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Abstract 

 
By using modern methods of casting concrete, cast in place can get more effective and   

industrialized. A modern method is self compacting concrete. By using this type of concrete, 

advantages like improved working environment and rationalized construction can be reached. 

Because the concrete doesn’t need to be vibrated, the amount of staff on site and the noise can 

be reduced.  

 

Self compacting concrete has been used in Sweden for over 10 years, still it only stands for  

5 % of the cast in placed concrete in the country. This report deals with, why self compacting 

concrete isn’t used more often when casting in place within civil engineering. 

 

The result is that self compacting concrete with “anläggningscement” (Swedish low heat 

Portland cement) is a sensitive product because many factors needs to be correct to reach a 

good result. A reason fore this sensitivity is that the recipe of the concrete has a low tolerance 

for variations in the different components. Small variations can lead to changes in the 

consistency which means that the concrete is destroyed and this will result in delay of the 

delivery to the site. When casting self compacting concrete it’s dependent that the flow of 

fresh concrete comes continuously, otherwise the concrete can start to cure.         

 

The problem that self compacting concrete is a sensitive product needs to be resolved to 

ensure that this concrete can help casting in place to be industrialized within civil engineering.     
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Förord 
 

Detta examensarbete är det avslutande momentet på byggingenjörsprogrammet vid Högskolan 

i Halmstad. Examensarbetet omfattar 15 poäng och har genomförts med Skanska Väg och 

Anläggning Väst som uppdragsgivare under våren 2009. Vi vill tacka vår externa handledare 

Mattias Emanuelsson och vår interna handledare Bengt Hjort, universitetslektor i byggteknik, 

för allt stöd under arbetets gång.   

 
Vi vill även tacka alla Er som avsatt dyrbar tid för att delta i våra intervjuer, ni har varit 

oumbärliga för att nå ett resultat!  

 

 
Halmstad, maj 2009 

 

Jessica Lennartsson och Ida Hildingsdotter    
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Sammanfattning 

 
Genom att använda moderna gjutmetoder kan platsgjutning effektiviseras och industrialiseras. 

En modern metod är självkompakterande betong, den innebär framförallt fördelarna  

förbättrad arbetsmiljö och rationaliserad platsgjutning. Vid användande av 

självkompakterande betong kan personalstyrkan vid gjutning reduceras med 75 %, detta leder 

till ett kostnadseffektivare byggande. Eftersom man inte behöver använda vibratorer får man 

en sänkt bullernivå på arbetsplatsen. Ur arbetsteknisk synpunkt ger självkompakterande 

betong bättre möjlighet till utfyllnad av tätt armerade konstruktioner, slutna eller trånga 

formar och bidrar till mindre efterarbete. 

 

Självkompakterande betong har funnits i Sverige i över 10 år, ändå utgör denna betongsort 

endast 5 % av den platsgjutna betongvolymen i landet. Syftet med rapporten var att få svar på 

varför självkompakterande betong inte används oftare vid platsgjutning inom 

anläggningsbranschen. Detta är intressant eftersom självkompakterande betong används så 

lite trots sina uppenbara fördelar. Rapporten är gjord på uppdrag av Skanska Väg och 

Anläggning Väst som till viss del använder självkompakterande betong vid vårt 

referensprojektet Partihallsförbindelsen. 

 

För att komma fram till varför inte självkompakterande betong används oftare vid 

platsgjutning har intervjuer med aktörer, som har anknytning till referensprojektet, 

genomförts. Då Parthallsförbindelsen haft stora problem med resultatet från gjutningar med 

självkompakterande betong kan resultatet från intervjuerna påverkats. Våra slutsatser kan 

därför bara appliceras på det aktuella referensprojektet. För att ge exempel på problem som 

kan uppstå då självkompakterande betong används har en fältstudie gjorts på de 

betongytproblem som uppstått på Partihallsförbindelsen. Som bakgrund har en litteraturstudie 

genomförts som behandlar industrialiseringen av platsgjutet byggande, introduktion av ny 

teknik samt självkompakterande betong i allmänhet.  

 

Resultatet från intervjuerna visade att självkompakterande betong med anläggningscement är 

en känslig produkt då det är många parametrar som ska stämma för att få ett bra resultat. En 

anledning till att självkompakterande betong är en känslig produkt är att betongreceptet har en 

låg tolerans för variationer av beståndsdelarna. Små variationer kan leda till 

konsistensförändringar vilket innebär att betongsatsen måste kasseras och leveransen blir 

försenad. Eftersom betongen inte vibreras är den beroende av kontinuerliga betongleveranser 

som ger ett jämt flöde av betong, för att den inte ska börja härda. Andra orsaker till försenade 

leveranser kan vara dåligt väglag, rusningstrafik, olyckor och köbildning. Vissa av dessa kan 

dock undvikas genom god planering.   

 

Att självkompakterande betong som används inom anläggningsbranschen är känslig beror 

dessutom på att den innehåller anläggningscement istället för byggcement som används av 

hussidan. Anläggningscement är grövre mald än byggcement vilket gör att den binder mindre 

vatten. Det finns därför större risk för separation då överskottsvattnet inte binds. 

 

En annan anledning till att självkompakterande betong inte används  i så stor utsträckning 

inom anläggningsbranschen är att de som använder betongen måste ändra sina rutiner. Det 

krävs mer planering, arbetsberedning och provtagning av arbetsledningen då 

självkompakterande betong används. I de flesta fall misslyckas införandet av ny teknik då det 

krävs ändrade rutiner för att kunna använda den. Då tillverkarna lyckas med att göra 

självkompakterande betong till en robust och säker produkt behöver användarna inte längre 
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ändra sina rutiner eftersom behovet av planering och provtagning minskar. Detta kommer leda 

till att självkompakterande betong används i större utsträckning.  

 

Så länge självkompakterande betong är en känslig produkt kommer den inte att vara ett 

naturligt betongval för anläggningsbranschen. Det gör att industrialiseringsprocessen av 

platsgjutning inom anläggningsbranschen kommer att hämmas. Industrialiseringen av 

platsgjutning krävs för att öka produktiviteten inom anläggningsbranschen. Genom att öka 

produktiviteten kan platsgjutning bli konkurrenskraftigare och ge fler ekonomiska fördelar. 

En fungerande självkompakterande betong är en förutsättning för industrialiseringen av 

platsgjutning inom anläggningsbranschen.  
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1. Inledning  
 
1.1 Bakgrund 
 
För att kunna effektivisera och industrialisera platsgjutning krävs det att man utnyttjar 
moderna metoder. Självkompakterande betong är en modern metod som innebär fördelar som 
förbättrad arbetsmiljö och rationaliserad platsgjutning vilket leder till en kostnadseffektivt 
byggande. Genom att man inte behöver använda vibratorer får man en sänkt bullernivå på 
arbetsplatsen. Vad det gäller arbetsteknik ger självkompakterande betong bättre möjlighet till 
utfyllnad av täta konstruktioner, slutna eller trånga formar och bidrar till mindre efterarbete.  
 
Redan 1998 fanns förhoppningar om att självkompakterande betong skulle utvecklas till en 
betong som uppfyller höga tekniska krav och att dåvarande problem skulle få en lösning. 
Trots att självkompakterande betong har använts i mer än ett decennium utgör denna 
betongsort endast 5 % av den platsgjutna betongvolymen i Sverige.1 Av någon orsak har inte 
adoptionen av tekniken ägt rum trots dess fördelar.  
 
Skanska Väg och Anläggning Väst använder till viss del självkompakterande betong vid 
projektet Partihallsförbindelsen. Med anledning av detta är det intressant för projektledningen 
vid Partihallsförbindelsen att få undersökt varför självkompakterande betong inte används 
mer. Modern betongteknik är en möjlighet för Skanska att utveckla sitt arbetssätt då det gäller 
platsgjutning. Den nya tekniken kan ge ekonomiska samt arbetsmiljömässiga fördelar och 
dessutom vara en styrka vid marknadsföring. Genom att använda självkompakterande betong 
kan Skanska gå i täten för nästa generations betonganvändning. 
 

1.2 Syfte 
 
Syftet med examensarbetet är att söka svar på frågan: ”Varför används inte 
självkompakterande betong oftare vid platsgjutning inom anläggningsbranschen?” Vi ska 
besvara frågan genom att ta reda på vad olika aktörer, som har anknytning till 
referensprojektet, anser om självkompakterande betong och hur det påverkar valet av 
betongsort.  
 

1.3 Avgränsning 
 
Arbetet har utförts i samarbete med Skanska Väg och Anläggning Väst på projektet 
Partihallsförbindelsen. En fältstudie har utförts vid referensprojektet. Även intervjuer har 
genomförts med personer som har anknytning till detta referensprojekt, de påverkar direkt 
eller indirekt valet av betongsort. Eftersom vi har gjort dessa begränsningar, avgränsas även 
resultatet till att gälla detta projekt.   
 
Arbetet avgränsas till att omfatta självkompakterande betong och har tagit sikte på att 
undersöka varför självkompakterande betong inte använd oftare vid platsgjutning av 
anläggningskonstruktioner.   
 
 
 

                                                 
1 Peterson, M, ”Industrialiserat byggande med platsgjuten betong” Bygg & teknik nr. 7 2008 
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1.4 Metod 
 
Arbetet har omfattat litteraturstudier, intervjuer samt en fältstudie. Litteraturstudierna har 
genomförts på självkompakterande betong, adoption av ny teknik inom byggbranschen och 
industrialisering av platsgjutet byggande. I samråd med vår externa handledare valdes sex 
personer ut för intervju angående deras erfarenheter och åsikter om självkompakterande 
betong. Samtliga intervjuade hade anknytning till referensprojektet Partihallsförbindelsen. 
Fältstudien har också den genomförts vid Partihallsförbindelsen och har omfattat 
observationer och noteringar. Av ovan sagda framgår det att vi valt att utföra kvalitativa 
undersökningar för att söka svar på vår problemställning.  
 
I rapporten används förkortningen SKB för självkompakterande betong. 
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2. Teori 
 
2.1 Inledning 
 
För att det platsgjutna byggandet ska vara konkurrenskraftigt även i framtiden måste 
anläggningsbranschen industrialiseras. Metoder och material måste utvecklas och förfinas 
men man måste också våga testa dessa. Som en naturlig del av ett industrialiserat 
platsbyggande ingår SKB eftersom att materialet leder till både ökad produktivitet och bättre 
arbetsmiljö. SKB har funnits på den svenska marknaden i över 10 år men möts fortfarande av 
skepticism då det ska användas inom anläggningsbranschen. Man kan konstatera att SKB 
ännu inte blivit adopterat av anläggningsbranschen. För att förstå möjligheterna och 
problemen med SKB inom anläggningsbranschen innehåller följande kapitel information som 
behandlar dessa områden. Informationen baseras uteslutande på uppgifter från litteratur.             
 
2.2 Industrialiseringen av betongbyggandet   
 
2.2.1 Historik 
 
Under 1940- och 1950-talet var det bostadsbrist i Sverige, för att motverka detta genomfördes 
det så kallade miljonprogrammet mellan åren 1965-1974. Under denna tid producerades 
100 000 nya bostäder per år, vilket innebar en fördubbling av den normala produktionen. För 
att klara den kraftiga produktionsökningen introducerades stora maskiner som tornkranar och 
bygghissar vilket innebar att byggarbetsplatserna mekaniserades. Det prefabricerade 
byggandet utvecklades radikalt, framför allt då det gällde betongelementtillverkning.  
Fokuseringen på massproduktion av bostäder gjorde att produktionsmetoder och teknik sattes 
före utformningen av goda bostadsmiljöer.2     
 
Efter miljonprogrammet stannade flerbostadsbyggandet upp men produktionen av 
småhusbyggen fortsatte. Lågkonjunkturen som inträffade i början av 1990-talet ledde till en 
rekordlåg nyproduktion av bostäder. De nybyggda lägenheterna var dyra och därför byggdes 
de bara på attraktiva lägen i storstäderna. Under mitten av decenniet började en bostadsbrist 
att märkas. Kombinationen av ett fåtal bostadsbyggen med höga kostnader och en påtaglig 
bostadsbrist ledde till hård kritik i början av 2000-talet. Detta stimulerade byggbranschen att 
utveckla metoder för att producera bostäder på ett kostnads- och resurseffektivt sätt och 
intresset för att industrialisera byggandet växte. Eftersom man idag har tillgång till avancerad 
informationsteknologi och har en ökad insikt om slutkundens behov har synen och intresset 
för en industrialiserad byggprocess förändrats.3  
 
I slutet av 2003 startades Förnyelse I Anläggningsbranschen, FIA, på initiativ av Vägverket 
och Banverket som är de dominerande beställarna inom anläggningsbranschen. Syftet med 
FIA är att samla den svenska anläggningsbranschen och skapa ett forum för förnyelse.4    
 
 

                                                 
2 Lessing, Jerker, A. Robertson och A. Ekholm. ”Industriellt byggande är mer än bara prefab!” Bygg & teknik nr. 
2 (2005). 
3 Nilsson, D. Utvecklingsområden som leder till ökad industrialisering inom anläggningsbranschen En studie 

över acceptansen hos personal med produktionsansvar. Luleå: Institutionen för Samhällsbyggnad, Avdelningen 
för Produktionsledning, 2008:08 CIV, 2008. 
4 <http://www.fiasverige.se/templates/Fia/Page____125.aspx?epslanguage=SV> 2009-05-04 
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2.2.2 Industrialiserat och industriellt byggande  
 
Inom byggbranschen använder man industrialiserat byggande och industriellt byggande utan 
att göra någon konsekvent skillnad på de olika begreppen. Det är dock viktigt att visa de 
skillnader som finns för att kunna sortera i det informationsflöde som existerar.5     
 
Det finns många olika definitioner då det gäller industrialiserat byggande. Man menar att även 
om ordet används ofta är det är svårt att ge en exakt definition för det. Man kan urskilja två 
olika inriktningar inom byggbranschen. On-site industrialisering då man förändrar 
processerna ute på byggarbetsplatsen och off-site industrialisering då man i huvudsak 
förflyttar produktionen till lokaler.6 Lessing m.fl. menar att industrialiserat byggande är en 
indikator på att det är byggprocessen som justeras och förändras för att åstadkomma en 
effektivisering.7 Ett förslag på definition är:  
 

• ”Industrialiserat byggande är helheten, d.v.s. alla processer som måste ske innan 

slutprodukten är tillverkad.” 
8
 

 
Industriellt byggande kan ses som en delmängd i ett industrialiserat byggande.9 Det 
kännetecknas av att byggandet genomgått en genomgripande förändring och byggandet har en 
helt annan struktur jämfört med den byggprocess som används idag. Ett industriellt byggande 
styrs och genomförs utifrån tydligt bestämda parametrar. Projektering, planering samt 
produktion samordnas och sker utifrån andra normer och metoder än de som används i dagens 
byggprojekt. Att på ett bättre, kostnadseffektivare och säkrare sätt leverera det som kunden 
vill ha kan ses som ett industriellt byggande.10 För industriellt byggande finns också ett 
förslag på definition: 
 

• ”Industriellt byggande är produktion i en sluten tillverkningsmiljö, där allt som 

tillverkas skall levereras till byggarbetsplatsen för sammansättning.”
 11

  

 
2.2.3 Bakgrund till utvecklingen av SKB 
 
En av ambitionerna då man utvecklar betongbyggandet är att uppnå en ökad produktivitet. 
Inom hela användningsområdet, från enklare gjutningar till de mest avancerade 
konstruktionerna eftersträvas en lägre kostnad och kortare byggtid. Eftersom att SKB beter sig 
som en vätska blir nya produktionstekniska lösningar möjliga och produktivitetsvinster görs 
eftersom att vibreringsarbetet uteblir.12  
 
Vid svåra gjutningar har man ett behov av ökad kvalitetssäkring, detta har varit ytterligare ett 
skäl för utvecklingen av SKB. Med konventionell betong är det svårt att vara säker på att god 
utfyllnad och kompaktering har skett när man gjuter vid till exempel tät armering och trånga 

                                                 
5 Lessing, Robertson och Ekholm, ”Industriellt byggande” 
6 Danielsson, A. och Wahlström, H. Industrialiserat byggande - en nulägesbeskrivning. Göteborg: Chalmers 
Tekniska Högskola, Institutionen för bygg- och miljöteknik, Examensarbete 2005:95, 2005.    
7 Lessing, Robertson och Ekholm, ”Industriellt byggande” 
8 Danielsson och Wahlström, Industrialiserat byggande - en nulägesbeskrivning 
9 Nilsson, Utvecklingsområden som leder till ökad industrialisering 
10 Lessing, Robertson och Ekholm, ”Industriellt byggande” 
11 Danielsson och Wahlström, Industrialiserat byggande - en nulägesbeskrivning 
12 Svenska Betongföreningens kommitté för SKB. Själkompakterande betong rekommendationer för 

användning. Svenska Betongföreningen, Betongrapport nr 10, 2002.   
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sektioner i formar. Detta kan leda till försämrad beständighet och minskad bärförmåga. Detta 
var den viktigaste drivkraften då den tidiga utvecklingen av SKB ägde rum i Japan.13  
 
Att förbättra betongbyggandets arbetsmiljö är också en viktig drivkraft för att utveckla SKB. 
Då man byter ut konventionell betong mot SKB sker en väsentlig minskning av tunga lyft, 
bullerskador och skador på blodkärl från vibreringsarbete. Att förändra betongarbetet från ett 
bullrigt och tungt arbete till en övervakande och kvalitetssäkrande roll innebär inte bara 
vinster för betongarbetaren, även samhällets kostnader minskar och yrket blir mer attraktivt.14  
 
2.2.4 Ökad effektivitet genom användning av SKB  
 
En effektivitetsstudie över yrkesarbetarnas dag har visat att man har en effektivitet, d.v.s. då 
man utför arbeten som ger en direkt värdeökning för kunden, på 30 %. 27 % av arbetstiden 
går åt för att göra nödvändiga arbeten som inte ger någon värdeökning. Resterande 43 % av 
arbetstiden går till exempel åt för väntan och för att rätta till felutförda arbeten, denna tid kan 
man betrakta som slöseri.15    
 
I en artikel i Bygg & Teknik konstateras att produktivitetstillväxten i byggbranschen måste 
höjas, det går åt för mycket tid till bland annat transporter, hantering och väntan. Många drar 
då slutsatsen att en ökad fabrikstillverkning är lösningen. Svenska Fabriksbetongföreningen, 
som är en branschorganisation för Sveriges fabriksbetongföretag, menar att man kan välja en 
annan väg för ökad industrialisering. Genom utveckling av material och utrustning i 
samarbete med leverantörer och entreprenörer samt genom att använda industriellt 
producerade komponenter har de fått ett industrialiserat byggande som består av: 
 

• Platsgjutna väggar, formsatta med systemformar 
• Platsgjutna bjälklag med kvarsittandeform av plattbärlag  
• Prefabricerade armeringsenheter och nät 
• Gjutning med SKB  

 
Genom att använda sig av prefabricerade armeringsenheter som är klippta och bockade 
minimeras armeringsarbetet på arbetsplatsen. 16 Användandet av SKB kan avsevärt förändra 
det plastgjutna byggandet. Betongarbetet effektiviseras17 genom att arbetsstyrkan kan minskas 
med cirka 75 % då vibreringsarbetet elimineras.18 Med hjälp av en mobil betongpump kan 
man tanka betongen direkt i formen vilket också medverkar till en tidsvinst.19    
 

 
 
 
 
 
                                                 
13 Ibid.  
14 Ibid.  
15 Kjellström, R. och Nordmark, L. Lean Construction effektivisering av byggprocessen genom användning av 

rullarmering och självkompakterande betong. Luleå: Institutionen för Samhällsbyggnad, Avdelningen för 
Byggkonstruktion, 2007:092 CIV, 2007.  
16 Lundström, Göran. ”Industrialiserat platsgjutet byggande.” Bygg & teknik nr 2 (2007). 
17 Grauers, Marianne. ”Vibreringsfri betong: Industrialiserad platsgjuten betong.” Bygg & teknik nr 7 (1998). 
18 Kjellström och Nordmark, Lean Construction   
19 Lundström, ”Industrialiserat platsgjutet byggande.” 
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2.3 Introduktion av ny teknik 
 
2.3.1 Bakgrund  
 
Om man ska lyckas med att få en användare att regelbundet använda sig av en ny teknik är det 
av stor betydelse att man utbildar användaren för att denne ska kunna övervinna de vanliga 
problemen som kan tänkas uppstå. Om användaren måste förändra sina rutiner och 
arbetsmetoder för att kunna nyttja den nya tekniken misslyckas införandet i de flesta fall. För 
att en ny teknik ska användas måste den anpassas till organisationen.20  
 
Då ett beslut tas om kontinuerlig användning av en ny teknik, menar vi att en adoption sker.  
 
2.3.2 Introduktionsskedet  
 
Beslutet om vilka tekniker som ska användas i ett projekt görs bland annat av 
produktionsledaren eftersom denne har det övergripande ansvaret på en byggarbetsplats.  
Det är denne aktör som har en central roll i frågan om att använda ny teknik. 
Produktionsledaren vill naturligtvis välja den bästa produktionstekniken och därför bör det 
ligga i dennes intresse att introducera ny teknik då den är lönsam. Introduktionen av ny teknik 
tar ofta längre tid och är mer komplicerat än man från början hade tänkt. Besluten som tas ska, 
med tanke på den tidspress och de ekonomiska krav som finns i ett byggprojekt, vara väl 
underbyggda.21  
 
För att lättare förstå adoptionsprocessen med att introducera ny teknik kan man beskriva detta 
i fyra faser:22 
 

• Kännedomsfasen. Informationen om ny teknik når personen, den kan komma från 
försäljare eller facktidningar, personen kan också ha letat upp informationen själv. 

• Övertygandefasen. Konsekvenserna av att introducera den nya tekniken undersöks, 
alla faktorer ska ingå i betraktandet.  

• Beslutandefasen. Fasen då planering sker, alternativ väljs och tidplan fastställs. De 
eventuella risker som den nya tekniken innebär analyseras och reduceras. 

• Genomförandefasen. Man lär sig att använda den nya tekniken och den anpassas till 
aktuellt byggprojekt.  

 

 
Figur 1. Fyra faser vid introduktion av ny produktionsteknik i ett byggprojekt beskrivet av 
Claeson-Jonsson, Jirebeck och Larsson 2005.  
 
Det är vanligast att man i kännedomsfasen får sin information om ny teknik via 
tidskriftsartiklar. Då man skall övertyga sig om att använda den nya tekniken, för att lösa ett 
produktionstekniskt problem, tar man i första hand muntlig kontakt med leverantörer eller 

                                                 
20 Larsson, B. Adoption av ny produktionsteknik på byggarbetsplatsen. Göteborg: Chalmers tekniska högskola, 
institutionen för byggnadsekonomi och byggnadsorganisation, Report 30, 1992. 
21 Claeson-Jonsson, Christina, Mats Jirebeck och Bengt Larsson. ”Räkna med ny teknik – om konsten att välja 

rätt.” Göteborg: Högskolan i Halmstad, NCC och SBUF, 2005. 
22 Ibid.  
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uthyrare av den nya tekniken. Ofta vill man inte störa och har sämre kontakt med 
platscheferna i de egna leden. Om man kommer att adoptera tekniken avgörs av den muntliga 
kontakten eller den praktiska demonstrationen av den nya tekniken. I de flesta fall tas beslutet 
av platschefen, vilken oftast har förankrat beslutet hos sina medarbetare i projektet.23  
 
Det är framförallt tre faktorer som påverkar hur man tar sig framåt i adoptionsprocessen. 
Informationen om den nya tekniken måste vara tillgänglig då man behöver den, eftersom det 
ofta råder tidsbrist i ett byggprojekt har man inte tid att leta efter informationen. Tidsramen 
för projektet påverkar om man hinner igenom de olika faserna i adoptionsprocessen. Den 
tredje faktorn som påverkar adoptionsprocessen är hur aktivt adoptören letar efter ny teknik.24   
 
2.3.3 Kalkylernas påverkan vid val av teknik 
 
För att kunna lämna ett anbud som är konkurrenskraftigt måste kostnaderna minimeras, detta 
leder till att de billigaste metoderna och resurserna väljs. Företagen använder sig ofta av 
kalkylprogram vid anbudskalkylering och detta leder till att man väljer bland de 
metoder/tekniker som finns inlagda i kalkylprogrammet. Med tanke på detta är det viktigt att 
man redan i kalkyleringsskedet beaktar ny teknik. När projektkalkylen når produktionsledaren 
är det sannolikt att denne kommer att välja samma produktionsmetoder som kalkylatorn 
använt för att känna sig säker på att projektet kommer att löna sig.25  
 
Eftersom produktionsledaren är intresserad av att visa ett ekonomiskt positivt resultat för 
projektet är det lätt att denne tänker kortsiktigt. Ny teknik som kan påverka projektets 
ekonomiska resultat negativt blir inte intressant för produktionsledaren även om det på sikt 
kan påverka andra projektresultat positivt. För att undvika detta problem måste företaget ha 
ett ekonomisystem som fördelar utvecklings- och lärkostnaderna på de projekt som har nytta 
av den nya tekniken.26  
 
2.3.4 Alternativvalskalkyl 
 
Genom att göra en alternativvalskalkyl kan man belysa flera faktorer samtidigt, den tar 
hänsyn till: 

• ”kortsiktiga faktorer” som direkt påverkar det byggprojektet där tekniken används  
• ”långsiktiga faktorer” som påverkar efterkommande projekt  
• ”mjuka faktorer” som påverkar produktionen men är svåra att mäta ekonomiskt 
• ”hård faktorer” som är enkelt mätbara i kronor  

 
En alternativvalskalkyl bör göras av flera personer tillsammans så att man får med så många 
intäkter och kostnader som möjligt, detta gör att ett väl genomtänkt beslutsunderlag skapas.27  
 
Då SKB används i ett projekt finns det konkreta ekonomiska fördelar samt fördelar som är 
svårare att prissätta. Eftersom vibreringsarbetet uteblir sparar man den energi som annars går 
åt för att driva dessa samt hyreskostnaderna för vibratorerna. Detta leder också till en 
förbättrad arbetsmiljö, ljudnivån sänks samt minskat antal hand- och armrelaterade 
vibreringsskador. Ett exempel som är svårare att mäta i kronor är att man undviker att 

                                                 
23 Larsson, Adoption av ny produktionsteknik. 
24 Ibid.  
25 Claeson-Jonsson, Jirebeck och Larsson. ”Räkna med ny teknik.” 
26 Ibid.  
27 Ibid.  
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vibrationsstavarna lägger av och tid går åt för felsökning och att ta fram en ny stav. De ökade 
kostnaderna för inköp av SKB är lätta att mäta medan kostanden för inlärningsmisstag och 
utbildning är svårare att kalkylera.28 Nedan visas ett exempel på en alternativkalkyl för SKB. 
 
 
Mjuka 
faktorer 
 
 
 
 
 
 
Hårda 
faktorer 
 
 
 
 
 
 
 
  Kortsiktiga   Långsiktiga 
  faktorer  faktorer 
 
Figur 2. Alternativvalskalkyl för SKB, modell enligt Claeson-Jonsson, Jirebeck och Larsson 
2005.   
 
2.3.5 Tidigare adoptioner inom anläggningsbranschen  
 
Om man ser tillbaka på platsgjutningens utveckling tog det lång tid innan betongpumpen 
började användas kontinuerligt och blev ett naturligt hjälpmedel vid platsgjutning. En 
anledning till att det tog lång tid innan den accepterades var att den hade många fel i starten. 
Det har visat sig att teknik som innebär ett misslyckande första gången den provas i ett projekt 
ofta blir förkastad under lång tid.29 Att gjuta med hjälp av betongpump ger 
arbetsmiljömässiga fördelar och man sparar arbetstid när man använder sig av denna teknik.    
 
En teknik som kom att spridas snabbt var utsättning med hjälp av laser. Anledningen till 
genomslaget var att laser redan var ett välbekant begrepp som visat sin tjänlighet inom andra 
områden. Tekniken gav noggranna mätningsresultat och genom att använda den sparade man 
in på personal vilket gav en ekonomisk vinning. Instrumentet hade ett högt inköpspris vilket 
var en nackdel, detta kunde dock brukaren undvika genom att hyra instrumentet.30  
 

                                                 
28 Hansson, M. Johansson, L. och Söderberg H. En studie av hur nya tekniker värderas i byggproduktionen  - 
Kan kalkylsystemet MAP fungera som en katalysator för implementering av ny teknik? Göteborg: Institutionen 
för byggteknik, Ex.arb.333, 2004. 
29 Larsson, Adoption av ny produktionsteknik.  
30 Ibid.  

Intäkter: 
* Minskat antal yrkesarbetare vid 
gjutning ger mindre antal 
persontimmar  
* Hyra för stavvibratorer utgår 
samt elkostnader för att driva 
dessa 

 
Kostnader: 
* Högre inköpspris än 
konventionell betong 
* Högre krav på formtäthet 

Intäkter: 
* Tätare ytor ger en beständig 
produkt 

 
Kostnader: 
* Variation av produktkvalitén, 
kan ha inverkan på slutkvalitén 

Intäkter: 
* Bättre arbetsmiljö 

 
Kostnader: 
* Inkörningsperiod 

Intäkter: 
* Sjukskrivningarna minskar 
* “Vita fingrar” elimineras  
 
Kostnader: 
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2.4 SKB vid platsgjutning av anläggningskonstruktioner 

 
2.4.1 Historik 
 
Redan på 1970-talet användes flytbetong i Sverige, som krävde en liten vibreringsinsatts.31 
Denna betong som framförallt tillämpades inom husbyggandet, mötte till en början motstånd 
hos betongtillverkare eftersom dåtidens trågbil fick bytas ut till roterbilar, vilket var en stor 
investering för branschen. Arbetarna på byggena tryckte dock på och allt eftersom blev 
flytbetongen ledande vid stombyggnation av framförallt väggar och golv inom husproduktion. 
Fortfarande behövdes dock stavvibbrering för att vara säker på att betongen omslöt 
armeringen. Vibreringen kunde ge upphov till ”vita fingrar” och hörselskydd som man var 
tvungen att använda försämrade kommunikationen på arbetsplatsen.32 
 
SKB, som är ytterligare ett steg närmare industrialiserat platsbyggande, utvecklades i Japan 
på 1980-talet och först 1993 börjar man forska om SKB i Sverige. SKB användes för första 
gången i Europa då man göt en vägbro i Kjula utanför Eskilstuna 1998.33 
 
Mellan 2001 och 2004 genomfördes EU-projektet ”Testing SCC” (Self Compacting 
Concrete). Avsikten med projektet var att fastställa tester för att bestämma de tre 
nyckelegenskaperna hos SKB, flytförmåga, passeringsförmåga och stabilitet. Tester som 
skulle kunna göras både i laboratoriet och på arbetsplatsen togs fram och man kom även fram 
till rekommenderade resultat på dessa tester. Man ville också genom projektet organisera 
arbetet med forskning kring SKB i Europa och ta fram gemensamma riktlinjer samt en 
gemensam standard. Dessutom ville man uppmuntra användningen av SKB över huvud taget 
och få människor att inse SKB:s potential vad det gäller ekonomi och teknologi.34 

 

2.4.2 Vad är SKB? 
 
Traditionell betong måste vibreras för att ordentligt fylla ut formen och dess armering. SKB 
behöver inte vibreras utan kan flyta igenom trånga öppningar och packas enbart genom 
gravitation.35  
 
Färsk SKB kan beskrivas som en partikelsuspension d.v.s. partiklar som är fördelade i 
vätskefas. Genom att använda SKB utnyttjar man materialmekanismer som minskning av 
friktion mellan partiklar, optimerad packning speciellt av de fina partiklarna och fixering av 
vatten på finkorniga oorganiska partiklars yta. Allt detta kan man åstadkomma genom att 
tillsätta flyttillsatsmedel samt genom att använda mer fina partiklar även kallat filler.36 
Flyttillsatsmedlet har stor inverkan på betongens egenskaper och fungerar som ett 
”smörjmedel” mellan betongens partiklar så att betongen kan hållas rörlig utan att den 
separerar. Om betongen får ligga orörd i ca 15-30 minuter, avtar tillsatsmedlens effekter och 
betongen blir mer trögflytande och stabil.37 
 

                                                 
31 Elofsson, A och Hallin, M. Självkompakterande betong – Ytjämnhet utan efterbehandling. Karlstad: Karlstads 
Universitet, Fakulteten för teknik och naturvetenskap, Avdelning en för miljö- energi- och byggteknik, 2006. 
32 Persson, Bertil. ”Självkompakterande betong – en tyst revolution inom byggande”, Husbyggaren, Nr 2 (2000) 
33 Betongkurs klass I – platsgjutning av betong, CBI, Betonginstitutet 
34 <http:/www.acmcentre.com/testing-scc/objektives.php?ID=11> 2009-04-17 
35 <www.communigate.se/documents/library.aspx?D=5686> 2009-04-29  
36 Elofsson och Hallin, Självkompakterande betong – Ytjämnhet utan efterbehandling 
37 <www.communigate.se/documents/library.aspx?D=5686> 2009-04-29 
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SKB efterliknar andra typer av massor i industrin, till exempel trixotropa färger. Detta innebär 
att den är flytande då den rörs om men blir geléartad då den står stilla, man kan säga att 
stenarna flyter i massan.38 
 
Blandning av SKB 
 
Vid betongproportionering av SKB är det extra viktigt att välja materialkomponenter och dess 
andelar, utifrån vilka förutsättningar som finns på arbetsplatsen. Exempel på faktorer som 
spelar in är hur gjutningen ska gå till, vilka flytmått som krävs, vilka krav som ställs på 
konstruktionen, transporttid, väderförhållanden och tömningstid. SKB måste blandas väl och 
uppför sig inte som vanlig betong vid blandningstillfället. Blandningen kan ta upp emot 
dubbelt så lång tid och dessutom har blandningsordningen en avgörande betydelse för 
resultatet. 39 
 
En stor del av betongens egenskaper bestäms av cementsorten, framförallt konsistens och 
tillstyvnad. Cementsort väljs bland annat efter hur fort man vill att betongen ska stelna men 
också beroende vilka egenskaper den ska ha i övrigt.40 
 
SKB till anläggningskonstruktioner kräver en hög cementpastavolym (cement, filler och 
vatten) men siktkurvorna för ballastmaterial kan vara samma som för vanlig betong, dock 
ökar man på betongens pastamängd med extra filler (kornstorlek ≤ 0,125 mm).41 Förutom 
detta extra finkorniga material används dispergeringsmedel också kallat flyttillsatsmedel för 
att ge SKB sin lättrörliga konsistens. Dessutom tillsätts ofta Silika som är ett tillsatsmaterial 
vilket förbättrar betongens sammanhållning och stabilitet. 42 Enligt ett miljömål som riksdagen 
beslutat om ska användandet av naturgrus minskas efter år 2010, vilket gör att användandet av 
krossat ballastmaterial kommer att öka.43 
 
Flyttillsatsmedel har kraftig effekt på betongens konsistens. Flyttillsatsmedel gör att 
betongens vattenhalt kan minskas med 10-30%, vilket i sin tur medför att hållfastheten ökar 
och krympningen minskar. Den lösa konsistensen som man uppnår, ger inte de nackdelar i 
form av separation, hållfastighetsförlust och ökad krympning som man får om man vill uppnå 
samma konsistens med ökat vatteninnehåll. Flyttillsatsmedlet kan alltså användas för att ge 
SKB en lättflytande konsistens som samtidigt har bra sammanhållning.44  
 
Silika är ett mycket finkornigt pulver av glasig kiseldioxid. Kornen kan tillsättas med 4-10% 
av cementvikten. Silika är ett starkt reaktivt material, som förbättrar betongens 
sammanhållning och stabilitet. Vattenbehovet ökar dock men detta motverkas genom att man 
använder vattenreducerare och flyttillsatsmedel.45 
 
Inom anläggningsbranschen är svårighetsgraden på konstruktionerna som byggs oftast större 
med högre armeringsinnehåll och geometriskt svårare utformning än på hussidan.46 

                                                 
38 Ibid. 
39 Ibid. 
40 Persson, B, ”Självkompakterande betong – en tyst revolution inom byggande” 
41 <www.communigate.se/documents/library.aspx?D=5686> 2009-04-29 
42 Burström, Per Gunnar. Byggnadsmaterial – Uppbyggnad, tillverkning och egenskaper, Andra upplagan, 
(Lund: Studentlitteratur, 2007) 
43 <http://www.ballastsverige.se/artiklar/Traffa-var-gastexpert/> 2009-05-11 
44 Burström, Byggnadsmaterial – Uppbyggnad, tillverkning och egenskaper 
45 Ibid. 
46 Persson, B, ”Självkompakterande betong – en tyst revolution inom byggande” 



 11 

Anläggningscement och byggnadscement har olika egenskaper. Anläggningscement väljs 
alltid då man vill ha god beständighet eftersom anläggningskonstruktioner oftast förväntas ha 
en längre teknisk livslängd. Anläggningscementens har något grövre korn och dess kemiska 
egenskaper gör att betongen kräver mindre vatten och tillsatsmedel än andra cementsorter. 
Däremot får den snabbare konsistensförändring vilket kan göra den svår att arbeta med.47 
 
Då cement reagerar med vatten sker en exoterm reaktion, d.v.s. att värme utvecklas. Om inte 
den utvecklade värmen leds bort kan betongens temperatur öka under hårdnandet med  
20-50 ˚C, beroende på cementhalt. För grova konstruktioner som anläggningskonstruktioner 
är detta till en nackdel eftersom betongen då hårdnar i ett varmt tillstånd och senare svalnar 
och drar ihop sig vilket gör att sprickor uppstår. Anläggningscement som är ett 
portlandcement har mindre och långsammare värmeutveckling under hårdnandet och mindre 
risk för dessa temperatursprickor, därför passar den att använda i grova konstruktioner.48  
 
Anläggningscement är dessutom lågalkalisk vilket till stor del reducerar risken för skador i 
betongen med alkalireaktiv ballast.49 Eftersom anläggningscement har en alkalihalt som 
normalt ligger på 0,5 % uppfyller den kraven för lågalkaliskt cement enligt Svensk Standard. 
Standarden säger att cement måste ha en alkalihalt som är ≤ 0,6 viktprocent, detta gör att 
cementet inte utlöser betongskadliga reaktioner med alkalireaktiv ballast som finns lokalt i 
Skåne och svenska fjällen.50 
 
Anläggningscement uppfyller även kravet för sulfatresistent cement enligt Svensk Standard 
eftersom den har ett lågt C3A-innehåll (trikalciumaluminiat).51 Biologiska svavelväten som 
vid oxidation bildar sulfater är aggressiva kemiska föreningar som vid direktkontakt med 
betong kan verka nedbrytande och tillsammans med en accelererande armeringskorrosion kan 
förstöra betongstrukturer. Biologiska svavelväten kan vara naturligt förekommande i 
grundvatten men även bildas vid mikrobiologisk nedbrytning av organiska ämnen.52 
 
2.4.3 Positiva och negativa egenskaper och erfarenheter från SKB 
 
Man vinner många arbetsmiljömässiga fördelar genom att använda SKB. Genom att man inte 
behöver använda vibratorer får man en sänkt bullernivå på arbetsplatsen. Detta leder också till 
att man slipper vibrationer som kan leda till ”vita fingrar” och att man får ett rörelsemönster 
som sliter mindre på kroppen då man inte behöver vibrera betongen. 53 
 
Vad det gäller arbetsteknik så ger SKB bättre möjlighet till utfyllnad av betong i täta 
konstruktioner och i formar som är slutna eller trånga. Dessutom ger SKB möjlighet till bra 
betongytor och leder till bra gjutresultat i geometriskt avancerade former och bidrar till 
mindre efterarbete.54 Den hårdnande självkompakterande betongen blir tät och homogen och 
har i övrigt samma egenskaper som traditionell vibrerad betong.55 
 

                                                 
47 <www.communigate.se/documents/library.aspx?D=5686> 2009-04-29 
48 Burström, Byggnadsmaterial – Uppbyggnad, tillverkning och egenskaper 
49 Ibid. 
50 <http://hbe.lithoteknik.se/documents/1/externa_produktblad/cementa/anl_ggningscement.pdf> 2009-04-29 
51 Ibid. 
52 <http://www.hummervoll.no/PDF_filer/penetron_slik_beskytter.pdf> 2009-05-04 
53 <www.communigate.se/documents/library.aspx?D=5686> 2009-04-29 
54 Ibid. 
55 Elofsson och Hallin, Självkompakterande betong – Ytjämnhet utan efterbehandling 
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Den ekonomiska aspekten får man inte heller glömma. SKB gör att det blir lägre kostnader 
för maskiner, att det går åt mindre persontimmar och att de som arbetar med betongen får en 
mindre arbetsbelastning även om den färska betongen är något dyrare.56 
 
Naturligtvis finns det även negativa erfarenheter från SKB. SKB kräver mer detaljplanering. 
Denna planering behövs för att undvika störningar och onödiga stopp i gjutningsprocessen 
vilket kan leda till ett dåligt gjutresultat. Provningen av SKB är mer utförlig och nödvändig än 
för traditionell betong och detta tar extra tid både på betongstationen och på arbetsplatsen.57 
Dessutom ställs det större krav på yrkesarbetaren som gjuter då man ska använda SKB. Det är 
viktigt att denne har fått rätt utbildning och att personen har tillräcklig erfarenhet för att klara 
av att gjuta med SKB.58 
 
Ett annat stort problem är att det är svårt att hålla en jämn konsistens på betongleveranserna. 
Transporten av betongen påverkar den färdiga betongens egenskaper och beroende på till 
exempel trafiksituationen kan olika transporter med samma betong, får olika konsistens. Vad 
det gäller den färdiga betongen har man fortfarande problem med att ytan ibland uppvisar 
blåsor, flammighet och att veckbildning har skett. 59 
 
Något som debatteras för fullt är huruvida det finns problem med för högt formtryck då 
gjutning sker med SKB. Vad man har fastställt är att det finns risk för höga formtryck vid 
väggjutning med för hög stighastighet.60 Detta behandlas vidare i kapitlet Formtryck.  
 
En annan stor nackdel med SKB är att höga temperaturer kan medföra explosiv spjälkning. 
Då explosiv spjälkning sker i betongen på grund av brand uppkommer kraftiga ljud och bitar 
av betongen kan slungas iväg och skada personer eller egendom långt ifrån branden, dessutom 
friläggs armeringsjärn och detta påverkar hållfastigheten negativt.61  
 
Konsistensförlust 
 
Redan då SKB var nyintroducerad på den svenska marknaden kunde man konstatera att det 
fanns problem med konsistensförluster till exempel vad det gällde arbetbarhet under en längre 
tid.62  
 
Konsistensförluster var under ett antal år, framförallt efter år 2000, ett uppmärksammat 
problem för anläggningsbetong och framförallt självkompakterande och är fortfarande ett 
problem. Det finns olika teorier om vad som orsakar problemen. Betongens konsistens beror 
på ett stort antal faktorer. Dels beror den på materialtekniska faktorer som cementtyp, 
ballasttyp, tillsatsmedel, finmaterial och vattenhalt, men också på produktionstekniska 
faktorer som blandartyp, blandningsordning, transportsätt och transporttid. Dessutom tror man 
att temperaturen kan påverka betongens konsistensutveckling.63  

                                                 
56 <www.communigate.se/documents/library.aspx?D=5686> 2009-04-29 
57 Ibid. 
58 Ibid. 
59 Ibid 
60 Ibid. 
61 Persson, B. Självkompakterande betong med låg fillerhalt – explosiv spjälkning vid hög temperatur, Lund: 
Lunds tekniska högskola, 2004 
62 Grauers, ”Vibreringsfri betong: Industrialiserad platsgjuten betong.” 
63 Ewertson C. och  Utgenannt P. Konsistensförlust hos anläggningsbetong – Vilka är problemen? Borås: SP 
Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Rapport 2007:31 
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En av anledningarna till att självkompakterande anläggningsbetong används i så begränsad 
omfattning i Västsverige idag anses bero på de problem branschen hade med 
konsistensförluster runt år 2000. Idag är problemet mindre men det påverkar fortfarande 
omfattningen av användandet av SKB inom anläggningsbranschen.64 
 
Oönskade konsistensförluster kan leda till stora ekonomiska förluster då man får kassera 
betongleveranser och då det blir förseningar i byggprocessen. I värsta fall används den 
undermåliga betongen vilket kan leda till anläggningskonstruktioner med sämre hållfasthet, 
bärförmåga och beständighet samt kostsammare reparationer och kortare livslängd.65 
 
Det pågår ett omfattande forskningsarbete världen över när det gäller SKB. Problematik kring 
konsistensförlust har studerats och studeras fortfarande med utgångspunkt från nedanstående 
faktorer:  
 

• Cementsort/cementhalt  
Anläggningscement behöver mindre vatten och kräver mindre tillsattmedel än andra 
cementsorter vilket ger snabbare konsistenssvängningar. 
  
• Tillsatsmedel 
Den inverkan som tillsatsmedel har på konsistensen har undersökts i många 
forskningsförsök, speciellt vad det gäller den så kallade ”tredje generationens medel”. 
Detta är det senaste och mest moderna tillsatsmedlet och används just vid tillverkning av 
SKB. De faktorer som är listade nedan kan eventuellt inverka på konsistensen: 
- typ av medel 
- doseringsmängd 
- tidpunkt för dosering 
- blandningstid 

  
• Ballastmaterial 
Ballastens egenskaper vad det gäller kornstorlek, kornform och finmaterialhalt. Speciellt 
har fillerfraktionens specifika yta inverkan på konsistensutvecklingen.  
 
• Fukthalt 
Grusmaterialets ursprungliga fukthalt kan påverka konsistensen genom att mer fukt 
tillsätts betongen. 
 
• Betongtemperatur 
Betongens temperatur har större betydelse för självkompakterande anläggningsbetong än 
traditionell, hur mycket betydelse beror på vilket tillsatsmedel som använts.66 

 
Formtryck 
 
Med formtryck menas det tryck på formkonstruktionen som den färska betongen ger upphov 
till. Anledningen till att högt formtryck vid gjutning med SKB anses vara ett problem är att 
SKB är så lättflytande att det borde ge upphov till större formtryck än traditionell betong.  

                                                 
64 Ewertson och Utgenannt, Konsistensförlust hos anläggningsbetong – Vilka är problemen? 
65 Ibid. 
66 Ibid. 
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Men det är inte riktigt så enkelt, eftersom SKB har trixotropa egenskaper som gör betongen 
geléartad vilket bidrar till lägre formtryck. Att SKB inte behöver vibreras leder till lägre 
formtryck men då ingen vibrering behövs är det lätt att öka stighastigheten vilket leder till 
ökade formtryck.67  
 
Många tidiga undersökningar av formtrycket har visat formtryck med SKB upp mot 100 % av 
vätsketrycket men då användes mycket höga stighastigheter. 2005 färdigställdes ett projekt 
vid Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut där sex väggjutningar utfördes i 
laboratoriemiljö, krafter i formstag och tryck mot formväggar mättes. Gjutningarna gjordes 
med SKB - hus, SKB – anläggning samt traditionell betong och varje betongsort testades med 
långsam respektive snabb stighastighet.68  
 
Vid de tillfällen gjutningen utfördes med långsam stighöjd, ca 1m/h, var formtrycken låga 
oavsett vilken betongsort som användes. Vid de tillfällen då gjutningen utfördes med snabb 
stighöjd, 7-21 m/h, ökade formtrycken till det dubbla eller mer. Självkompakterande 
husbetong var den sort som uppvisade högst formtryck vid snabb gjutning, ca. 75 % av det 
teoretiska vätsketrycket. Därefter kom traditionell betong och sist självkompakterande 
anläggningsbetong. Slutsatsen man kan dra av denna rapport är att så länge stighastigheten 
hålls nere kan formar för SKB dimensioneras precis som för traditionell betong.69        
 
Brands inverkan på SKB 
 
Det är avgörande för den självkompakterande betongens framtid att hitta en lösning för att 
förhindra explosiv spjälkning. Vid byggnation av till exempel tunnlar, arenor, och andra 
allmänna platser där det förekommer folksamlingar finns det i Boverkets byggregler krav på 
att explosioner från spjälkande betong inte får störa utrymningen. Detta krav begränsar idag 
användandet av SKB.70  
 
När man gjuter med SKB genomförs ingen kompaktering av betongen med hjälp av vibrering. 
Vid vibreringsarbete bildas vattensamlingar mellan de grövre materialen och cementpastan i 
betongen vilket medför en ökad porositet, något som SKB alltså saknar. Konstruktionen blir 
tät eftersom den inte har dessa porer och den får en låg permeabilitet. Då en konstruktion är 
tät blir det svårt för vätska att ta sig ut och in i den.71 Det fria vatten som finns i betongen 
övergår till ånga vid temperaturökning. Vattenångan har en större volym än det flytande 
vattnet och detta leder till ett ökat tryck i betongen. Den låga permeabiliteten förhindrar stora 
delar av vattenångan från att lämna betongen vilket leder till att vattenångan istället letar sig 
inåt där temperaturen och trycket är lägre. Där övergår ångan återigen till flytande form. De 
porer som finns i betongen fylls snabbt och bildar en barriär som förhindrar vattnet från att ta 
sig längre in i konstruktionen vilket ger ett ökat portryck. När vattnet som finns i porerna nås 
av en högre temperatur kan det inte längre existera och övergår då explosivt till ånga. 
Resultatet av ångexplosionen blir att betongens yttre delar spjälkas bort.72 
 

                                                 
67 Ek-Olausson B, Rosell L och Waller E. Arbetsmiljöaspekter vid användande av självkompakterande betong – 

delrapport 3, Göteborg: Sveriges byggindustrier, 2005. 
68 Ibid. 
69 Ibid. 
70 Persson, Självkompakterande betong med låg fillerhalt  
71 Ibid 
72 Simonsson, M. Polypropylenfibrers funktion i betong vid brand. Borås: Högskolan i Borås, 2008. 
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                Figur 3. Spjälkning på grund av ångtryck enligt Simonson, 2008. 

 
Undersökningar har dock visat att då polypropylenfibrer (ppf), vilket är små fibrer av 
termoplast, gjuts in i betongen ökar permeabiliteten efter låg värmebehandling, eftersom ppf 
smälter vid 200 ˚C. Då dessa smälter bildas kanaler som vattenånga kan transporteras igenom 
och på så sätt bortföras.73 Dessutom expanderar de fibrer som utsätts för en viss 
temperaturökning som är lägre än dess smälttemperatur, detta gör att de fyller upp de porer 
som finns i betongen vilket minskar transporten av vattenånga in i betongen.74 Dessa två 
faktorer skulle göra att man kan undvika explosiv spjälkning genom att tillsätta en liten 
mängd ppf i betongmassan.  
 
Kostnader 
 
SKB är något dyrare att köpa in än traditionell betong. Detta kan ha många orsaker. En orsak 
kan vara att det tar nästan dubbelt så lång tid att blanda en SKB som en traditionell betong.75 
Det är dessutom större risk att blandningen inte lyckas och betongmassan måste köras till 
tippen. Detta tillsammans med att den inte används lika ofta som traditionell betong och att 
det krävs extra utbildning för att kunna blanda den gör att SKB blir något dyrare i inköpspris. 
För att en betongstation ska kunna tillverka SKB krävs det dessutom att stationen har en extra 
silo för att kunna ta hand om allt filler. En silo kostar ca 250 000 kr så detta kan vara en stor 
investering för en betongstation.76 
 
Även om SKB är något dyrare att köpa in så finns det pengar att vinna genom att använda 
den. Entreprenören sparar in på personal och maskiner, dessutom sparas personalens hälsa 
genom att de inte behöver arbeta så hårt med vibreringsarbetet. Detta leder i längden till friska 
arbetare som inte är sjukskrivna i lika stor utsträckning.  
 
Andra besparingar kan vara att man inte behöver maskiner för att bearbeta ytor i samma 
utsträckning då dessa ofta blir finare vid användning av SKB. Dessutom erhålls 20 % högre 
hållfasthet hos SKB än hos traditionell betong, vid samma vct, tack vare den så kallade 
                                                 
73 Ibid 
74 Persson, Självkompakterande betong med låg fillerhalt – explosiv spjälkning vid hög temperatur 
75 Betongkurs klass 1 – platsgjutning av betong 
76 Persson, Bertil, ”Självkompakterande betong – en tyst revolution inom byggande” 
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fillereffekten. Denna extra hållfasthet kan vara lönsam om den tas tillvara genom att använda 
mindre armeringsinnehåll eller genom att ha en mer ”slimmad” konstruktion.77  
 
Planering  
 
På en byggarbetsplats finns det inte så stor möjlighet att motverka de störningar och fel som 
kan uppstår vid gjutning av SKB. Därför krävs extra noggrann planering så att störningar och 
onödiga stopp under gjutningsprocessen undviks.78  
 
Framförallt måste transporten av SKB planeras noga eftersom den kan påverka den färska 
betongens egenskaper. Man måste planera med hänsyn till transportavstånd, transporttid, 
vädersituation och trafiksituation. Om gjutning till exempel ska ske i stadsmiljö under 
rusningstid kan man behöva kompensera för en eller flera av dessa faktorer. Man måste också 
hela tiden veta hur mycket tid som finns kvar innan gjutningen måste vara färdig. Detta måste 
man veta så att betongen inte börjar härda innan gjutningen är klar.79  
 
Annat som måste planeras på byggarbetsplatsen är transporterna mellan olika stationer på 
plats. Det gäller att planera för framkomlighet och planera så att pumpar och andra hjälpmedel 
fungerar under hela gjutningen.80  
 
2.4.4 Utbildning 
 
Att all personal som ska genomföra en gjutning med SKB har utbildning är otroligt viktigt. 
Utbildningen bör innehålla information om självkompakterande betongs begränsningar och 
förtjänster. Dessutom är erfarenheter från personer som har arbetat med SKB en viktig 
informationskälla. Viktigast är att alla får tid att träna och att alla har ett bra slutresultat som 
mål, dessutom är det viktigt att betongleverantören delar med sig av all sin kunskap.81  
 
Ett problem kan vara att man arbetar med en ny teknik med gammal utrustning och en 
”gammal” inställning. Personalen måste veta hur de ska behandla materialet och hur de ska 
arbeta för att det ska fungera som de tänkt. En stor del av utbildningen bör omfatta praktiska 
exempel där personalen till exempel får se hur betongen breder ut sig i formen vid olika 
stighastigheter, olika avstånd mellan nedsläppen och olika pallhöjder. Andra viktiga aspekter 
är naturligtvis gjutteknik och betongpumpning samt hur man anpassar gjutteknik till 
betongkvalité och konstruktionstyp.82  
   
2.4.5 Funktionskrav 
 
Det är en absolut förutsättning att materialet bibehåller sin homogenitet d.v.s. att varken 
grövre partiklar eller komponenter i vätskefasen separerar. De funktionskrav som ställs på 
färsk SKB i produktionen relateras till tre egenskaper vilka är flytförmåga, passeringsförmåga 
och stabilitet. 

83 
 

                                                 
77 Ibid. 
78 <www.communigate.se/documents/library.aspx?D=5686> 2009-04-29 
79 Ibid. 
80 Ibid. 
81 Ibid. 
82 Ibid. 
83 Elofsson och Hallin, Självkompakterande betong – Ytjämnhet utan efterbehandling  
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Betongen måste ges sådan flytförmåga att den kan fylla formen utan annan påverkan än 
gravitationskrafter.84 Flytförmågan kan kontrolleras genom utbredningens slutmått, 
flytsättmått och dess utbredningshastighet.85  
 
Passeringsförmågan ska vara sådan att inga geometriska hinder i formen eller 
ingjutningsdetaljer ska kunna orsaka blockering av sten och på så sätt det hindrar 
betongflödet. Förmågan för SKB att passera hinder påverkas av ballastens maximala 
diameter, kornform och andel sten.86  
 
Vad det gäller betongens stabilitet så ska den vara stabil utan risk för vatten-, bruk- eller 
stenseparation. Hos SKB kan överskottsvatten bindas upp av partikelytorna på den stora 
mängden fillermaterial som finns, vilket kan förhindra vattenseparation.87 Flytförmåga, 
passeringsförmåga och stabilitet kan testas på olika sätt, mer om detta nedan.    
 
2.4.6 Gjutning med SKB 
 
Vid gjutning med SKB är det allra viktigaste att betongen tillförs i ett jämt flöde som går 
långsamt men som hela tiden håller betongen i rörelse. Det är också viktigt att inte ha för 
långt mellan nedsläppen men samtidigt ha tillräckligt långt för att luftbubblor ska ha en chans 
att avgå.88 Vid gjutningar av långa väggar är 10 meter mellan tappställena lämpligt. Detta ger 
möjlighet till ca. 5 meters utbredning år varje håll vilket ger luftbubblorna tid att avlägsnas.89  
  
Man måste undvika att ”stressa” betongen i formen genom att släppa ner betongen med för 
hög hastighet. Vid en väggjutning kan en lämplig matningshastighet vara 12-16 m³/pump/h. 
Vid denna hastighet kan betongen sakta flyta ut och luftbubblor hinner lämna betongen. 
Stighastigheten på en vägg bör ligga vid 1 m/h för att få ett bra resultat, det gäller att anpassa 
betongflödet så att stighastigheten blir konstant i hela formen och under hela gjutningen.90  
 
SKB kan fyllas i formen med olika metoder, till exempel bask, ränna eller betongpump. 
Pumpning är oftast smidigast och bäst vid väggjutningar och betongen kan även pumpas in 
via sidoventiler. Det viktigaste är att man är uppmärksam så att tillflödet inte störs på något 
sätt.91 Det gäller att försöka undvika gjutpallar. Om man utför pallning så gäller det att vara 
tillbaka med en ny pall inom ca. 15 minuter annars finns det risk för trixotropibindning. 
Trixotropibindningen gör att betongen bildar en hinna vilket leder till att den nya pallen inte 
integreras med den föregående. Bästa sättet att rädda gjutningen så att gjutveck inte bildas är 
att föra en bräda eller regel genom massorna så att de blandas.92  
 
När betongen sedan ska härda är det extra viktigt att man gör en omedelbar täckning av 
betongen så det inte sker någon avdunstning av vatten. Detta är framförallt viktigt vid 
gjutning av plattor eftersom de har en stor öppen yta. Anledningen till att det är extra viktigt 
vid gjutning med SKB är för att avdunstat vatten från ytan inte kompenseras underifrån i 

                                                 
84 Betongkurs klass I – platsgjutning av betong 
85 Elofsson och Hallin, Självkompakterande betong – Ytjämnhet utan efterbehandling 
86 Betongkurs klass I – platsgjutning av betong 
87 Ibid. 
88 <www.communigate.se/documents/library.aspx?D=5686> 2009-04-29 
89 Betongkurs klass I – platsgjutning av betong 
90 <www.communigate.se/documents/library.aspx?D=5686> 2009-04-29 
91 Ibid. 
92 Betongkurs klass I  – platsgjutning av betong 
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samma utsträckning som vid gjutning med konventionell betong. Risken för krympsprickor 
ökar alltså vid gjutning med SKB.93    
 
När betongen har börjat härda är det viktigt att veta att den påminner något om silikabetong, 
d.v.s. att den blir ”gummilik”. Detta gör att man måste fördröja tiden för glättning med ca 2 
timmar.94 
 
En del påstår att man får bättre gjutresultat med SKB medan andra påstår motsatsen. 
Sanningen är att man kan få både bra och dåliga resultat med båda SKB och traditionell 
vibrerad betong. En vacker betongyta är oftast ett kvitto på en lyckad betonggjutning oavsett 
vilken betong som använts. 95   
 
Konstruktioner där gjutning med SKB lämpar sig extra bra: 
 

• Svårgjutna konstruktioner 
• Tunnellining 
• Gjutningar som upprepas  
• Gjutningar där vibrering ger olämpliga arbetsställningar 
• Tunna pågjutningar på vertikala ytor96 

 
2.4.7 Provning av SKB 
 
Det krävs större kontrollinsatser vid gjutning med SKB än för vanlig betong för att kunna 
kvalitetssäkra gjutresultatet.97 Vid kontroll av att uppställda kriterier uppfylls. Vid kontroll i 
samband med framtagning av nya recept och vid mottagningskontroll är det viktigt att kunna 
ta reda på den färska betongens egenskaper.98 
 
För att kontrollera flytförmågan kan flytsättmått, V-tratt och Orimet användas. Vid ett prov av 
flytsättmått kan man se hur jämt fördelade stenarna är och tecken på separation samt man kan 
kontrollera så att flytsättmåttet stämmer överens med värdet för den betong man ska ha. V-
tratten är en v-formad tratt som betongen tillåts rinna igenom och genom vilken man 
kontrollerar genomrinningstiden, om det är ett kontinuerligt flöde och om det sker 
blockeringar. En Orimet är ett rör som fungerar på samma sätt som en V-tratt.99 
 
För att kontrollera passeringsförmågan används en L-låda eller J-ring. L-lådan består av en L-
formad låda som betongen hälls i. I lådan möter betongen ett hinder som utgörs av 
armeringstänger. När all betong är i lådan mäts höjden på betongmassan dels utanför hindret, 
dels innanför hindret. Då man delar dessa mått med varandra får man en så kallad 
blockeringskvot vilken kan beskriva betongens passeringsförmåga. J-ringen fungerar på 
liknande sätt. Men här placeras betongen i en kon som är omringad av hinder, bestående av 
armeringstänger. Då konen avlägsnas rinner betongen ut genom armeringsstängerna. Även 

                                                 
93 Ibid. 
94 Ibid. 
95 <www.communigate.se/documents/library.aspx?D=5686> 2009-04-29 
96 Ibid. 
97 Ibid. 
98 Betongkurs klass I  – platsgjutning av betong 
99 Ibid. 
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här mäts höjden av betongmassa som inte passerat hindret och den som har passerat hindret. 
På detta sätt fås både flytförmåga och passeringsförmåga. 100 
 
För att kontrollera stabiliteten kan man använda sig av GTM, d.v.s. separationsbestämning. 
Vid separationsbestämning låter man 10 liter betong vila i en hink i 15 minuter. Därefter 
häller man 4,8 kilo av betongen ner i en sil, eller sikt som det kallas. Där får betongen vila i 
två minuter och därefter plockas vikten av betongmassan som gått igenom sikten in i en 
formel för att räkna ut r˚ som är ett mått på separationen.101      
 
Klassificering av SKB 
 
Svenska fabriksbetongföreningen har tagit fram en klassificering av SKB som följer de 
europeiska riktlinjerna då man för tillfället väntar på kommande standarder.102 Detta har gjorts 
för att underlätta kommunikationen mellan användare och tillverkare av SKB. 
Klassificeringen sker utifrån de europeiska riktlinjerna, European Guidelines for Self-
compakting Concrete, som är framtagna av ERMCO (European Ready Mixed Concrete 
Organization,), BIBM (Bureau International du Béton Manufacturé), EFNARC (European 
Federation of Specialist Construction Chemicals and Concrete Systems) och Cembureau (The 
European Cement Association). I normala fall är det tillräckligt att specificera SKB med ett 
flytsättmått (SF= slumpflow). Men i speciella fall kan det vara motiverat att även specificera 
passeringsförmåga (PA) och viskositet (VS alt. VF). Dessa fastställs genom förprovning. SF3 
tillverkas med mindre stenstorlek än 16 mm och ger oftast mycket bra betongytor, risken för 
separation ökar dock. Nedan i tabellen ses vilka flytmått som representerar vilka klasser och i 
vilka konstruktioner de olika klasserna används till. 103  
 
Tabell 1. Klasser för flytsättmått. Enstaka provresultat vad det gäller flytsättmåttet tillåts 
ligga 50 mm över respektive 20 mm under de angivna.104 Tabell delvis från ”Klassificering av 

självkompakterande betong”. 

 
Klass Flytsättmått Applikation 
SF1 550-650 Golv med låg 

armeringsmängd 
SF2 660-750 Väggar och pelare 
SF3 760-850 Tätt armerade konstruktioner 

och/eller komplicerade 
former 

 
Viskositeten anges bara undantagsvis och anges ofta med hjälp av V-tratt eller T-500. T-500 
innebär att man mäter hur snabbt betongen flyter ut till en cirkel som är 500 mm i diameter 
från en kon som fylls och lyfts bort. Det kan vara motiverat med VS/VF då det krävs mycket 
bra yta, vid tät armering. En betong med beteckningen VS2/VF2 är en trixotrop betong som 
kan användas då man är rädd för högt formtryck. 105 Nedan i tabellen finns gränsvärden för 
respektive klass. 
 

                                                 
100 Ibid. 
101 Ibid. 
102 <http://www.fabriksbetong.se/index.php3?use=publisher&id=110&lang=1> 2009-05-04 
103 <http://www.betongbanken.com/index.aspx?s=3003> 2009-05-03 
104 Ibid. 
105 Ibid. 
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Tabell 2. Gränsvärden för viskositet. Tabell delvis tagen ur ”Klassificering av 

självkompakterande betong”. 
Klass T500 (s) V-tratt (s) 
VS1/VF1 < 2 < 8 
VS2/VF2 > 2 > 9-25 
 
Passeringsförmågan bör även den endast utnyttjas i speciella fall som då betongen ska 
användas i trånga sektioner eller i konstruktioner med tät armering. Passeringsförmågan mäts 
med en L-låda och i tabellen nedan finns gränsvärden för respektive klass.106 
 
Tabell 3. Klasser för passeringsförmåga. Tabell tagen ur ”Klassificering av 

självkompakterande betong”.  

Klass Passeringsförmåga Applikation 
PA1 > 0,80 med två armeringsjärn Vid konstruktioner med ett 

gap mellan 80-100 mm 
PA2 > 0,80 med tre armeringsjärn Vid konstruktioner med ett 

gap mellan 60-80 mm 
  
2.4.8 Standardisering 
 
SIS (Swedish Standard Institute)är en del av det europeiska och globala nätverk som utarbetar 
internationella standarder. Genom att delta i standardiseringsarbetet kan svenska företag och 
organisationer påverka utformningen av standarder inom sin marknad. Standarderna ska 
främja handel över gränser och bidra till att processer och produkter blir säkrare.107 
 
2005 bildades en arbetsgrupp på SIS som skulle ta fram en ny standard för hur man utför 
betongkonstruktioner.108 Man bestämde att fokus skulle ligga på broar, härdning, 
självkompakterande betong, förspänningsarbeten, toleranser, betongelementbyggande, 
mottagningskontroll, nationella avvikelser samt ett system av inspektionsklasser.109 
 
Standardisering av självkompakterande betong ledde under 2007 fram till att arbetet med fem 
provningsmetoder tog fart och en produkstandard var då under utarbetande.110 Om bara några 
månader kommer den nya europeiska standarden för självkompakterande betong ut, därefter 
kommer den fastställas även som svensk standard och benämnas SS-EN 206-9. Denna 
standard kommer även att ha tillhörande provningsstandarder.111 
 
SS 134201 som beskrev cementsammansättning och dess egenskaper och är numera upphävd 
och ersatt med SS-EN 197-1, SS 134201 och SS 124203. Den första standarden definierar och 
specificerar 27 av de vanligaste cementsorterna och respektive beståndsdelar. Cementtyperna 
ordnas bland annat i hållfasthetsklasser och de mekaniska, fysikaliska och kemiska kraven 

                                                 
106 Ibid. 
107 <http://www.newsdesk.se/pressroom/sis_swedish_standards_institute_/pressrelease/view/84080>  
2009-04-29 
108 Ibid. 
109 <http://www.sis.se/DesktopDefault.aspx?tabName=%40projekt&PROJID=4500&menuItemID=7006>     
2009-04-29 
110 <http://www.newsdesk.se/pressroom/sis_swedish_standards_institute_/pressrelease/view/84080>  
2009-04-29 
111 Samir Redha, MSc Civil Engineering, Project Manager, Building and Construction , SIS, Swedish Standards 
Institute 
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specificeras. I SS 134201 anges krav på cement med begränsad värmeutveckling som till 
exempel anläggningscement. SS 124203 anger de särskilda egenskaper som gäller för cement 
med låg alkalihalt, dit anläggningscement också hör.112 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
112 <http://www.sis.se/DesktopDefault.aspx?tabName=@DocType_1&Doc_ID=16641&PresID=2& 
Desc=SS%20134201> 2009-04-29 
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3. Utförda studier 
 
3.1 Inledning 
 
I detta kapitel presenteras referensprojektet Partihallsförbindelsen, utförda intervjuer och 
fältstudie är knutna till projektet. Fältstudien är ett utmärkt exempel på hur 
självkompakterande anläggningsbetong kan bete sig vid användning på arbetsplatsen och 
vilka problem som kan uppstå. För att få en verklig bild av uppfattningen om SKB har 
intervjuer genomförts. Resultatet från intervjuerna har gett intressanta perspektiv som speglas 
i analysen.  
 

3.2 Beskrivning av referensprojekt 
 
Arbetet med Parthallsförbindelsen startade i augusti 2008 och projektet ska vara klart i 
november 2011. Beställare är Vägverket Region Väst och entreprenaden utförs i 
internkonsortium av Skanska Grundläggning, Skanska Stora Projekt samt Skanska Väg och 
Anläggning Väst.  
 
Partihallsförbindelsen ska förbinda vägarna E45 och E20 med varandra genom en ny fyrfältig 
vägbro som har en längd på 1130 meter. I projektet ingår också en ny trafikplats i Marieholm 
och en ombyggnad av den befintliga trafikplatsen i Ånäs. Den nya vägbron kommer att 
minska belastningen och öka framkomligheten på vägarna i området. Partihallsförbindelsen är 
en viktig del av infrastrukturbyggandet i Göteborgsregionen. I takt med den ökade trafiken 
har långa bilköer blivit vanliga och att utbyggnaden av vägnäten inte hållit samma takt har 
förvärrat situationen. När vägbron är färdigställd uppnås en ökad trafiksäkerhet och en bättre 
miljö både för regionen och för de boende i närheten, eftersom koldioxidutsläppen minskar då 
köerna försvinner. Projektet är ett av Skanska Sveriges större pågående projekt och hela 
30 000 m3 betong kommer användas.         
 

3.3 Intervjuer 
 
3.3.1 Detaljerad metodbeskrivning 
 
För att kunna ta reda på varför SKB används så sällan vid platsgjutning av 
anläggningskonstruktioner har vi intervjuat aktörer i byggprocessen som har en betydande roll 
dels vid teknik- och metodval men också vid tillverkning och användning av 
självkompakterande anläggningsbetong. Under intervjuerna har respondenterna fått svara på 
frågor som gäller viktiga parametrar, som hur de upplever SKB, hur rutinerna ser ut vid 
gjutning med SKB, vilken utveckling som skett, hur informationsspridningen ser ut och hur 
de kan påverka beslut om användning av SKB. Frågorna som ställdes vid intervjuerna finns 
återangivna i Bilaga I.    
 
Under samtal med vår externa handledare valdes lämpliga respondenter ut. Alla har 
anknytning till projektet Partihallsförbindelsen och erfarenhet av självkompakterande betong. 
För att skapa en bred helhetsbild, representerar respondenterna de olika aktörerna i projektets 
processkedja. Fördelningen av respondenter blev en byggledare från beställaren, en 
betongexpert som medverkat vid tidiga skeden av projektets byggprocess, en betongleverantör 
och tre personer från produktionsledningen. Frågorna till intervjun skickades ut ungefär en 
vecka i förväg för att respondenterna skulle kunna sätta sig in i dessa. Intervjuerna utfördes på 
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respektive respondents arbetsplats och de tog mellan en halvtimme och en timme. Alla 
intervjuer blev väl genomförda vad det gäller svarsbenägenhet, atmosfär och diskussion, 
samtliga respondenter visade ett stort engagemang för ämnet. Svaren var till stor del vad som 
förväntat men de innehöll också ny information som ledde till nya uppslag.  
 
3.3.2 Resultat och analys 
 
Nedan redovisas resultatet från genomförda intervjuer om självkompakterande 
anläggningsbetong. Resultatet från intervjuerna kan läsas i fulltext i Bilaga II. I anslutning till 
resultaten presenteras en analys av dessa, de är markerade i kursivstil. Observera att den 
information som intervjuerna gav endast gäller självkompakterande anläggningsbetong. 
 
Informationsflöde 
 
Merparten av respondenterna har fått sin information genom att samtala med kollegor om 
tidigare erfarenheter. En annan källa till informationsinhämtning är utbildningar. Många 
påpekar bristen på facklitteratur inom ämnet.  
 
I kapitel 2.3.2 kan man läsa att det vanligaste sättet att få information om ny teknik är via 

tidskriftsartiklar, något som inte återspeglades i intervjuerna. Att det är vanligare att få 

informationen från kollegor beror kanske på att man idag har bättre kontakt med de egna 

leden. Därför vågar man vända sig till sina kollegor då man söker efter information.  

 
Samverkan  
 
En av de intervjuade anser att man är dålig på att sprida information inom företaget. Det finns 
ett intranät där tjänstemännen ska dela med sig av sina erfarenheter men detta finns det inte 
tid till. Respondenten föreslår att det skulle finnas en person på företaget med övergripande 
ansvar för SKB som deltar vid gjutningar med SKB runt om i Sverige för att sprida 
information och erfarenheter.   
 
Genom att anställa en ”SKB-expert” skulle problemet med intern informationsspridning 

kunna lösas. SKB-experten skulle ha goda kunskaper om platsgjutning, vara tillgänglig för 

konsultation och informera på byggarbetsplatsen. Under informationstillfällena skulle SKB-

experten kunna genomföra praktiska övningar som enligt kapitel 2.4.4 bör ingå vid 

undervisning om gjutning med SKB. Undervisningen skulle kunna hjälpa användarna att 

övervinna vanliga problem som kan uppstå i samband med att man använder SKB. Detta är 

viktigt för att kunna lyckas med att få en person att adoptera ny teknik, vilket framgår i kapitel 

2.3.1. SKB-experten skulle dessutom kunna närvara vid gjutningar och då samla in 

erfarenhetsmaterial. Av detta material kan man bygga upp en erfarenhetsbank på intranätet 

och därigenom finns en ansvarig som ser till att erfarenheterna sprids. Detta gör att 

problemen som finns med produktionsledningens erfarenhetsåterföring skulle lösas. Av 

kapitel 2.3.2 framgår att framåtskridande i adoptionsprocessen av ny teknik kräver att 

information om den finns lätt tillgänglig. Detta skulle bli resultatet om SKB-experten byggde 

upp en erfarenhetsbank.  

 
Betongleverantören berättar att de olika regionerna inom företaget träffas för att diskutera 
problem och utbyta erfarenheter. 
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Skanska håller på att utarbeta en manual där de har samlat en del av sina och övriga 
marknadens erfarenheter. Detta ska leda till ett så bra utförande som möjligt. Till manualen 
kommer det att finnas en film, en checklista och informationsmaterial till yrkesarbetarna.  
 

Manualen är ett steg i rätt riktning då det gäller informationsspridning om SKB. Vår 

förhoppning är att manualen kommer att uppdateras kontinuerligt då SKB är ett material som 

ännu är under utveckling. Det gäller att resultat från aktuell forskning blir beaktade vid 

uppdatering av manualen så att Skanskas personal får den senaste informationen om SKB.  

 
Negativa egenskaper och erfarenheter  
 
Respondenterna är eniga om att SKB är en känslig produkt och att det är svårt att hålla en 
jämn kvalitet. Utbredningsmått och hur länge betongen är öppen varierar mellan 
betongleveranserna. Dessutom är receptet väldigt känsligt för variationer av de ingående 
materialen och tillsatsmedlen. Till exempel kan en ökad fuktighet i gruset eller en liten 
överdosering av tillsatsmedel leda till att produkten måste kasseras. Merparten av 
respondenterna påpekar att transporten av den färska betongen måste planeras extra noga 
eftersom SKB är så känslig. Konsistensförändringar kan inträffa om gjutning inte sker inom 
planerad tid. En respondent frågar sig hur de ska gjuta då det är varmt och solen gassar på 
formen, ska man då behöva gjuta på kvälls- och nattetid? 
 
En trolig orsak till konsistensvariationen mellan leveranserna av SKB är att 

anläggningscement skiljer sig från byggcement och detta ger en ostabilare betong, vilket går 

att läsa om i kapitel 2.4.2.  

 
Två respondenter påpekar att det finns risk för så kallade gardiner, luftporer och skumbildning 
då SKB används. De säger också att det är negativt att det inte går att gjuta konstruktioner 
med fall. 
 
Två av de intervjuade tog upp problem med formtryck. De upplever att SKB kommer lika fort 
som vanlig betong men att det är lätt att man fyller formen för fort då man inte har naturliga 
avbrott för vibrering.  
 
Formtryck vid gjutning med SKB är fortfarande något som diskuteras i branschen. Resultatet 

ovan visar att det som framkom i kapitel 2.4.3, nämligen att så länge stighastigheten hålls 

nere på normala 1m/h så blir det inga onormala formtryck, verkar stämma. Tidig forskning 

visade på höga formtryck vid gjutning med SKB, dessa resultat kan ha påverkat 

adoptionsbenägenheten i branschen som i sin tur har påverkat utvecklingen av SKB.  

 
En respondent upplever att det varierar mellan olika betongleverantörer vad det gäller att 
leverera betong med jämn kvalitet.  
 
En av anledningarna till att kvalitén varierar kan vara att olika betongrecept används. 

Eftersom betongstationerna konkurrerar med varandra finns det risk för att den forskning och 

utveckling som sker på betongstationen stannar där och inte gagnar utvecklingen av SKB och 

branschen i sin helhet.  

 
En respondent påpekar att SKB används för lite inom anläggningsbranschen för att få en 
snabbare utveckling. Ett par av respondenterna konstaterar att det finns få betongstationer i 
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Göteborgsområdet som kan leverera självkompakterande anläggningsbetong, som de har 
färdiga förprover på.  
 
Företagen använder SKB i liten utsträckning vilket gör att utvecklingen går långsamt.  

Den långsamma utvecklingen leder i sin tur till att SKB inte används i branschen, en negativ 

spiral har bildats. Att det finns så få betongstationer av SKB i Göteborgsområdet kan också 

vara ett delsvar på varför SKB används så lite.  
 
Betongleverantören tycker att för mycket av ansvaret läggs på dem då det gäller resultatet.  
En respondent tycker att de som tillverkar SKB borde ha mer information och kunskap om 
produkten.  
 
Det finns en risk att betongleverantörer tröttnar och slutar att tillverka SKB åt 

anläggningsbranschen då de inte kan garantera ett felfritt resultat. Om leverantörerna av 

SKB blir färre skulle utvecklingen av produkten påverkas negativt. Utan en fungerande SKB 

försvåras industrialiseringen av platsgjutning.   

 
Positiva egenskaper och erfarenheter 
 
Samtliga respondenter konstaterar att arbetsmiljön blir bättre. Vibrationsmomentet elimineras, 
därigenom blir det tystare och mindre fysiskt slitage på de som gjuter. Många av 
respondenterna påpekar också att stressnivån på arbetsplatsen sänks.  
 
En bättre arbetsmiljö är inte bara till fördel för yrkesarbetarna utan leder också till att 

företaget på lång sikt kan spara in kostnader för sjukskrivningar.  

 
Flera av de intervjuade anser att en stor fördel är att man behöver färre antal personal vid 
gjutningen.  
 
Det minskade behovet av personal leder till en effektivisering av platsgjutning. Det något 

dyrare inköpspriset för SKB kompenseras av lägre personalkostnader.  

 
Hälften av de intervjuade nämner att det är en fördel att använda SKB då man gjuter tätt 
armerade konstruktioner. Dessutom resulterar SKB i en tätare betong med högre hållfasthet 
om gjutningen genomförs problemfritt. En tät betong är extra viktigt inom 
anläggningsbranschen då det ställs mycket höga krav på betongkonstruktionerna.  
 
SKB lämpar sig utmärkt för tätt armerade och sneda konstruktioner. Detta gör att SKB har en 

stor användningspotential i anläggningsbranschen där dessa typer av konstruktioner är 

vanliga. Att SKB ger en tätare konstruktion med högre hållfasthet är viktigt eftersom att det 

oftast krävs en lång teknisk livslängd på anläggningskonstruktioner.    

 
En respondent påpekar att man slipper tillhandahålla vibratorer samt ordna med 
strömförsörjning till dessa då SKB används. Detta sparar tid och pengar.  
 
Konstruktioner där SKB lämpar sig 
 
En respondent anser att sneda konstruktioner där det inte går att vibrera utan att staven tar i 
formväggen, passar utmärkt att gjuta med SKB. En annan anser att platta på mark blir enklare 
att gjuta då SKB används, dock rekommenderas inte SKB då konstruktionen ska ha fall. 
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Hälften av de intervjuade anser att SKB är en fördel att använda då man gjuter tätt armerade 
konstruktioner. De nämner också att det är speciellt bra att använda SKB vid gjutning av 
stora, höga pelare.  
 
Den viktigaste drivkraften då man startade utvecklingen av SKB var att man hade ett behov 

av en ökad kvalitetssäkring vid svåra gjutningar. Med konventionell betong hade man svårt 

att vara säker på att god utfyllnad och kompaktering hade ägt rum då man bland annat göt 

konstruktioner med tät armering. Vi kan konstatera att man lyckats anpassa betong till 

konstruktioner med tät armering, vilket resulterade i SKB.  

 
En respondent anser att kantbalkar på broar borde gjutas med SKB eftersom att det ger en 
tätare yta och en högre hållfasthet som skyddar konstruktionen från korrosion.   
 
Vid Partihallsförbindelsen vill respondenterna gjuta pelarna med SKB men om det kommer 
ske beror på resultatet från första gjutningen. Dessutom har de börjat gjuta en stödmur i SKB. 
 
Skillnader mellan SKB med anläggningscement respektive byggcement 
 
Betongleverantören informerar om att anläggningscement är grövre än byggcement, därför 
reagerar den långsammare med vatten och temperaturutvecklingen sker långsammare då 
betongen härdar. Konstruktioner som gjuts med anläggningscement är ofta grova och om 
temperaturutvecklingen skulle vara för snabbt kan sprickor uppstå. Anläggningscement är 
lågalkaliskt, vilket minskar risken för skador i betong med alkalireaktiv ballast. 
Anläggningscement är också sulfatresistent.   
 
Vidare informerar betongleverantören om att byggcement är finare mald än 
anläggningscement och kemiskt finns det en liten skillnad mellan dem. Då man har mindre 
partiklar finns det mer yta som reagerar med vatten, detta gör att byggcement reagerar lite 
snabbare med vattnet än anläggningscement. Byggcement drar till sig överskottsvattnet som 
finns i betongen och därför minskar risken för separation jämfört med om man använder 
anläggningscement. Med byggcement blir det en mer stabil SKB än med anläggningscement. 
Det finns andra orsaker också men detta är en av dem.  
 
Prefabricerad betong och platsgjutning 
 
Betongleverantören förklarar att det finns skillnader på SKB som används inom den 
prefabricerade industrin och SKB som används vid platsgjutning. På prefabsidan tillverkar 
man och levererar betongen på samma ställe, vilket gör att man kan justera produkten om det 
är något fel. Är betongen lite trög kan man vibrera den med hjälp av bordsvibratorer och det 
går att åtgärda de problem som uppstår, därför är det mindre risk för att man ska behöva 
kassera betongen. Det är dessutom samma personer som arbetar med samma betong varje dag 
och därför lär de sig hur betongen ska se ut och hur de ska hantera den. Betongstationerna 
levererar betong till externa kunder medan prefabindustrin levererar betong internt.  
 
Möjlighet att påverka valet av betongsort 
 
Alla intervjuade personer håller med om att det är svårt att påverka valet av betongsort om 
man inte är med i ett tidigt skede. Oftast bestäms betongsort av projektörer och framgår sedan 
av handlingarna. Om man vill byta betongsort i ett senare skede är det lättare att byta från 
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SKB till traditionell betong än tvärtom. Detta eftersom beställaren ska övertygas och 
eventuella provgjutningar ska genomföras då SKB ska användas.  
 
De intervjuades upplevelser stämmer överens med kapitel 2.3.3, det är svårt att påverka valet 

av betongsort om man inte är med i det tidiga skedet av ett projekt. Att det är lättare att byta 

från SKB till konventionell betong än tvärtom kan ha att göra med projektets ekonomi. 

Produktionsledaren som är intresserad av att visa ett ekonomiskt positivt resultat för projektet 

följer ofta kalkylatorns förslag för att kunna känna sig säker på detta. Konventionell betong 

har ett lägre inköpspris, därför är det troligt att kalkylatorn väljer denna framför SKB. 

 
Ändring av rutiner 
 
Många av respondenterna pekade på att det blir mer arbetsberedning och noggrannare 
planering. Framförallt måste transporterna av den färska betongen fungera både då det gäller 
transportsträckan och intervaller mellan betonglassen. Därför krävs noggrann planering. 
Provtagningen blir mer omfattande eftersom att man har provtagning på varje betonglass.  
 
I kapitel 2.4.3 kan man läsa om att transportavstånd, transporttid, väder- och trafiksituation 

är viktiga faktorer att tänka på vid planeringen. I en storstad som Göteborg kan 

rusningstrafik och köer orsaka stora problem då SKB ska transporteras till arbetsplatsen. 

 
Enlig betongleverantören behövs mer personal på fabriken vid tillverkning av SKB eftersom 
att man måste ha bättre kontroll på delmaterialen. Det kan hända många saker med SKB som 
inte drabbar konventionell betong, till exempel separation till följd av feldocering. Kraven på 
testerna är desamma oavsett om det är SKB eller konventionell betong som ska levereras men 
de gör extra kontroller då de säljer SKB. Det högre priset för SKB beror alltså på att man 
lägger ner mer tid och tar mer prover än vid tillverkning av traditionell betong.  
 
Införandet av ny teknik misslyckas i många fall om användaren måste ändra sina rutiner.  

Vi kan konstatera att både tillverkarna och användarna måste ändra sina rutiner och detta 

kan ha påverkat införandet av SKB.  

 
Påverkan på arbetsinsats och arbetssituation  
 
En av de intervjuade nämner att man måste vara mer aktiv vid gjutningen eftersom att SKB 
skiljer sig mer mellan betonglassen än konventionell betong. En annan påpekar att gjutningen 
kan vara ett stressmoment då det är osäkert om transporterna kommer i tid och om resultatet 
blir bra, han blir nervös. Alla är överens om att användandet av SKB innebär mindre fysiskt 
arbete för yrkesarbetarna. 
 
Då man måste vara mer aktiv under gjutning påverkar detta användarens rutiner. Som det 

nämnts tidigare resulterar ofta ändringar av rutiner i att det blir svårt att introducera ny 

teknik.   

 
Utveckling av materialet SKB samt gjutmetoden de senaste 10 åren 
 
Många av de intervjuade är överens om att utvecklingen har gått trögt. En tror att SKB med 
byggcement har utvecklats mer eftersom att husbyggarna använder den i större utsträckning 
än vad anläggningssidan använder SKB med anläggningscement.  
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Några av respondenterna menar att det har kommit nya tillsatsmedel och tillsatsmaterial som 
har anpassats till SKB, vilket har resulterat i utveckling. En av de intervjuade nämnder att 
bristen på naturgrus leder till att man måste börja använda endast krossat material vilket ger 
nya utmaningar och möjligheter.    
 
En av respondenterna anser att man gör fler kontroller på den färska betongen idag.  
 
Allmän uppfattning av SKB 
 
Alla respondenterna är överens om att SKB är en framtidsprodukt och är positiva till en ökad 
användning om problemen kring SKB löses.    
  
De intervjuade är överens med många facktidskrifter, SKB är en del av industrialiserad 

platsgjutning och därför även en del av framtiden, men problemen måste lösas först.  

 
Forskning  
 
Betongleverantören och betongexperten berättar att forskning och utveckling pågår på 
Betongtekniskt centrum vilket är Skanskas utvecklingsenhet för betong.  
 
Betongleverantören talar om att de försöker utveckla en betong som är lika bra med 
helkrossad ballast som med naturgrus men att detta är svårare med SKB.  
 
En utmaning för betongtillverkarna är att man efter år 2010 måste begränsa sitt användande 

av naturgrus något som kommer att påverka tillverkningen av SKB. Den här utmaningen kan 

leda till både problem och möjligheter genom att man måste testa och utveckla nya recept.  
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3.3.3 Kommentarer 
 
Några åsikter som är hämtade från intervjuer med personal som har anknytning till 
Partihallsförbindelsen. Kommentarerna belyser personalens åsikter om gjutning med SKB.  
 
”Vi får erfarenhet från varje leverans och därför är det positivt för oss att sälja SKB, man lär 
sig med tiden.” 
 
”Det är ju väldigt noggrant med den här betongen att logistiken fungerar och att lassen 
kommer i jämn följd.”  
 
”När den fungerar tycker jag att den är helt ’out-standing’, då får man en slutprodukt som har 
en bättre kvalitet.” 
 
”Man måste anpassa utförandet med den betong man använder, det är inte bara att tuta och 
köra och göra som man gör med vanlig betong.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    Figur 4.  Provgjutning med SKB 
 
”Att dra staven upp och ner 8 meter utan att kunna förflytta den i sidled p.g.a. armering och 
formstag är ett jobbigt arbete, framförallt för ryggen.” 
 
”Om man bygger mindre broar så har man inte tid eller pengar att göra provgjutningar.” 
 
”Man kan inte be betongleverantören att ändra receptet för mycket för de är styrda av det som 
de har gjort förpoverna på, de har små marginaler.” 
 
”Betongen är inte så mycket dyrare och man minskar antalet gubbar men om det misslyckas 
så kostar det en massa pengar.” 
 
”Det är mycket administration runt omkring och mycket provtagning. Man måste prova varje 
lass.” 
 
”När det väl fungerar blir ytorna väldigt bra. Det är väl som med allt, det är svårt i början!” 
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3.4 Fältstudie 
 
3.4.1 Detaljerad metodbeskrivning 
 
Under besöken på projektplatsen Partihallsförbindelsen har observationer och noteringar 
gjorts då vi fått följa problem som uppstått vid gjutning av en stödmur. På grund av 
problemen har provgjutningar gjorts men inte heller de blev till belåtenhet för alla inblandade 
aktörer. Fältstudien går ut på att beskriva förloppet och hur problemen utvecklades samt hur 
entreprenören har handlat för att komma till botten med problemen. Dessutom diskuteras 
möjliga orsaker till problemen och hur dessa problem har påverkat beslutet om att använda 
SKB i fortsättningen.   
 
3.4.2 Objektsbeskrivning 
 
Under projekteringen togs inga beslut om att använda SKB i projektet. Fyra månader efter att 
projektet startat utfördes konstruktions- och temperatursprickanalyser, i samband med detta 
togs beslut om att använda SKB. Bakgrunden till beslutet är att Skanska har genomfört många 
lyckade väggjutningar på projektet Götatunneln. En projektgrupp bestående av personal från 
projektets ledning bildades. De ansåg att SKB skulle ge en bättre kvalitet med bland annat 
mindre risk för luftblåsor samt resultera i bättre arbetsmiljö. Därför bestämde man att SKB 
skulle användas till utvalda konstruktioner. Innan gjutningen av stödmuren påbörjades gjordes 
en provgjutning för att se hur resultatet skulle bli. Provgjutningen genomfördes med utmärkt 
slutresultat och man kunde påbörja gjutningen av stödmuren. 
 
Stödmuren har en längd på cirka 300 meter och höjden varierar men maximalt är den 12,5 
meter. Stödmuren är uppdelad i 17 gjutetapper och i slutet av februari 2009 göts den första 
etappen med SKB. Systemformlösning från Doka har använts.  
 

 
                                   Figur 5. Stödmur med systemform av plywood. 

 
Då första gjutetappen avformades upptäcktes skador på betongen. Betongytan uppvisade 
skador likt de man får då betong har fastnat på och följt med formen. Då skador konstaterats 
togs kontakt med betongleverantören och möten med beställaren genomfördes. När den andra 
gjutetappen genomfördes testade man att använda formolja på ena sidan av formen, trots att 
det inte behövdes då formen var ny, medan andra sidan inte oljades. Man testade också att 
höja betongtemperaturen och ändra receptet i den mån som förproverna tillät. Vid avformning 
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uppvisade ytan samma skador som vid gjutetapp ett och ingen skillnad mellan stödmurens 
sidor kunde ses.  

 
                                  Figur 6. Skador som betongytan uppvisade. 

 
Efter undersökningar och ett antal möten har det konstaterats att skadorna med största 
sannolikhet är någon form av vattenseparation. Orsaken till vattenseparationen är inte 
klarlagd, möjliga orsaker som har diskuterats är följande: 

• Om formmaterialet plywood är för tätt 
• Betongsammansättning 
• Pumpning vad det gäller slangdimension och om slangen ska hållas ovanför eller i 

betongen 
• Handhavandet på arbetsplatsen 
• Variationer i betongens ingående material vid blandningen av betong till stödmuren 

jämfört med blandningen till första provgjutningen  
• Väderförhållanden som lufttemperatur, vind och regn 

 
Efter möte med beställare och betongleverantör gjordes ytterligare två provgjutningar för att 
få klarhet i vad som kunnat orsaka problemen. Vid provgjutningarna användes formmaterialet 
plywood samt en plexiglasskiva för att visuellt kunna följa betongens beteende i formen. 
Under provgjutningarna testades bland annat olika placeringar av betongslangen vid 
pumpning samt annat formmaterial. Även dessa två provgjutningar visade samma skador som 
stödmuren hade, dessutom hade luftblåsor bildats vid provgjutningarna.  
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             Figur 7 och 8. Provgjutning nummer två och tre. 
 
Eftersom stödmurens betongyta uppvisade brister fortsatte man att gjuta stödmuren med 
traditionell betong. Hittills har man gjutit två sektioner med traditionell betong, resultatet från 
dessa gjutningar är att normala och bra ytor har uppnåtts. Även nästa gjutning av stödmuren 
kommer att ske med traditionell betong. Produktionsledningen är hoppfull om att få ordning 
på orsakerna till skadorna så att de kan använda SKB i kommande gjutetapper.   
 
3.4.3 Analys 
 
En av anledningarna till att man valde att använda SKB i stödmuren var på grund av goda 
erfarenheter från tidigare väggjutningar då Götatunneln byggdes. Genom att jämföra 
betongrecept, formmaterial, gjutmetod, väderförhållanden, betongleverantör och 
transportavstånd för den färska betongen skulle man kunna komma fram till skillnader mellan 
projekten och då få fram slutsatser om orsakerna till skadorna.   
 
Med tanke på skadornas utseende kunde de mycket väl ha berott på vidhäftning mellan betong 
och form som kan ske då formolja saknas. Genom att man testade denna möjliga orsak direkt 
då man konstaterade skadorna kunde man utesluta att formoljan hade betydelse för skadorna. 
 
Statliga beställare som Vägverket kräver att godkända förprover ska finnas på den betong som 
ska användas i deras projekt. Orsaken till att man inte kunde göra för stora ändringar i 
betongreceptet berodde på att man inte i någon större utsträckning fick frångå det recept som 
använts då förproverna gjordes. Detta är en begränsade faktor då det både tar lång tid och är 
kostsamt att göra en ny förprovning.  
 
Att formmaterialet skulle ha varit för tätt och därigenom orsakat skadorna är möjligt. 
Eftersom att anläggningscement är grövre malt finns det mindre partikelyta som kan reagera 
med vatten och därför kan inte cementen ta upp överskottsvattnet, risken för separation ökar. 
Då formmaterialet var av plywood kunde inte överskottsvattnet sugas upp vilket hade varit 
fallet om brädform använts. Överskottsvattnet bildar små vattensamlingar på insidan av 
formen vilket kan ha resulterat i skadorna på betongytan. 
 
En av orsakerna till att blåsor uppkom vid tredje provgjutningen kan vara att betongslangen 
stacks ner i betongen i formen. Då betongslangen inte går full kan luft som genom 
atmosfärstrycket pressats upp i slangen tvingas ner i betongmassan då betongen pumpas i 
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formen. Då betongslangen hölls ovanför betongytan kunde man se hur luft slogs ner i 
betongen. Vid gjutningar av långa väggar är 10 meter mellan tappställena lämpligt. Då finns 
möjlighet till cirka fem meters utbredning åt varje håll vilket ger luftbubblorna tid att 
avlägsnas, vilket framgår i kapitel 2.4.6. Då provgjutningen endast var två meter lång fick 
betongen inte chans att flyta ut och luftbubblor kunde därför inte avgå. Om man väljer en 
mindre slangdimension fyller betongen ut slangen mer. Detta innebär att mindre luft finns i 
slangen som kan slås ner betongen. Ett annat sätt att förhindra luft från att komma in i 
betongen skulle kunna vara att använda så kallade giljotiner, då man pumpar in betongen 
genom munstycken i formväggen. Man fyller på så sätt formen underifrån och SKB kan rinna 
i sidled stället för att störta ner i formen. 
 
Då resultatet från de senare provgjutningarna och gjutningen av stödmuren skiljde sig så 
mycket från första provgjutningen, kan man spekulera i variationer i betongmassans 
delmaterial. Exempelvis kan fuktinnehållet i ballasten ha varit lägre då första provgjutningen 
genomfördes.  
 
Väderförhållanden skulle kunna ha påverkat betongen genom regn eller vind. Har regnvatten 
samlats i formen eller om det regnar under gjutningen finns risk för att extra vatten tillsätts 
betongen. Vinden kan skynda på betongens uttorkning så att mer vatten avgår än då det är 
vindstilla.   
 
Att alla parter i projektet ännu vill använda sig av SKB trots de problem som uppstått är ett 
tecken på att man ser så många fördelar med SKB att man inte är beredd att överge det trots 
motgångarna.  
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4. Slutsatser och sammanfattande diskussion 
 
Vårt syfte med examensarbetet var att undersöka varför inte SKB används oftare vid 
platsgjutning av anläggningskonstruktioner. Eftersom referensprojektet har haft problem med 
slutresultaten då de har använt SKB har detta påverkat det resultat som intervjuerna har gett. 
Det leder dessutom till att slutsatserna bara kan appliceras på referensprojektet.   
 
Den största anledningen till att SKB inte används inom anläggningsbranschen är att det är en 

känslig produkt. Under intervjuerna framkom det att produktionsledningen känner oro då 

SKB ska användas då det är många parametrar som ska stämma för att få ett bra resultat.  

 
En anledning till att SKB är en känslig produkt är att betongreceptet har en låg tolerans för 
variationer av beståndsdelarna. Om fukthalten i ballasten ändras, till exempel på grund av 
olika fukthalt i olika delar av grusupplaget, kan detta leda till ändringar av konsistensen. 
Proportioneringen av beståndsdelarna är avgörande, en liten avvikelse kan leda till ändringar 
av konsistensen.  
 
Att SKB som nyttjas inom anläggningsbranschen är känslig beror också är att den innehåller 
anläggningscement istället för byggcement som används av hussidan. Anläggningscement är 
grövre mald än byggcement vilket gör att den kan binda mindre vatten. Det finns därför större 
risk för separation då överskottsvattnet inte binds. Då konsistensförändringar sker på grund av 
byggcement eller variationer i dess beståndsdelar måste betongsatsen kasseras. 
 
Om en sats kasseras innebär det försening av betongleveransen till arbetsplatsen vilket ger 
direkta problem med aktuell gjutning och en minskad produktivitet. Eftersom SKB inte 
vibreras är den beroende av kontinuerliga betongleveranser som ger ett jämt flöde av betong, 
för att den inte ska börja bilda skikt. Det jämna flödet krävs för att hindra SKB från att börja 
härda mellan leveranserna. Även om SKB har korrekt konsistens då den transporteras ifrån 
betongstationen kan konsistensen förändras under transporten. Detta kan bero på att betongen 
inte levereras i tid på grund av trafiksituationer som man inte räknat med vid planeringen, 
som tillexempel dåligt väglag, rusningstrafik och köbildning.   
 
Efter över tio år på marknaden är SKB fortfarande inte färdigutvecklad, det är ännu en känslig 
produkt. Den tycks ha samma problem som då den introducerades på den svenska marknaden. 
En negativ spiral verkar ha bildats, den långsamma utvecklingen har lett till att man inte 
nyttjar produkten vilket i sin tur påverkar utveckling negativt.     
 
En annan anledning till att SKB inte används i så stor utsträckning inom 

anläggningsbranschen är att de som använder SKB måste ändra sina rutiner. 

 
Det har visat sig att när SKB används krävs mer planering, arbetsberedning och provtagning 
av arbetsledningen. I de flesta fall misslyckas införandet av ny teknik, som SKB, då det krävs 
ändrade rutiner för att kunna använda den. Då tillverkarna lyckas med att göra SKB till en 
robust och säker produkt behöver användarna inte längre ändra sina rutiner eftersom behovet 
av planering och provtagning minskar. Då det inte längre krävs ändring av rutiner kommer det 
att leda till att SKB används i större utsträckning.  
 
Så länge SKB är en känslig produkt och därför inte adopteras kommer 
industrialiseringsprocessen för platsgjutning inom anläggningsbranschen att hämmas. 
Industrialiseringen av platsgjutning krävs för att öka produktiviteten inom 
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anläggningsbranschen. Genom att öka produktiviteten kan platsgjutning bli 
konkurrenskraftigare och ge ekonomiska fördelar. SKB är en förutsättning för att 
platsgjutning ska vara en konkurrenskraftig teknik i framtiden.  
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Bilaga I. Intervjufrågor 
 
Nedan redovisas de frågor som ställdes under intervjuerna. Frågorna anpassades till de olika 
aktörerna beställare, betongexpert, produktionsledning och betongleverantör.  
 

Byggledare vid beställaren 
 

1. På vilka sätt har du fått information och kunskap om SKB? 
 
2. Vilka egenskaper hos SKB upplever/anser du är negativa? 

 
3. Vilka egenskaper hos SKB upplever/anser du är positiva? 

 
4. Finns det konstruktioner i projektet ”Partihallsförbindelsen” där du skulle vilja/ 

kommer att använda SKB?  
 

5. Kan du påverka vilken betongsort som ska användas? Hur gör du det? 
 
6. Hur påverkas din arbetsinsats/arbetssituation av att använda SKB? 
 
7. Upplever du att materialet SKB har utvecklats de sista 10 åren? 

 
8. Upplever du att sättet att arbeta med SKB har ändrats de sista 10 åren? 
 
9. Skulle du vilja använda SKB i större utsträckning? 

 

Betongexpert 
 

1. På vilka sätt har du fått information och kunskap om SKB? 
 

2. Vilka egenskaper hos SKB upplever/anser du är negativa? 
 

3. Vilka egenskaper hos SKB upplever/anser du är positiva? 
 

4. Finns det konstruktioner i projektet ”Partihallsförbindelsen” där du skulle vilja  
använda SKB? 

 
5. Kan du påverka vilken betongsort som ska användas? Hur gör du det? 
 
6. Hur påverkas din arbetsinsats/arbetssituation av att använda SKB? 

 
7. Konstruerar ni formarna och ändras i så fall ert arbete och resultatet av ert arbete när 

SKB används? 
 

8. Upplever du att materialet SKB har utvecklats de sista 10 åren? 
 

9. Upplever du att sättet att arbeta med SKB har ändrats de sista 10 åren? 
 

10.  Forskning och samverkan? 



 

 
11. Skulle du vilja använda SKB i större utsträckning? 

 
12. Hur är det med forskning och samverkan? 

 

Produktionsledning 
 

1. På vilka sätt har du fått information och kunskap om SKB? 
 
2. Vilka egenskaper hos SKB upplever/anser du är negativa? 

 
3. Vilka egenskaper hos SKB upplever/anser du är positiva? 

 
4. Finns det konstruktioner i projektet ”Partihallsförbindelsen” där du skulle vilja/ 

kommer att använda SKB?  
 

5. Kan du påverka vilken betongsort som ska användas? Hur gör du det? 
 
6. Hur ser rutinerna ut vid gjutning med SKB? 
 
7. Hur påverkas din arbetsinsats/arbetssituation av att använda SKB? 
 
8. Upplever du att materialet SKB har utvecklats de sista 10 åren? 

 
9. Upplever du att sättet att arbeta med SKB har ändrats de sista 10 åren? 
 
10. Skulle du vilja använda SKB i större utsträckning? 

 
11. Finns det skillnader vad det gäller formarna, då SKB ska användas?  

 

Betongleverantör 
 

1. Hur stor del av er tillverkade betongvolym är SKB?  
 

2. Vilka egenskaper hos SKB upplever/anser du är negativa? 
 

3. Vilka egenskaper hos SKB upplever/anser du är positiva? 
 

4. Rekommenderar ni SKB vid vissa tillfällen/konstruktioner? 
 

5. Hur ändras era rutiner då ni ska tillverka/leverera SKB?  
 

6. Är det någon skillnad på hur lång framförhållning man måste ha vid beställning av 
SKB och anläggningsbetong?  

 
7. Påverkar ni kundens val av betongsort? 

 
8. Upplever du att materialet SKB har utvecklats de sista 10 åren? 

 



 

9. Finns det skillnader mellan SKB med anläggningscement och standard 
Portlandcement? I så fall vilka? 

 
10. Varför finns det så få tillverkare i Göteborgområdet som levererar SKB med 

anläggningscement? 
 

11. Bedriver betongstationen någon forskning och utveckling med inriktning mot SKB? 
 

12. Varför tror du att SKB används i så mycket större utsträckning inom prefabindustrin 
än vid platsgjutning? 

 
13. Hur har prisutvecklingen för SKB sett ut under de år som du varit i kontakt med 

produkten? 
 
14. Vilken information behöver ni från kunden för att kunna leverera en bra SKB?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bilaga II. Intervjuer 
 
Byggledare vid beställaren 
Högskoleingenjör med gedigen erfarenhet från anläggningsbranschen, 
 
Frågor: 
 

1. På vilka sätt har du fått information och kunskap om SKB? 
 
Genom branschtidningar, som jag läste då. Man gjorde vissa fullskaleprov på vissa broar men 
det är ju en 10- 15 år sedan. I utlandet har de ju haft den längre.  

 
SKB har ju funnits i ett antal år. Kommit och gått under olika projekt men har inte fått det 
riktiga fotfästet. Jag har ju då de synpunkterna att, tidigare var det ju priset, den var ju så pass 
dyr så att anläggaren inte var intresserad av att testa. Men det är ju så med betong att ju mer 
man testar den ju mer kunskap får man om hur den beter sig. SKB har inte fått chansen och 
vara med på banan som vanlig betong. Men nu har SKB krupit ner i pris och nu börjar den för 
vissa typer av gjutningar att bli intressant, prismässigt.   

 
2. Vilka egenskaper hos SKB upplever/anser du är negativa? 

 
Jag anser att betongstationen som levererar har haft svårt att ha en jämn kvalitet vid leverans, 
utbredningsmått och hur länge den är öppen alltså hur länge betongen lever har varierat. Det 
känns precis som om det är receptet som spelar spratt. Det är ju väldigt noggrant med den här 
betongen att logistiken fungerar och lassen kommer i jämn följd och det här med 
blandningsreceptet, procent med fillerhalt och sådant.  
 
Hela konceptet med SKB kräver en väldig noggrannhet ifrån första till sista part i kedjan, från 
tillverkning till transport och logistik. När betongen väl kommer i formen sköter den sig själv. 
Där känns det som om det finns en del brister, det tar längre tid att tillverka denna typ av 
betong eftersom att det är noggrannare med vägning, fukthalt och allt känns det som. 
 
Jag upplever att problemet med att hålla en jämn kvalitet på betongen varierar mellan olika 
betongleverantörer. 
 
Jag vet inte riktigt i vilken omfattning de använder SKB på husbyggnadssidan men de har inte 
riktigt samma krav på betongen som vi har. De kan ju till och med tillåta en betong som har 
samma sättmått som en traditionell betong och ändå släppa igenom det, men det gör inte vi. 
Är det för högt sättmått på ett lass då är vi rädda att den ska separera och då åker det lasset på 
tippen. 
 
Jag vet inte om jag har belägg för detta men jag har hört att standardcement och 
anläggningscement beter sig olika när det gäller SKB.  
 
Jag har varit med om gjutningar då det blivit skumbildning på grund av att kemikalier i 
betongen frigörs och flyter upp till ytan. Det vi hade på detta projekt var vattenseparation och 
det har jag inte varit med om förr, men det är klart väggarna är 10 meter höga och lutar. Det 
fenomenet känner jag inte igen.  
 



 

 
3. Vilka egenskaper hos SKB upplever/anser du är positiva? 

 
När den fungerar tycker jag att den är helt ’out-standing’, då får man en slutprodukt som har 
en bättre kvalitet. Man bearbetar ju inte betongen, får en bättre hållfasthet, en tätare betong 
och allting, när det fungerar. 
 
Jag ser bara positiva saker som det här med arbetsmiljön. Fungerar det tycker jag att det blir 
mycket bättre kvalitet, den blir tätare.   
 

4. Finns det konstruktioner i projektet ”Partihallsförbindelsen” där du skulle vilja/ 
kommer att använda SKB?  
 

Från början var det sagt att inga konstruktioner skulle vara av SKB. Det hänger samman med 
osäkerheten om att få ett bra slutresultat.  
 
Det har gjorts ett antal provgjutningar med SKB i detta projekt och det kommer att göras 
provgjutning av kantbalk. Jag hoppas verkligen att det kommer att gå bra så att man kan 
använda SKB till dessa. Historiskt sätt har det varit svårt med kantbalkar, man vågar inte 
vibrera för mycket på grund av risken för läckage vilket kan resultera i att man får blåsor och 
en dålig betongyta. På de broar man renoverar idag som är 20-25 år gamla är det kantbalkarna 
man byter ut, det är dem som är mest känsliga för salt och får ta stryk först. Om det är dålig 
betong, blir påföljden att den inte håller. Kan man få en kantbalk som det är bra kvalitet på, 
om det fungerar med SKB, en tät yta och en hög hållfasthet så varar den ju längre så det måste 
ju vara ekonomi i det. Där tycker jag att kanske beställaren kunde gå in och betala 
entreprenören för att få SKB.        

 
5. Kan du påverka vilken betongsort som ska användas? Hur gör du det? 
 

Det kan man i projekteringsstadiet men då är inte vi involverade, utan det är projektörer som 
gör det. Vi försöker göra erfarenhetsåterföring och tala om de erfarenheter vi har. Men det är 
ju lite synd att SKB har fått en stämpel om att man inte vågar lita på den och då tar man väck 
den, det är synd tycker jag. När det fungerar är det jättefin betong.    

 
6. Hur påverkas din arbetsinsats/arbetssituation av att använda SKB? 
 

Den påverkas inte. Vi jobbar med stickprovskontroll, entreprenören har sin egenkontroll och 
vi går in och gör stickprov. Dock tycker jag att det är intressant så då det sker gjutningar med 
SKB är jag med lite mer.   

 
7. Upplever du att materialet SKB har utvecklats de sista 10 åren? 

 
Det känns som om de har kommit en bit på väg, det går framåt. Hela tiden är det ju ekonomin 
som styr. När man tillverkar en produkt oavsett vad det är, kan man spara in på något för att få 
det billigare så tjänar man pengar men man måste ändå kunna bibehålla samma kvalitet. Det 
känns ibland som om betongtillverkarna är inne och tullar på det och då ramlar man tillbaka 
lite grann man får inte det säkra. Sen så är det väl så att det tillverkas för lite volymer för att 
betongen ska bli riktigt stabil och säker, känns det som.  
 



 

Tillsatserna har nog utvecklas. För tio år sedan kändes det mest som ett lotteri, på den tiden 
kunde det komma ett lass som var jättefint då vi tog första provet och när vi kört ut halva 
lasset så gick betongen inte längre att flytta. Sådana problem känns som om de löst. Det pågår 
en utveckling men det känns som om volymerna är för små.           
 

8. Upplever du att användandet av SKB har ändrats de sista 10 åren? 
 
Seg utveckling, tyvärr är det så! Jag tror att det största, känns det som, är entreprenören, han 
är ju intresserad av ekonomin och kan inte han räkna hem det så kör dem ju inte med det. Där 
kanske beställaren istället hade kunnat betala mer och krävt att man vid vissa typer av jobb 
ska använda SKB, detta har varit lite dåligt tycker jag kanske.  

 
9. Skulle du vilja använda SKB i större utsträckning? 

 
Ja, självklart, jag tycker att det är en fantastisk produkt. Ta detta med svåra konstruktioner 
med tät armering som ska vibreras, ibland för att vara riktigt säkra så vibrerar dem så att det 
uppstår separation då får man vissa partier i betongen med lägre hållfasthet. Har du en betong 
som bara flyter ut och är lika var den än är så är det perfekt. Jag är en förespråkare för att  
använda mer SKB men då får betongstationerna också vara lite mer på tårna.  
 
Jag tror att SKB är framtiden, om ser man på arbetsmiljön, att slippa vibrera och därmed 
undvika förslitningsskador är en stor fördel. Jag ser bara fördelar om man kan få en säker 
slutprodukt.    
 
Tyvärr har det varit bakslag som gör att det bromsas. Vägverket som fokuserar på kvalitet då 
det gäller betong vågar inte alltid.  
   
Vid vissa typer av jobb har SKB fungerat jättebra. 
 

Betongexpert 
Civilingenjör med Teknisk Doktor inom betong med god erfarenhet från byggbranschen.  
 
Frågor: 

 
1. På vilka sätt har du fått information och kunskap om SKB? 

 
Förutom utbildningar, så har jag ju doktorerat och varit med och gjort tidiga försök och varit 
med och utvecklat SKB i Sverige. Så jag har ju varit med lite genom resans gång inte alltid 
sådär jättenära men alltid haft kontakt med den så jag har alltid haft information runt mig.  

 
Men om man tittar tillbaka i Sverige så var det väl Vägverket Produktion som var väldigt 
lyriska över det här med SKB då det kom. Och de körde på, och körde för fort så då blev det 
lite bakslag för SKB och det har ju branschen fått lida för länge. Man tänkte att SKB, nej det 
kan ge problem med skador. Så informationen har väl legat ganska lågt över huvudtaget under 
en tioårsperiod men nu tas det fram mer information för att kunna övertala att det här faktiskt 
är en bra produkt.   
 
Men det är ju skillnad då på husbyggnad och anläggningsbyggnad, genom att vid 
anläggningsbyggnation har man så pass mycket hårdare krav och där har du myndigheter som 
kollar att du verkligen gör rätt, att du talar om hur du ska göra och att du använder beprövade 



 

metoder. Och vad det gäller beprövade metoder så kommer man in i en liten gråzon eftersom 
SKB inte används så mycket vid anläggning, men genom åren här så har det ju använts. Vid 
anläggningsbyggnation så är det framför allt, inte att det ska vara lätt att gjuta och spara på 
arbetsmiljön, det tror jag inte har varit huvudsyftet, utan det är att klara de tekniska kraven vid 
komplicerade gjutningar. Till exempel om du har gjutit en bottenplatta och så gör du taket och 
sedan ska du ha väggar där emellan. Hur ska du då få dit betongen? Den går ju inte få dit på 
annat sätt än att den tankas in och då passar SKB perfekt.  
 
När vi gjorde Götatunneln var vi tvungna att göra vissa etapper med SKB på grund av att vi 
hade mycket armering eller att vi hade konstiga gjutordningar med hänsyn till hur man 
byggde ut tunneln. 

 
2. Vilka egenskaper hos SKB upplever/anser du är negativa? 

 
Många har tolkat det här med SKB som ett undermedel men det är inte lämpligt att använda i 
alla typer av konstruktioner, beroende på vilka krav du har. Är det ett bostadsbygge så har du 
inte alls samma krav, då är det ofta att du ska uppfylla en viss hållfastighet och det fixar du 
alltid med SKB. I och med att du har mer finmaterial så får den en högre hållfastighet än en 
vanlig betong med samma cementhalt och sådant, det är en bieffekt som är positiv. Men man 
kan få blåsbildning eller man kan få svängningar i grundmaterialet för det är mycket 
känsligare som material. En vanlig betong är ganska robust, men en SKB tål inte så mycket 
svängningar i gruset, grusfukten och så vidare för allt sådant påverkar, det kan påverka 
flytegenskaperna som SKB är så känd för. Då kan det hända att betongen ligger nära 
separation eller så blir den för trög, så det där kan slå på var du är i grushögen när du blandar 
SKB. Får man in ett dåligt lass i gjutningen kan gjutningen vara förstörd. 
 
Det är de två, dels att inte alla konstruktioner passar för SKB och att man måste utföra en 
massa kontroller för att det inte ska bli problem.  
 
Jag ser inte priset som något negativt, det kanske byggarna gör men jag ser inte det som något 
negativt, jag tänker mer på teknik. Det är olika hur människor tänker, frågar du en inköpare så 
tänker de att SKB är dyrare, och det är klart att det är ett dyrare inköpspris eftersom materialet 
är lite dyrare med använder du det på rätt sätt så kan du minska på arbetsstyrka som ska gjuta 
det här, du behöver inga vibratorer och annan utrustning utan du har endast enklare utrustning 
som du kan klara dig med. Totalekonomin blir oftast bättre än om du bara stirrar dig blind på 
att just den kostnadsposten stack iväg, slår du ut det över det hela så får du säkert vinst. 
 

3. Vilka egenskaper hos SKB upplever/anser du är positiva? 
 

I anläggningsbranschen så är det ju arbetsmiljön, bottenplattor är väl en sak men det är ju 
oftast mycket vibrering och det tar ju mycket både på kropp och på huvudet. Så av 
arbetsmiljöskäl så är det väldigt positivt att använda SKB, då man slipper vibratorerna. Det 
blir inte helt knäpptyst för oftast så får du pumpa det här och då har man en pump som står 
och låter men det är inte alls samma ljudnivå. Dessutom slipper man belastningarna från tung 
utrustning som annars måste användas.  
 
Sedan har det ju bra egenskaper genom att man kan komma åt där det annars är svårgjutet, så 
det blir ju en positiv egenskap. En annan positiv egenskap just för anläggningskonstruktioner, 
de har ju större krav, där finns det ju krav på att begränsa risker för sprickbildning, det är ju de 
där tidiga, antingen att det sitter fast eller att det finns risk för ytsprickor om temperaturen har 



 

varit ojämn över konstruktionen som är risker. En annan egenskap som gör materialet till en 
fördel är att i och med att du har mer finmaterial så kommer det att krypa lite mer, d.v.s. under 
konstant belastning så minskar den på spänningarna och då minskar risken att den ska spricka, 
detta är också en bieffekt som är positiv. Detta gör att, väljer du en SKB så kan du tjäna på det 
genom att du inte behöver göra några aktiva åtgärder för att skydda mot kyla och värme när 
konstruktionen ska gjutas. Så där finns också lite pengar att spara.  
 

4. Finns det konstruktioner i projektet ”Partihallsförbindelsen” där du skulle vilja  
använda SKB?  

 
I partihallsförbindelsen har jag varit inblandad både i tidiga skeden som anbudsskedet där jag 
har tittat på hur kan vi göra det här, och vad kommer det kosta oss. Då har jag varit inne i 
projektet och resonerat om lösningar och tittat närmare på vissa konstruktionsdelar. Till 
exempel, här kan det vara lämpligt eller här spelar det ingen roll vilken betong man väljer och 
så vidare ur tekniska aspekter. Vad Skanska kan få för fördelar och givetvis vad som kommer 
det att kosta för att kunna lämna anbud. 
 
Sedan håller jag i det här med temperaturspricksmätningar och beständighet så att vi levererar 
en produkt med bra kvalitet. Vi ska ju åstadkomma en teknisk livslängd på 120 år. Om vi inte 
lyckas med någon gjutning så kommer vi antingen få åtgärda det innan vi lämnar platsen eller 
kommer det att bli en högre underhållskostnad för konstruktionen. Framför allt är jag inne på 
de delar som Skanska Teknik håller i som konstruktör men jag är ändå inne och petar i de 
delar där det finns andra konsulter. Det är väl vid Ånäs som det är mest användning av SKB 
när det gäller Partihallsförbindelsen och där har de ju haft en del problem. Jag hör ju med två 
öron så jag har hört båda sidorna, vad de säger och det är ett fenomen som dyker upp när man 
använder SKB om du har ett utförande som inte riktigt passar den här produkten. Och då är 
frågan, vad är acceptabelt? Ska det vara helt slätt eller får det finnas några små blåsor eller 
bubblor, var går gränsen? Det är ju det som man måste komma överens om. Sedan går det 
säkert att putsa till receptet också så att det blir lite stabilare och minska den här risken för det 
de har drabbats av. Den första provgjutningen var ju bra men den som gjordes nu med 
plexiglas blev ju liknande resultat som den riktiga gjutningen. Produktionsledningen tycker att 
det inte är okej medan leverantören tycke det så då måste man försöka komma överens och 
det är väldigt viktigt att alla parter pratar med varandra. På Ånäs har de ju en konstruktion 
som lutar så det är svårt att släppa ner en vibrator utan att den tar i formväggen så SKB är ett 
bra alternativ.  
 
Man måste anpassa utförandet med den betong man använder, det är inte bara att tuta och 
köra och göra som man gör med vanlig betong.  
 
Betongleverantören ringde oss i förra veckan och ville ändra cementhalten i betongreceptet 
från 430 till 440, och det får de ju göra men det skapar konsekvenser för resten av bygget för 
då får de inte använda samma säkerheter.  
 
Om man tittar på temperatursprickor så måste de lägga in kylning för att de ligger så pass på 
gränsen. Så om de knuffade åt det hållet så hade de knuffat på fler bollar i hela kedjan, så då 
vet jag inte, jag tror att betongleverantören skulle in med mer filler för att ge mer stabilitet, jag 
vet inte hur han har gjort.  
 
Om man skulle prova de unga egenskaperna på betongen så skulle jag kunna behandla 
betongen på ett helt annat sätt utifrån min roll på Partihallsförbindelsen, men det kostar ju en 



 

liten slant och då måste man ju veta att det är den här blandningen som de kommer att köra 
med. Betongen får inte variera för mycket, inom vissa gränser tillåts det ändå att räknas som 
samma typ av betong. Men går betongtillverkaren i dagsläget från 430 till 440 eller till och 
med från 430 till 431 då hamnar de på helt andra säkerheter, och det gör att man inte får 
utnyttja betongen lika hårt, för du antas inte ha samma kunskap om den. Men det finns som 
sagt sätt att hantera det där och jag tror att en provning kostar ca 70 000 kr, och skulle man 
prova den då skulle man kunna använd upp till 80 % av spänningskvoten det vill säga den 
spänning man har och den draghållfastigheten man har, så man utnyttjar betongen väldigt hårt 
under själva gjutningen. Du ligger nära att den spricker, om kvoten blir 1 så spricker den.   
 

5. Kan du påverka vilken betongsort som ska användas? Hur gör du det? 
 

Jag vet inte om jag skulle vilja säga att jag har påverkat men det har jag säkert gjort. I och 
med att jag har varit med i det här projektet i tidiga skeden när man började fundera på hur 
ska vi göra det här, det är ju oftast då man väljer att vi ska göra på det här sätter. Och då sätts 
ju tid och kostnader på en massa punkter. Väljer man då att man ska använda SKB i någon av 
gjutningarna, ja då sätter man ett gjutlag som passar och man lägger på utrustning viket 
kalkylatorn gör. Och eftersom jag presenterar det att du kan göra det så här och detta är 
konsekvenserna av det valet, så påverkar det som jag säger de som sedan tar besluten. Man 
har bäst chans att påverka valet av material ju tidigare man är inne i projektet. Om problem 
uppstår senare i projektet så får man finna nya lösningar, ofta blir det då av nöd är man 
tvungen att göra något.  
 

6. Hur påverkas din arbetsinsats/arbetssituation av att använda SKB? 
 

Konstruktörer läser ofta i tabeller hur ett material beter sig, har du en betong som kallas för 
C40-50 med vct-tal 0.40 så läser de att den ska ha den karakteristiska hållfastheten och de tror 
att den alltid har det, men den har inte det för du kan göra en C40-50 på så många olika sätt 
och beroende på hur du gör den så får du olika egenskaper, men det tänker inte en konstruktör 
på. Anläggningskonstruktörer är klart bättre på detta eftersom de har färre betongsorter, det är 
oftast vct 0.45 och vct 0.40. Ni hör att jag alltid pratar om vct för det är det som styr vilken 
hållfastighet du får, inte vad du kallar den, C40-50, den kan heta vad som helst, det är just 
vattencementtalet som påverkar vad du får för betong. Detta får konsekvenser, till exempel 
hur mycket sprickfördelande armering som behövs. Tittar du på C40-50 så läser man i 
tabellen vad hållfastigheten är och så körs det in i de formler som finns för att räkna ut 
sprickfördelande armering, men beroende på hur du har gjort materialet så kan man ha olika 
mycket krympning i det så det kanske inte riktigt stämmer överens. Så min arbetssituation är 
egentligen att överbrygga mellan de riktiga konstruktörerna och leverantörerna eftersom jag 
har kunskaper på båda sidorna och det finns inte så många i Sverige som har det.  
 
Att vara konstruktör är ganska enkelt, betong är betong, men när du kommer till utförandet 
och materialet, ja då ska man få det att bete sig som konstruktören har tänkt sig och om 
konstruktören har tänkt sig fel så går det inte att få ihop det. 
 
Den nya betongnormen säger att man ska prata mer med varandra, och då finns det en Svensk 
standard som än så länge endast är premilinär som säger att alla de här tre parterna ska prata 
med varandra, men vi har inte riktigt kommit dit än. Men vi är på väg. Det blir bättre om man 
pratar med varandra än att en levererar ett material som den andre inte vet vad den ska göra 
med och den tredje inte ens har tänkt ska vara där. 
 



 

 
7. Konstruerar ni formarna och ändras i så fall ert arbete och resultatet av ert 

arbete när SKB används? 
 

Det är olika hur det här med formar hanteras. I vissa lägen får konstruktörerna som uppgift att 
dimensionera formen men då är det nog mer tillfälliga konstruktioner men oftast är det en 
fråga som hanteras ute på byggena. Då pratar de med formtillverkarna och så rekommenderar 
de en form som tål si och så mycket per kvadratmeter beroende på vad det är för konstruktion. 
 
Det där med vad du har för formtryck med SKB beror nog mycket på hur du har satt samman 
din SKB. Har du högt flytsättmått d.v.s. lös betong så får du förmodligen högre formtryck och 
så beror det på hur fort du stiger med betongen. SKB är ju trixotrop d.v.s. om man inte rör i 
den så lägger den sig still men om du knuffar på den så börjar den röra på sig och blir lösare. 
Det finns både de som säger att du får högre formtryck och de som säger att du får lägre 
formtryck så förmodligen så får du ungefär samma som en vanlig betong beroende på hur fort 
du stiger upp. 
 
Och det var väl något jag diskuterade med en av produktionsledarna på Partihallsförbindelsen, 
för då skulle han montera formvibbratorer på en SKB. Han gjorde detta och fick ett bra 
resultat, men om han skakar igång en hel vägg med SKB så får han ju ett väldigt högt 
formtryck eftersom då har han ju lös betong uppifrån och ner. Vid det tillfället fick jag frågan 
om formen skulle hålla. Då sa jag att det finns riska att du får spola bort betongen men han 
hade tagit i så att formen skulle hålla, och det är möjligt att han inte hade formvibbratorer på 
hela formen så att inte hela skakade. 
 
Så det är ett litet vågspel. Jag kan ärligt inte säga om det är högre eller lägre, det beror på hur 
betongen är sammansatt och hur man går tillväga när man gör gjutningen. Daskar man i all 
betong på en gång så får man säkert högre, tar man normal takt får man säkert samma och har 
man en väldigt långsam stighöjd får man säkert lägre formtryck för då hinner det sätta sig och 
stabilisera sig. 

 
8. Upplever du att materialet SKB har utvecklats de sista 10 åren? 

 
I grunden så har nog filosofin om SKB inte gått framåt så mycket, däremot så har det kommit 
bättre tillsatsmedel, man har andra tillsatsmaterial som man kan och måste arbeta med. Och 
detta gör att man måste ha ett nytänk, vi är ju vana vid i Sverige att kunna köra med naturgrus 
men det finns ju ett regeringsbeslut här att vi ska sluta använda naturgrus och alla ska använda 
krossat material. Det krossade materialet har helt andra egenskaper och hur ska du då kunna 
göra en betong som du ska kunna hantera och leverera? Det är nya utmaningar men samtidigt 
nya möjligheter.  
 

9. Upplever du att sättet att arbeta med SKB har ändrats de sista 10 åren? 
 

De har blivit bättre givetvis. I och med de här första bakslagen då de göts broar och andra 
konstruktioner hej villt, med tanken att går det så går det. Så har det utvecklats och man har 
tagit reda på hur beter sig det här materialet? Och vad man bör tänka på och sådär. Det var 
inte så enkelt att bara hälla upp betongen i formen och gå hem. Det var lite mer komplicerat 
än så och givetvis har vi utvecklats och blivit mycket bättre på det. 
 
 



 

 
10. Skulle du vilja använda SKB i större utsträckning?  
 

Det är inget självändamål att använda SKB, men finns det totalekonomi, finns det att man kan 
förbättra arbetsmiljön till en billig penning, så tycker jag att det är något man ska passera i 
alla fall när man gör bedömningen, är det här bra eller inte? Man ska fråga sig, ska vi använda 
det? Så att man inte bara slentrianmässigt säger att man struntar i det och tar något material 
som man känner till. Man får väl säga att det är ett nytt material trotts att det funnits i Sverige 
över 10 år. Om förutsättningarna är rätt skulle jag vilja att man använde SKB i större 
utsträckning.  
 
Det har blivit fler som håller på med det nu, och ju fler som håller på med det ju mer kunskap 
får vi om SKB. Det kräver kunskap att hålla på med SKB, därför rekommenderas att man har 
klass I kompetens för att få hålla på med det trotts att hållfastigheten kanske är under 
gränsvärdet C28-35.     

 
11. Hur är det med forskning och samverkan? 

 
Vi håller på att skriva ihop en SKB manual och där samlar vi de erfarenheter som vi har och 
givetvis det vi nappar upp från marknaden så att vi kan göra ett så bra utförande som möjligt. 
Det kommer att ingå en checklista i manualen och informationsmaterial så man kan informera 
yrkesarbetarna. Sedan är ju detta inte någon detaljerad kurs, men det belyser i alla fall den här 
vanliga problematiken med SKB. Så inom kort kommer det att finnas ett sådant här material. 
Jag tror att de har spelat in alla filmer, och de satt och tittade på råmaterialet igår så det är inte 
så långt borta. Materialet kommer nog att gå ut via inköp, på Asfalt och Betong och med de 
som tillverkar betongen för att få ut det i linjen. 
 
Sedan bedriver vi en hel del forskning på betongtekniskt centrum vilket är Skanskas 
utvecklingsenhet på betongsidan, i Stockholm. De håller på med utveckling och forskning där.   

 

Betongleverantör 
Civilingenjör med god erfarenhet från byggbranschen. 
 
Frågor: 

 
1. Hur stor del av er tillverkade betongvolym är SKB?  

 
Ungefär 5 %, i år hoppas jag att det ska öka, men det beror på resultatet från testgjutningarna 
vid projektet Parthallsförbindelsen om de blir nöjda så får vi leverera lite mer.  
 

2. Vilka egenskaper hos SKB upplever/anser du är negativa? 
 
Först och främst att man lägger mer ansvar på betongleverantören än på byggarbetsplatsen. 
De tror att hela ansvaret för resultatet ligger på oss när vi levererar SKB, att det inte spelar 
någon roll vad de gör på arbetsplatsen. När vi levererar konventionell betong är de mer 
medvetna om sitt delansvar för resultatet. Att de lägger hela ansvaret på oss känns inte riktigt 
bra, båda parter har ansvar för slutresultatet. På arbetsplatsen måste man ha kunskap om SKB, 
hur den fungerar, vad man ska ta hänsyn till och vilken form man ska använda. När de gjuter 
med konventionell betong har de flera personer som är med och arbetar med gjutningen, när 
vi levererar SKB så krävs det inte lika många personer på arbetsplatsen men istället är det fler 



 

som jobbar på fabriken. Vi lägger ner mer tid och tar fler prover när vi ska tillverka SKB så 
det blir mer jobb och kostnader för oss. Materialet till SKB är lite dyrare men den största 
merkostnaden är på grund av ökade arbetsinsatser, man behöver mer personal och det tar 
längre tid. Tiden det tar att blanda SKB är längre än för vanlig betong.  
 
Det är en mycket känslig produkt, minsta variationerna då det exempelvis gäller 
utetemperatur och leveranstid påverkar SKB. Konventionell betong påverkas inte på samma 
sätt. Det räcker med att man docerar lite för mycket tillsatsmedel och produkten blir förstörd, 
den separerar och man måste kassera den. Detta betyder en ökad utgift och därför är det en 
dyrare produkt.    
 

3. Vilka egenskaper hos SKB upplever/anser du är positiva? 
 
Ljudnivån på arbetsplatsen sänks, det blir nästan tyst. En del moment behövs inte då man 
gjuter med SKB, tempot blir lugnare. Arbetsmiljön blir mycket bättre och man behöver 
mindre personal på arbetsplatsen.  
 
Då man har konstruktioner med tät armering är det svårt att arbeta med konventionell betong, 
då kan man använda SKB och bara fylla i betongen. Även för konstruktioner där det är svårt 
att komma åt och vibrera passar SKB väldigt bra.  
 
Det är flest fördelar för arbetsplatsen men även en fördel för oss, det är en ny produkt och om 
vi kan leverera en bra SKB så blir vi mer konkurrenskraftiga mot andra leverantörer. Jag tror 
att det är en produkt som kommer att användas mer och mer i framtiden.   
 

4. Rekommenderar ni SKB vid vissa tillfällen/konstruktioner? 
 
Vid tillexempel platta på mark, om det inte lutar, är det mycket enklare att använda SKB. Då 
fyller man bara formen med betong och fixar till ytan, sen är det färdigt.  
 
Om kunden har höga krav på finish eller om konstruktionen lutar rekommenderar vi inte 
SKB.  
 

5. Hur ändras era rutiner då ni ska tillverka/leverera SKB?  
 
Vi måste ha mer personal på fabriken och på arbetsplatsen, man är mer upptagen då man 
blandar SKB jämfört med konventionell betong. Tiden som går åt för att blanda betongen är 
längre. Man måste ha bättre kontroll på delmaterialen, det är lätt att betongen separerar om 
man feldocerar. Det är många saker som kan hända med betongen, det är inte alls samma sak 
vid konventionell betong.  
 
När det gäller tester måste vi alltid kontrollera lufthalten och göra provkuber för att 
kontrollera hållfastheten på betongen. Vi är en certifierad betongleverantör, detta ställer krav 
och ett kontrollorgan kontrollerar att vi gör på rätt sätt. Vi arbetar enligt europastandard och 
därför måste vi uppfylla vissa krav oavsett om kunden kräver detta. En del kunder har ibland 
vissa krav på sig, det kan tillexempel gälla frystester eller tester på tryckhållfastheten. I de 
fallen kan vi göra dessa tester om kunden beställer det. Kraven på tester är de samma oavsett 
om det är SKB eller konventionell betong men vi gör extra kontroller då vi säljer SKB. 
Tillexempel är vi ute på arbetsplasten längre och tar prover på betongen fast att det egentligen 
inte krävs av oss att vi utför dessa. Vi gör det för att säkerställa att vi levererar rätt produkt 



 

med tanke på att SKB är så känsligt. Det tar tid tills vi är säkra på att vi levererar en stabil 
betong, när vi är säkra kan vi kanske dra ner på testerna men det tar tid innan man kommer 
dit.         
 

6. Är det någon skillnad på hur lång framförhållning man måste ha vid beställning 
av SKB jämfört med anläggningsbetong?  

 
Eftersom att det inte är så många som beställer SKB måste vi ha lite extra tid på oss. Vi måste 
tillexempel tillse att vi har tillräckligt med personal för att tillverka SKB. Beställning av SKB 
behöver inte ske så mycket tidigare än för konventionell betong men det är bra att veta i god 
tid så att vi hinner förbereda oss.       
 

7. Påverkar ni kundens val av betongsort? 
 
Vi försöker att sälja SKB till kunderna eftersom att det vid många tillfällen blir lättare och 
enklare för dem att utföra jobbet. När de lär sig att hantera SKB blir det mycket lättare, de 
krävs mindre personal och arbetet går fortare. Även tiden det tar för betongbilarna att lossa 
betongen är kortare och därmed minskar kostnaderna för kunden. Vi får erfarenhet från varje 
leverans och därför är det positivt för oss att sälja SKB, man lär sig med tiden. 
 

8. Upplever du att materialet SKB har utvecklats de sista 10 åren? 
 
Under den tid jag har varit i kontakt med SKB upplever jag att det har en blivit bättre produkt. 
Det har kommit nya tillsatsmedel som man har försökt att anpassat till SKB och vi 
leverantörer får mer och mer erfarenhet för varje gång vi tillverkar SKB. Jag tror att man vet 
mer om SKB idag än man visste för tio år sedan.  
 

9. Finns det skillnader mellan SKB med anläggningscement och standard 
portlandcement? I så fall vilka? 

 
Standard portlandcement ersätts numera med byggcement. Klassificeringen av olika 
cementsorter har att göra med halten cementklinker som finns i cementen, byggcement 
klassas som CEM II.  
 
Byggcement är finare mald än anläggningscement och kemiskt finns det en liten skillnad 
mellan dem. Då man har mindre partiklar finns det mer ytan som reagerar med vattnet, detta 
gör att byggcement reagerar lite snabbare med vattnet än anläggningscement. Byggcement 
drar till sig överskottsvattnet som finns i betongen och därför minskar risken för separation 
jämfört med om man använder anläggningscement. Med byggcement blir det en mer stabil 
SKB än med anläggningscement. Det finns andra orsaker också men detta är en av dem.   
 
Anläggningscement är grövre än byggcement, därför reagerar den långsammare med vattnet 
och temperaturutvecklingen sker långsammare då betongen härdar. Konstruktioner som gjuts 
med anläggningscement är ofta grova och om temperaturutvecklingen skulle vara för snabbt 
kan sprickor uppstå. Anläggningscement är lågalkalisk, detta minskar risken för skador i 
betong med alkalireaktiv ballast den är också sulfatresistent.   
 
 
 
 



 

10. Varför finns det så få tillverkare i Göteborgsområdet som levererar SKB med 
anläggningscement? 

 
Det är en ostabil betong, det är många faktorer som påverkar betongen och det är stor risk att 
den separerar. SKB är även känslig för små ändringar i receptet. SKB är lite dyrare än vanlig 
betong vilket gör att det inte är lika många som beställer den, beställaren tänker inte alltid på 
att man istället sparar in pengar på antalet personer som det behövs vid gjutningen. Detta tror 
jag dock är en generationsfråga, de yngre tänker nog på ett annat sätt. 
 
Det finns för många risker med SKB om man jämför med det man tjänar, det är för mycket 
jobb. Det är också mycket jobb med att övertyga arbetsplatserna om att de ska använda SKB. 
I början var det många bekymmer med SKB och de personer som då jobbade med SKB och 
såg problemen har dåliga erfarenheter av den.       
 

11. Bedriver betongstationen någon forskning och utveckling med inriktning mot 
SKB? 

 
Vi utbyter erfarenheter och diskuterar problem med de olika regionerna, vi arbetar också 
tillsammans med Skanskas betongtekniska centrum och försöker utveckla produkten. 
 
Vi försöker att få fram en betong som är lika bra med helkrossad ballast som med naturgrus 
men det är svårare med SKB.  
 

12. Varför tror du att SKB används i så mycket större utsträckning inom 
prefabindustrin än vid platsgjutning? 

 
Det är inte riktigt samma SKB som man vill ha på arbetsplatsen. På prefab sidan tillverkar 
man och levererar betongen på samma ställe detta gör att man kan justera produkten om det är 
något fel. Är betongen lite trög kan de vibrera den med hjälp av bordsvibratorer, det går att 
åtgärda de problem som uppstår. Det finns mindre risk för att man ska behöva kassera 
betongen. Det är samma personer som arbetar med samma betong varje dag och därför lär de 
sig hur betongen ska se ut och hur de ska hantera den.  
 
Vi levererar till många olika kunder och uppfattningen om vad som är en bra betong skiljer 
sig, någon tycker att den är för lös medan en annan tycker att den är för trög. Vi levererar till 
kunder och prefab till sig själva.  
 

13. Hur har prisutvecklingen för SKB sett ut under de år som du varit i kontakt med 
produkten?  

 
Jag kan inte svara på den frågan, men den följer ungefär prisindex.   
 

14.  Vilken information behöver ni från kunden för att kunna leverera en bra SKB? 
 

Vi måste veta vilken typ av konstruktion som ska gjutas och vilket formmaterial som ska 
användas. Vi vill också veta om de har erfarenhet av SKB sedan tidigare, detta är viktigt 
eftersom den beter sig annorlunda mot konventionell betong. Hur långt det är till arbetsplatsen 
från betongstationen är också bra att veta eftersom att vi då ibland ändrar doceringen av 
tillsatsmedel. Då en gjutning håller på under en längre tid kan vi vara tvungna att ändra 
doceringen av tillsatsmedel under dagen, det har att göra med ändringen av utetemperaturen.         



 

Produktionsledning person 1 
Grundläggande gymnasieutbildning, gedigen erfarenhet från byggbranschen. 
 
Inledande diskussion: 
 
”Vi har gjort en provgjutning av en vägg där en sida bestod av plexiglas och den andra av 
brädform, vi hade 30 minuter mellan lassen. Vi fick samma blåsbildning som vi har haft 
problem med vid gjutning med formplywood på den sidan som plexiglaset satt på medan 
sidan med brädform inte visade några blåsor alls. Dock kunde man se vartenda lass på 
brädsidan, skikt hade bildats. Det kan vara så att vattnet sugs ut av träet och släcker betongen 
lite vilket kan vara en förklaring varför det ej blir skikt på plexiglassidan eftersom denna är 
helt tät.” 
 
”Samma dag som denna vägg göts, göt vi en ganska liten pelare med självkompakterande 
betong och träform. Vi tänkte på stighastigheten så vi låg sådär 30 min mellan bilarna, så vi 
gjorde ungefär samma som på provgjutningen. När vi sedan rev formen kunde man se 
vartenda lass som en ring runt pelaren. Där ser man hur träform och plywood beter sig olika.” 
 
”Vi har ju 40 cm breda avstängare i ändarna på väggen(riktiga gjutningen även kallad 
stödmur) och det är inte en enda blåsa på den ytan, med brädformen får man en fin yta på så 
sätt, brädorna suger åt sig lite av det överflödiga vattnet” 
 
”Vid det här projektet är det arkitekten som har styrt att vi ska ha plywood, handlingarna 
säger att vi ska ha plywood eftersom det ska ge en slät snygg yta och de har även krav på var 
skarvar ska finnas så man kan inte ändra så mycket med formen, man är låst. Arkitekternas 
plan var att dessa väggar skulle vara snygga och utsmyckade eftersom de syns för alla 
förbipasserande men så blev de katastrof istället”   
 
”Efter att ha misslyckats med en del av den här stora väggen, det blev ju så mycket blåsor 
(troligen p.g.a. överskottsvatten som inte kunde avgå p.g.a. plywooden) och provgjutningen 
göt jag en etapp i fredags med vanlig betong” 
 
”Vid den andra provgjutningen som ni var med på uppstod helt andra fenomen, vi börja gjuta 
med slangen 20-30 cm över betongen och ser blåsor som hänger sig på plexiglaset så då 
tryckte vi ner slangen för att trycka ut blåsorna. Då exploderade det med ännu fler blåsor så vi 
höjde slangen igen och hade den precis ovanför resterande del av gjutningen. När vi sedan rev 
formen var hela väggen full med blåsor som 10 öringar ungefär. Så vi hittar ju inte hur vi ska 
gjuta. Provgjutningen som gjordes, den allra första innan man började gjuta och då man 
bestämde att man skulle använda SKB har några blåsor på framsidan men är som marmor på 
baksidan. Där var det inga problem med någonting, ändå är det samma form (plywood) och 
betong.” 
 
”Efter misslyckandet med en etapp av den ”riktiga” väggen började det diskuteras om man 
använt formolja. Det hade vi inte men det var ny plywood så då behöver vi inte använda 
formolja. I nästa etapp hann vi då testa på ena sidan att lägga på formolja på ny plywood men 
vi såg ingen skillnad på sidorna. Alltså berodde inte skadorna på slarv med formoljan så det 
kan vi släppa, det var några som trodde att det var problemet först.” 
 
”Det är så många parametrar som påverkar om det ska bli bra med SKB.” 
 



 

”Vid gjutning av första etappen av väggen testade vi en sak, vi förde ner slangen på tre 
ställen, väggetappen är 15 meter. Då rann det ju åt höger och vänster vid varje nedsläpp så 
slapp betongen rinna så långt. Sen testade vi också längre upp att köra ner slangen i betongen 
men vi insåg sen att genom att vi gjorde det, trycktes all den luft som fanns i denna 8 m långa 
slang från ventilen längst uppe till slangmynningen nere i formen, in i betongen. Det kokade 
som i en kaffekokare i betongen runt slangen.” 
 
”Vid provgjutning ett här utanför testade vi också att sänka ner slangen i betongen men då lät 
vi betongen vara igång samtidigt som vi sänkte ner slangen sakta med matad betong, men det 
blev ingen skillnad. Men när vi kör slangen med betong ovanför betongen så går den inte full 
ju, vi har vårt atmosfäriska tryck så förmodligen drar han åt sig luft och sedan slår den mot 
betongytan vid nedsläppet. Betongleverantörerna är nu inne på att vi ska kona ner 4tum till 
3tum och köra 3tum slang (75mm) och så använda ett bättre flöde. Sen är det frågan vilken 
vinkel man ska ha på pumpen.” 
 
”Enligt all litteratur ska SKB kunna rinna iväg 10 meter vänster och höger och det tyckte vi 
var lite för långt så vi tog lite kortare. Sen tyckte vi nästan att vi kunde se mellan nedsläppen 
att det bildades hinnor vid gjutningen av första etappen av väggen så då tog vi tätare nedstick 
för att det slår mot betongen och väcker den.” 
 
”Jag vet inte orsaken till dessa problem som vi har haft, första provgjutningen blev alltså 
jättebra.” 
 
”Jag var med och göt bron i Heberg vid Laxbutiken, vid det tillfället gjorde vi en utredning på 
hur mycket luft pumpen tog, du vet man tillsätter ju luftpåbildare till betongen för att få en 
viss luftmängd. På stationen ligger kanske luftandelen på 6 % och sen efter transport till 
projektplats är andelen 4 %. Vi testade hur mycket luft som försvann i pumpen, och det 
försvann en viss del och så testade vi med olika vinklar på pumparmen och det varierade lite. 
Så jag vet inte om detta också kan påverka.” 
 
”Det man började med en gång i tiden var att tanka in betong genom som vi kallar det, 
gilliotiner. Man bultar fast ett rör i formens nedre del och pumpar in betongen underifrån en 
bit, sen kopplar man på nästa och pumpar in igen. Detta sätt kanske är bra, då det rinner in i 
formen istället för att störta ner som det gör nu när vi använder vanlig betongpump. Betongen 
får en väldig kraft när den slår ner, hela formen slår och skakar.” 
 
”Det är inte så lätt att säga varför, men tyvärr har vi fått en massa luftbubblor och 
vattenseparationsblåsor här, hade det bara varit luftbubblor så kanske det hade varit lättare att 
utvärdera. Man vill ju ha bra betongytor.” 
 
”Första gången jag göt med SKB var 1999 då vi byggde en bro i Malmö där det var en slänt 
ner till landfästena. Arkitekterna ville inte ha detta synligt så man skulle gjuta en lång vägg 
under varje bro och den väggen skulle gå nästan ända upp till körbanans underkant. Då fanns 
det ju inget sätt att få in betongen så då testade vi SKB, men vi visste inget om den bara att 
den fanns så vi var ganska dåliga på det. Men det var en ganska smal vägg, 20 cm bred och 3 
m hög. Så vi göt och hade koll på utbredningsmåttet, och det var något lass som var dåligt 
men då vibrerade vi det lite så gick det bra. Vi fick väggytor som blev kanonfina. Men det var 
en smal vägg, varje gjutetapp var 12 meter, så det var lätt att hantera med en vibrator om det 
krånglade med utbredningsmåttet. Eftersom vi skulle återfylla mot den kunde vi använda 
plywood till formarna, den är ju inte finbelagd, man kunde se ådringen från skivmaterialet 



 

helt i betongen så ytan blev jättesnygg. Efter detta har jag inte arbetat med SKB för än nu och 
jag tror inte det har diskuterats innan i tidigare projekt som jag har arbetat med heller, ingen 
vågar.” 
 
Frågor: 
 

1. På vilka sätt har du fått information och kunskap om SKB? 
 

Facklitteratur och kunskaper och erfarenheter från gjutningen 1999. Man frågar på 
betongstationen, hur ska jag hantera det?  

 
Innan gjutningen 1999 hade jag hört om Vägverket som hade gjutit en bottenplatta som prov 
med SKB som var ca 25 m bred och de hade pumpat i all betong på ett ställe vilket inte blev 
bra. Där lärde de sig och jag, att de måste göra fler nedstick för att betongen skulle kunna 
omslut armeringen. Sen skulle Vägverket gjuta rambenet, högt och långt, och de använde bara 
en pump. De använde brädform, och de fick stor veckbildning så de var tvungna att gå in och 
borra för att se om veckbildningen nådde armeringen. Det visade sig att det låg i de yttersta 10 
mm så det var inte så djupt. Men veckbildningen kom för att den här pumpen inte hann 
komma tillbaka till ruta ett förrän det hade hunnit bli gammalt där. De skulle naturligtvis ha 
kört med två pumpar. Så detta hörde man talas om och tog lärdom av då man skulle gjuta sin 
första gjutning med SKB.   
 
Annars är det vad man läst i litteratur och det är inte mycket.  

 
2. Vilka egenskaper hos SKB upplever/anser du är negativa? 
 

Resultatet, att det inte går att få fram ett bra resultat. Det verkar vara osäkert. Och frågan är, 
om du ser på den väggen som vi har gjutit här, hur ska man gjuta om det är 20ºC? Och solen 
gassar på formen och den blir varm. Då kommer frågan, ska du gjuta på dagen? Eller ska du 
börja på kvällen och gjuta på natten? För ju varmare SKB är ju snabbare stelnar den ju, och då 
kanske man får de där skikten. Det tror jag är svårt att hantera på somrarna, såvida du inte har 
ett bra flöde hela tiden. Den vanliga betongen tål mycket mer än SKB och så kommer ju 
stavarna och väcker upp den också. Så det kan var bättre att gjuta på nätterna, det händer att 
broar gjuts på natten för att man är rädd för värme. 
 
Och sedan ligger vi ofta i de här hållfastighetsklasserna C40-50, med mycket cement i och 
mycket vattenreducerare för att kunna hålla vct-talet. Vattenreduceraren dunstar bort när det 
är varmt, när lastbilen kör ifrån betongstationen avdunstar den och har betongen då för lite så 
blir den styv och har den för mycket blir det som vatten. Men går jag ner på C35-45 så klarar 
man att hålla det mycket bättre, det spelar ingen roll vilken betongstation det gäller, du får en 
mycket stabilare betong på C35-45, går man upp till C40-50 så varierar sättmåttet mycket 
mer. 
 
Det är ett problem att SKB används för lite med anläggningscement, alla betongstationer har 
det inte eller har inte färdiga förprover. Om de kunde stoppa in byggcement istället för 
anläggningscement så hade det kanske blivit ett annat resultat. Anläggningscementen är väl 
mer grovmalen så att den ska komma saktare, sen ska den ju vara sulfatresistent och hela det 
här paketet. Jag undrar om Norrmännen kör med anläggningscement? Dom gör betongen så 
tät att vattnet inte ska kunna komma in i betongen. Och vi gör en betong som ska en massa 



 

luftporer som ska kunna ta hand om expanderande vatten då det fryser. Alla betongstationer 
säger att med byggcementen så har vi inte de här problemen.  
 
Man kommer ju in på detta med formtryck, varför är det så svårt att läsa ut i handlingarna vad 
man får för formtryck med SKB? Därför har jag ju mätt formtrycken här. Första gjutningen 
fick jag normala formtryck, vid andra etappen vi göt fick jag lägre formtryck men då hade jag 
problem med intervallerna på bilarna så vi fick lite för mycket väntetid där. Resultatet blev 
lägre stighastighet och lägre formtryck. Dessutom var det lite varmare ute så den kom lite 
snabbare. Sen mätte jag även den etappen vi göt i fredags och då fick jag väldigt höga 
formtryck, 50 kN/m² alltså 5 ton per stag, det tyckte jag var högt för det har jag inte fått innan. 
Det finns ju tabeller för vanlig betong som man kan gå in och titta vilken stighastighet som 
ger vilket formtryck. Men det händer ju ibland att man skjuter sönder stagen, ofta beror det 
inte på stagen utan den här muttern eller klockan som vi kallar den, på kompositstagen, dess 
gänger tuggar. Det smäller till och det är bara att sluta fylla formen. Har man stålstag så 
händer det ingenting. Det här med SKB och formtryck verkar ju vara lite diffust. 
 
Vi sitter ju här och ska göra en form och kastar fram massa idéer och så bestämmer vi oss 
sedan för hur vi ska göra, det var ju först inte bestämt att vi skulle ha SKB här, det kom senare 
men så visste jag att det hade varit diskussioner om det här med SKB och formtryck, så vi 
dimensionerade den för 70 kN/ m² och så ska man gjuta med SKB och då säger 
formtillverkaren att han inte garanterar för formen längre. För formtillverkarna är vana att 
man då får så höga formtryck och då sitter du där och ska gjuta och de garanterar inte för 
formen. Vad ska man göra? Det blir automatiskt att man kör sakta. 
 
Har man en stor form och man ska gjuta mycket SKB och ska ha en gjuthastighet på 1 m/h 
kan det vara så att betongstationen inte hinner med. Då är man också ute och seglar lite, då 
gäller det att han som ska blanda betongen har kapacitet till det. Det finns begränsningar.  
 
Trafiken i Göteborg kan ställa till problem, Tingstadstunneln och Götaälvbron eller en olycka 
så är det kört.  

 
3. Vilka egenskaper hos SKB upplever/anser du är positiva? 

 
Det är ju 2009 nu, vi borde kunna klara detta.  
 
När vi gjuter de här väggarna med vanlig betong så är vi fem gubbar på stavar, och en som 
håller i slangen. När vi gjuter med SKB så är vi en pumpförare och en gubbe. Så vi använder 
en gubbe istället för sex. Bara att dra staven upp och ner 8 m och den går inte att förflytta i 
sidled p.g.a. armering och formstag, är ett jobbigt arbete, framförallt för ryggen. Och detta 
slipper man med SKB. Ett sätt man brukar göra är att hänga ner x antal stavar och koppla om 
strömmen, detta är dock svårt att kommunicera till de polska arbetarna, så höjer man bara de 
lite varje gång så slipper man stå och slita upp och ner. Att stå där en hel dag är jobbigt. Oftast 
gör man ett gjutschema och så delar man upp vissa meter som varje person ansvarar för och så 
får de stå där och vibrera sin betong vilket blir jobbigt allt eftersom dagen går och då är det 
lätt att folk fuskar och det blir luftblåsor. Så SKB är ju perfekt egentligen om man kan lösa de 
problem som finns. Så om tio år eller tidigare hoppas man ju att betongstationerna kommer ut 
och bara tankar upp formen och så bara ha en person som går och skurar efter. 
 
Sen är det ju tyst, det hörs ju ingenting. Det är lugnt, det är stilla, ingen stress. 
 



 

 Det är inga problem med ström. Det första vi gjuter vid 06.30 är det mörkt och man har 
strålkastare och vibratorer och så går strömmen, så får man springa och leta elfel. Så går det 
en stund till och så är det någon annan som kopplar in något där det inte ska vara så går 
strömmen igen p.g.a. överbelastning. Dessa problem slipper man med SKB eftersom man inte 
behöver överbelasta elsystemet med alla vibratorer.  
 
Sedan om man gjuter när det regnar mycket finns det risk att jordfelsbrytaren slår ut om man 
har dåliga kablar. Så slår man upp knappen så går det fem minuter sen slår jordfelsbrytaren ut 
igen. Ska man då börja leta efter vilken kabel som är dålig så tar det sådan tid och energi så 
det är inte klokt, man måste testa, testa, testa. Sen kan vibrationsstavarna lägga av. Så om man 
behöver tio stavar så måste man ha fyra i reserv. Vibrationsstavarna har ett inbyggt 
överhettningssystem, så om de får ligga i 10 min och kallna så går den igen sedan. Men det 
vet inte alltid yrkesarbetarna och då ska de ha upp dem och byta och till slut kan man inte gå 
där uppe för att det är så många stavar.  

 
Så den är ju jättebra att gjuta med, bara vi får finare ytor. 
 

4. Finns det konstruktioner i projektet ”Partihallsförbindelsen” där du skulle vilja/ 
kommer att använda SKB?  

 
Vi vill ju ha SKB på den här enorma Q-muren p.g.a. dess enorma höjd. Vi har nu gjutit två 
etapper av kanske 14 stycken. Sedan finns det ju pelare som är perfekta att gjuta med SKB. 
Och sedan finns alla våra stödmurar som går här, varför inte gjuta de med SKB? Sen ska vi 
inte blanda in färdbana bro, den har tvärfall och lutar hit och dit vilket är svårt med SKB men 
allting som inte har några större lutningar går bra. Det finns ju ramben som sträcker sig längs 
bron som skulle kunna gjutas men SKB också. 
 

5. Kan du påverka vilken betongsort som ska användas? Hur gör du det? 
 

Jag i min sits kan inte göra så jättemycket, det är om man får vara med i ett tidigt skede och 
säga till. Det brukar ju stå om SKB skall användas. Först ska det ju vara godkänt från 
Vägverket och sen ska det göras provgjutningar. Om det är mindre broar så har du inte råd, tid 
och pengar att göra provgjutningar. Sen är det om det finns förprover med SKB, för 
Vägverket och Banverket kräver ju att man har förprovad betong. Vi försökte få tag på Färdig 
Betong, och testa de som betongleverantör istället, men de hade inga godkända förprover. 
Förprover är ju det här med frystester, man fryser ju betongen i 56 cykler, då ska den vara 28 
dygn gammal, det brukar ta 90 dagar att få den klar. Det är ju tre månader så det var ju kört. 
Så det hänger på vilken betongstation man använder.  

 
6. Hur ser rutinerna ut vid gjutning med SKB? 
 

De ändras inte mycket. Det enda man måste tänka på är, för det första hur slangarna ska 
stoppas ner, stighastigheten men det kollar du ju vid vilken formgjutning som helst. Men det 
som är viktigt är bilarnas intervaller, de ska komma rullande hela tiden och så måste man ta 
prover på varje bil och det tar några minuter, så det är nog det viktigaste. Där ändras rutinerna 
lite med en kontinuerlig transport och inga raster, bara pumpa sakta hela tiden. 
 
 
 
 



 

7. Hur påverkas din arbetsinsats/arbetssituation av att använda SKB? 
 

Det är det att man måste ha koll på provtagningen, gjutschema görs ju även vid gjutning med 
vanlig betong så det ändras ju inte så mycket. Jag upplever det som så, att om jag visste att det 
fungerade hade det varit lugnare att arbeta med SKB men eftersom jag vet att det inte 
fungerar så blir man ju nervös. Om bilen inte dyker upp börjar man undra och spekulera om 
varför och det är inte roligt. 

 
8. Upplever du att materialet SKB har utvecklats de sista 10 åren? 
 

Nej jag tycker inte det, jag tror husbyggarna upplever det mycket mer för de gjuter ju mycket 
mer med SKB men vi har ju knappt använt det. Det måste finnas på fler konstruktioner, vad 
jag känner till på Skanska så har de inte testats så mycket som vi gör här. Vi har gjort tre 
provgjutningar och det är inte ofta man gör så mycket. Vi lägger ner mycket krut på detta men 
fler måste göra det. 
 
Sen kan man inte gå och be betongleverantören att ändra receptet för mycket för de är ju 
styrda av det som de har gjort förproverna på, de har små marginaler. De pratar om att de vill 
tillsätta 10 kg mer filler per kubik för att det ändrar det här med vattenseparationen. Nej, gjut 
på fler ställen och testa på fler ställen! 
 
Det är lättare med privata än kommunala beställare. Vägverket och Banverket är svåra att 
flytta på.  

 
9. Upplever du att sättet att arbeta med SKB har ändrats de sista 10 åren? 
 

Jag har nästan glömt hur vi gjorde den gången 1999. Jag har ju bara varit med om två projekt 
med SKB så jag har ju ingen erfarenhet egentligen så det är svårt att säga. Jag vet ju nu att 
plywooden beter sig olikt mot virke, så jag har ju lärt mig mycket nu på dessa 3-4 veckor. 
Men det känns inte som om de här betongleverantörerna vet så mycket heller, de borde ju vara 
ännu mer proffsiga. De borde ju ha all information som finns om det i hela landet.  
 
Det känns som om det inte har ändrats så mycket över huvud taget inom vår bransch. Men så 
känner jag inte till vad de gör uppe i Norrland heller. Vi sprider ju inte information, vi är 
dåliga på det. Man hinner knappt med vad man ska göra om dagarna, ska man då ta reda på 
vad andra gör? De har ju tjatat om det i åratal att vi ska gå in på nätet och lägga upp våra 
erfarenheter men det finns inte tid för det. Ska man sätta sig efter en 10-timmarsdag så orkar 
man inte det. Det skulle finnas en övergripande gubbe som hade hand om det och åkte runt på 
byggena, en betongguru som kunde vara med på de olika gjutningarna. Den personen skulle 
även kunna titta på husbyggarna och ta reda på hur de gör och varför, så att det kunde spridas 
till anläggningssidan. Det måste det ju finnas pengar till. 
 
Betongleverantörerna hade inte varit med på provgjutningarna om vi inte hade slagit ihop 
formarna här, det verkar som de vill att det ska dö ut.   

 
10. Skulle du vilja använda SKB i större utsträckning? 
 

Ja det vill jag naturligtvis. 
 
 



 

11. Finns det skillnader vad det gäller formarna, då SKB ska användas? 
 

Vi bygger de tätare så att de inte ska läcka. Den gången jag göt för första gången 1999 så 
läckte det vid en gjutskarv med genomgående järn, det bara rann och rann så vi fick ta alla 
trasor vi hitta och trycka in i glipan. Så här har vi ett supertätt system och läckage har inte 
varit ett problem alls. 
 
Sen har man ju det här med att dimensionera för formtryck, för har man en liten vägg som jag 
körde i fredags, 21 m³, hur ska jag gjuta den med SKB? Den hade jag ju fått blåsa upp direkt 
annars hade jag fått köra 300 liter per betongleverans, och om leveranserna är mindre än 5 m³ 
så får man betala extra. 
 
Betongen är inte så mycket dyrare och man minskar antalet gubbar men om det misslyckas så 
kostar det en massa pengar.  
 
Jag tror att SKB kostar en 200-300 kr mer per kubik och en gubbe 300 kr/h så det man slösar i 
material sparar man ju in i arbetskraft.  
 
”Anläggningskonstruktioner har ju så höga krav på sig, en bro som Götabron tillexempel ska 
ju hålla i 120 år.” 
 

Produktionsledning person 2 
Teknisk gymnasieutbildning, gedigen erfarenhet från byggbranschen.  
 
Frågor: 
 

1. På vilka sätt har du fått information och kunskap om SKB? 
 

Läst en del men det finns ju inte så mycket litteratur om det, pratat med dem som känner till 
SKB bättre och provat vid ett antal gjutningar inte så många men fyra-fem stycken. Första 
gången jag kom i kontakt med det var för cirka tio år sedan men sedan dröjde det ett bra tag 
innan det hände något igen.    

 
2. Vilka egenskaper hos SKB upplever/anser du är negativa? 

 
Instabil, det är väldigt noga att man har rätt konsistens eller utbredningsmått, har man inte det 
får man problem med den. Man kan få så kallade gardiner, luftporer och skumbildning har jag 
varit med om någon gång. Det är just med anläggningscementen som dem har bekymmer 
påstår dem, SKB blir känslig.  
 
En annan negativ bit är att det är väldigt svårt att gjuta något som lutar, att få fall. Även att få 
en bra överyta på till exempel kantbalkar är svårt eftersom att de alltid lutar lite åt något håll. 
Många gånger gör man som så att man gjuter den sista toppen på den med traditionell betong.  
 

3. Vilka egenskaper hos SKB upplever/anser du är positiva? 
 
Om det teoretiska fungerar ska man ju inte vibrera den och då kommer man ifrån en bit som 
inte är så rolig och man kan gjuta konstruktioner som annars är väldigt besvärliga att kunna 
vibrera. Får man den bara stabil så finns det mycket positivt.  
 



 

4. Finns det konstruktioner i projektet ”Partihallsförbindelsen” där du skulle vilja/ 
kommer att använda SKB?  
 

På den biten av projektet som jag tillhör har vi inget behov av den. Sen är det naturligtvis en 
fördel att gjuta exempelvis pelarna med SKB, om det fungerar. Den killen som står i pelaren 
och vibrerar har det inte roligt, han står tio meter ner i ett rör. I och med att pelarna är så höga 
10-12 meter och 1.80 meter i diameter så kan man komma ner och vibrera. Om det är 
någonstans jag skulle vilja använda SKB så är det i pelarna i så fall, i övrigt lutar det för 
mycket för att det ska fungera.      

 
5. Kan du påverka vilken betongsort som ska användas? Hur gör du det? 
 

Oftast är det redan bestämt men det går alltid att gå tillbaka ifrån SKB till traditionell betong. 
Det är mycket svårare att gå andra vägen och byta från traditionell betong till SKB för då har 
man en beställare som ska övertygas och arbetet är redan förberett. Det finns de gånger då det 
är väldigt besvärligt att gjuta med traditionell betong och då kan man gå över till SKB, detta 
har hänt vid några tillfällen. Många gånger finns den med i bilden i ett tidigt skede.      

 
6. Hur ser rutinerna ut vid gjutning med SKB? 
 

Rutinerna skiljer sig inte speciellt mycket från om man gjuter med traditionell betong. Det 
som skiljer är att det är betydligt mer arbetsberedning och planering. Provtagningen är 
betydligt mer omfattande, normalt så tar vi prover på varje lass med SKB eftersom att den är 
lite instabil. Det är betongstationen som tar proverna, det har blivit ett krav att de måste se till 
att leverera rätt betong. Det är vi som står för leveranskontrollen men vi köper ofta in tjänsten 
av betongstationen eller någon annan, då testas lufthalt och konsistens. Man borrar även ut 
cylindrar för provtagning eller gjuter provkuber, beroende på vem som är beställaren.     

 
7. Hur påverkas din arbetsinsats/arbetssituation av att använda SKB? 
 

Det blir mer förberedelser, papper och fler kontroller. Fördelen är att det är mindre fysiskt 
arbete för yrkesarbetarna, vilket de uppskattar.   

 
8. Upplever du att materialet SKB har utvecklats de sista 10 åren? 

 
Nja, det har det naturligtvis gjort men jag har lite svårt att svara på det i och med att jag 
använt det så lite.  
 

9. Upplever du att sättet att arbeta med SKB har ändrats de sista 10 åren? 
 

Man gör fler kontroller på betongen, till exempel på utbredningsmåttet.  
 
10. Skulle du vilja använda SKB i större utsträckning? 

 
Ja, om man kan vara betydligt säkrare på att man får en stabil betong.  
 
 
 
 
 



 

11. Finns det skillnader vad det gäller formarna, då SKB ska användas?  
 
Man måste oftast ha en betydligt tätare form eftersom att konsistensen påminner om vatten. 
Man måste vara mer aktsam och noggrann med formtrycket, normalt sett ska man ju inte 
behöva vara det för den kommer i princip lika fort som vanlig betong. Håller man bara 
stighöjden så ska det inte vara några bekymmer men det kan lätt bli att det rinner på eftersom 
att man inte har vibreringsmomentet. Man måste dimensionera formen så att den säkert tar 
fullt gjuttryck för det når man rätt snabbt med SKB, men det gör man normalt sett också så 
man ska inte behöva använda grövre grejer. Om man exempelvis får ett stagbrott då man 
gjuter med traditionell betong går det oftast att rädda men händer samma sak när man har 
SKB är det inte bra. Det är inga problem med att använda systemform, det skulle vara tätheten 
då, men oftast har man större säkerheter på systemformar så det ska inte vara några problem.   
 

Produktionsledning person 3 
Högskoleingenjör med grundläggande erfarenhet från byggbranschen och av betongarbeten.  
 
Frågor: 
 

1. På vilka sätt har du fått information och kunskap om SKB? 
 
Jag har gått betongkurserna klass I och II och där har jag fått en del information. Sen är det 
mycket som jag har diskuterat med kollegor och leverantörer av SKB.  
 
Det är en konst att få till det vid gjutning och praktiskt kunna anpassa den ute, det är svårt! 
Jag har varit med om en SKB gjutning och det gick sådär.   
 

2. Vilka egenskaper hos SKB upplever/anser du är negativa? 
 
Det har varit problem med att få en homogen massa genom hela betonglasset. Vi hade en 
långsam gjutning och göt lite åt gången, för att SKB ska bli bra måste man gjuta hela tiden. 
Jag hade en begränsad yta så det blev en hög stighastighet, vi fick göra uppehåll för att det 
inte skulle stiga för fort och då hann betongen bilda en yta. Just nu ser jag det inte så jätte 
positivt med SKB överhuvudtaget, i alla fall inte för mina gjutningar. SKB ska kunna flyta ut 
4 meter i sida från nedsläppet. Under gjutningen fick betongen flyta ut 1.2 meter åt ena hållet 
och 1.8 åt andra sidan. På den sidan där betongen hade en kortare flytlängd blev ytan ganska 
bra och på den sida där den flutit längre blev inte ytan lika bra men jag har inte gått till botten 
med detta än.      
 
Det är en väldig administration runt omkring och mycket provtagning, man måste prova varje 
lass.  
 

3. Vilka egenskaper hos SKB upplever/anser du är positiva? 
 
Vi hade lite bemanning under gjutningen. Det var enkelt och tyst, en bra arbetsmiljö. 
Gjutningen blir så mycket enklare, väldigt smidig och jag tycker att man borde kunna göra 
den väldigt snabbt. 
 
När det väl fungerar blir ytorna väldigt bra. Det är väl som med allt, det är svårt i början. Jag 
tycker fortfarande att det är nytt, vi har ju inte använt det i broar, jag har inte varit med om det 
i alla fall. Men det har gjorts försök vet jag.   



 

 
4. Finns det konstruktioner i projektet ”Partihallsförbindelsen” där du skulle vilja/ 

kommer att använda SKB?  
 
Vi har tänkt använda SKB i samtliga pelare men vi ska se hur resultatet blir från den första 
pelaren som vi gjutit. Just nu ser det i alla fall ut som om vi ska använda det på pelarna och 
det är många. Några är upp till 14 meter långa och då underlättar det att använda SKB.   
 

5. Kan du påverka vilken betongsort som ska användas? Hur gör du det? 
 
Det kan jag men jag kan inte frångå de betongkvalitéer som finns angivna på ritningen. Om 
jag kan få en SKB med rätt betongkvalité beror på betongstationen, jag vet inte exakt vilka 
kvalitéer som är utlovade eftersom att de måste vara provade. Jag tror att vi bara har en sort 
som är provad men jag är inte helt säker.   
 

6. Hur ser rutinerna ut vid gjutning med SKB? 
 
Noggrannare planering just med tider och när allt ska komma. Den här sortens betong får ju 
inte vänta någonting egentligen, nu när vi göt hade vi små uppehåll för att klara stighöjden 
och det… det ska gjutas snabbare. Jag hade ingen tryckmätare på formen så vi vågade inte 
gjuta snabbare.      
 

7. Hur påverkas din arbetsinsats/arbetssituation av att använda SKB? 
 
För min del påverkas den inte av att vi gjuter med SKB, jag måste vara på plats hela 
gjutningen oavsett sort. Däremot måste man vara mer aktiv eftersom att den skiljer sig mera 
mellan betonglassen än vanlig betong gör.   
 

8. Upplever du att materialet SKB har utvecklats de sista 10 åren? 
 
Denna fråga var inte relevant att ställa till personen som intervjuades. 
  

9. Upplever du att sättet att arbeta med SKB har ändrats de sista 10 åren? 
 

Denna fråga var inte relevant att ställa till personen som intervjuades. 
 
10. Skulle du vilja använda SKB i större utsträckning? 

 
Ja, jag tycker att det inte händer så mycket i övrigt i den här branschen. Om man ser på 
maskiner och sådant som vi använder är det inte nya saker. Vanlig konventionell betong har 
ju funnits ett bra tag men visst händer det saker med tillsatserna. SKB ger en så mycket bättre 
arbetsmiljö.  
 

11. Finns det skillnader vad det gäller formarna, då SKB ska användas?  
 
Egentligen är det ingen skillnad, formen ska vara tät i alla lägen men när man gjuter med SKB 
är det extra viktigt eftersom att betongen annars rinner ut. Man måste vara noggrann med att 
formen verkligen är tät, annars läcker det ut.    
 
 


