0). Genom att
upprepa beräkningen med andra värden
på begynnelsetemperaturen N5 finner
man ett samband mellan denna och härd-
ningsgraden, fig. 8. Tabell 1 ger fôr
ifrågavarande betongblandning den er-
forderliga härdningsgraden. Denna mot-
svarar enligt lig. 8 begynnelsetempera-
turen N5r. Därnäst upprepas beräkning-
arna med varierande lufttemperatur.
Man finner då ett samband mellan luft-
temperaturen No och begynnelsetempe_
raturen N, enligt l¡S'. 9 (Obsl att No ökar
åt vänster!). För att betongen intJ skall
skadas av tidig frysning måste man ar-
beta med sådana kombinationer av Nu
och N¡ som ligger till vänster om kurl
van i fig. 9, d. v. s. i det streckade om-
rådet. Med denna metod konstruerades
diagram för vissa standardfall, nämligen
bjälklag med tjocliJek 16 cm samt väg-
gar med tjocklek 10 och 14 cm. Dia-
grammen avsåg betong med standard-
cement med eller utan tillsats av kal_
ciumlJorid. Ett exempel på sådana dia-
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liga förhärdningen. Den enda gynnsam-
ma effekten sammanhängde i detta fall
med reducerat vct, möjligen också med
reducerad vattenseparation. Orsaken till
denna skillnad mellan luftinblandning-
ens inverkan pí hårdnad betongs frost-
beständighet och hårdnande betongs
motståndsförmåga mot tidig frysning
sammanhänger med att nedbrytnings-
mekanismen inte är densamma i de två
fallen.

B_edömning av erforderl¡ga
skyddsåtgärder

Tabell 1, ev. kompletterad med en
korrektionstabell för andra cementtyper
än Std och för acceleratorer, kan anses
utgö
Hur
den
den
regelbundna temperdturm¿;tningar kon-
lrollera
de angí
För att
förutse
ningställdes ett antal diagram, va¡vid
följande principiella metodik tillämpades.

För en given betongblandning med
given isolering och tvärsektion hos den
aktuella konstruktionsdelen samt vid gi-
ven ytterluftstemperatur beräknades tem-
peraturförloppet efter gjutning. Beräk-
ningen gjordes mycket enkelt med den
metod som angivits av det danska bygg-
forskningsinstitutet (2). Temperaturför-
loppet återges i princip i fig. 7, där N¡
är betongblandningens begynnelsetempel
ratur. Med Saul-Nurse's tid-temperatur-
funktion beräknas härdningsgraden, när
nollpunkten passeras (frysning antas ske

Fig. 7 (överst). Principiellt temperatur-
förlopp hos nygjuten betongkonstruktion
i kyla.

Fig. I (i mitten). Principiellt samband
mellan betongmassans begynnelsetem-
peratur N¡ och härdningsgraden vid frys-
punktens uppnående.

Fig. 9 (nederst). Principiellt samband
mellan ytterluftens temperatur N, (Obs:
ökande åt vänster!) och betongmassans
lägsta erforderliga begynnelsetempera-
tur N6.
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Fig. 10. Diagram för standardfall. Bjälklag,
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gram återfinnes i lí9. 10, avseende bjälk-
lag 16 cm utan kalciumklorid. Med "hög-
värdig isolering" avses 5 cm mineralull
eller motsvarande. En fullständig upp-
sättning sådana diagram har publicerats
av CBI (5) och Statens institut för bygg-
nadsforskning (7).

Det förtjänar än en gång att påpekas
att dessa diagram endast är avsedda som
vägledning för byggnadsplatsen. Bl..a
måste resultatet i hög grad vara beroen-
de av säkerheten i de meteorologiska
förutsägelserna. Beräkningarna har vi-
dare baserats på medeltemperaturen i
sektionen, vilket innebär att extra
skyddsåtgärder måste vidtas vid hörn
och att metoden inte är tillämplig vid
grövre konstruktioner.

Den slutliga kontrollen av att riktiga
skyddsåtgärder vidtagits är temperatur-
mätning och beräkning av härdningsgra-
den, som minst måste uppgå till de i
tabell 1 angivna värdena.

Bestämmelser om betonggjutning
i kall väderlek

I "Statliga Betongbestämmelser, Del I,
Materialdelen" (SB 49), som fortfarande
gäller, anges som generell regel att man
vid gjutning i kall väderlek måste vidta
sådana åtgärder att betongtemperaturen
överallt i konstruktionen uppgår till
minst *5"C i minst 3 dygn. Detta mot-
svarar en härdningsgrad av I 080 tim-
mar X 'C. Jämförelse med tabell I vi-
sar att denna härdningsgrad är tillräck-
lig eller mer än tillräcklig för betong-
kvalitet K200 och högre men otillräcklig
för K150.
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I förslaget till nya betongbestämmel-
ser (8) har kravet på erforderlig härd-
ningsgrad differentierats med hänsyn till
betongkvalitet. Differentieringen har
gjorts ungefär i enlighet med tabell 1.
Man kräver sålunda minst 4 dygn vid
lägst *5"C för K150, varefter härd-
ningstiden successivt minskas till I ll2
dygn vid K400. Dessa värden avser stan-
dardcement. Vid användning av andra
cementtyper eller acceleratorer göres en
procentuell korrektion av de angivna ti-
derna.

Förslaget tillåter även användning av
kalciumkloridtillsats till betongen förut-
satt att

! miljön inte är speciellt korrosions-
befrämjande,

fl betongen ej kommer i kontakt med
spännstålet i spännbetongkonstruk-
tioner,

n kloridhalten högst motsvarar 1,5 /o
vattenfri kalciumklorid, räknat på ce-
mentvikten.

Frågan om kloridtillsatsers inverkan
på korrosionen hos ingjutet stål har varit
föremål för stora meningsmotsättningar
i den internationella facklitteraturen.
Man är överens om att korrosionsrisken
ökar med kloridtillsats. Diskussionen gäl-
ler närmast om denna riskökning är så
stor, att man måste förbjuda kloridti[-
sats i normala konstruktioner. Svenska
undersökningar har givit stöd åt den
uppfattning som avspeglas i förslaget till
nya betongbestämmelser, nämligen att
kloridtillsats kan tillåtas med ovan an-
givna begränsningar. Delvis torde detta
sammanhänga med våra klimatiska och
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tjocklek 16 cm. Förutsättningar : standardcement utan tillsatsmedel.

atmosfäriska förhållanden, karakterise-
rade av moderata temperaturer och re-
lativt ringa föroreningar av industrigaser.

lllustrat¡onsmaterialet t¡ll denna artikel
har genom vänligt tillmötesgående från
Cement- och Betonginstitutét t¡ll stor
del hämtats ur CBlis Utredning ni 5.
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Murning
pa

vi ntern

I Vid murning i kyla rekommenderas
i allmänhet uppvärmt murbruk och tor-
ra murstenar med viss grad av sugning
samt kalkcementbruk.

Härigenom vi_ll man uppnå dels att
bruket inte fryser medan det fortfa-
rande har stort vatteninnehåll, dels att
bruket får erforderlig hållfasthetstillväxt.

Undersökningar som utfö¡des vid Tek-
niska Högskolan för drygt 10 år sedan
visade att pelare, murade av kalkbruk,
fö¡varade i kyla 28 dygn och upptinade
i laboratorieluft i två dygn, förlorade
avsevärt i hållfasthet och fick avsevärt
större deformationer än pelare som un-
der motsvarande tid förvarades i rums-
luft. För pelare murade av KCll-bruk
blev hållfastheten oförändrad, medan
deformationerna ökade blott obetydligt.

Kalkbruket hårdnar således mycket
dåligt 

- eller kanske inte alls 
- vid

frosttemperatur, medan däremot kalkce-
mentbruket, beroende på sitt cementin-
nehåll, kan hårdna vid temperaturer över

-10'C på samma sätt som betong (se
artikel på sid. 1455). Det är därför
lämpligt att använda kalkcementbruk
vid vintermurning för att undvika stora
deformationer vid upptiningen och för
att uppnå erforderlig säkerhet mot allt-
för låg murverkshållfasthet.

Murstenarna bör skyddas mot väta
Om nygjuten betong får frysa innan

den uppnått en viss grad av hållfasthet
skadas den så att hållfastheten blir av-
sevärt nedsatt. Hållfasthetsnedsättning-
en bero¡ till stor del på att vattnet i
betongen vid frysningen bildar islinser,

c)

som eftel upptining efterlämnar tomrum
utan någon hållfasthet. För murbruk in-
träffar i princip samma sak om vattnet
i murbruket ínte avlägsnas. De mu¡ste-
nar som no¡malt används har emeller-
tid förmågan att suga ut vattnet ur bru-
ket omedelbart efter murningen. Ett så-
dant "avvattnat" murbruk är relativt
okänsligt för frostens inverkan. Detta är
anledningen till att man med så förhål-
landevis enkla medel kan mura på vin-
te¡n. Den lägsta temperaturen vid vil-
ken man kan mura blir därför be¡oende
av en kombination av faktorer, nämli-
gen murstenarnas uppsugningshastighet,
mängden fritt vatten i bruket, brukets
temperatur och cementhalt m. m.

För att uppnå en gynnsam kombina-
tion av dessa faktorer måste man iaktta
följande:

Murstena¡na eller murblocken bör ha
erforderlig vattenuppsugningsförmåga.
Om sugningsförmågan är för liten kan

det hända att vattnet inte absorberas tfl-
räckligt snabbt utan bruket hinner frysa
i sitt blöta skick. Härigenom får bland-
ningen av bruk och is en viss hållfast-
het och det kan vara svårt att se att
bruket är fruset. När aeibcir;ar töa och
man kanske kommit upp några våning-
ar kan följderna av nedfrysningen bli
desto lättare att observera, t. ex. genom
att väggar buktar sig.

De flesta svenska tegel- och lättbe-
tongsorter har tillräcklig vattenuppsug-
ningsförmåga. Hårdbränt tegel och be-
tongblock kan däremot vara mycket svå-
ra att använda på vintern. Murstenarna
eller murblocken måste också behand-
las på arbetsplatsen på sådant sätt att
deras sugförmåga inte försämras. De
måste därför skyddas mot nederbörd, så
att de håller sig torra, och det få¡ un-
der inga förhållanden bildas isbark på
stenytorna. Murstenarna bör lagras på

Forts. på síd. 25

Av tekn. lic.
Lars Erik Nevander,

Statens Provningsanstalt
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Byggmästare Olaus Forsberg, Umeå

Planering av ett husbygge
för lägsta vi nterkostnader

r Oavsett igångsättningstid blir det
väl i de flesta fall så vid våra byggen
att vinteranordningar måste komma till
användning under någon period. Denna
period kan bli ko¡tare eller längre be-
roende var i vårt avlånga land bygget
uppförs.

I Norrland, där jag har min bygg-
nadsverksamhet förlagd, utgör vintern
den längre delen av året. Därav följer
att vi tvingas planera för vinteranord-
ningar redan när vi kalkylerar på ett
bygge oavsett årstid för igångsättning.

För ett byggnadsföretag med i hu-
vudsak entreprenadverksamhet, med små
möjligheter till långtidsplanering, måste
en synnerligen noggrann förplanering
över hela företagets resurser i fråga om
maskiner, speciellt då uppvärmningsma-
skiner, ske i god tid före vintersäsong-
ens början.

Dessa vinteranordningar varierar na-
turligtvis väsentligt beroende just på
igångsättningstid, men även på objektãts
storlek, konstruktion, byggmetod och
markförhållanden.

I rubriken talas om att vinterkostna_
derna ska bli de "lägsta,', d. v. s. så låga
som möjligt. Vad är då möjligt? Nog_
grann planering för att rätt utnyttja före-
tagets maskinpark och därmed undvika
oaödiga investeringar. Noggrann plane-
ring för att vinterberedskapen skali vara
fullständig. Det absolut dyraste i ett vin-
terbygge är att inte vara rustad för kyla
och snö. Dãr kommer onädiga kostnader
in och i många fall även kvalitetsförsäm-
ring. Det är i första hand dessa kostna-
der som måste minskas. planera nog_
grant och resultatet blir en byggvinter
med lägre kostnader och minde¡ stör-
ningar. Därmed undvikes stilteståndsda-
gar med förseningar som följd.

12

Statens institut för byggnadsforskning
har under de senaste åren redovisat olika
vinteranordningar och kostnader i sam-
band med dessa. Om detta material kan
sägas att det väl fyller sin uppgift och
är ett tiltförlitligt och tillräckligt under-
lag för beräkning av de kostnader, som
i normala fall hamnar på vintermerkost-
nadernas konto, om planeringen gjorts
på ett någorlunda riktigt sätt. Det finns
därför ingen anledning att här gå in på
de uppmätbara kostnaderna för vintern.
En enkel och effektiv åtgärd är att satsa
på beredskapen. Därmed undviks oför-
utsedda och onödiga kostnader förorsa-
kade av ej vidtagna vinteråtgärder. Märk
väl, ej i tid vrdtagna.

Några vinteranordningar vid
ett bygge i Umeå

Från ett husbygge i Umeå skall här
lämnas exempel på vinteranordningar.
Objektet är fyra sjuvånings punkthus
med bärande innervägar av betong, yt-
terväggar av lättbetong (limmad stav).
Källarvåningen är helt i betong. Igång-
sättning för etapp I, omfattande två hus,
skedde den 15 okt. och för etapp II, två
hus, den 15 febr.

Byggmetoder, planering och
vinteranordningar:

Eftersom igångsättningen den 15 okt.
av etapp I sammanfaller med den tid
då vinteranordningar bör finnas ute på
byggnadsplatserna ingick i den övriga
etableringen av arbetsplatsen även in-
montering av ångpanna. I detta fall en
10 m2 högtrycksångpanna. Observera
f¡ostfri vattenledning fram till pannbod.
I samband med schakt för grunderna för
etapp I utfördes täckning av marken fö¡

etapp II. Täckningen utgjordes av halm,
tjocklek omkring 40 cm.

Planeringen av arbetsplatsen är i det-
ta skede klar. Men en viktig sak som
inte är fullbordad är uppföljningen. Vin-
te¡n är i antågande, och för att klara
av framtida snörengöringar är det av
största vikt att håIla transportleder fram-
komliga för traktorer och materialupp-
lag så placerade att maskinell snöröj-
ning är möjlig. Här kommer vi återigen
in på beredskap. De viktigare transport-
lederna bör vara snöröjda redan vid ar-
betstidens början för dagen. Det är ing-
en uppbygglig syn för den ekonomiskt
ansvarige att se ett helt arbetslag stå
med en snöspade i handen någon eller
några timmar fram på dagen.

För att möjliggöra montering av kra-
narna i ett så tidigt stadium som möj-
ligt formsattes ett rum i varje källar-
våning. Efter gjutning av dessa mon-
terades kranarna. Kapacitet 1500 kg och
20 meters utliggning, en i varje hus-

Formsättning av
des därefter på
kapen för vintern

i detta läge: två byggtorkar à 55.000
kcal/timme i varje hus, våningsyta per
hus 380 mz. På grund av den milda
väderleken, omkring + -0., behövde
dessa inte användas med än sammanlagt
16 timmar för båda husen. Däremot kom
täckningsmaterialen (presenningar) våil
till pass på grund av snöfall före gjut-
ning av bjälklag i hus 2.

Formsättningsmetod från och med
bottenvån. :

För vägg användes stålform och för
bjälklag plywoodform. Arbetscykeln för
formsättning och betonggjutning omfat-
tade 8 dagar och såg ut så här:



Dag 7ll' Montering väggform och betong-
gjutning etapp A hus 1.
Formsättning bjälklagsform hus
,,

Dag 72: Montering väggform och betong-
gjutning etapp B hus 1. Mur-
ning ytterväggar hus 1.
Formsättning bjälklagsform hus
2.

Dag 13: Montering väggform och be-
tonggjutning etapp C hus l.
Murning ytterväggar hus l.

Armering bjälklagspl. hus. 2.
Dagl4: Gjutning betongbjälklag hus 2,

överflyttning väggform tilt hus 2.
Murning ytterväggar hus l.
Nertagning bjälklagsform hus 1.

Dag 15: Montering väggform och be-
tonggjutning etapp A hus 2.
Formsättning bjälklagsform hus
1.

Dag 16: Montering väggform och betong-
gjutning etapp B hus 2.
Formsättning bjälklagsform hus
l.
Murning ytterväggar hus 2.

Dag77: Montering väggform och gjut-
ning etapp C hus 2.
Armering bjälklagspl. hus 1.
Murning ytterväggar hus 2.

Dag 18: Gjutning betongbjälklag hus 1,
överflyttning väggform till hus 1.
Murning ytterväggar hus 2.
Nertagning bjälklagsform hus 2.

För att klara av denna relativt snabba
metod med för vinterförhållanden korta
formrivningstider och för undvikande av
förseningar och kvalitetsförsämringar
vidtogs en hel del vinteråtgärder.

Som ytterligare exemplifiering kan
namnas:

Stålformarna isolerades med 5 cm mi-

neralullsmatta, och betongkvaliteten öka-
des från K 250 till K 300. Ingående
betongtemperatur *15'. Täckning av
formar med presenning förekom en natt
för varje bjälklag, nämligen natten före
gjutning av detsamma då armeringen ut-
lagts. Fönstertäckningen klarades med
flyttbara skivor, endast uppsatta under
den tid uppvärmningen varade. Upp-
värmningen påbörjades vid gjutningen av
bjälklag och pågick 3-4 dygn beroende
på utvändig temperatur.

Som tidigare framgått utfördes riv-
ningen av bjälklagsformen på fjärde da-
gen efter gjutningen. Det innebär att
betongen, för att uppnå tillräcklig håll-
fasthet, behöver en temperatur av t20'.
För att åstadkomma tillräcklig värme-
effekt användes vid varje bjälklagsgjur
ning fyra byggtorkar med en effekt av
55.000 kcal/timme. Temperaturen på be-
tongen kontrollerades kontinuerligt. En
viss justering av antalet byggtorkar i
gång och sammanlagd värmningstid fö-
retogs från fall till fall. Täckning av be-
tongbjälklagen efter gjutningen utfördes
med betongtäckmatta. Om denna täck-
ning fått kvarligga hela uppvärmnings-
perioden hade byggtorkarnas antal kun-
nat reduceras. Men på grund av att re-
dan efter ett dygn dessa delvis måste
flyttas för att möjliggöra montering av
vãggform måste en viss överproduktion
av värme tillåtas.

Vinterbygge skall hålla sommaÉakt
I denna korta redogörelse har inte nå-

gon detaljplanering medtagits, inte hel-
ler vinterns gång i detalj, beroende på
att en sådan uppräkning med säkerhet
inte skulle vara till någon nytta för ak-
tivt byggfolk. Om resultatet av denna

etapp I, vars stom-byggtid till och med
bjälklag över 7 vån. blev 82 byggdagar,
kan följande sägas:

Enligt uppgjord tidsplan skulle antalet
byggdagar stannat på 78. Detta innebär
att fyra dagar gått förlorade beroende
på en dags snöstorm, en dags stark kyla

-26" ocl: två dagars hård vind, omöj-
liggörande montering av stålform.

Stilleståndsdagarnas antal med hän-
synstagande till årstiden kanske kan an-
ses lågt. Men med de vinteranordningar
som numera finns i marknaden behöver
ej någon skillnad på vinter och sommar
i fråga om stilleståndsdagar ifrågakom-
ma. Arbetsledare framhåller i stället att
de på ett bättre sätt och med större
säkerhet behärskar formrivningstidpunk-
ten under vintern. Det beror på säkra-
re ingångstemperatur för betong och
möjligheter att efter behov justera upp-
värmningen i förhållande till utvändig
temperatur och önskad formrivningstid.

Den 15 febr. igångsattes etapp II, och
tack vare den täckning som utfördes i
oktober kunde schakten påbörjas och
färdigställas utan försvårande tjäle. Det
kan nämnas att tjäldjupet på snörensa-
de områden var 1,3 meter.

IJnder arbeten med schakt och grund-
sulor utfördes täckning av mark och be-
tong med betongtäckmattor. I övrigt i
stort sett samma anordningar som etapp
I med undantag av större insatser i frå-
ga om nppvärmning av källarvåningar-
na.

Som avslutning kan sägas: En rätt ge-
nomförd planeling och i god tid vidtagna
vinteråtgärder med lämplig och tillräck-
lig utrustning gör att det går att hålla
vinterkostnaderna inom rimliga grän-
set. I

13
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Tag med alla vinteranordningar redan vid förplane-
ringen. Fortsätt sedan med vintertàinkande i all pla-
nering. Följ upp de planerade åtgärderna.

Ställ iordning maskiner och andra anordningar och ta
ut dem till bygget i god tid innan dagen V kommer.
Låt inte första snöfallet eller första köldknäppen ge
impulsen att iordningställa vinteranordningarna.

¡¡

VINTERTIPS FOR BYGGET

Sätt in tillräckliga resurser för ett snabbt utförande
av schakt, men börja inte förrän arbetsplatsen är iord-
ningställd. Kort schaktningstid och snabb grundlägg-
ning är viktigt vintertid.
Täck schaktbotten vid kyla och vid längre uppehåll
(t. ex. över helger). Detta speciellt om arbeten med
grundsulor påbörjats. Utför återfyllnad så snart det
är möjligt.

,tt

¿[
ùi,,t

ü

,e

Organisera snöröjningen av vägar och transportleder
så att detta arbete i huvudsak är utfört före ordinarie
arbetstidens början. Använd maskinell utrustning så
långt som möjligt.

Kom ihåg människan. Ordna med ordentliga torkmöj-
ligheter för kläder. Håll jämn temperatur i manskaps-
bodar och kontor med termostatreglerad värme -mindre slöseri - bättre trivsel. Tänk på den ökade
halkrisken vintertid och förebygg halkolyckor.

För dagbok över alla vinteråtgärder som vidtas, tem-
peratur och nederbörd. Det blir då lättare att hålla det
hela under kontroll. Uppgifterna är dessutom värde-
fulla vid planltiggningen av kommande objekt.

14
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A,ngan är en mycket god medhjälpare under vinter-
förhållanden. Ge ångalstraren en ordentlig, isolerad
bod. Ge den möjlighet att fungera genom att utföra
vattentillförseln frostfri. Ordna så att ångtrycket är
uppe när huvudstyrkan börjar på morgonen.

Om betongen tillverkas på platsen: Kör upp grus-
materialet redan dagen före gjutning i upplag, som
täcker dagsbehovet. Värm sanden i förväg, gärna un-
der natten. Det finns då chans att hela upplaget blir
genomvärmt och "kalla satser" undviks. Täck upp-
laget med presenningar vid värmningen.

Bästa medlet mot krånglande maskiner, t. ex. bygg-
torkar, är att sköta dem enligt tillverkarens instruk-
tioner.

Aktuell t¡pstolva för arbetsledningen på vinterbygget, komponerad av plane-

ringschef GÖSTA HOLMGREN, Byggnadsfirman Olaus Forsberg I Co KlB,

och ingenjör JAN-AKE JONSON, Statens insritut för byggnadsforskning, Umeå

Utför armering av bjälklag i tiden så nära gjutning
som möjligt och täck formen om snöfara föreligger
sedan armering utlagts. Lyssna på väderleksrappor-
terna.

Täck materialupplag och kontrollera hela tiden att
upplagen hålls täckta. Utför skyddstak med läskydd
i anslutning till virkesupplag och använd utrymmet
som kapningsplats för virke etc.

Täck bjälklagen direkt efter gjutning. Kontrollera kon-
tinuerligt temperaturen under täckningen. Skall for-
men rivas snabbt (efter 3-6 dygn) för fortsatt an-
vändning, fordras normalt värmetillskott - från bygg-
torkar - om det är minusgrader ute. Beräkna värme-
behovet och avpassa värmningen efter detta. Riv for-
men i samband med att värmningen avbryts. Erfor-
derlig isolering och värmning framgår av Byggforsk-
ningens informationsblad 1962:60 och :61.
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¡ Skall det vara möjligt att bygga kon-
tinuerligt hela året utan att takten eller
kvaliteten försäm¡as under den kalla pe-
rioden, är det en ofrånkomlig förutsätt-
ning att lämpliga vinteranordningar an-
vänds. Dessa anordningar utgörs till stor
del av olika typer av uppvärmnings-
maskiner, En god vinterberedskap inne-
bär också att sådana maskiner finns till
hands.

En väl genomförd vinterplanering vid
ett objekt förutsätter att de efter för-
hållandena lämpligaste anordningarna
används. För en byggnadsfirma är det
dock bäst, att ha en maskinpark som
passar för hela produktionen.

Anga vid vinterbygget
Ängan har stor betydelse som värme-

media vid vinterbygget. För alstring av
den erforderliga ångan används i huvud-
sak tre olika typer av ångalstrare nàm-
ligen högtryckspannor, lågtryckspannor
och ånggeneratorer. Dessutom förekom-
mer att gamla ombyggda lokomobiler
används. Deras antal är dock begränsat.

Lågtryckspannor arbetar med ett tryck
understigande I kg/cmz (1 atö) och åög-
lryckspannor med ett tryck överstigande
I kg/cmz 

- vanligen 3-12 kglcm2,
Skillnaden mellan 1åg- och högtrycks-

ånga framgår enklast genom ett exem-
pel. Vid en lågtryckspanna med t. ex. ett
övertryck av 0,8 kglcmz sker förång-
ningen vid c:a 116oC, medan vid en

ANORDNINGAR
VID VINTERBYGGET

högtryckspanna vid t. ex. övertrycket
I kglcmz förångningen sker vid c:a
1750C. Lågtrycksångan har då ett vär-
meinnehå,ll av ungefär 645 kcal/kg medan
högtrycksångans värmeinnehåll är om-
kring 663 kcal/kg.

En lågtryckspanna av viss storlek ger
lika mycket ånga som en högtryckspanna
av samma storlek. Vid högre tryck finns
dock en större mängd ånga av högre
temperatur magasinerad i pannan. En
högtryckspanna har därför lättare att
klara förbrukningstopparna.

Ånggeneralorn producerar högtrycks-
ånga. Vid en högtryckspanna ställs
ångan och vattnet under övertryck ge-
nom upphettningen, och energi lagras
i pannan. Ånggeneratorn däremot är så

konstruerad, att förångningen sker ge-

trom att vatten passerar slingor som upp-
hettas av oljebrännaren. Den kan inte
magasinera ånga men har i stället den
fördelen, att ångan mycket snabbt kom-
mer upp i fullt tryck. När ånga inte tas
ut, stoppas vattentillförseln och olje-
brännaren stânnar. Tomgångskostnaden
är därför liten. Genom att ånggeneratorn
saknar "panna" för vatten och ånga kan
den utföras med betydligt mindre dimen-
sioner än en vanlig ångpanna. Den kan
därigenom med lätthet flyttas mellan
olika arbetsställen.

Lågtrycksånga tillåter inte långa led-
ningsdragningar - förlusterna blir då
mycket stora. Vid högtrycksånga där-
emot kan relativt långa ångledningar
användas.

Högtryckspannor skall enligt lag ge-
nomgå besiktning varje år. Lågtrycks-
pannor däremot behöver normalt en-
dast besiktigas, innan de tas i b¡uk första
gången. En ånggenerator måste genom-
gå årlig besiktning, om någon form av
ångbehållare ingår i konstruktionen.

Enligt arbetarskyddsstyrelsens före-
skrifter skall en högtryckspanna stå un-
der ständig tillsyn av kompetent pann-
skötare när den är i drift. Lågtrycks-
pannor får köras utan tillsyn. Vid mo-
derna högtryckspannor finns vanligen
installerat även utrustning för lågtrycks-
drift. Om en sådan panna skall köras
på lågtryck utan tillsyn erfordras dock
yrkesinspektionens tillstånd.

Vid en inventering av metoder vid
vinterbygge i Norrland, som gjordes av
Byggforskningerr 1962, framgick att de
på arbetsplatserna vanligast förekom-
mande ångalstrarna var högtryckspannor
med omkring l0 m2 eldyta. De var med
få undantag oljeeldade och helautoma-
fiska. I tabell 1, 2 och 3 presenteras data
och prestanda för de idag på svenska
marknaden förekommande ångalstrarna.

Ângan är det enda effektiva medlet om
snö skall avlägsnas från väggformar.

Í
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lngenjör J an-Ake J onson, Statens institutför
byggnadsforskning, Umeå, lämnar i denna artikel

en översikt över vilka hjälpmedel man bör förse
vinterbygget med och hur de bör användas.

Framställningen bygger dels på praktiska erfarenheter
gjorda vid vinterbyggen, dels på resultat från

metodinventeringar utförda i Byggforskningens regi.

Många arbeten kräver ånga
Det ur vinterbyggnadssynþunkt mest

krävande och dyrbaraste arbetet är å¿-
tonggjutníng. När fabrikstillverkad be-
tong används är dock åtgärderna för att
erhålla en varm betong eliminerade från
arbetsplatserna. Om betongen tillverkas
på byggnadsplatsen måste däremot de
ingående materialen värmas. Detta k¡ä_
ver - speciellt om även sand skall vär_

en relativt stor ångmängd. En
god åtgärd för att minska pannans topp-
belastning är att utfö¡a värmningen ãv
sanden under natten. En högtryckspanna
körs då på lågtryck, varvid tillsyn ej är
nödvändig om tillstånd erhållits. Sin
stora användning vid vinterbygget för_
utom vid betongberedning har ångan vid

rengöring från snö ocå rs, speicellt på
bjälklagsformar sedan armeringen ut-
lagts och i väggformar.

Det bör ihågkommas att rengöring
med ånga är tämligen dyrbart, varför
metoden endast bör användas där andra
snörengöringsmetoder ej är användbara.
Vid mindre snö- eller ismängder, speci-
ellt på valvform vid mindre byggen kan
det vara tillräckligt med lågtrycksånga.
Skall dä¡emot stö¡re valyformytor eller
väggformar rengöras erfordras hög-
trycksånga för att god effekt skall er-
hållas. ,Ängan kan också vara ett gott
hjälpmedel vid rengöring av material
och verktyg.

Yid, brukstillverkning används ånga
för värmning av vattnet och sanden.

Vanligen är tillverkningens omfattning
så liten att några större mängder ånga
inte förbrukas för detta ändamåI. Vid
vissa byggen används även ånga för
uppvärmning av olika utrymmen t. ex.
för värmning av nygjuten betong. Man
använder då kamflänselement eller s. k.
"ångaerotempers". I vissa fall används
metoden för att tillvarataga en ångpan-
nas överkapacitet. Så kan t. ex. vara fal-
let, när man övergått från platstillverkad
till fabrikstillverkad betong men fort-
farande använder samma panna, som då
ofta är större än vad som erfordras för
enbart snörengöring.

Á.nga kommer .även till användning
vid vissa tillfälliga arbeten på vinter-
bygget, t. ex. vid upptining av tjälad

Kapacitet max

Beteckn. Eldyta kg kcal/ oljebrãnnare 
Fmat

ånga/ tim tYP' sto¡lek 
I b h

tim

Tabell 1. HOGTRYCKSPANNOR (Enl. fabrikanternas uppg.)

Vikt Hyres-

kg kostn.l) Utrustn¡ng

BASSOE
(AB Bröderna
Bäckman, Kållered)

9,s.T 3,s 12s 7s.O0O Htr. 7_i4 kg tso lto t6S j.100
19 ¡1 19 3s0 2oo.o00 Htr. r i_zs iìi äãð i{ù 200 2.200
ig I^ lp - *9 g9.gq Htr. zs_æ i<i ãsÈ äiò no 2.8s0

45-
63-
72-

92" HO 20,5 7so 4ls.ooo Har. fu__5éoz ñu zu.b /b0 4ts 000 Htr. 23__56 kg 310 230 230 3.600rvå nva tvper HoB-3s (3so kg ánsa/tiinfócñï<ie äilðs' fiTiir¡ ãi-rnaðiüveckrins)

LOX.MOBIL
(Långebro Mek.
Verkstad,
Kr¡st¡ênstad)

OSBY
(Osbypannan AB,
Osby)

VEA BYGGMAX
(AB Vatten och
ånga, Sävsjö)

VEÄ UNIVEX

LHT I5 15
Stat¡onär
LHt 15 ls
Transport

BHP æ 15

BHP 49 25

270 180 206

346 200 240

1.500 63:-
1.800 63:-2200 72:-
2 600 72:-
3.400

2.1@

2.400 72:-

1.700 72:-
27û

Lox- I
LoxJ0
Lox-12
Lox-1 6
Lox-20

244 180 180299 180 180329 180 180374 180 180400 220 210

I 24010 30012 360
't 6 45020 600

159.000 Htr. 23---45 ko
198.700 Htr. 23---45 kã
238.500 Htr. 23-45 kã
298.@0 Htr. 23---4s kã
397.000 Htr. 23--60 kõ

4s0 295.000 Hrr. 22-55 kg

450 295 000 Htr. 22-SS kg

40O 265.000 Htr. 2035 ks

.6Zq ,140.000 Htr. 40-€0 ks
(vid
'r0'c
matar-
vatten-
temp)

Autom. ol på-
fylln. och ks-
utrustnino.
Gummlh¡"ul p¡-
vothjul, ly

Autom. oljeeldn. Autom. vattenoå-
fylln. och vattenkontroll. Lågtrycl<s-
utrustning. Kan förses med- varm-
vattenblandare.
Gummihjul, draganordn., lyftöglor.

Autom. o¡ieeld
fylln., puinp-
Omställbar för
med varmvatte
mixer.
Gummihjul, draganordn., lyftöglor,
parkeri ngsstöd.

Autom. oljeeldn.,
fylln., pump- o
Omställbar för
med ångmixer,
vâ rmvatte nbe reda re.
Gumm.ihjul,_ draganordn¡ng med pi-
vothjul, lyltöglor, parkeiingsstöd,

33s 130

390 170

215

245

BHP 1O
BHP 18
BHP 24
BHP 32
BHP 40
BHP 50
BHP 66

280 170 220320 185 240320 190 26s330 190 265340 t95 275360 220 310430 225 320

5,4
9,7

12,4
16,2
21,0
26,4
33,5

150 Htr.12-20 ko230 Htr. 2O-4s kã300 Htr. 20--4s kã410 Htr. 2035 kõ500 Htr.,to--€O kó650 Htr. .t0-80 kãBso Htr. 4o__€o k[

1.150 45:-
1 .700 63:-
2.200 72:-2.û0 72:-
2 950
3.700
4.300

i ndex-
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Fab¡ikat

BASSOE
(AB Bröderna B¿ck-
man, Kållered)

OSBY-TBIUMF
(Osbypannan AB,
Osby)

Kapacitet max

Beteckn. Eldyta kg kcafm¿ ånga/ tim
flm

3,5 L 3,5

7L 7

1C L t0

16 L 16

135 75.000

250 200 000

350 220.W

540 300.000

Htr. 7-14 k9

Hh. 11-23 kg

Htr. ll-23 kg

Htr. 2+-56

40.000 Htr. 2- S kg

55 000 Htr. 4-1.1 kg

170 110.0@ Htr. B,S-1S kg Ø 105 |S0

325 210.000 Hrr. t2-30 kg Ø 16 220

500 30:- eeldn. Eldnino m_

Bso 3o:_ T?,i,'J;,êil?iilTì,1
1.300 ,16:- ri'

ggnordning.

l.oso b7:- alumrnrum'

?F Fór fasta bränslen eiler olja. Sta_310 30:- tionâra eller med transportanord-
330 n¡ngar (undre v¡kt).
415 30:- vâgn, gummihjul,
gS0 30:_ 0 och LT-b00 med
s80 s0+L-500 2-hjut¡g,

1-2oo 4ô:- Kan förses med

1.450

Ol¡ebrännare
Format

cm

lbh

160 100 17s

240 t80 2W

260 180 210

280 200 235

Ø 57 159

Ø 65 198

Vlkt Hyres-

kg kostn.t)
Utrustning

T 22 2,5 60

T 23 3,5 85

T50 5

T 30 10

BHPL 1O 5.4
BHPL 18 9.7
BHPL24 12,4
BHPL 32 16:2

med
med

850
1.350
1.800
2.100
2.450
3.200
3.650

240
265
265
275
310
ó¿u

280 170320 185320 190330 190340 195360 220430 25

235
310
420
5t5
670
875

98.000
150.000
196.000
268.000
327.0û
42s 000
555.000

Htr. 20--45 kã
Htr. 20--45 kõ
Htr. 20-45 kõ

46:-
57:-

Auto mati sk õl i e-e ld n i rn
vattenpåfyllning och ír
Varmvatten batteri.

"'"if, 
jüli i*..tiå?: îïÍå'íì fl , *?So.'' 

-
BHPL 40 21.0
BHPL 50 26:4
BHPL 66 $:5

Htr. 40-80 kã
Htr. 40'--80 kã
Htr. 40--30 kõ

Tabell 2. LAGTRYCKSpANNOR (Enl. fabrikanternas uppg.)

Tabefl 3. ANGGENERATOHER (Enl. fabrikanternas uppg.)

Fabrikat Beteckn.

400-oES

Kapac¡tet

kg max
ånga/ tryck
tlm atõ

Brånsle Erf. an.
för- slutn.-

b¡ukn. eff.
ks/flm kW

Formât
cm

tbh
Vfkt Hvres-ks koitn.¡) Transportanordningar

CLAYTON F¡ô-e
(AB Svenska Ctayton iìõ-i6.sArngsás) BO_33

RO-s5
RO-7s IRO-110 1RO_175 2Steamin 460
Demon 2@
Steamin 760
Demon 100

[^?8?J:i[ "" 
Dcr 1so

x8í,:'"Ì,îB' Dc 2so
44:- 2^,9ummihjul, draganordning, lyft_

oo ¡or.
95:-

120
250
500
750

.100

.7W

.7ú
utim

Utim

120
180
500
000

4,5-t0
4,5-t 0
4,5-10
4,5-10
4,5--10
4,5-20
4,s-æ

2--4

2-4

l0-t 1

2t
21

lg _ g,g_8 ss 60 too 300

¿i3 i'tr l3s e: l$ 1Ëg ?,?5 cq fls ss #õ,2! g,q !q4 a2 r85 1.s0õifi- i:i l"¿ lî3 Z?Å lBff8,s 0,80 73 40 625 - 
ioo

15 1,0 80 60 640 150

165

2s0

l3

l7
5@

6m

1,0 170 90

2,2 150 122

100
100
76

89
185
2æ
216

200

I 0,615 t,030 3,7

15

g:-
55:-
95:-
90:-

r35 158ilo 285127 500170 94s

Försäljn. Mask¡nf:a
N E OLSSON
Stockholm

Ang-Bini
l,l5 ô50

,Z__Su¡1¡tr¡ut,. ståpvagnskoppting el_rer J gummthjul, dragharidtas.

Ang-Jenny

Ang-Jenny

120 I
120 I

7-10 1,0 t ss

7-10 bensin- 209
motor

9t 120 25
158 t58 880

44t-

44:-
30rgummihjul, draghandtag, lyftög-

iul, slåpvagnskoppl¡ng,

Ang-Janne 17 | ,5 1-2 80
(gasol) 3828 25 Bârbar.

3-10 22_25

3-10 22-2s

170

290

80 130 390

156 1s2 slo

2-hjulig, draganordn¡ng,
lWtöolor-

95:-

r) Med. hyreskostnad avses grundkostnad per byggdag enlhöjningar' ta 1963 Listans kostnad utan index-

l8



mark eller för att hålla tjälen borta.
Sådana åtgärder har mindre betydelse
för valet av ångalstrare.

Byggtorkar
De byggtorkar som används för upp_

värmning i olika utrymmen på byggèt,
och som för närvarande finns att tillgå,
kan vara oljeeldade, gasoleldade elier
elektriska. De förekommer med olika
utföranden, kapacitet och med eller utan
fläkt. Ofta är de utrustade med automa-
tik.

Oljeeldade byggtorkar har vunnit den
största spridningen. Detta i första hand
beroende på att deras kapacitet är väl
avpassad för fle¡talet behov på arbets-
platserna.

Gasoleldade och elektriska by ggtorkar,
som finns i marknaden, har genomgå-
ende mindre kapacitet än de oljeeldade
torkarna. De används därför i första
hand vid mindre byggnadsplatser och
vid uppvärmning i mindre utrymmen.
För att elektriska torkar skall vara eko_
nomiska erfordras dessutom lågt ström_
pris.

I tabell 4 presenteras data och prestan-

da för de byggtorkar som idag förekom-
mer på den svenska marknaden.

För att bjälklagsform snabbt skall
kunna rivas för fortsatt användning er-
fordras värmníng av den nygjutna be-
tongen. Till detta ändamål har oljeelda-
de byggtorkar visat sig särskilt lämpliga.
De har god effekt, är lätta att flytta,
fordrar relativt liten tillsyn och värmen
kan lätt fördelas till glika utrymmen.
Detta medför att de även ger relativt
god ekonomi.

Vid värmning av nygjutna bjälklag i
vanliga bostadshus kan en tork med
kapaciteten 50-60.000 kcal/tim. hålla
betongen hos 150-200 mz bjälklag vid
70-200 C ner till en utetemperatur av

-10o 
C, om fönster- och bjälklagstäck-

ningen är god.
Vanligen dras varmluftrör från tor-

karna in i olika utrymmen. Vid värm-
ning av nygjuten betong kan den ut-
tagna effekten ökas om rökgasavskilj-
ning icke används. Detta kräver dock att
arbete inte pågår i det utrymme, där
torken är placerad och att skötseln av
torken utförs regelbundet och noggrant
då nedsotning annars lätt uppstår. De

oljeeldade torkarna kräver för övrigt
alltid en viss skötsel 

- enligt tillverka-
rens instrukti vilken samtidigt
är bästa medlet mot krånglande torkar.

En byggnads centralvärme är inte all-
tid påkopplad, nar putsningsarbeten skall
utföras. Vid kallt väder måste då andra
värmningsanordningar till och vanligen
används byggtorkar. Alla förekommande
typer kan komma till användning. An-
vänds oljeeldade torkar, måste rökgas-
avskiljning användas. Aven om central-
värmen är påkopplad kan det ibland
vara e¡forderligt att öka värmnings-
kapaciteten med byggtorkar för att er-
hålla en snabbare uttorkning av putsen.
Vid övrig uttorkring, t. ex, för att för-
bättra uttorkningen före målning, är
också byggtorkar väl lämpade. över hu-
vud vid arbeten där uppvärmning er-
fordras vid kallt väder 

- 
planksättning,

golvslipning etc. 
- 

är byggtorkarna bra
och effektiva anordningar.

Andra uppvärmningsanordningar
på bygget

Gasolbrännare och flamkastare an-
vänds ibland, främst för kompletterande

Tabell 4. BYGGTOHKAR (Enl. fabrikanternas uppg.)

Avg. värme-

,ilåäfl* Luft- Luft. Brãns- Erf. an_' oms. temp. leförbr, slutn.
max. eff. vid m3/t¡m kg/flm eff. kw

rökgas-
avsk.

63 000 50 000 3 OO0 max 130

0,93 200 80 90 220 14:- Gummihjul, bärhandtag, lyftöglâ.

37 000 2 500

95.000 5.000

0,ô 148 56 80 t2s

|,6 217 80 112 260

14:- Helautomatisk rums- el. inblåsn.-
termostat.

2l:- Transporthjul, bärhandtag, lyftögla.

6--8 1,0 220 68 100 2s0

TA 3 81.600

vAP 70 81.600

1,5 107 61 13s 210

|,s 107 61 13s 210

14:- TA3 för halvautomatisk drift.
VAP 70 helautomatisk.

14:- Gummikl. hjul, bärhandtag, lyft.
oq ta.

rll/A st loo ooo(Uma Mek. Verkst SI/SB
AB, Uppsata) slis8

8-10
8-10
7-8

1,1 100 65 150 1401,1 150 ôs 150 180
1,1

l4:- Lunttândnino.
l4:- fransporthju"l, bärhandtag, lyftögla.

7:- Hjul, draghandtag, lyftögla.

ELEKTRISKA

FRICO
(Frico AB,
Parti I le)

(3 kw) 3 6s 42 s8 25
(5 lìwj s 6s 42 s8 25

(10 kw) 10 65 42 58 28
(15 kW) 1s 88 52 70 48
(25 kVVl 25 88 s2 70 s2

3kw
5kw

10 kw
15 kw
2s kw

2.580
4.300
8.600

12 900
21 500

1 200
1.2æ
1200
2 100
2 700

!:QQ Kan ansl. för termostatregl. 3 fas,
2:50 380 V Börstativ.
6:50

l) Med hyreskostnad avses grundkostnad per byggdag enl
höj n i ngar.

svenska Byggnadsentreprenörfören¡ngens Maskinl¡sta l963 Listans kostnad utan index-
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uppvärmningar. Gasolb¡ãnnarens effekt
vid t. ex, snötining är emellertid 1åg och
den blir därför dyrbar vid användning.
Flamkastare har något större effekt men
vid byggnadsplatser, där de använts, har
erfarenheterna ofta blivit negativa. Dess-
utom föreligge¡ alltid en viss brandrisk
vid användning av sådana apparater.

Effektiva täckningar har
stor betydelse

Täckningar på byggnadsplatser vinter-
tid kan utföras med två syften. Dels att
skydda material och byggnadsdelar från
snö och is, dels att förbättra effekten
vid uppvärmning.

Ett sätt att minska omfattningen av
den relativt dyra ångningen av snö och
is, sedan armeringen lagts ut på bjälklag
och i väggformar, är att täcka formar-
na med t. ex. presenningar sedan arme-
ringen utförts. Armeringen bör då 1ämp-
ligen utföras i tiden så nära betonggjut-
ning som möjligt. Tips om att snöfara
föreligger kan fås genom väderleksrap-
porterna. Materialupplag bör alltid hål-
las täckta.

Om en uppvärmning med byggtorkar
skall bli effektiv erfordras att fönster
och dörröppningar är väl täckta. Då
byggtorkarna avger värmen som varm-
luft med visst övertryck är det dessutom
nödvändigt, att tätt täckningsmaterial
kommer till användning. Det är således
inte lämpligt att täcka fönsteröppningar-
na med t. ex. säckväv, vilket var van-
ligt när koksgrytor användes.

En annan åtgärd som i hög grad för-
bättrar effekten vid värmning av nygjut-
na betongbjälklag är att bjälklagen iso-
Ieras på översidan. Lämpliga material
för intäckningen är de speciella mineral-
ullsmattor som finns, vassmattor eller
presenningar på bräder.

I detta sammanhang bör observeras
att en täckning med högisolerande mate-

20

rial i samband med gjutningen klarar
frostsäkerheten hos betongen men är vid
kall väderlek vanligen inte tillräckligt,
om formen måste rivas snabbt. Då måste
värmning med byggtorkar vanligen till-
gripas. För att kunna bedöma erforde¡-
liga åtgärder och lämplig formrivnings-
tid bör därför temperatu¡en i betongen
kontrolleras kontinuerligt.

Anordningar för uppvärmning
av bodar

Enligt den inventering av anordningar
vid vinterbyggen i Norrland som Bygg-
forskningen utförde 7962 var elektriska
varmluftaggregat de vanligaste anord-
ningarna för bodvärmning. De är utan
tvekan också den bekvämaste anord-
ningen. Med den termostatreglering som
förekommer sköter sig anläggningen helt
på egen hand. Om elektrisk uppvärmning
är det mest ekonomiska âr dock helt
beroende av strömpriset på orten. Redan
vid ett strömpris av 5-6 öre,/kWh kan
det vid normala bodar för c:a 40 man
vara ekonomiskt fördelaktigt att välja
en annan uppvãrmningsmetod. Då står i
första hand oljeeldade anordningar till
bttds. Varmlultspannor är lämpliga upp-
värmningsanordningar vid större arbets-
platser. Anläggningarna kan vanligen ut-
föras med automatisk reglering, varvid
skötselkostnaden blir låg.

Oljeeldade kaminer är billiga i drift
men kräver relativt omfattande skötsel.
Vid mindre enheter är de ett gott alter-
nativ. Det finns speciella robusta barack-
kaminer försedda med rökgasavskiljning.
Data och prestanda för i marknaden
förekommande anordningar för bod-
värmning presenteras inte här, då an-
talet fabrikat och typer är mycket om-
fattande.

Beträffande varmluftpannor hänvisas
till Svensk Byggkatalog 6:3, VVS-varor,
kap. X (56) och 6:4, Byggmaskiner, kap.
15 c.

Elektriska varmluftaggregat förekom-

En god täckning av nygjutna bjälklag
höjer starkt effekten vid värmning med
byggtorkar.

mer med effekter frân 3-25 kW och av
fabrikaten Bahco, Frico och GEC.

Anordningar för vinterberedskap
Vilka maskiner som erfordras hos en

byggnadsfirma för att en tillräcklig vin-
terberedskap skall uppstå är starkt be-
roende av firmans storlek och produk-
tion. För att beredskapen skall vara full-
ständig erfordras en ångalstrare åt-
minstone på varje bygge, där betong-
gjutning pågår under köldperioden. Dess-
utom erfordras byggtorkar till det antal
som är erforderligt för värmning av den
nygjutna betongen.

Viss omplacering av maskiner mellan
olika arbetsplatser beroende på olika
tidplaner kan tänkas ske under vinter-
säsongen. Det bör dock ihågkommas att
om det snöar på en arbetsplats inom
en ort, så snöar det vanligen även på de
övriga arbetsplatserna inom o¡ten.

Det har visat sig att även om fabriks-
tillverkad betong används, är det nöd-
vändigt att ha en ångalstrare vid bygget

- de minsta byggena undantagna 
- för

snörengöringen om störningar inte skall
uppstå. Det kan härvid, åtminstone i
Sydsverige 

- vara tillräckligt med en
liten ånggenerator. Erforderliga antalet
byggtorkar varierar med de pågående
arbetenas art. Största antalet krävs dock
vanligen vid värmning för den nygjutna
betongen.

Den beredskap som här åsyftas är att
även en längre köld- eller snöperiod kan
avklaras ùtan att stillestånd uppstår. I
norra och även i mellersta Sverige är
denna beredskap idag tämligen god. Spe-
ciellt i norra Sverige vore det omöjligt
att bygga hela året, om inte erforderliga
maskiner för uppvärmning fanns till
hands. Däremot har det visat sig bl. a.
vid några svåra köldperioder att bered-
skapen i Sydsverige ka¡ anses dålig. Det
fordras emellertid inte många stille-
ståndsdagar för att en investering i ma-
skiner skall vara lönsam. I



Att arbeta utomhus vintertid medför stora
fysiska påfrestningar. Det är viktigt att

man är rätt klädd och även i övrigt väl rustad.
Paralleller med skogsbrukets arbetsförhållanden

ligger nära till hands. Synpunkter på dessa
frågor, anpassade till byggarbetsplatsens

förhållanden, lämnas i denna artikel av
professor Nils Lundgren (t.v.),

Arbetsfysiologiska institutet, och
jägmästare Ed d i e p I evi n, lnstitutet för

skogsteknik ll vid Skogshögskolan.

Att arbeta ute på vintern
I Alla de tidigaste civilisationerna låg
i behagligt varma trakter. I själva ver-
ket låg de vanligen förvånansvärt nära
21-gradersisotermen, d.v.s. på platser
där naturen bjuder på vanlig rumstem-
peratur utomhus (1). När människan lär-
de sig konsten att hålla sig varm genom
bättre hus, kläder och uppvärmningstek-
nik, övertogs initiativet ifråga om tek-
nisk och annan utveckling av folkslag
från svalare delar av jorden. Totalt sett
i arbetslivet spelar numera köldproble-
men en ganska underordnad roll; det är
tvärtom värmeproblemen som domine-
rar. Industrin i vårt kyliga land har i
själva verket en stor fördel framför
många andra länder genom att den na-
turliga avkylningen på ett billigt sätt bi-
drar till dräglig miljö och effektivt arbete
i järnverk och gjuterier m. m.

Ironiskt nog har emellertid en av de
grupper som hjälper till att skydda and-
ra mot kylan fortfarande köldproblem.
Vi syftar på byggnadsarbetarna och vin-
terbyggandet och skall i fortsättningen
diskutera vilka dessa problem är och hur
de kan läggas tillrätta.

Arbetstyngden
När vi på fyrtiotalet studerade skogs-

arbetarnas energiförbrukning fann vi att
de i genomsnitt gjorde av med 5.900
kilokalorier om dygnet på vintern och
5.200 pãt sommaren (2). Eftersom åt-
minstone 2.000 av dessa kalorier går åt
till "tomgång" och fritidsaktivitet, blir
skillnaden ifråga om a¡betskalorier över-
raskande stor: värdet är inte mindre än
2O /o högre vintertid.

Denna skillnad beror säkert på många
saker. Bl. a. är det lättare för hjärtat att
klara en hög syretransport till musklerna
i kyla än i vârme. I det senare fallet
tas nämligen en större del av blodom-
loppet i anspråk för att transpo¡tera ut
kroppsvärmen till huden. Skogsarbetar-
na har i medeltal samma puls i arbetet
sommar och vinter (c:a 725 slag/min.),
och detta betyder att det finns ,,fysiolo_

giskt utrymme" för flera kalorier vinter-
tid. Säke¡t gäller samma resonemang för
många byggnadsa¡beten. I våra studier

etare på
att puls-
tämligen

oberoende av årstiden (3).

Fysiologisk arbetsekonomi
Det framgår att en viss kyla vid tyng-

re arbeten i och för sig är ganska bra,
om kroppens problem bara består i att
frigöra energi. Ett lika viktigt problern
är emelle¡tid hur effektivt kalorierna kan
omsättas till praktisk arbetsprestation.
Här kan man tyvärr peka på flera fak-
torer, som kan försämra kroppens verk-
ningsgrad på vintern. Hit hör en sådan
enkel sak som halka. Detta illustre¡as av
fig. 1, I vilken resultat plockats ihop
från olika undersökningar vid AFI rö-

gång (4, s).
pptagning på
skäligt värde

för en genomsnittsman vid gång, fram-
går av diagrammet, att denna nivå på
det idealiska underlaget (torr asfalt elÈr
"rullande matta" i laboratoriet) motsva-

Fig. 1. lnverkan av
underlag och kläde-
dräkt på syreupptag-
ningen vid gång.

rar en gånghastighet på ungefär 105 m/
min., på en något halkig landsväg 96 ml
min. och på en upptrampad stig i djup
snö 63 m/min.

En annan illustration av halkans be-
tydelse får vi av undersökningarna av
kärrningsarbete i byggnadsindustrin (6).
Bl. a. påvisades, att samma arbetspresta-
tion med samma kärra på en isig land-
gång kunde kosta kroppèn inemol 30 To
flera kalorier än på torr plank. Att hålla
underlaget halkfritt och ev. använda
broddar (fig. 2) löaar sig säkert ofta me-
ra ân man tänker på. I det sammanhang-
et kan också nämnas, att det årligen i
svensk industri inträffar mer än 15.000
olycksfall i arbete på grund av halka,
varför skyddssynpunkterna är väl så vik-
tiga som effektivitetsförlusten.

Ytterligare en sak, som i rörliga yrken
kostar extra kalorier på vintern är att
man har att bära på tyngre och otymp-
ligare kläder. Klädernas betydelse an-
tyds i fig. 1, där den ökade energikost-
naden när man går i en gruvort dels
beror på kläder, hjälm, pannlampa och
batteri, dels sammanhänger med syllar
och halkigt underlag. I vårt laborato-
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m /min
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rium har några specialstudier gjorts över
dessa frågor. Sålunda fann Zenk octr
Qvennerstedt (7), att syreupptagningen
vid ofö¡ändrad gånghastighet ökade med
0,06 liter per minut vid en ökning av
skodonsvikten med I kg. Samma viktök-
ning av kläderna gav enligt Lindholnt
(8) en motsvarande ökning av syreupp-
tagningen på 0,03-0,05 l/min. Tunga
stövlar och skyddskläder kan sålunda
ibland innebära, att det kostar l0 7o me-
ra kalorier att klara ett rörligt kropps-
arbete. Riktigt konfektionerade och lät-
ta kläder av rätt material spelar därför
en inte helt oväsentlig roll när det gäller
att nedbringa kalorikostnaden per pres-
terad arbetsenhet i tyngre byggnadsyrken
vintertid.

Stíllasittande arbete
En annan typ av problem har natur-

ligtvis den ökande personalgrupp, som
sitter stilla och manöv¡erar maskiner.
Att man kan frysa i ett sådant arbete
är ganska självklart, och vi brukar ibland
se detta illustrerat rent siffermässigt.
Som ett exempel kan nämnas en lok-
förare på utfraktsnivån i en större mel-
lansvensk gruva som vi nyligen stude-
rade. Lufttemperaturen var c:a 5", och
mannens kroppstemperatur var vid ar-
betsskiftets början 37', men hade efter
3-4 timmars arbete gått ned till c:a
36". Inom parentes har man goda möj-
ligheter att studera effektiviteten av klä-
derna i detta avseende genom sådana
mätningar i kombination med registre-
ring av hudtemperaturen på olika, punk-
ter, något som vi i vårt laboratorium
bl. a. utnyttjat i en utredning rörande
lämpliga gruvarbetarkläder (9).

VINDHASTtGHEf, n/sek
20

- 1¿00

Fig. 2. Brodd som
provats vid bygg-
nadsarbete.

Särskilt när man kommer upp i åren,
blir man naturligtvis känslig för att sitta
och bli utkyld, och inte minst med tanke
på att medelålde¡n är ganska hög i byge-
nadsarbetarkåren är det säkert väsent-
Iigt att göra vad man kan för att ordna
med varma kläder, uppvärmda förar-
hytter och säten samt skydd mot drag.

Ifråga om inverkan av drag citerar
vi professor Hans Ronge (ur den utmärk-
ta boken "Människa och miljö", Tiden
1962): "Yid starkare lufthastigheter så-
som utomhus i vind och storm kan 'vind-
avkylningsdiagrammet' (ÍiS. 3) användas
som en grund för bedömningen av av-
kylningsverkan och eventuell förfrys-
ningsrisk. Siffro¡na på de böjda kurvor-
na anger avkylningsverkan i kalorier per
m2 och timme på naken hud. Risk för
lokala kylskador på exponerade hudom-
råden inträder då avkylningsverkan upp-
går till ca 1400 kalorier; vid stark vind
inträffar detta då lufttemperaturen är
lägre än 

-7", vid svag vind på några
sekundmeter däremot först vid 

-30. el-
ler ännu kallare. Observera också att
frisk vind mellan 10 och 15 sekundmeter
vid f 15" lufttemperatur erfares lika ky-
lig mot huden som nollgradig luft vid
någon sekundmeters vindstyrka. Som
mått på vinterkylan är uppenbarligen
vindavkylningsfakto¡n vida bättre och
mera upplysande än enbart lufttempe-
raturen".

Vi skall i det här sammanhanget pas-
sa på att ge den fysiologiska förklaring-
en till att man måste kasta vatten oftare
än annars om man blir kall, något som
säkert många av läsarna erfarit. Njurka-
nalernas första del utsöndrar hela tiden
stora mängder av starkt utspädd urin.

Längre ned i njurkanalerna sugs emel-
lertid större delen av vattnet tillbaka till
blodet, varvid urinen blir mera koncen-
trerad och får sin mera praktiska slut-
volym. Denna återresorption av vatten
kontrolleras av ett hormon från det und-
re hjärnbihanget, som emellertid häm-
mas i kyla. Det rör sig här sålunda om
en speciell aspekt på problemet kyla och
spilltid.

Kalla händer 
- vibrerande verktyg

- fingerprecision
Att hålla händerna varma âr ett vik-

tigt problem i många utomhusarbeten.
Bl. a. gäller detta då man arbetar med
vibrerande verktyg. Personer med så-
dant arbete löper viss risk att få kärl-
kramp i fingrarna. Dessa besvär yttrar
sig på så sätt, att fingrarna vid kyla
eller viss typ av ansträngning blir blod-
tomma och vita, varjämte smärtor och
nedsatt precision ingår i bilden.

Bl. a. tycks personer som arbetar med
handhållna pneumatiska borrmaskiner
vara särskilt utsatta. Från en undersök-
ning i en svensk gruva anges sålunda,
att 52 Vo av borrare som arbetat mer
än ett år och 7O Vo som arbetat mer än
5 år hade vissa besvär av den här typen
(10). Också bland skogsarbetare (motor-
sågarna!) börjal det nu dyka upp en-
staka fall n-red kärlkramp, även om man
i en nyligen utförd undersökning på en
större grupp skogsarbetare inte fann någ-
ra säkra tecken på definitiv kärlsjukdom
p. g. a. arbetet (11).

Under alla förhållanden har man an-
ledning lägga märke till i byggnadsbran-
schen dels att personer, som arbetar med
luftverktyg, kan râka ut för symtom på
kärlkramp och dels också att äldre per-
sone¡ ofta är särskilt känsliga därför att
de p.g.a. åderförkalkning har sämre
utgångsläge än de yngre. Av vikt är
slutligen, att kombinationen kalla och
våta händer 

- vibrationer är särskilt
ogynnsam.

I förebyggandet ingår som en viktig
del att hålla händerna varma och torra
med lämpliga handskar. Vidare bör man
i möjligaste mån se till att vibrationerna
inte överförs till händerna. Handska¡na
bör sålunda vara madrasserade på in-
sidan. Lovande försök med speciella
handtag på borrmaskinerna har gjorts
vid LKAB i Kiruna (12).
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En annan viktig effekt av kalla fingrar
är naturligtvis att känseln och precisio_
nen blir nedsatt. Detta är ett av de få
områden, där man verkligen påvisat, att
kroppen fysiologiskt sett kan vänja sig
vid kyla (13). Bl. a. har engelsmannen
Mackwort h konstaterat, att uton-rhusfolk
klarar sig bättre än inomhusfolk, och

Fig. 3. "Vind-kyl- det finns vida¡e undersökningar som vi-
diagram" enligt sar att eskimåernas händer klarar kylan
Siple. Kurvorna särskilt bra.
sammanbinder de Även om en sådan tilivänjning säkert
komb¡nationer av existerar (vilket t. ex. förklarar att man
lufttemperatur och kan träffa skogsarbetare som a¡betar
vindstyrka som ger utan handskar i 25 graders kyla), är det
samma avkylnings- viktigt både med hänsyn till olycksfalls-
effekt på naken hud. risker och arbetsprecision, att det finns
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bra arbetshandskar tillgängliga för pre-
cisionsa¡beten i kyla. Man har här inom
det civila arbetslivet säkert alldeles för
litet beaktat de lösningar som utarbetats
inom den militära klädforskningen och
som t. ex. möjliggör för flygmekaniker
att göra ett fint fingerarbete även om
det är nedå't fyrtio grader kallt.

Sjuklighet och kyla
Det är välbekant, att förkylningssjuk-

domarna är särskilt vanliga under den
kalla tiden av året, men ingenting talar
för att folk med utomhusarbete skulle
ligga sämre till i detta avseende än and-
ra. Som exempel kan nämnas, att man
i en jämförelse mellan skogs- och indu-
striarbetare i åldern 35-50 år fann, att
svårare infektionssjukdomar i andnings-
organen förekom i ungefär samma ut-
sträckning i de båda grupperna (14).
Detsamma gällde många andra sjukdo-
mar som reumatism och ryggbesvär etc.

Aven om man sålunda inte har fog
för att påstå, att utomhusarbetet i och
för sig skulle bidra till någon ökad sjuk-
lighet, är det dock självklart att perso-
ner som redan är förkylda och reuma-
tiska eller har ont i ryggen etc. får slita
mera ont i kyla, väta och blåst än i
mera behaglig omgivning. Vi har även
i dessa sammanhang att tänka på de
äldre. Som ovan nämnts är de dessutom
på grund av åderförkalkning särskilt
känsliga för att få kalla händer och föt-
ter. Allt detta tjänar till att understryka
vikten av köldskydd samt lämpliga klä-
der, skor och handskar.

Ett annat hälsoproblem, som man har
att beakta på vintern, gäller de ökade
risker för inandning av damm och
avgaser rn. m., som kan uppstå om man
täcker in arbetsplatsen mot kyla och
drag utan att samtidigt tänka på ven-
tilationsbehovet.

Kylskador
Det är i och för sig ganska ovanligt,

att vana utomhusarbetare råkar ut för
kylskador. Efte¡som felbehandlade kyl-
skador ibland orsakar långvariga sjuk-
skrivningar och besvärliga infektioner,
kan det dock vara på sin plats att något
beröra dem.

Den första viktiga regeln är att man
under inga förhållanden skall gnida
en kylskada med snö. Skinnet måste hål-
las helt, och det skadade hudområdet
skall så snart som möjligt värmas upp
igen till normal temperatur. Detta kan
ske genom att man försiktigt baddar
med ljummet vatten (inte över 42"!).
Uppvärmning framför öppen eld kan
däremot vara riskabel. Om en person har
förfrusit händer eller fötter, kan försik-
tig massage från bålen utefter extrimi-
teten vara till nytta (obs! massera aldrig
det förfrusna området). Mjuka rörelser
i lederna är också av värde, likaså varm
dryck och åkarbrasa. Behandlingen skall
ske i ett varmt rum. Personer med för-
frusna fötter får inte gå utan skall bä-
¡as! Den allra viktigaste regeln är emel-
lertid att man aldrig skall bagatellisera

en kylskada. Man skall söka läkare så
snart som möjligt, och ingen av de nyss
nämnda åtgärderna får försena läka¡be-
söket.

Kost och kyla
Vi som lever i ett kallt land är givet-

vis vana vid att rykande varm, bastant
och fet mat hör ihop med vintern. Att
det kan gå åt flera kalorier i kropps-
arbete vintertid har redan tidigare dis-
kuterats. Det finns också en del under-
sökningar som talar för att människor
och djur står emot kylan litet bättre om
kosten är extra fettrik, men resultaten
tillåter knappast några säkra slutsatser.
Att vitaminbehovet skulle vara större i
kyla torde inte vara bevisat. Aven om
de mera vetenskapliga aspekterna på
problemet kost och kyla sålunda är tâm-
ligen magra, kvarstår givetvis det fak-
tum, att det är extra viktigt på vintern
att få i sig varm mat och dryck på rätt
tid i behagligt uppvärmd miljö.

Kläder
I Danmark har man börjat med syste-

matiska utredningar rörande arbetsklä-
der för byggnadsbranschen (se bl. a.
Byggeindustrien, 1964, nr 15, sid. 848).
Det är säkert värdefullt även i Sverige
att ta upp liknande frågor. Bl. a. finns
en rad erfarenheter från andra bran-
scher, som har viss tillämpning på bygg-
sidan. Utan att här gå in på fysikaliska
egenskaper hos olika material, skall vi
illust¡e¡a detta genom några exempel på
vad som kommit fram i det svenska
skogsbruket.

Standardklädsel
Fig. 4. visar en vinterutrustning ut-

formad i Västerbotten, den s. k. Volgsjö-
dräkten, som är tillverkad av bomulls-
gabardin och vadmal i kombination,
båda impregnerade. Streckningen anger
gränser för förstärkning av för förslit-
ning eller väta speciellt utsatta partier.
Fig. 5 visar hur ett effektivt snölås
åstadkommes med ett kardbo¡rlås. Frg. ó
illustrerar att blusens ryggparti består
av tre lager, som säkerställer dels till-
räcklig värmeisolering och dels luftven-
tilation under ytterskiktet. Dräkten finns
också med en tunnare jacka för höst-
och vårbruk.

I fi7. 7 har en vanlig vadmalsjacka
kombinerats med s. k. snödjups-byxor.
Dessa är tillverkade av mollskinn och
försedda med impregnerade getskinns-
förstärkningar å ben och stuss (se streck-
ningen å bilden). Byxbenen är dubbla
nedtill, och tätning mot snö åstadkom-
mes genom att den yttre delen dras åt
utanpå stöveln med en rem.

Gemensamt för båda byxtyperna (fig.

Bilderna uppifrån :

Fig. 4. Volgsjödräkten.
Fig 5. Kardborrlås för tätning mot snö
Fig 6. Volgsjödräktens blusrygg består
av tre lager
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4 och 7) är, att de är höga i livet så att
korsryggen skyddas mot kyla.

Det är naturligtvis viktigt vid många
utomhusarbeten, att man kan variera
skyddet efter arbetstyngden med hjälp
av knappar och blixtlås. Ifråga om ex-
tra plagg kan bl. a. nämnas, att det nu-
mera finns mycket lätta nylonpälsar,
som är lika varma som fårskinnspälsar.

Regnkläder
Fig. 8 visar en hel skyddsdräkt, som

passar bra för måttligt tungt arbete och
är konfektionerad så att rörligheten blir
god. Problemet att släppa ut kropps-
värme och kroppsfukt har man löst bl. a.
genom ventilationsöppningen på ryggen.
De delar av byxorna, som täcks av jac-
kan, âr gjorda av tunt bomullstyg.

Vid tyngre arbete bör regnklädseln
vara luftigare, och fíg.9 visar ett rygg-
och bröstskydd i kombination med byx-
or av plastbelagd väv med överdelen
bestående av bomullstyg.

Underkläder
PÊt fig. 10 ser man en speciell brynja,

konstruerad av docent Bertil Wedin.
Kombinationen mellan grova vertikala
trådar och fina horisontala garanterar
utvãdring av fuktig luft från huden ge-
nom att man erhåller ett stort antal öpp-
na kanaler. Observera vidare, att tröjan
?ir tillräckligt lång och försedd med är-

Ifråga om underkläder kan också
nämnas, att det finns norska ställ av
tröjor och benkläder utförda i nylon-
päls. Dessa är mycket lätta och sam-
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TILL VANSTER: Fig. 7. Snödjupsbyxor
i kombination med vanlig vadmalsjacka.
OVAN: Fig. 8. Hel regnsþddsdräkt för
måttligt tungt arbete. Observera ventila-
tionsöppn¡ngen på ryggen.
OVAN TILL HOGER: Fig. 9. Regn- och
snöskydd för tyngre arbete.
TILL HOGER: Fig. 10. Vinson-brynja en-
ligt docent B. Wedin.

tidigt så varma, att de lämpar sig bra
t. ex. för tlaktorförare i stark kyla.

Huvudbonader
Pä fig.7 ses en perforerad hjälm, som

är lämplig både vid tyngre arbete i kyla
och vid varma arbeten. Nackskyddet på
hjälmen är en bra detalj i kallt och vått
väder.

Handskar
Ifråga om arbetshandskar hänvisas till

tillverkarnas broschyrer. Vi vill emeller-
tid påpeka, att det tills vidare knappast
finns några vibrationsdämpande hand-
skar i marknaden, som samtidigt medger
någorlunda fint fingerarbete.

Skodon
Fig. 1 1 visar några typer av skydds-

skodon med inbyggd ståltåhätta och
stålgelänk i hålfoten. De två vänstra ty-
perna är särskilt lämpade för kyla och
väta genom att lädret på fot- och ankel-
partiet är överdraget med cellgummi.

Dessa skodon hör till de lättaste och
smidigaste i sitt slag i marknaden.

För exceptionellt kallt väder är s. k.
laddor (norrländska filtskor) de bästa ur
värmesynpunkt, men de har den nack-
delen, att de inte finns i skyddsutfö-
rande.

Fig. 12 visar en inläggssula av genom-
bruten plast, som kan bidra till att hålla
fötterna varma och torra. En speciell
fördel är att sulorna är lätta att torka.

Fig. 13 slutligen demonstrerar en typ
av socka, som är flossad på insidan och

Fig. 11. Skyddsskor för olika slags väder.



mycket varm. Det visar sig, att floss_
ningen håller bra i tvätten.

Kläd- och skovård
Hur bra kläder och skodon man än

skaffar, är resultatet dock i hög grad be_
roende på hur väl de sköts betr. tvätt_
ning och torkning etc. Värmeisoleringen
i strumpor och skor försvinner då deblir blöta.
det torkas
40"). r d
nämnas, at
termostatreglerade skotorka¡e.
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Murning . . . forts. lrån sid. II
upplag så att de inte suger vatten från
marken. Detta gäller även då murste_
narna befinner sig på ställningarna.

Varmt bruk måste användas.. ,

Bruket skall vara uppvärmt och nor_
malt anser man det vara lämpligast om
bruket håller +20"C då man använder
det för murning. Det anses att murbru_

rän
aren,
risk

rerar

mentet i bruket medför också 
"r, 

un.S!-
utveckling, som bidrar till att hålla fog_
bruket varmt. Högre cementhalt på vii_
te¡n är alltså även av denna aniedning
gynnsam.

Numera levereras murbruket ofta fär_
digblandat från fabrik, och på vinte¡n
måste man därför beställa vÀrmt bruk.
Man måste också se till att b¡uket hål_
ler sig varmt i laven. Laven skall vara
så tät och väl isolerad som möjligt och
helst hållas täckt. Man ken även värma
bruket i laven med ångslinga eller elekt_
riska element eller ha laven inbyggd i
ett skjul som hålls uppvärmt. Efiersom
man normalt arbetar med cementhaltigt
bruk får man inte beställa mer b¡uk ä-n
vad man kan förbruka under högst 4
timmar.

Brukets temperatur är en av de vik_

tigaste faktorerna för att uppnå ett gott
resultat, och man bör därför noggrant
hålla uppsikt över att det inte Uti fOr
kallt.

... och murkrön skyddstäckas

snabbare avkyls. Vid uppehåll i arbetet
bör murkrön skyddstäckas för att hind_¡a nedfuktning och ev. isbildning på
murstenarna.

Vid lämplig kombination av murste_

i regel inte murar under 
-5.C i södra

Sverige, under
och under 

-15sa skillnader b
norrlänningarna
utan även på in
tiv luftfuktighet, och det är tänkbart att
den fysiologiska temperaturgränsen är
densamma i hela Sverige.

liven färdigmurat murverk måste be_
handlas med viss omsorg. Det har näm_
ligen visat sig att frostskador ofta berorpå att mu¡verket utsâtts för onormalt

mycket vatten under byggnadstiden, an_
tingen genom att vatten fått rinna från
bjälklagen ned på murverket eller att
regnet träffat det oskyddade murverket
mera än vad som sker när huset är fâr_
digbyggt. Man bör därför se till att vat-
tenavrinning från bjälklag är sådan att
vatten inte samlas i murverket.

Armerat murverk får ej frysa
Det anses i regel att stor vattensug_

ning hos stenarna medför sämre viã-
häftning mellan stenar och bruk. Efter-
som vintermurningstekniken bygger på
sugförmågan hos murstenarna, får mãn
nog räkna med att vidhäftningen inte
blir särskitt bra, men den torde vara av
samma storleksordning som på somma_
ren, om man inte fuktar stena¡na då.
Vid den murningsteknik som vi vanli-
gen tillämpar i Sverige är troligen vid-
häftningens betydelse för murverkets tät-

För armerat murverk är man be¡oen_
de av en god vidhäftning, och man bör
på sommaren vattna stenarna för att
uppnå denna vidhäftning. Vattning av
stenarna kan ju inte komma ifråga på
vintern och i BABS anges därför ÌOljì_
riktigt att armerat murverk inte få¡ ut-
föras på vintern om risk för frysning
föreligger vid murningen. r
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Sverige är inte det enda landet som har att brottas med
vinterbyggandets specieila svårigheter. I frera andra ränder har
stort arbete lagts ner på att behärska dem. En summering av detta
lämnas här av civilingenjör Fo I ke Ka rl ef o rs,
Statens institut för byggnadsforskning, Umeå.

I Det stora intresse som de senaste
tio-femton åren ägnats vinterbyggnads_
problem är icke någon isolerad svensk
företeelse. Overallt i världen där man

manslutning av laborato¡ier och prov-
ningsanstalter inom byggnadsfacket. RI_
LEM
med
turer
sin ve
gor, 2. betongteknologi och 3. praxis vid
vinterbyggnad, metoder och utrustning.

Inventering i nio länder
För vidare arbete med "praxis vid

vinterbyggnad, metoder och utrustning",
behövde man en inventering av vad de
olika ländernas byggfackfolk använde
för utrustning och metoder vid byggande
i kall väderlek. Detta var anlednìngen
till att sekretariatet för RILEM;s vinter-
byggnadskommitté år 1957 sände ut ett
frågeformulär för att kartlägga dessa
metoder och den utrustning som an-
vändes vid gjutning av betong vintertid.
Svar på detta frågeformulär kom från
nio länder, nämligen Kanada, Danmark,
Finland, Frankrike, Västtyskland, Neder-

Fig. 1.
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Utländska erfarenheter
av vi nterbygg n ads probl em

länderna, Norge, Sverige och Schweiz,
däremot tyvärr inte från Sovjetunionen
och Polen. Speciellt Sovjetunionens ute-
blivande svar var beklagligt eftersom
man där har ägaat stor uppmärksamhet
åt dessa problem.

Svaren på frågeformuläret gav ett
mycket heterogent och svårbearbetat ma-
terial. En bearbetning har emellertid
gjorts och det huwdsakliga resultatet
av denna inventering framgår av fig. 1

och 2. Fig. 1 visar högsta tillämpade
temperaturer för delmaterial och färdig
betong, standardcement. I figuren är
också inlagd motsvarande temperatur-
uppgifter enligt den rekommendation,
som RILEM:s kommitté för vinterbe-
tonggjutning har utarbetat. Denna kom-
mitté rekommenderar en maximitem-
peratur i blandad betong av *25o. Sve-
rige och Finland har tagit konsekven-
serna av sitt hårda klimat och godkänner
+40o i den färdiga betongblandningen.
RILEM rekommenderar som synes en
vattentemperatur av max. * 600, Sverige
har samma rekommendation medan
Frankrike och Kanada tillåter + 80o.
Eftersom värmning av vattnet är den
mest ekonomiska metoden för att höja
temperaturen hos betongblandningen, är
en hög tillåten vattentemperatur önsk-
värd.

Fig. 2 redovisar föreskriven erforde¡-
lig förhärdningstid i olika länder. RI-
LEM:s rekommendationer anger vid ett
vâttencementtal av 0,7 och standardce_
ment, 60 enheter, medan Kanada fordrar
ôver 90 enheter, Schweiz över 100 och
Frankrike nöjer sig med 20. Sverige
kräver 45 enheter, vilket ju motsvarar
*5o under tre dygn. RILEM har nog-
grannare penetrerat detta problem och
har angivit värden för olika cement_
sorter och olika vattencementtal. Som
framgår av fig. 3 rekommenderar RI-
LEM vid ett vattencementtal 0,7 en
temperatur av * 10o under omkring 3
dygn. Detta ger 60 enheter.

I Sverige användes utan större be-
tänkligheter kalciumklorid i praktiskt
taget alla slags husbyggnadskonstruk_
tioner. Inventeringen har givit vid han-
den att enligt bestämmelserne i resp,
Iänder fick kalciumklorid användas utan
restriktioner i två länder, med vissa
restriktioner i fem länder och icke an_
vändas i två länder. I praktiken anvàn-
der ma¡ kalciumklo¡id i sex 1änder,
medan tre länder icke använder kalcium-
klorid. Man anger i samtliga fall en
tillåten maximal dos av 2 Vo kalcium-
klorid av cementvikten, vilket motsva-
rar 7/2 Vo kemiskt ren vattenfri kal-
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ciumklorid. RILEM:s rekommendationer Fig. 3.är avsevärt restriktivare än dessa aktu_
ella föreskrifter och praktiska tillämp-
ningar. Rekommendationerna avrådèr
från att anvãnda kalciumklorid vid nor_
malt armerad betong och rekommende_
rar förbud mot användandet av kal-
ciumklorid i förspända konstruktioner.

Kanada: cirkustält och kassuner
Efter denna allmänna redovisning av

några rekommendationer och meloder
finns skäl att ytterligare redogöra för
förhållandena i Kanada, Englánd och
Danmark.

Som framgår av inventeringen är Ka_
nadas byggfackfolk mycket försiktiga
vid arbete med betong och kalkbrùk

hårda krav, som har medfört att mani Kanada ofta använder sig av metoden
att bygga i kassuner eller genom att
sedan stommen uppförts förse den med
provisoriska täckningsmaterial så att ar_
betsrummet kan värmas, fig.4 oeh 5.

En shre har t. ex.
funnithans Jål 'åilJ"å
färdigställdes tidigt i februari och täItet
reste
bvgg
+50
gtck 

s av byggaren till
fördelarna ansågs

De extrakostnader som här angivits
förefaller låga och troligen ä¡ Mr
Crooker's på Kanadas Byggforsknings_
institut uppskattning av extrakostnad;n
till mellan 5 och 10 7o av totala bygg-
nadskostnaden betydligt mera ¡ealistisk.
f senare publikationer från Kanada bl. a.
en i februari 1964 av Robert Legget,
chef för Kanadas Byggforskningsinstiiut,
redovisas för 100 entreprenader att för
provisoriska kassuner ligger medeltalet

1

k
h
tionen för minst fem hus.

En anledning till att använda dessa

under perioder med sträng kyla och
med lite eller inget skydd, men att man
också har fått skador rapporterade, som
gör att man anser sig böra skydda mur_
verket från frysning åtminstone under
48 timmar. Som tidigare nämnts så
torde restriktionerna vid betonggjutning
vid låga temperaturer medförá att dã
kanadensiska byggarna undkommer en
mängd besvärligheter från myndigheter_
nas sida om man så att säga undviker
låga temperaturer genom att innesluta
arbetsplatsen på sätt som här ovan be_
skrivits. Man har även använt plast_

skydd som man blåser upp med bygg.
torkar på sanìma sätt som nar anvenis
i Europa. Även den i Sverige så fögá
uppskattade lift slab metoden använãs
flitigt av de kanadensiska byggarna vid
vinterbyggnad.

Monteringsbyggeri
Givetvis arbetar man intensivt på att

utveckla monteringsbyggeriet i Kãnada.

använda den som kassun.
Mot bakgrunden av den obenägenhet

som den svenska byggnadsmarknaden
visar mot kassunbyggen och lift slab
metoden m. m. är de kanadensiska siff_
rorna förvånande. Tyvärr är siffrorna
också mycket dåligt underbyggda i ar_
tiklarna. Man borde därföi 

-närmare

undersöka det kanadensiska tillväga_
gångssättet för att vara klar på hur mËr_
kostnaderna blir vid olika metoder för
kassunbyggen.

45
ERFORDERLIG FöRHARDNING, DYGN

Åretruntbyggande Englands
enda chans

Klimatet i Kanada liknar det nord-
svenska klimatet, och man måste vända
sig mot Danmark och England för att
få jämförbara förhåIlanden mot södra
Sverige. I Storbritannien aktualiserades
vinterbyggnadsproblemen och väcktes
det stora intresset för vinterbyggrrads-
teknik av förlusterna under vintern 1962

-63. Man uppskattade att förlusten i
byggnadsproduktionen den vintern upp_
gick till 170 milj. pund, och att arbetì-
löshetssiffrorna inom byggnadsindustrin
steg upp till 300.000 man under flera
veckor. Den totala arbetarstyrkan inom
byggnadsindust milj.
man, och man myn-
digheterna att måste
stiga med 5O Vo fram till år 1970 utan
att arbetsstyrkan ökas. Det har därför
lugits anledning för de britriska bygC_
fackmännen att ägna sysselsättningen
året om en allvarlig penehering.

Under föregående år publicerades en
mycket instruktiv broschyr, "Winter_
building", av ministeriet för public
Building and Works, En studie av den-

t": iC\r=++i

Fig 4.
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na broschyr ger viä handen, att man
för betonggjutning vintertid huvudsak-
ligen använt de rekommendationer som
RILEM utgett, och för vilka redogjorts
ovan.

Belysningsanordningar
Den engelska vintein utmärks av en

avsevärd förhöjning av fuktigheten. Man
har en topp i regnintensitet omkring
nyår, och regnintensiteten under vinter-
halvåret ligger på mellan dubbla och
tredubbla värdet mot under sommaren.
En följd av detta grå väder är att man
behöver belysning på byggnadsplatsen
under en stor del av a¡betstiden under
vinterhalvåret.

Man måste räkna med utomhusbelys-
ning vid klart väder före kl. 7.30 pït
morgnarna och efter kl. 16.00 på efter_
middagarna. Dessa siffror svarar ungefär
mot de mellansvenska förhållandena.
Brittiska fackmän som besökt Sverige
uttalade sin stora förvåning över den
utomordentliga belysning, som de fann

n ra-
man,
gav

Man uttalade också sin stora tillfreds_

platsutrustning troligen hade en psyko_
logisk inverkan, som kunde förklaia den
intensitet med vilken murarna i Umeå
t. ex. uppförde en tegelfasad under full
snöstorm, med endast värmt bruk. Den
engelska arbetaren hade vid liknande
tillfälle troligen lämnat arbetsplatsen.

Givetvis kan inte d
fackmännen helt lösa
nom studier i Sverige,
i Nordsverige, därtill
landena alldeles för olika. Studiebesök
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här har dock gett de brittiska byggfack-
männen en impuls till att förbättra upp-
rustningen på sina arbetsplatser.

V¡nteråtgärder i danska avtalet
Aven i Danmark följer man i stort

de principer, som nu finns redovisade i
RILEM:s rekommendationer. Statens
Byggeforskningsinstituts broschyrer "Byg-
gerier hela året", del 1 och 2, och Kö-
penhamns Byggecentrums,,Orientering
om vinterbyggeri", ger vid handen att
man har betydligt restriktivare syn på
vinterbyggnadsproblemen i Danmark än
man har i Sverige. Man har i avtalen
noga skilt på vilka vinterbyggnadsarbe-
ten som skall utföras av entreprenören,
arbetsgivaren och av arbetaren. Det ålig-
ger t. ex. arbetsgivaren att sätta upp
läskärmar vid armeringsbänkar och be-
tongblandare, medan arbetarna skall
flytta skärmarna, alltefter behov.

Gemensamt för arbetsplatserna i Eng-
land, Danmark och södra Sverige är svå-
righeten att ordna så att den utgrävda
grunden eller tillfartsvägarna, som inte
är hårdgjorda, stoppar för trafiken och
arbetet. Danskarna rekommenderar här
att man skall fräsa ner kalk i en mängd
på mellan 6 och 10 kglmz jord, var-
vid regeln är att ju mindre finkornig
jord, desto mind¡e kalk. Dessutom är
kalkåtgången beroende på tjockleken av
stabiliseringen. Vid vanlig tung lastbils-
trafik är ungefär 20 cm lämpligt.

Kalken sprids ut och packas ner till
önskad tjocklek med en jordfräs. Skall
man använda kalkbädden för mer än ett
par dagars bruk, bör man göra överytan
med lite fall och täcka den med 5 cm
grovt grus. I övrigt konstaterar man att
resultatet av denna tillsats är fantastisk.
Vid mycket torr och lerig jord använder
man hydratkalk tillsammans med vatten,
i annat fall vanlig bränd kalk.

Byggecentrum har sammanfattat den
1ämpliga vinterbyggnadsarbetsplatsen på

Fig. 5.

följande sätt, och denna sammanfattning
får avsluta skildringen av förhållandena
i Danmark:

Vinterbyggnadsarbetsplatsen skall 1)
ha en god planläggning, 2) ha material
som är lämpligt för vinterbyggnadsverk-
samhet, 3) ha skyddade arbetsplatser till
arbetarna, 4) ha fasta leveranste¡miner
för all material och alla byggnadsdelar,
5) ha tillräckligt med betongmaterial
på platsen, 6) ha torrt murtegel, 7) be-
vara alla material tor¡t och frostfritt,
8) ha uppvärmningsanordningar i bered-
skap, 9) föra bok över temperaturen,
10) ha avtal om alarmering av arbetare
vid händelse att plötsligt vinterväder
uppstår, 1 1) ha tillräckligt med arbetare
som är lämpligt klädda för arbetet, 12)
ha förberett så att man kan stänga alla
öppningar och täcka alla håI, 13) ha
möjlighet att arbeta vidare så länge det
går att utföra kvalitetsarbete. Man slu-
tar: allt detta kostar pengar, men man
får god valuta för varje använd krona.

Den svenska beredskapen och de
svenska metoderna vid vinterbyggnads-
arbete, är väl utförda, genomtänkta och
planerade i norra Sverige. Statens Insti-
tut för Byggnadsforskning har med några
års mellanrum invente¡at några olika
byggnadsplatser i norra Sverige, och
funnit att utvecklingen under de senaste
fem åren gått mycket fort mot ett ratio-
nellt och förnämligt vinterbyggnads-
arbete. Hur förhållandena är i södra
Sverige har ännu inte undersökts, men
a¡betslöshetssiffrorna t. ex. under vin-
tern 1962-63 tyder på att en del åter-
står att göra i södra Sverige. I varje fall
torde, som framgår av denna exposé .
över utländska metoder, det svenska
byggfolket dessbättre inom detta område
ha relativt få erfarenheter att hämta
från sina kolleger utomlands. Här måste
dock göras en kraftig reservation för
kassunbyggnadstekniken, som tydligen ut-
vecklas intensivt i Kanada. I
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Vinterbygging i telt. Tidskriften Bygg nr
I, Oslo 1961.

I a¡tikeln redogörs för ,norska e¡fa-
¡enheter av vinterbygge i plastballoag.

Vinterplanen. Statens Byggeforsknings-
institut. Anvisning 55, Köpenhamn 1961.

Anvisningar och minneslista för pla-
nering och genomförande av vinte¡åt-
gärderna. Avsedd att placeras på väg-
gen på arbetsplatskontoret.

Jonson, Jan-Ake 
- Arbetsmetoder vid

vinterbyggen i Norrland. Byggforskning-
ens informationsblad 1962:62.

I informationsbladet p¡esenteras en
jämförelse av ¡esultat från utredning-
ar om vilka arbetsmetoder och an-
ordningar, som använts pâ byggnads-
platser i No¡rland dels 1955, dels 1962.

Jonson, Jan-Ake - En metod att und-
vika tjälskador vid grundläggning vinter-
tid. Byggforskningens informationsblad
I 963 :1 8.

Beskrivning från en arbetsplats där
ångrör placerats under grundplattor-
na för att förhindra tjällyftning och
ett gott resultat erhölls.

Jonson, Jan-Äke - Att bygga under tak
vintertid. Byg gforskningens informations-
blad 1963:35.

E¡farenhete¡ från bygge under tak i
Tyskland, Danmark och vid ett
svenskt bygge redovisas.
Ekonomisk diskussion.

BETONGGJUTNING VINTERTID
Jonsson, P. O. - En varning till vinter-
betonggjutare. Tidskriften Väg- A Vatten-
byggaren nr 1 :1960.

Erfarenhete¡ samlade av Statens Prov-
ningsanstalt beträffande frostskador
på betong, uppkomna vid gjutning
vinte¡tid.

Lehto, A. - Erfarenheter med slätg¡ut-
ning vintertid med stålformar. Tidskriften
Byggnadsindustr¡n nr l5 :1960.

Erfa¡enhete¡ från,betonggjutning i
stålformar vinte¡tid i Finland.
Jämförelse av uppnådda resultat vid
användning av olika fo¡mmateria.l vid
vintergjutning.

Bergström, Sven G. ooh Holst, Hans E.

- Korrosionsrisken vid användning av
kalciumklorid i betong. Statens Nämnd
för Byggnadsforskning. Rapport 60.
Stockholm 1960.

Praxis och e¡farenheter vid använd-
ning av kalcium,kllorid vid betonggjut-
ning vintertid. Resultat från under-
sökningar vid byggen där kalsimu-

klorid använts. Riske¡na vid fö¡ stor
tillsats av kalciumklorid påtalas.

Betonggjutning vintertid. Svenska Ce-
mentföreningen. Halmstad 1962.

Allmänna synpunkter på betonggjut-
ning vintertid. Hu¡ tid och tempera-
tur inverkar på tryckhâllfastheten hos
betong. Ätgärder i samband med be-
tongberedning och skydd av den färs-
ka betongen vid betonggjutning vin-
tertid. Beräkning av värmeförhållan-
den vinte¡tid.

Materialproblem vid vinterbetongarbeten,
Cement- och Betonginstitutet. Utredning-
ar nr 5, Stockholm 1962.

l: Möller, Göran - Tidíg frysning
ov betong
Undersökning av fa¡an med tidig frys-
ning hos betong. Frysning av fä¡sk
och hårdnande betong. Erforderlig för-
härdning. Olika faktorers inverkan på
den e¡forderliga förhärdningen.
2: Bergström, Sven G. - Skydd mot
tidig lrysníng
Berâkning har genomförts f,ör erfor-
derligt skydd av nygjuten betong och
diagram har uta¡betats, där erforder-
lig isolering och värmning anges för
olika typer av betongbjälklag och be-
tongväggar.

Nygjuten betongs skydd mot frysning.
Byggforskningens informationsblad
1 962 :60.

Sammanfattning av Cement- och Be-
tonginstitutets utredning nr 5. Dia-
gram över erforderliga täckningar vid
nygjutna bjälklag och väggar visas.

Eriksson, F., Hansen, T. och Holst, H. -Bestämning av formrivningstider. Bygg-
forskningen. Rapport 83, Stockholm
1 962.

I rapporten anges beräkningsmetoden
för erforderliga värmnings- och fo¡m-
rivningstider för olika typer av be-
tongplattor. Beräkningar har utförts
för typexempel. Rapporten baseras på
¡esultat från utredni'ngar.

Holst, Hans - När får formen rivas?
Byggforskningens informationsblad
1962 :61 .

Sammanfat'tning av Byggforskningen
rapport 83 (ovan). I Informationsbla-
det visas erforderlig formrivningstid
för olika typer av bjälklag vid olika
härdningstemperatur.

Eriksson, Folke och Jonson, Jan-Ake -Betonggjutning vintertid. Byggforskning-
ens informationsblad 1962 :22.

P¡aktiska ¡åd vid betonggjutning vin-
tertid. Olika anordningar och metoder

LITTERATUR OM VI NTERBYGGANDE
En översikt sammanställd av ingenjör

Jan-Äke Jonson, Umeå.

r Den litte¡atur om vinterbyggande som
hittills publicerats består huvudsakligen
av uppsatser och rapporter, som behand-
lar något speciellt område eller ,någon
speciell detalj av vinterbyggnadstekni-
ken. Ofta är materialet resultat av fo¡sk-
ningsuppgìfter eller gjorda utredningar.
Något samlat verk om vinterbyggnads-
teknik fö¡ekommer inte.

Fö¡utom svensk litte¡atur har i denna
katalogartade översikt bl. a. medtagits
några danska arbeten, vilka i fö¡sta
ha'nd to¡de vara av intresse för byggare
i de sydligaste delarna av landet.

ALLMANT OM METODER OCH
ANORDNINGAR
Vinberg, Hans A. - Vinterbygge -Några arbetsmetoder och hjälpanord-
ningar. Statens Nämnd fOr Byggnads-
forskning. Rapport nr 43, Stockholm
1 957.

Rapporten, som bygger på resultat
från utredningar gjorda vid byggforsk-
ningen, har som huvudrub¡iker: Upp-
värmning av betongmaterial, Snöröj-
ning, Ängpannor, Uppvärmni,ng.
Jämförelse göres mellan olika metoder
och de mest ekonomiska lösningarna
diskuteras.

Nyquist, lngemar - Monteringsbygge
vintertid. Tidskriften Byggnadsindustrin
nr 20:1958.

Metoder för foggjutning och bjälk-
lagsgjutning,vinte¡tid. Vintermerkost-
nader vid ett undersökt monterings-
bygge.

Götherström, R. - Brandfarliga vinter-
byggen. Tidskriften Brandskydd nr 3,
1 959.

Erfarenheter från bränder på ,bygg-
nadsplatser orsakade ay uppvärm-
ningsmaskiner använda vid vinterbyg-

Hansen, O. Gerner, JörnJessing 
- Byg-

geri hela året 1 : Planfaegning og mate-
riel 2: Arbejdets utförelse - Statens
Byggeforskningsinstitut. Anvisning nr48
och 49. Köpenhamn 1959.

Del I behandlar de åtgärder, som
bör vidtagas vid projektering och vid
upprättande av tidplan samt plane-
ring av de olika vinteråtgärder,na. Vi-
da¡e behandlas olika anordningar på
vinterbygget.
I del 2 redogöres för de åtgärder, som
säk¡ar ett gott genomförande på ar-
betsplatsen under vinte¡fö¡hållanden.
Jordatbete, betongarbete, .mureriarbe-
te och and¡a arbeten behandlas.
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vid 
-betongberedning, snörengöring,

provisoriska tåickningar och värmning
av ,nygjutên betong diskuteras.

Jonson, Jan-,Ake 
- Formoljor vid vinter_

bygge. Byggforskningens informations-
blad 1962 :59.

Lämpliga otjebehandlingar vintertid
på olika formmaterial rãdovisas.
Resultat från gjorda utredningar.

Bergström, Sven G. - Förslag till nya
svenska betongbestämmelser, mate¡iãl_
delen. Tidskriften Nordisk Betong nr 2/
I 963.

I förslaget har bl. a. bestämmelserna
angående betonggjutning vintertid ut_
vecklats.

Jacobsson, B. - Vintergjutning med
snabbcement. Tidskriften Cemeñt och
Betong nr 3, ,l963

kalciumkloridtillsats resp. enbart stan_
da¡dcement används.

Eriksson, Folke och Jonson, Jan_Ake _
Betongväggar gjutna vid kall väderlek,
Tidskriften Byggnadsindustrin nr 4/1963
(Byggforskningens särtryck 7 :f 963).

I artikeln redogörs fö¡ fältstudier, som
utförts på bygp'adsplatser i Umeå av
þroblemen i samband ded vintergjut-
ning av väggar utan värmning de fó¡s_
ta dygnen. Främst har betongens för_
svagning vid snabb frysning under_
sökts.

lonson, Jan-Äke och Karlefors, Folke _
Betonggjutning vintertid i olika lãnder,
Byggforskningens informationsblad
1 964 :8.

Sammandrag från en inte¡nationell in_
ventering av metoder och anordning_
ar. Uppvärmning av delmaterial, ti.ll-
satsmedel, specidlcemont, efte¡behand_
ling av den gjutna betongen, fram-
tida utveckling.

VINTERMERKOSTNADER

Näslund, Bertil 
- Vinterbygge _ en

kostnadsstudie. Statens Nämnd fOr
Byggnadsforskning. Handlingar nr 26,
Stockholm 195S.

I sk¡iften anges metodiken för beräk_
ning av vintermerkostnader för olika
vintera¡beten.

Eriksson, Folke och lonson, Jan_Ake _
Vinterbygge 

- merkostnader i landets
olika z.oner. Byggforskningen, Rapport
nr 86, Stockholm 1g62.

Redovisning av ¡¡intermerkostnader_
nas storlek och
olika zoner en
zonindelning.
återges för mu
arbetsplaner och storlekar.

Eriksson, Folke - Vintermerkostnader,
Byggforskningens informationsblad
1962:23.

Info¡mations'bladet är en sammanfatt_
ning av,Byggforskningens rapport g6
(ovan).

Var kan litteraturen skaffas?

ingar, i,nformations_
kan inköpas hos

AB Svensk Byggtjänst, Kungsgatan
32, Stockholm C. Tel. OelZ4ZB60.

Skånsk Byggtjänst AB, St. Nygatan
27, Malmö C. Tel. 0401709 55.

Byggcentrum Göteborg AE, Skånega_
tan 26, Göteborg S. 'fel. 03U20 12 01.

AB__No¡rlands Byggtjänst, V:a Espl.
2, Umeå. Tel. 090/160 65.

' Tidsk¡ifter kan köpas hos resp. för_
lag. Fotokopior av tidskriftsartikla¡na
kan erhållas genom byggtjänstorganen. ¡
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VARIE ÅRSTID kräver sin speciella
uppmärksamhet Íör att arbetet skall löpa
f r i k t io nsf ri t t. A tt vínt e r n di)rv i dlag stölle r
de största kraven på förutseende är all-
om bekant. Större d.elen av det här
numret av lidnîngen har ögnats vinter-
arbetet och ntistan varje sida är på det
sdttet en Metodsida. Vi har - främsti norr, av naturliga skäI - systematiskt
angripit vínterproblemen och vårt sam-
manlagda kunnande àr ímponerande.
Det griller bara som alltíd ãu ta tillvara
alla möjligheterna.

ARBETSLEDAREN har en arbetsam
dag 

- 
just därför ör det så mycket mera

angeltiget att han planerar, a.nnars lor-
nar bara problemen upp síg än mer,
t. ex. på grund av vintervädret. Fånga
upp det matnyttiga i det här syepet om
vínterbyggande som Byggnadsindustrin
redovísar och avsätt en dag (åtmínstone)
för vinterplaneríngen av bygget! Snö, ky-
Ia och mörker skall övervinnas. Hiir
som alltid är en regel odiskutabel: för-
utseende är alUid billígare än efterktok-
het, Söderut kan vinterförhåIlandena va-
riera kraftigt år lrån år, men även om

ME¡ODSIDAN

tTrco><

man olta har lindriga yíntrar så är en
viss lörsökring aUtid motiverad. Försäk-
ríngspremierna, d.v. s, kostnaderna för
att läcka över, placera material förnuf-

tigt och planlÌigga arbetet lör vinterför-
hållandena är försvinnande låga jämfört
med de vinster man på det sättet kan
gor4.

LJUS IVINTERMÖNKRET
Mörkret har vi alltid att räkna med. En enkel, effektiv

och billig "strålkastare" för invändiga arbeten är Metod_
sidans vintertips.

- . Receptet är enkelt: Ma_n tager en vanlig mjölkvit plast_
hink, i vars botten man fästei glödlampssõckein. Man gör
ventilationshål i hinkens sarg och botten och kan använda

en glödlampa upp till 1000 W styrka. Handtaget ger rika
upphängningsmöjligheter och man bär lampan lätt.

.. Hinken placerad på golvet ger behaglig belysning och
"armaturen" är oöm och tål stötar. Deñ ãr deõsutom lätt
att göra ren från t. ex. betong- och bruksstänk.

i-
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