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STATEMPs mål: Stabil temperatur i betongtransport
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Alle byggeplasser mottar fabrikkbetong

Med ca 600.000 billaster hvert år
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På vinterstid produseres oppvarmet 

betong på betongfabrikkene

- hvordan beholde stabil temperatur i 

betongen i bil og pumpe?
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Hvordan beholde temperaturen i 

moderne betongtyper?
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Trenden er Lavkarbonbetong

= temperatursensitiv lavkarbon-betong



Hvorfor er temperaturen viktig?

Fremdrift

• Når kan forskalingen rives? 

• Er det fare for at betongen fryser i 

fersk tilstand?

Miljø

• Oppvarming under produksjon

• oppvarming på byggeplass

Bestandighet

• Fare for riss når herdingen starter 

Ved 10oC er hastigheten det halve av hastigheten ved 20oC. Dette 

betyr at det tar dobbelt så lang tid før en betong har oppnådd en 

spesifisert rivingsfasthet dersom herdetemperaturen har vært 10oC i 

stedet for 20oC. 

Kilde Norcem



Hvor, og hvor mye faller tempepraturen?



STATEMP – Første Test av logger i trommel under transport



STATEMP - flere målinger 
Mer kunnskap – nye rutiner – ny teknologi?



FABEKO håper du vil være med på å skape ny teknologi i fabrikkbetong
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Hvordan
Bli med og gjennomfør målinger i vinter

Du får en sensor og en egen webside som gir deg
Betongens temperatur under transport.
Bilens posisjon og hastighet
Dette kan du bruke for å styre produksjonen; når skal du blande neste lass, hvilken temperatur bør betongen ha ut 
fra blanderen, bør du be sjåføren redusere hastigheten på trommelen

Dette bidrar du med
SINTEF vil velge ut noen pilotbedrifter som får ta del i de første forsøkene vinteren 2019/2020. Foreløpig tak er satt 
på 10 stk. Du må legge inn data om betongen og transporten. Du betaler kr 10.000 for hver logger inkludert 
planlegging og rapporteringen fra SINTEF (Egen web-side)

Videre arbeid
Med bakgrunn i de forsøkene du kan være med på, vil FABEKO bistå med veiledninger for betongleveranser i arktisk 
klima. SINTEF og N3C vil jobbe med å utvikle ny teknologi som reduserer temperaturfallet under transport. Målet 
er å sikre høy produktivitet med plasstøpt betong, gode miljøegenskaper og energieffektive prosesser- hele året.

Ta kontakt med Bård eller undertegnede om du har spørsmål.


