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ENGTISH SUMMARY

Pressure on formwork when casting vertical
concrete const¡uctions
By G Backsell

Characteristic of the development in these
last years in the concrete casting technics
is an extensive mechanization, s,hich has
greatly increased the productive capacity
(cast concrete volumes per time unit). As
regards vertical conc¡ete constructions such
as walls and columns, this resulted in risine
speeds of conc¡ete in formwork far in excess
of those considered previously as normal.

This development changed in a deciding
manner the presumption for the dimension-
ing of vertical concrete formwork-pressure
on formvr'ork when casting.

Simultaneously, other trends of develop-
ment in the up-todate building have also
sharpened the claims on formwork surfaces
and formwork deformation resistance. Thus,
in the latest years one has passed to a pre-
dominant extent on to plasterless concrete in
buildings, i.e., that, besides its supporting
function, the concrete must present a
ready basis for surface finishes. The ever-
more growing prefabrication of comple-
mentary mate¡ials for house carcasses puts
also growing claims on measure precision.

One of the basic problems is here the
question of adequately dimensioned form-
works with limited bendings.

For obtaìning ¿ ¡galistic basis for dimen-
sioning vertical fornworks for concrete,
Statens institut för byggnadsforskning (Ihe
National Institute for Building Research)

has started an investigation into the con-
crete p¡essure met with when applying the
up-to-date concrete casting technics. The
partial investigations completed and ac-
counted for here are:

Study on building sites with the aim of
elucidating the practice applied to wall
and column casting studying the ¡esearch
¡esults in the field of concrete pressure
and recommendations for computing this
pressure, measuring the concrete pressure
in laboratory and on building sites, as weLl
as discussion of the test values and recom-
mendations,

When studying wall casting on building
sites, were annoted: rising speeds of 2,7
and 15 m/h at the casting of walls, temper-
atures of conc¡ete between 9o and 27o C,
and concrete consistencies between 12 and
14 cm, measured with a settling scale.

The conc¡ete pressu¡e was measu¡ed at
a sco¡e of wall and column castings per-
formed in the laboratory as well as at
some barrage castings for water power
stations.

The own test values and such figuring in
research works published and adequate to
up-to-date concrete practice, were grouped
together and compared with the reconìmen-
dations fo¡ computing the conc¡ete pres-
sure.

As a result of this investigation is pro.
posed a recommendation for computing
the concrete pressure when casting vertical
concrete construction. This recommenda-
tion is a compromise between Stanley
Rodin's recommendation (" Pressure of
concrete on formwork," Institution of
Civil Engineers, 1952) a¡d American Con-
crete fnsdtute's ¡ecommendation (" Form-
work for conc¡ete," Journal of the Ameri-
can Concrete Institute, 1961).



FORMTRYCK VII! GIUTNING AV VERTIKALA

BETONGKOf{STRUKTIONEß

Av tekn. Iic, Gunnar Backselll DK6e.0sz.s

Arbetstekniken i betongarbetena på våra byggplatser
har under senare år utvecklats på ett genomgripande
sätt. Den putsfria betongen har slagit igenom och
medfört skärpta krav på betongformarna i avseende
på formytor och formdeformationer. Mekaniseringen
av betongtillverkning och,byggplatstransporter har
ökat kapaciteterna i betonggjutningen. Införandet av

byggnadskranarna har medfört påtagliga arbetsför-
enklingar såsom formsättning i stora enheter och stora
gjutkapaciteter med liten manuell arbetsinsats, För att
effektivt kunna utnyttja kranar och fo¡mar samt för
att förenkla formsättningen har vägg- och valvgjut-
ningar helt separerats. Detta att väggar gjuts fri-
stående har medfört stighastigheter vid väggjutning av

en helt annan storleksordning än som varit vanlig
vid äldre arbetsmetoder.

För vägg- och pelarformar har de stora stighastig-
heterna vid gjutning på ett avgörande sätt fö¡ändrat
förutsättningen för formdimensioneringen - formtryc-
ket vid gjutning. Många ,rnisslyckanden vid gjutning
av väggar och pelare har förekommit på våra bygg-
platser, beroende på att man unde¡skattat uppträdan-
de formtryck.

För att få realistiskt underlag för dimensionering
av vertikala betongforma¡ har inom Statens institut
för byggnadsforskning igångsatts en utredning om
formtryck vid modern betonggjutningsteknik.

De delutredningar som nu utförts och som hár i
korthet presenteras är: Studier på byggplatser, litte-
raturstudier, for,mtrycksprov samt diskussion av prov-
ningsvärden och en del mode¡nare utländska rekom-
mendationer för beräkning av formtryck,

STUI)IER PA BYGGPLATSER

För att få en aktuell bild av arbetsteknik och gjut-
ningsförlopp, har väggjutningar studerats på ett antal
byggplatser i göteborgsområdet. Studierna har om-
fattat;
a. Uppmätningar av väggformar på byggplatser var-

vid protokotlförts: Formmaterial (material, di-
mensioner, kvalitet), regelverk (material, dimen-
sioner, delning), formstag (typ, delning), distans-
organ (typ, toleranser).

b. Studier av väggjutning varvid protokollförts: Gjut-
ningsförlopp, gjutskikt, stighastighet, betongtem-
peratur, betongkonsistens, betonganalys samt buk-
tighet hos den fdrdiga väggen.

Stighastigheterna vid de studerade väggjutningarna
har varit höga. Allmänt kan konstateras att praktiskt
tillämpade stighastigheter vid väggjutningar är avse-
värt större án man i tidigare formtrycks,rekom¡nen-
dationer har ansett normalt. I tabell 1 visas ett sam-
mandrag av registrerade gjutningsförlopp.

Två väggformsras har inträffat under byggplats-
studierna. I det ena fallet var rasanledningen okun-
nighet om och underskattning av formtrycket och i
det andra fal,let tekniskt fel på ett formstag.

1 Statens institut för byggnadsforskning, Göteborg. Undersök-
ningen har tillkommit me<l anslag från Statens råd för bygg-
nadsforskning

Fig. 1. Vôggjulning med kronbqsk. Slighqslighet i formen upp till
15 m/lim

Fîq. 1. Cosling of o woll wilh crone kibble' Rising speed in the fo¡mwork
up lo 15 mlh

LlTTERATlJRSTtJDIE

På formtrycksområdet finns speciellt i utländsk lit-
teratur ett stort antal publicerade arbeten innehållandc
teoretiska spekulationer om formtryckets natur och
storlek, provningar av formtryck under olika yttre för-
hållanden samt sammanställningar och rekonrnrcncll-
tioner för beräkning av formtryck. I litteratttrför-
teckningen, som här av utrymmesskäl måst bcgriitlsas,
har en del modernare arbeten medtagits, men clcssit

kan rned sina litteraturförteckningar ge dcn i¡rtrcssc-

rade en ganska fullständig bild av utförda arbctcn ¡lii
formtrycksområdet. En litteraturstudie gcr i korthct

T



Tobell L Sammondrca cv regislerode giutningsfðrlopp

Table 1. Compilol¡on of regìsleted voluss in course of the cosl¡ngs

18,5'-23,s" I 12-13
13'-15' I I 3
s"-27" I r ¡-r¿

Formtyp

Plywoodform
Plywoodelement ........
Stålform
Brädform

Stighastighet I Betongte_pm/um I "

2,7-9,4
4,4-15,0
5,4-15,0

Vid pelargjutning har stighastigheter upp till 30 m/tim noterats

följande bild av problemställningarna. Formtrycket,
vid gjutning är till sin natur så komplicerat och de
faktorer som påverkar formtrycket så många att för-
enklade teoretiska spekulationer som ger matematiskt
användbara formler trar sitt givna rnen begränsade
intresse att öka förståelsen av formtryckets natur.
För att bli praktiskt användbara måste sådana teore-
tiskt uppbyggda formler kontrolleras mot och an-
passas till ett stoft antal provningsvdrden. Av natur-
liga skäl á¡ de enskilda forskarnas provningsunderlag
begränsat. Vid mindre försöksserier har endast några
av de faktorer som påverkar formtrycket kunnat va-
rieras och provningsvärdena täcker ej de vida grän-
ser för stighastigheter, betongtemperaturer, betong-
konsistenser och vibratoreffekter ,inom vilka mo-
dern betonggjutningsteknik arbetar.

De faktorer som av modern forskning anses påver-
ka formtrycket är följande:

1. Stighastighet i formen
2. Betongmassans konsistens
3. Betongens volymvikt
4. Ballastens storlekssammansättning
5. Betongmassans ingångstemperatur
6. Omgivningens temperatur
7. Släthet och genomtr?inglighet hos formen
8. Gjutningens dimensioner
9. Vibreringseffekten

10. Porvattentrycket
11. Cementtypen
12. Gjutskiktens höjd

Även om det med mycket omfattande försök vore
möjligt att várdemdssigt klarlägga alla dessa fakto-
re¡s inverkan torde det för praktiskt,bruk vara nära
ogörligt att räkna med samtliga variabler. Vid ut-
arbetandet av praktiskt användbara rekommendatio'
ner ,för beräkning av 'formtryck är det därför nijd-
v?indigt att begränsa antalet variabler till de mest
betydelsdulla och uppstäl,la enkla på byggplatren till-
lämpbara formler eller kurvor, vilka täcker de mät-
värden på formtryck som erhållits vid prov dåir de
yttre vil'lkoren motsvarar praktiskt tillämpade gjut-
ningsförfaranden.

För förståelse av formtryckets natur kan det dock
här vara på sin plats med en kort diskussion av de
olika på formtrycket inverkande faktorerna. Utrym-
met här medger ej utförligare resonemang efer litte-
raturhänvisningar. Det kan endast bli en kort sam-
manfattning av vad som anses bland modernare fors-
kare på området.

4

l. Stishastíehet i formen. Ett flertal forska're har
med provningar visat att formtrycket ökar med stig-
hastigheten.

2, B etongmassans konsistens. Konsistensen inverkar
så att en styvare betong ger mindre formtryck än en
mera lättflytande.

3. Betongens volymvìkt. För normal betong varie-
rar volymvikten obetydligt och denna faktor ár av
liten betydelse. För myoket tung betong (ex. reaktor-
skydd) bör dook hänsyn tas till den högre volymvik-
ten vid beräkning av formtrycket.

4. Ballastens storlekssammansättníng. Hä¡ finns
mycket få j?imförbara prov och denna faktor är där-
för svår att várde¡a.

5. Betongmassans ingångstemperatur. Denna torde
vara en betydelsefull variabel, speciellt vid små stig-
hastigheter. Ingångstemperaturen hos,betongrnassan
påverkar stelningstiden hos betongen och formtrycket
va¡ierar omvänt proportionellt mot denna temperatur
vid en given stighastighet.

6. Omgívningens lemperatur. Den¡a anses ha stor
betydelse. Den används ofta som mått på betongmas-
sans ingångstemperatur där ej ovanliga förhållanden
råder, som t. ex. värmning av betong vid vintergjut-
ningar.

7. SliÍthet och genomtriÌnglighet hos formen. Den
moderna vibreringstekniken har medfört att denna
faktor har rninskat i betydelse.

8. Gjutningens d.imensioner, Inverkan av denna
faktor är oklar, men den kan sekundärt påverka stig-
hastigheten (1), ballastens storlekssammansättning (4),
vibreringseffekten (9) och gjutskiktens höjd (12).

9. VibreringseÍÍekten. Denna ökar formtrycket jäm-
fört med äldre betonggjutningsmetoder och det Yarnas
för mera omfattande upprepad vibrering av tidigare
vibrerade betongskikt.

lO. Porvattentrycket. En del forskare anser att por-
vattentrycket är en bestämd del av det totala form-
trycket. Provningar har utfö¡ts vid Norges Geotek-
niska Institutt.

lL Cementtyp. Långsambindande cement, fördröj-
ningstillsatser och sandrika blandningar ger högre
formtryck. Denna inverkan kan reduceras med mind-
re stighastigheter.



12. Gjutskiktens höjd. Denna faktor har betydelse
vid små stighastigheter. Det nygjutna vibrerade be-
tongskiktet kan inom vissa gränser utveckla ett väts-
ketryck till hela sin höjd oberoende av stelningsgrad
och tryckfördelning i underliggande betongskikt.

Som tidigare nämnts ár inverkande faktorer på

formtrycket alltför ,rnånga för att kunna inordnas i
praktiskt användbara fo¡mler. Vi skall dä¡för i det
följande gå igenom några modernare, på provning-
ar grundade ,rekomrnendationer för ,beräkning av
formtryck och jämföra dem med provningsvärden
från försök där de yttre villkoren motsvarar únodern
betonggj utningspraxis.

1947 publicerade Department of Main Roads, NSW
(DMR) i >>The design ol lorms and falsework Íor
concrete bridge construction>> en rekommendation för
beräkning av formtryck. översatt till vårt måttsystem
får rekommendationen utseendet enligt fig. 2.

Nomogrammets användning,illustreras rned f äljande
exempel:

Stighastigheten antas till 0,85 m/tim.
Maximiformtrycket erhålls vertikalt under den ak-

tuella stighastigheten (0,85 m/tim) på den undre ska-
lan 4,lO ton/mz. Tryckfördelningen över maximi-
punkten framställs här av den del av linjen ABC som
ligger mel'lan A ootr skärningspun'kten mellan ABC och
en vertika'l linje genom den aktuella gjuthastigheten
(0,85 m/tim). En horisontell linje genom denna skâr-
ningspunkt till nomogra,mmets vänstra ska'la visar
från vilket djup under betongytan maximitryck upp-
träder (i exemglet 1,60 m).

På en ,fråga hur nomogramvärdena kan korrigeras
f ör olika rbetongtem'peraturer, betongkonsistenser etc.
har DMR svarat att temçleraturerna inom de områden
DMR arbeta¡ är tämligen konstanta och a,ft även be-
tongen til'l av DMR kontrollerade anläggningar va-
rierar inom snäva gränser.

1952 publicerade Stanley Rodin >>Pressure of con-
crete on formwork>> [10]. Denna uppsats är en ut-
tömmande stud,ie och sammanstä'llning av flerta'let
kända forska.re ¡É form'tryoksområdet före 1952.
Uppsatsen innohåller även en rekommendation 'för
beräkning av dimensionerande formtryck med ut-
gångspunkt frân stighastigheten ooh rned korrektioner
för betongtem'peratur och konsistens. Rekommenda-
tionerna visas grafiskt i fig. 3 och 4.

Vid American Concrete Institute (ACI) har en

kommitté (Subcommittee I of Committee 622) arbe-
t¿t med rekommendartioner fôr beräkning av dimen-
sionerande formtryck. Kommitténs uppgift har varit
att granska f orskningsrappo¡ter ooh d,imensionerings-
formler i användning samt att uppställa formler för
boräkning av dimensionerande fomtryok. Gransk-
ningen omfattade publicerade arbeten från början av
1900-ta'let fram ti'l,l vâra dagar. Kommittén har även
gjort en omfattande enkät om praxis på om¡ådet.

T,h: Fig, 5. Mqximiformlryck för berökníng cv pelor- och vögg-
formor, Americon Concrele lnstitute (ACl) '1961 (Tc: Belonglem-
Perolur'C)
R¡ghl: Fig. 5, Moxîmum concrele prcssure lor compuling columns ond

woll fo¡mworks, Ameilcon Concrele lnslilule (ACI) 19ó1, (fc: concìele

!emperoture "C)

Ovon: Fig. 2. Deporlmenl of Moin Roods, NSW, (DMR) dimensio'
nerqnde formlryck
Above: FiE. 2. Depoilment of Moin Roods, NSW, (DMR) dimensioning
concrete pressu¡e

STIGHASTIGHET R m/llm
Ovon: Fig. 3. Mqximiformlryck enligt Slonley Rodin (belonglempero'
lur cq 21' C)
Vibrerod belong P: 3,90. R'l ton/m'
Giutbetong P:2,90. Rà lon/m'

Above: Fig, 3, Moximum conctele pressure according lo Slonley Rodín
(lemÞerclurc of concrele oboul 21" C)

Yibroted concrele P: 3.90. Rt lon/m'
Cost concrele P: 2-90. Rt lon/m"

Nedqn: Fig. 4. Korreklioner för konsislens och belonglemPerolurer
enligl Slanley Rodin
Below: Fíg. 4. Cortecl¡ons lot cons¡stency dnd lemÞerolure of concrelc
occording to Slonley Rodín
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Ovon: Fig. 6. Formlryck som funktion ov betongdjup, stighoslighel
och betonglemperqlur. US Army Engineers och Portlqnd Cemenl
Associ qlion
Above: F¡g. ó. P¡essure on formwo¡k qs o funct¡on of concrele deplh,
rising speed dnd concrele lemperclute. US Army Engineers ond Porllond
Cemen, Associqrion

Nedon: Fìg,7. Giulning ov provvdgg vid lnslitut¡onen för byggnods-
teknik vid CTH
Below: F¡9.7. Cosling of test ||oll ot the Focuily forbuildingtechníque,
Cholmer's lnstilule of Technology

Härvid a,n9av 43 av de 75 entreprenörer som svarade
att de utgick från ett vätsketryck, motsvarande vo-
lymvìkten 2,4 tonlmz vid beräkning av vertikala for-
mar, Kornni,tén har även sammanslátrlt ledande ame-
rikanska formtillve¡kares rekommendationer.

ACI:s rokommendation för beräkning av dimen-
sionerande formtryck framgår av fig. 5.

I rnå,nga betonggjutningssaÍnmanhang har tryck-
földelningen öwer ,punkten för maximitryck intresse.
Detta är fallet där man vill spara forrrunaterial ,i be-
tongkonstruktionernas övre delar och speciel,lt där
konstruktionshöjderna är så små att maxirniform-
tryck enligt här refererade rekommen'då,tioner ej upp-
nås. Utom Department of Main Roads, NSW, har
amerikanska forskare sysstrat rned dst'ta problem.
Maxton har publicerat formtryckskurvor över punk-
ten för maximitryck grundade på provningar av US
Army Engineers ooh Portland Cement Association.
Fig. 6 visar exempel på sådana kurvor. Det hydrosta-
tiska trycket är här reducerat med 6 7o ooli. rnotsva-
rar volymviklen 2,26. En'ligt Rodin bör man dock
vid små betongdimensioner, vibrering ooh stora stig-
hastigheter räkna med fullt hydrostatiskt tryck. Ro-
dins uppfattning har verifierats i vä¡a formtrycksprov.

FORMTBYCKSPROV

Då detaljverif,ierade formtrycksprov utförda att mot-
svara modern betonggjutningsteknik är relativt få och
ej täcker de förhållanden vi noterat vid ,byggplats-

studier har en serie formhycksprov ansetts nödvän-
diga. Med hjälp av professor Hjalmar Granholm har
en serie prov kunnat göras vid Institutionen för bygg-
nadsteknik, CTH. Traversutrustningen,i institutionens
laboratorium rnedger en gjuthöjd av 4,75 m.

12 vággær med sektionen 0,15 X 1,60 m och 8 pe-
lare med sektionen 0,25 X 0,40 rn har gjutits. Följande
f akto rer har varierats : stighasti ghet 2,24-1 6,7 4 rn/tim,
betongtemperalw 9"-24",,betongkonsistens 1-20 cm
sättmått. Erhällna maxirniformtryck redovisas i sam-
manställningsdiagrammet (fig. 10).

Provningsförloppet vid dessa gjutningar kan il-
lustreras med ett grafiskt protokoll och därur beräk-
nad formtryckskurva fig. 8. För att ge en bild av
forrmtryckets va¡iationer under gjutningen har stag-
kra,fternas storlek vid varje tidpunkt sammanställts i
fig. 8 a. För varje gjuthöjd har stagkrafternas storlek
sarrunanbundits med streckpr'iokade linjer före vibre-
ring och heldragna tinjer efter vibrering. En streckad
referenslinje frän den aktuolla botonghöjden efter
vibrer.ing till närmaste stagkraft har även inlagts.
Formtrycksfördolningen för varje ejuthöjd har där-
efter beräknats ooh de erhållna tryckkurvorna hän-
förts till samma betongöveryta (fig. 8 b).

I samarbete med Svenska vattenk¡aftsföreningens
stiftelse för tekniskt utvecklingsarbete, VAST, har
även en del formtrycksprov ku,nnat göras vid vatten-
kraftsanläggningar, där stora monoliter gjuts med
små stighastigheter.

Hittills e¡hållna provningsresultat, maxirniform-
tryck, redovisas i sammanställningsdiagram (fig. 10).
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Ovon: Fig. 9. Slogkroflsmötore i provform
Above: Fig. 9. Stoy powetmeler in tesl formwo¡k

I)ISK|JSSION

För en diskussion av mätvärdon och rekommenda-
tioner i sammanställningsdiagrammet (fig. 10) är yt-
terligare några upplysningar på sin pla,ts. Då den
vibrerade ,betongen nu holt dom,inerar i Sver,ige har,

oE

co
o_

V
O
CI
F
r
\J
LL

_-
X

STIGHASTIGHET R m/tim



d_
c
c
o+

0_

I(J
É.
l--

É.

P

=*.

för a.tt provningsunderlaget skall motsvara mode¡na
betonggjutningsmetoder, här endast medtagits mät-
ningar gjorda på vibrerad betong. Det enda undan-
taget är Löfquists värden, som avser gjutbotong.

Betongkonsistenserna uttryckta i om sättmått har
mätts med sättkon för provningar utförda av Back-
sell, Stanton ooh Teller. För provningar utftirda av
Graf och Kaufman samt Löfquist, har skakbordsvär-
den om,räknats ,til'l sättmått. För provningar uüförda
av Muhs och VAST har sättmått bedömts f¡an kon-
sistensuppg,ifter þumpbetong resp. plastisk betong).
Standardcement har använts vid samtliga provgjut-
ningar, utom Löfquists, Muhs och VAST:s.

Vid en första anblick ter sig måhända spridningen
i mätvärdena stor. I detta sammanhang bör man dock
hålla i minnot att av de 12 faktorer som anses på-
verka 'forrntrycket här endast de tre viktigaste speci-
ficerats (stighastighet, betongtem¡reratur och kon-
sistens).

Mätvärdena ger redan iu,tan ytterligare bearbetning
en del klara tendenser. Maximiformtrycket ökar rned
stighastigheten och med lösare betongkonsistens.
Maximifo¡mtryoket minskar med stigande ingåtrgs-
Fig, 'll..Preliminörl utkost till rekommendqtion för berökning ovformlryck
Exempel I
Stighostighet R: ,|,2 m/tim
BelonglemÞerqlur f : 15" C
Mox. formlryck P: 4,7 tonlm2

Exempel 2
Stighoslishel R: 5,1 m/lim
Belonglemperolu¡ ¡: iO" C
Mcx. formtryck P:7,2 lonlm2

Fiq.-11. Prelimìnory droft of recommendot¡on fot compul¡ng lhe pressure
on fo¡mwo¡k
Exomple I
Rising speed R:1,2 nlh
Concrele ,emperctu¡e T == 15" C
Max. concrete pressure P : 4,7 tonlm2

Exomple 2
Rising speed R: 5.1 nlh
Conctele ¡emÞerolure T: 20" C
Mox. concrete pressure P : 7.2 lonl m2

temperatur på betongen, speciellt vid mindre stighas-
tigheter.

Om vi sedan ser hur de olika rekommendationerna
för beräkn'ing av maxirrìiformtryok överenss!åmmer
med mätvärdena kan vi konstatera:

a) DMR:s rekommendation ger för små,trycJc i.nom
större delen av sitt område, b) mätvärdena ger inget
belägg för ACI:s rekommendation för pelare (stöire
maximiformtryck vid pelare- än vid vägggjutningar,
ftg.4), c) vid små stighastigheter överensstä.mrner Ro-
dins formler bättre rned mätvärdena än ACI:s rokom-
mendation, d) vid stora stighastigheter överenss,täm-
mer både Rodins ooh ACI:s form,ler,rått vd.,l rmed mät-
värdena och ACI:s rekomrnende¡ade största max,irni-
f orrntryck 9,7 tonl mz f örefalf er rea,listiskt.

SLUTSATSEB

Ett rirnligt förslag till ,¡ekomrnendation för beräkning
av formtryck på detta stadium ,förefaller vara en
kornpromiss melllan Rodins och ACI:s rekommenda-
tioner. Kompromissen består i att rnan, med några
mod,ifieringar för anslutningen mellan Rodins och
ACI:s förslag, i princþ låter Rodins rekommenda-

7 follím (2,13
ör väggar gälla

Utkast till en sådan rekommendation visas i fig. 11.
Kan detta u'tkast tilJ. rekornmendation i stort sett

accepteras skul,le det endast återstå mind¡e modifie_
r,ingar av kurvo¡na för maxi,¡nitryck, så att de kan
uttryckas i enkla formler.

Då må.lsättningen för denna
institut'för'byggnadsforskning
komrnendation för beräkning
formtryck som svarar m'ot modern ,betonggjutnings-
praxis d,r det angeläget att ,få utredningen diskuterad
och kritiserad på dotta stadium.

Genom denna tidiga publicering av materialet hop-
pas vi få yttenligare synpunkter på problemet,r
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