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Sammanfattning 
Byggbranschen förknippas ofta med en långsam utveckling eftersom det finns en viss 
tradition i branschen, vilket leder till att nya arbetsmetoder inte alltid får chansen att 
utvecklas. En utveckling inom byggbranschen, genom nya produktionsmetoder, kan till en 
början ge en ökad produktionskostnad och förlust men kan leda till en minskad 
produktionskostnad och vinst på lång sikt. Syftet med examensarbetet, som utförts i 
samarbete med Svevia och Betongindustri, var att studera och sammanställa olika recept av 
självkompakterande betong (SKB) till brobyggnationer. Blandningarna av SKB skulle 
anpassas för de olika brodelarna; pelare och fundament, vägbana samt lutande vägbana. Att 
öka användningen av denna typ av betong skulle leda till en utveckling inom produktionen. 
 
Projektet har omfattat teoretiskt arbete, laboratorieförsök samt uppföljning av ett brobygge i 
Mörtlösa utanför Linköping. Inledningen av projektet bestod av teoretiskt arbete om SKB för 
att skapa en bra grund att stå på. Efter insamling av teoretiskt material påbörjades 
laboratorieförsök med SKB i laboratoriet Complab vid Luleå tekniska universitet. Under 
projektets gång studerades en gjutning med SKB av bottenplattor utanför Linköping. 
Avslutningsvis gjordes laboratorieförsök för att ta fram två nya recept av SKB i Stockholm 
och Linköping på Betongindustris fabriker. 
 
SKB är en betong som, förutom ballast, cement och vatten, innehåller en flyttillsats samt 
tillsatsmaterial. Dessa tillsatser gör att betongen behåller sin homogenitet samtidigt som den 
fyller ut formen och omsluter armeringsjärn endast genom gravitationskraften. Detta gör att 
vibreringsarbetet helt försvinner och man motiverar användning av SKB med minskad 
produktionstid, färre yrkesarbetare och framförallt en bättre arbetsmiljö. Inom byggbranschen 
ser man alltså en långsiktig ekonomisk vinning med användning av SKB. 
 
SKB, som har sitt ursprung i Japan från 1980-talet, utvecklades i Sverige under andra halvan 
av 1990-talet. Fördelarna med SKB började beaktas och man insåg att en utveckling av SKB 
kunde leda till en långsiktig ekonomisk vinning, bättre gjutresultat och framförallt en bättre 
arbetsmiljö. Erfarenheter visar att gjutning med SKB gett ett bra resultat och yrkesarbetarna 
framhåller en positiv förändring av arbetsmiljön. SKB är dock en relativt ny produkt i 
branschen och kräver mer planering vid blandning, transport och gjutning än traditionell 
betong. 
 
En stor del av examensarbetet spenderades i laboratoriet där provningsmetoderna flytsättmått, 
T50, V-tratt och koncentrisk cylinderviskometer användes. Dessa provningsmetoder gav svar 
på betongens flytförmåga och viskositet samt sambanden mellan dessa parametrar. 
Laboratorieförsöken gjordes med hjälp av två grundrecept för SKB framtagna av 
Betongindustri, ett från Norrköping och ett från Linköping. Från dessa grundrecept togs två så 
kallade nollrecept fram, där betongen ansågs vara stabil. Fillermängden och fukthalten var de 
två parametrar som varierades utifrån de nollrecept som togs fram, där andelen flytmedel var 
klart reducerad i jämförelse med grundrecepten. 
 
Resultat av testerna visade på ett tydligt mönster för flytsättmått där värdena ökade när 
fillermängden minskades och värdena ökade när vattenmängden ökades. Man kan dock utläsa 
från Linköpingsreceptet att betongen är känslig för fukt vid låg fillerhalt. T50- försöken 
visade upp bra resultat från Norrköpingsreceptet medan receptet från Linköping gav värden 
som inte alls stämmer överens med teorin. Vad detta berodde på är svårt att säga men en 
anledning kan vara att receptet blir mer känsligt eftersom det innehåller mer finkornig ballast. 
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Försöken med V-tratten visade på resultat som inte stämmer överens med teorin. Det som 
gick att utläsa från resultaten med V-tratten var att även här verkar en låg fillermängd vara 
mer fuktkänslig. Om separation skett kan även V-tratten ge falska värden, vilket också kan 
vara en anledning till resultaten. Den koncentriska cylinderviskometern, som beskriver 
betongens flytgränsspänning och plastiska viskositet, visade upp liknande värden för 
Norrköpings- samt Linköpingsreceptet. Högre fillerhalt gav en högre flytgränsspänning 
medan fukthalten var svår att utläsa. Högre fukthalt gav en lägre plastisk viskositet för båda 
recepten medan en större fillermängd gav en högre plastisk viskositet för receptet från 
Norrköping. Ur receptet från Linköping kunde inte någon skillnad av den plastiska 
viskositeten utläsas vid ändring av fillerhalten. 
 
Från laborationerna vid LTU har förslag på tre recept tagits fram; ett för pelare och 
fundament, ett för vägbanor samt ett för lutande gjutningar. För pelare och fundament passade 
recepten med fillermängd 140 kg/m3 med möjligen en variation av fukthalten bäst. Vid 
gjutningar av vägbanor visade sig båda fillermängderna 140 kg/m3 och 170 kg/m3 fungera väl 
men rekommendationer att använda en lägre fillermängd på grund av ekonomiska skäl ges. 
Försöken visade att fillermängden 170 kg/m3 passar bäst till lutande gjutningar, både för 
Norrköpings- och Linköpingsreceptet. 
 
Brogjutningen av bottenplattorna i Mörtlösa, där Betongindustris grundreceptrecept från 
Linköping användes, gick helt enligt planerna. Tre tester togs från de tre första lassen som 
levererades och alla tester visade upp bra resultat. Flytsättmått och lufthalt mättes och alla 
resultat låg inom ramen för att klassificeras som godkänd SKB. Totalt levererades nio stycken 
lass men bara för de tre första togs tester på betongen, vilket också är kravet. 
 
I detta examensarbete gjordes en ekonomisk jämförelse mellan SKB och traditionell betong 
vid gjutningen av bottenplattorna. Jämförelsen visade att gjutning med SKB blev något dyrare 
på grund av de högre betongkostnaderna men det kan även konstateras att användning av 
SKB skulle löna sig ekonomiskt vid större projekt. 
 
Avslutningsvis gjordes laboratorieförsök på Betongindustris fabriker i Linköping och 
Stockholm, där två olika recept eftersträvades; ett för lutande gjutningar och en SKB för 
övriga brodelar. Precis som under försöken vid LTU, togs beslutet att minska andelen 
flytmedel från grundrecepten för att uppnå bättre resultat. En skillnad var att under dessa 
laborationer minskades även fillermängden mer. Låg fillermängd, som tidigare visade upp en 
högre fuktkänslighet, passade bra och gav stabila resultat för flytsättmått och T50.  
 
Förslagen från Linköpingsreceptet är att minska fillermängden till 110 kg/m3 och andelen 
flytmedel till 65 % för lutande gjutningar samt minska fillermängden till 140 kg/m3 och 
andelen flytmedel till 85 % för övriga brogjutningar.  
 
Grundreceptet från Stockholm skiljer sig på många sätt från Linköpingsreceptet men även här 
togs beslutet att minska andelen filler och flytmedel. För lutande gjutningar är förslaget att 
använda fillermängden 100 kg/m3 med 65 % av flytmedlet och för övriga gjutningar passar 
fillermängden 130 kg/m3 med 85 % av flytmedlet bra.  
 
Dessa minskningar av både flytmedel och filler har gett förvånansvärt bra resultat och föreslås 
för användning av SKB vid olika sorters brogjutningar. Inte bara ett bra gjutresultat ligger till 
grund för dessa förändringsförslag, utan även ekonomiska aspekter och framförallt en bättre 
arbetsmiljö. 
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Abstract 
The construction industry is often associated with a rather slow development due to the 
industry traditions, which leads to contravenes of new working methods. A development 
within the construction industry, through the use of new production methods, could cause a 
loss to begin with; but may lead to minimized production costs and profits in the long term. 
The purpose of this master thesis, which was accomplished in cooperation with Svevia and 
Betongindustri, was to study and compile different methods of Self- Compacting Concrete 
(SCC) for bridge constructions. The methods of SCC were mixed to adjust the different parts 
of a bridge; pier and groundwork, road surface and tilting road surface. Increasing the usage 
of this kind of concrete would lead to a development within the production. 
 
This project covered theoretical studies, laboratory tests and a follow up from an arching in 
Mörtlösa, Linköping. The beginning of the project consisted of theoretical studies concerning 
SCC to get a better understanding of this kind of concrete. After the collection of theoretical 
material, laboratory tests with SCC began in the Complab at University of Technology Luleå. 
The methods of SCC were studied both during a bridge casting; where SCC was used for 
groundwork and piers, and theoretically. Finally, laboratory tests at Betongindustri in 
Linköping and Stockholm were done to compile two additional methods. 
 
SCC is a kind of concrete that contains, in addition to aggregate, cement and water, also 
admixture and a type of filler. These additives help the concrete to keep its homogeneity 
simultaneous; as it fills the form the gravity then will enclose the concrete steel. This process 
will eliminate the vibration work and SCC will also give grounds for less production time, 
less professional workers and above all a better working environment. Therefore, SCC seems 
to be an economical profit in the long term within the construction industry.  
 
SCC, originally developed in Japan in the 1980s, developed in Sweden during the second half 
of the 1990s. When the benefits of SCC was observed it was realized that a development of 
SCC could lead to financial profit in the long term, better casting results and above all a better 
work environment. Experiences show that casting with SCC provides a great product 
outcome, and the professional workers pointed out a positive change in the work 
environment. SCC is a relatively new product in the construction industry; it demands more 
planning during; mixing, transport and casting, compared to traditional concrete.  
 
A large part of this master thesis was spent in the laboratory where these testing methods were 
applied; J-ring, T50, V-funnel and segregation. These testing methods provided answers for 
the bearing capability, viscosity and the relation between them. The laboratory tests were 
done with the help from two base methods of SCC created by Betongindustri, one from 
Norrköping and another from Linköping. Based on these methods, after several tests, two 
ground methods were collected. These two recipes could be classified as stabile SCC. The 
amount of filler and water were two parameters that varied from the ground method, where 
the amount of admixture was clearly reduced. 
 
The result of the tests showed clearly how the J-ring values increased when the amount of 
filler was reduced or the amount of water was increased. The method from Linköping showed 
that the concrete is moister sensitive when the amount of filler is low. The T50 tests showed 
good result from Norrköping while the method from Linköping showed values that don’t 
agree with the theory. It’s hard to find a reason for the results, but one reason could be that the 
methods are moister sensitive if it contains more fine-grained aggregate. The tests with the V-
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funnel gave results that do not comport with the theory. These tests even show that a low 
amount of filler is a moister sensitive compound. The V-funnel could give false values if the 
concrete separates, which could also be the cause for odd results. The segregation tests, which 
describe the concretes’ flow resistance and viscosity, showed similar values for both the 
methods from Norrköping and Linköping. Additional filler gave a greater value of flow 
resistance, while the moister content was more difficult to deduce. More water gave, for both 
the methods, a lower value of viscosity, whereas a greater amount of filler gave a greater 
viscosity for the method from Norrköping. The method from Linköping showed no difference 
of viscosity when the amount of filler was changed.  
 
Three suggestions of methods were compiled at LTU; one for pier and groundwork, one for 
road surface and one for tilting road surface. The methods with 140 kg/m3 of filler, and a 
possibly variation of water, were best suited for piers and groundwork. 140 kg/m3 and 170 
kg/m3 of filler both appeared to work well for road surface castings, but recommendations are 
to use smaller amounts of filler because of economical reasons. The laboratory tests with 
methods from both Linköping and Norrköping demonstrated that 170 kg/m3 of filler suits tilt 
castings best. 
 
The bridge casting of the ground work in Mörtlösa, where Betongindustris method from 
Linköping was used, went well and followed the program. Three tests from the three first 
loads were tested and all of them provided positive results. J-ring tests and air content tests 
were made and measured, and all the results were within the limit of an approved and 
classified SCC. Overall, nine loads were delivered, but only the three first were measured, 
which was the demand.  
 
In this master thesis, an economical comparison between SCC and traditional concrete was 
made during the ground work casting in Mörtlösa. The comparison illustrated a higher total 
cost by using SCC due to the higher concrete costs, but also indicated that SCC economically 
would pay off in larger projects. 
 
Finally, laboratory tests were accomplished at Betongindustri in Linköping and Stockholm, 
where two different methods were sought out; one for tilt castings and one SCC for remaining 
bridge portions. Exactly as the LTU tests, a decision to reduce the amount of admixture was 
made in order to achieve better results. The difference from before was that the amount of 
filler was also reduced during these laboratory tests. A low amount of filler, that earlier 
showed a high water sensitivity, now gave well and stabile J-ring and T50 results. 
 
The suggestions for the method from Linköping are to reduce the amount of filler to 110 
kg/m3 and the amount of admixture to 65 % for tilt castings, and also to reduce the amount of 
filler to 140 kg/m3 and the amount of admixture to 85 % for remaining bridge castings.  
 
The method from Stockholm is in many ways different from the method from Linköping, but 
also there was the decision to reduce the amount of filler and admixture. For tilt castings the 
suggestion is to use 100 kg/m3 of filler and 65 % admixture. For other bridge castings it is 130 
kg/m3 of filler and 85 % admixture a fine choice.  
 
The reducing of the amount of both filler and admixture has given surprisingly excellent 
results and are suggested to different kinds of bridge castings with SCC. Not only is there 
great casting results, but also economical aspects and a better working environment which 
offers reasons to consider the provided suggestions. 
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Definition av begrepp 
I det följande anges några viktiga begrepp som används i föreliggande rapport. 
 
Arbetbarhet 
Arbetbarhet, eller gjutbarhet, beskriver den färska betongens flytegenskaper i relation till 
betongens beteende i produktionsprocessen. 
 
Ballast 
Vid betongtillverkningen benämns sten- och bergartsmaterialet för ballast. 
 
Binghamvätska 
Modellmaterial vars reologiska beteende bland annat liknar betong, se figur 3.1. 
 
Cementpasta 
Blandning av cement och vatten 
 
Filler 
Finkornigt tillsatsmaterial med en partikelstorlek < 0,125 mm 
 
Flytgränsspänning 
Den skjuvgränsspänning, med beteckningen 0τ  (Pa), i ett material som måste överskridas för 
att materialet skall börja flyta.  
 
Flytsättmått 
Flytsättmått är ett mått på betongens konsistens och mäts med hjälp av 
en så kallad sättkon (som fylls med betong och sedan lyfts bort). Flytsättmåttet anger hur 
mycket betongen flyter ut och mäts i mm. 
 
Flyttillsatsmedel 
Tillsatsmedel som påverkar ytspänningen i betongen.  
 
Formtryck 
Med formtryck menas det tryck på formkonstruktionen som den färska betongen ger upphov 
till. Formtrycket beror på många faktorer, som stighöjd, konsistens, temperatur, tillsatsmedel, 
vibrering mm. 
 
Frostbeständighet 
De mekanismer som styr betongens förmåga att klara frysning. 
 
Luftporsstruktur 
Uppvisar de värden som anses betongen frostbeständighet. 
 
Inre kohesion 
Vill motverka att en rörelse uppstår i betongmassan och är därför ett mått på hur mycket 
energi som måste tillsättas för att starta en rörelse i massan. 
 
Newtonvätska 
Modellmaterial vars reologiska beteende bland annat liknar vatten, se figur 3.1. 
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Plastisk viskositet 
Kvoten mellan skjuvspänning i ett material utöver dess flytgränsspänning och skjuvhastighet 
som materialet utsätts för. Plastisk viskositet har beteckningen plμ  (Pas). 
 
Reologi 
Läran om materials deformationer och flytegenskaper 
 
SCC 
Självkompakterande betong, eller vibreringsfri betong som internationellt förkortas SCC, 
Self- Compacting Concrete. Denna förkortning används även ofta i Sverige.  
 
SKB 
Självkompakterande betong, eller vibreringsfri betong som i Sverige förkortas SKB. 
 
Stabilitet 
Den färska betongens förmåga att bevara homogeniteten under gjutprocessen och när 
betongen har kommit till vila. 
 
Stenseparation  
Orsakas av skillnader i densitet mellan grov ballast och cementbruk. De tyngre ballastkornen 
sjunker och koncentreras i botten av betongmassan, vilket får till följd att finare partiklar 
samlas i ytskiktet. 
 
Stighastighet 
Beskriver hur snabbt betongen stiger i formen. 
  
T50 
Tiden från det att konen lyfts tills det att betongen passerar en diameter på 500 mm. 
 
Tillsatsmaterial 
Finfördelat material som tillsätts betongen för att utvinna eller förbättra vissa egenskaper. 
 
Tixotropi 
Egenskaper hos en trögflytande uppbyggd vätska som innebär att den blir allt mer lättflytande 
ju längre tid och ju kraftigare den deformeras, i detta fall genom omrörning. Tixotropin 
orsakas av tids och kraftberoende strukturförändringar i vätskan. När deformationen upphör 
återgår vätskan till sitt ursprungliga trögflytande tillstånd. Processen är tidsberoende. 
 
Tunnellining 
Metod som används vid tunnelborrning. Den borrade tunneln kläs med armerade 
betongelement så kallad lining. 
 
Vattenseparation  
Uppstår när det finns för lite finmaterial i förhållande till blandningsvatten. Den leder till att 
vatten avskiljs från cementpastan. Det avskiljda vattnet samlas sedan i ytan, under större 
ballastkorn och under armering. 
 
Vct-tal 
Vattencementtal, det vill säga vikten vatten i förhållande till vikten cement som vanligtvis 
ligger mellan 0,3-0,6. 
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Veckbildning 
Veckbildning eller gjutveck är en estetisk ytdefekt mellan två på varandra följande gjutpallar. 
Kan uppstå vid avbruten betongtillförsel, olämplig betong eller friktion mot formytan.  
 
Viskositet 
Kvoten mellan skjuvspänning, τ (Pa), i ett material och den skjuvhastighet,γ& (s-1), som 
materialet utsätts för. Viskositet har beteckningen μ (Pas). Ökad viskositet innebär mer 
trögflytande.  
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1. Inledning 
Detta kapitel inleds med bakgrunden till detta examensarbete som sedan följs av mål och syfte 
samt de forskningsfrågor som tagits fram. De avgränsningar som gjorts och vilken målgrupp 
rapporten riktas till beskrivs. Avslutningsvis finns en beskrivning av rapportens disposition 
för att läsaren lättare ska kunna följa rapporten. 

1.1 Bakgrund 
Byggsektorn är en bransch med lång tradition där nya arbetsmetoder ofta möter motstånd vid 
införandet. För att byggbranschen ska fortsätta att utvecklas är det viktigt att nya 
produktionsmetoder får en ärlig chans att etablera sig på marknaden dels genom viljan att 
testa något nytt, tekniska analyser samt tester i praktiken. Små ekonomiska marginaler och 
tidspress inom byggsektorn medför en rädsla för att prova nya metoder. Därför väljs ofta 
gamla beprövade metoder istället för att försöka med något nytt som kan sänka 
produktionskostnaden på sikt med några procent men i det första försöket eventuellt går med 
förlust. Dagens anläggningskonstruktioner är i regel armerade med tät armering vilket ställer 
stora krav på den färska betongens egenskaper under hårdnandeprocessen och framförallt vid 
gjutningstillfällena. Betongens konsistens, det vill säga förmåga att flyta ut och omsluta 
armeringen i ett färskt tillstånd, är därför en mycket viktig egenskap. 
 
Självkompakterande betong (SKB) eller vibreringsfri betong som den kallades i begynnelsen 
har den internationella beteckningen SCC, Self- Compacting Concrete. SKB är fortfarande 
under utveckling i Sverige och står idag endast för cirka 5-10 procent av den svenska 
betongvolymen, men stora lokala variationer förekommer. Det är en betong som innehåller en 
flyttillsats och en sorts filler med speciella egenskaper. Dessa tillsatser gör att betongen 
behåller sin homogenitet samtidigt som den fyller ut formen och omsluter armeringsjärn 
endast genom gravitationskraften. SKB är ca 10-15% dyrare än traditionell betong men 
motiveras med minskad produktionstid, färre yrkesarbetare och en bättre arbetsmiljö. Inom 
byggbranschen ser man alltså en långsiktig ekonomisk och arbetsmiljömässig vinning med 
användning av SKB. 
 
Byggnationen av bron i Mörtlösa utanför Linköping som studerades i detta examensarbete var 
ett forskningsprojekt som drevs av Svevia med Betongindustri som betongleverantör. 

1.2 Syfte 
Syftet med detta examensarbete var att formulera tre olika typer av SKB vars egenskaper styrs 
av dess applikation. I den aktuella rapporten skall recept till fundament och pelare, vägbana 
samt gjutningar i lutning föreslås. 
 
Detta är även ett steg i utvecklingen av SKB i Sverige, eftersom denna typ av betong inte 
används i någon större utsträckning. Rapporten är förhoppningsvis ett hjälpmedel för framtida 
val av SKB vid brobyggnationer. 
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1.3 Forskningsdesign 
Forskningsdesign är uppdelad i frågeställning, avgränsning och målgrupp. 

1.3.1 Frågeställning 
Går det att få fram bra recept av SKB som uppfyller kvalitetskraven samtidigt som 
ekonomiska besparingar, bättre arbetsmiljö samt tidsvinster uppfylls? Hur ska de olika 
parametrarna väljas för att uppnå de uppsatta målvärdena? 

1.3.2 Avgränsningar 
Examensarbetet omfattar SKB som används i anläggningssammanhang, vilket betyder att 
endast tester med anläggningscement har utförts. 
 
Undersökningar på betongen har utförts enbart med provningsmetoderna flytsättmått, T50, V-
tratt och viskometer i laboratoriet vid Luleå tekniska universitet.  
 
Det är i första hand den färska betongens egenskaper som undersökts och beaktats. 
 
Studier har endast utförts på betongrecept och dess innehållande ballast, tillsatsmedel och 
tillsatsmaterial från Betongindustri i Norrköping, Linköping samt Stockholm . 
 
Kraven på betongen är upprättad i samarbete mellan Betongindustri och Svevia. 
 
Examensarbetet behandlar endast de olika brodelarna pelare, fundament, vägbana och 
eventuella gjutningar i fall. 

1.3.3 Målgrupp  
Rapporten riktar sig i första hand till Svevia samt Betongindustri och ska förhoppningsvis 
vara ett stöd i framtida brobyggnationer för Svevia samt ett hjälpmedel för Betongindustri vid 
framtagning av SKB. Skriften riktar sig även till personer med intresse för SKB och folk inom 
byggbranschen. 
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1.4 Rapportens disposition 

Kapitel 1 – Introduktion  
Här beskrivs bakgrunden till examensarbetet, syfte 
formuleras, forskningsfrågor tas fram och 
avgränsningar görs. 

Kapitel 2 – Metod  I kapitlet beskrivs examensarbetets tillvägagångssätt 
samt val av metod. 

Kapitel 3 – Teori   
Detta kapitel beskriver vad SKB är och innehåller 
samt dess historik, fördelar, nackdelar och tidigare 
erfarenheter. 

Kapitel 4 – Provningsmetoder Kapitlet beskriver de labbförsök som genomförts 
och vad de visar både teoretiskt och praktiskt. 

Kapitel 5 – Framtagning av recept 
I kapitlet beskrivs de grundrecept som använts, de 
målvärden som eftersträvats samt hur laborationerna 
utförts.  

Kapitel 6 – Resultat  

Här visas och beskrivs resultatet av labbförsök och 
brobyggnationen. Kapitlet redovisar även en 
ekonomisk jämförelse mellan SKB och traditionell 
betong. 

Kapitel 7 – Diskussion och slutsatser 
I detta kapitel diskuteras resultaten från arbetet. 
Slutsatser dras och förslag till framtida forskning 
ges i detta kapitel. 
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2. Metod 
Detta kapitel inleds med att beskriva tillvägagångssättet i syfte att ge en överskådlig bild av 
vilka aktiviteter som skett under arbetets gång. Därefter presenteras de metoder som valts 
samt hur och varför dessa utförts. 

2.1 Forskningsmetod 
Arbetet inleddes med att det upprättades en problemformulering där ett syfte togs fram. I 
samband med detta påbörjades en bred litteraturstudie kring ämnet SKB i syfte att öka och 
fördjupa författarnas kunskaper i konceptet samt att kunna skapa en bas inom ämnet att arbeta 
vidare på. I och med denna litteraturstudie inleddes även utformningen av rapporten i väntan 
på ballast som hade beställts från Betongindustri. När väl ballasten anlänt påbörjade 
laboratorieförsöken vid LTU. Efter åtskilliga labbförsök uppnåddes så kallade ”nollrecept” 
som författarna ansåg vara en så pass stabil SKB att det skulle gå att ta fram bra recept för 
pelare och platta, vägbana samt för lutande gjutningar. Efter ungefär halva projekttiden 
besöktes en brobyggnation utanför Linköping där gjutning med SKB användes för brons 
bottenplattor. Avslutningen av examensarbetet spenderades, utöver rapportskrivning, åt 
laboratorieförsök i Linköping respektive Stockholm där nya recept för SKB togs fram. 

2.2 Forskningsansats 
Det finns två olika typer av metoder för insamling och bearbetning av information. Dessa två 
metoder är kvantitativ och kvalitativ metod. Kvantitativa metoder innebär analys av 
information i numerisk form genom bland annat statistiska analyser. Forskare inriktade mot 
kvantitativa metoder samlar in fakta och studerar relationer mellan olika uppsättningar av 
fakta. De strävar efter att hitta mätbara, kvantifierbara och om möjligt även generaliserbara 
slutsatser. En typisk kvantitativ metod är enkätundersökning vars resultat sammanställs 
numeriskt. Metoderna för att bearbeta textmaterial kallas för kvalitativa metoder. Forskare 
som tillämpar denna metod är enligt Bell (2000) intresserade av att ta reda på hur människor 
upplever sin värld. Målet för dessa forskare är snarare insikt än statistisk analys.  
Under den inledande delen av det här examensarbetet utfördes litteraturstudier och insamling 
av sekundärdata av kvalitativ form som huvudsakligen analyserades och användes till den 
teoretiska referensramen. Labbförsöken som gjordes under examensarbetet är ett bra exempel 
på kvantitativa metoder, där mätning och förklaring är de viktiga parametrarna. 
Examensarbetet kan därför anses använda sig av både en kvalitativ och kvantitativ ansats. 

2.3 Datainsamling 
Det finns två typer av data att skilja på, primär- och sekundärdata. Primärdatainsamling 
behandlar data från primära källor såsom ögonvittnesskildringar och 
förstahandsrapporteringar, övriga källor kallas sekundärkällor (Patel & Davidsson, 1991). 
Exempel på primärkällor är protokoll från ett sammanträde, intervjuer samt enkäter och 
observationer (Bell, 2000). Bell beskriver en primärkälla som något som kommer till stånd 
eller som man får tag i under projektets gång. Sekundärkällor innebär däremot enligt Bell en 
tolkning av saker och ting som redan inträffat och baseras på en primärkälla. Insamling av 
primärdata har i detta examensarbete skett genom ritningar, rapporter, intervju samt 
labbförsök. Sekundärdata har samlats in i form av litteraturstudier som berör ämnet men även 
artiklar från Internet och databaser. 
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2.4 Informationsinsamling 
Litteraturen som studerats och används i detta examensarbete kommer främst från tryckta 
källor, såsom forskningsrapporter och examensarbeten, och elektroniska källor, såsom 
Internet och databaser. Även information genom fältstudier har gett en bättre och lättare resa 
genom arbetet. 
Nackdelar med litteraturstudier enligt Patel, R. & Davidsson, B. är att det är en väldigt 
tidskrävande process. Utöver detta kanske inte all nödvändig information finns tillgänglig. En 
klar fördel är dock mängden information som finns att tillgå (Patel & Davidsson, 1991). 
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3. Teori SKB 
Den teoretiska delen av rapporten ger en bakgrund till självkompakterande betong. Även 
fördelar, nackdelar, erfarenheter, gjutning samt transport och hantering beskrivs.  

3.1 Allmänt 
SKB är en betongmassa som har sådana egenskaper att den flyter ut i gjutformen utan att den 
behöver vibreras. Betongmassan klarar själv att omsluta armeringsjärn och fylla ut i 
skrymslen och vrån. En SKB har ofta tixotropa egenskaper vilket betyder att den ska vara 
flytande vid omrörning men geléartad i viloläge, så att stenarna ”flyter” i betongmassan.  
Betongen måste vara mycket lättflytande och samtidigt stabil genom hela processen, från 
fabrik till form, utan någon separation av sten, bruk eller vatten. Den hårdnade betongen blir 
tät och homogen samt har samma egenskaper och beständighet som traditionellt vibrerad 
betong. SKB till anläggningskonstruktioner ska ha en hög pastavolym på ca 400 kg/m3 och en 
bra ballast. En SKB som uppfyller kraven på flytbarhet och stabilitet kan tas fram på några 
olika sätt. Ett sätt är att tillsätta flytmedel, som ger betongen en lättflytande konsistens 
samtidigt som en viss mängd finmaterial, filler, tillsätts för att öka mängden pasta som gör att 
betongen blir stabil. Mängden filler varierar mellan 0-200 kg/m3 och är beroende av 
cementsort och ballastens finmaterial. Ett annat sätt är att öka mängden cement för att på så 
sätt öka mängden pasta. Vanligtvis tillsätts även en mängd luftporbindande medel för att få en 
bättre frostbeständighet (Retelius, 2003). 

3.2 Historik SKB 
Modern SKB har sitt ursprung i Japan där man under andra halvan av 1980-talet började 
utveckla betongen. Professor H. Okamura från Kochi University of Technology ledde år 1986 
ett projekt för att hitta lösningar till problem med betongens hållbarhet. Svag betongkvalitet 
men även problem med kompetent arbetskraft var de främsta skälen till utvecklingen. Under 
ledning av Okamura föreslogs en lösning att öka den färska betongens hållbarhet så pass 
mycket att kompaktion inte längre var nödvändig. Betongen skulle alltså bli helt 
självkompakterande. Fullskaleförsök gjordes och i början av 1990-talet användes SKB i 
betydelsefulla projekt i Japan. Utvecklingen av SKB var ett viktigt steg i förbättringen av 
betongkvalitén generellt och speciellt dess beständighet. Forskning om SKB har fortsatt i 
Japan men produktionen har inte ökat senaste tiden. Istället har utvecklingen i Europa gått 
framåt och passerat Japans produktionsvolym (Geert De Schutter m.fl., 2008). 
Forskningen om SKB i Sverige inleddes i mitten av 1990-talet och under 1997 byggdes de 
första konstruktionerna i fullskala (Betongrapport nr.10, 2002). Samma år inleddes ett stort 
industrilett projekt i Europa, där bland annat NCC representerade Sverige, när fördelarna med 
SKB började beaktas. Projektet visade att fördelarna med SKB också gällde under verkliga 
förhållanden ute på arbetsplatser (Geert De Schutter m.fl., 2008).  

3.3 Beståndsdelar i SKB 
Vid tillverkning av SKB, till skillnad från traditionell betong, krävs det förutom ballast, 
cement och vatten, även tillsatsmaterial och tillsatsmedel. I detta avsnitt beskrivs dessa 
beståndsdelar mer utförligt. 

3.3.1 Ballast 
Vid betongtillverkningen benämns sten- och bergartsmaterialet för ballast. Ballast innebär 
kornstorlekar från siktkurvans alla skikt. Följande benämningar används: 

• Filler (≤0.125mm) 
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• Sand (≤ 4mm) 
• Fingrus (≤ 8mm) 
• Sten (>8 mm) 
 

Dessa benämningar och fraktionsstorlekar används både vid krossat och naturligt material. 
Singel har en rundad form och är naturligt utvunnet, medan makadam har blivit krossat vid 
framställningen och därför får en kantig form. Även ballasten måste vara av god kvalitet. 
Kvaliteten skiljer sig avsevärt från olika platser i världen och även i Sverige. Hållfasthet och 
beständighet kan påverkas ogynnsamt om ballastmaterialet är olämpligt. Därför är en bra 
grustäkt värdefull (Ljungkrantz m.fl., 1995). 
Det finns lokalt en brist på naturballast (singel) i Sverige. Av miljöskäl finns det dessutom en 
vilja att bevara kvarvarande naturgrusförekomster. Betong, speciellt sand, konsumerar en stor 
del av den uttagna naturballasten. Dessa orsaker gör att singel kan komma att förbjudas inom 
betongtillverkningen i Sverige i framtiden (Fjällberg m.fl., 2008).  

3.3.2 Cement och anläggningscement 
Cement är ett hydrauliskt bindemedel som tillverkas genom att krossa och mala kalksten och 
ett slags lermineral. Det blir då ett torrt pulver som kallas för råmjöl. Därefter bränns råmjölet 
i en roterande ugn. Materialet kommer ut ur ugnen i form av kulor som kallas för 
cementklinker. Dessa mals ned tillsammans med gips som ger cementen en långsammare 
reaktion vid användandet. Den färdiga produkten blir ett grått pulver (Ljungkrantz m.fl., 
1995).  
Vid gjutningar är det viktigt att veta hur cementet och de andra materialen påverkar varandra i 
den färska betongen. Cementets egenskaper påverkar betongens färska egenskaper, konsistens 
och tillstyvnad. Cementsort väljs efter vilka egenskaper betongen ska uppfylla samt hur fort 
den ska hårdna. Anläggningscement väljs i princip alltid när det ställts ett krav på att betongen 
ska ha en god beständighet. Anläggningscement har kemiska egenskaper som gör att betongen 
kräver mindre vatten och den har också ett lägre behov av tillsatsmedel än andra cementsorter. 
Däremot har anläggningscement snabbare konsistensförändring vilket gör att den kan vara 
svår att hantera i gjutskedet. Därför rekommenderar Retelius (2003) något av följande; inte 
vattenreducera för kraftigt, utprova lämpliga tillsatsmedel eller välja en ballast med jämn 
kvalité beträffande kornkurvor, kornform och finmaterialhalt. Det är även noggrant att hålla 
en konstant blandningsordning, blandningstid och betongtemperatur. Tiden för 
omhändertagande på arbetsplatsen ska också vara relativt kort. SKB med anläggningscement 
ställer alltså höga krav på betongrecept, provning och planering (Retelius, A 2003). 

3.3.3 Tillsatsmaterial 
Tillsatsmaterial definierade som filler är ämnade för självkompakterande betong och bör 
väljas omsorgsfullt. Ett material som är beprövat och väl fungerande är kalkstensfiller.      
Med tillsatsmaterialet kalkstensfiller ökas mängden pasta, vilket är en förutsättning för att 
skapa rörlighet i betongen. Beroende på kalkstensfillrets fraktion påverkas betongens 
viskositet och stabilitet. Principiellt är ett finare malt tillsatsmaterial lämpligare vid 
vattenrikare betong med relativt högt vattenpulvertal medan ett grövre malt material är 
lämpligare vid betong med lågt vattenpulvertal. Orsaken är att en vattenrik betong behöver 
relativt sett en större partikelyta (detta förutsätter att den totala fillermängden hålls konstant) 
för att binda vattnet så att tillsättning av flytmedel inte leder till en separerande betong innan 
tillräcklig flytförmåga uppnåtts (Betongrapport nr 10, 2002). 
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3.3.4 Tillsatsmedel, luftporbildare  
Luftporbildande medel tillsätts betongen i syfte att få en ökad frostbeständighet. Att betongen 
blir mer frostbeständig beror på att det bildas en massa små finfördelade luftbubblor. Dessa 
ger plats åt den expansion som sker när vatten i betongen fryser till is. En annan anledning är 
att förbättra betongmassans gjutegenskaper (Burström, 2001).  

3.3.5 Tillsatsmedel, flyttillsatsmedel 
Flyttillsatsmedel tillsätts betongen för att få den mer lättrörlig och helt eller näst intill 
självkompakterande. Detta gör att den kan användas i konstruktioner som är trånga och 
svåråtkomliga. Flyttillsatsmedlet är också känt som vattenreducerare, det vill säga att de 
säkrar betongens vct (Betonghandbok material, utgåva 2, 1994).  
 
Flyttillsatsmedlens användning är främst inom tre områden: 

• Tillverkning av flytbetong för arbetsbesparande syfte och där väldigt fin ytfinish 
önskas. 

• Tillverkning av högpresterande och hållbar betong som inte kan tas fram endast 
genom utökning av cementinnehållet. 

• Minska krympning vid gjutning av hårt armerande produkter där vibrering inte är 
möjlig. Alternativet är att höja cement- och vattenhalten men då blir krympningen 
alltför kraftig (Day, 2006). 

3.4 Den färska betongens egenskaper 
Med färsk betong avses betong i stadiet inom ungefär två timmar efter behandling när den 
fortfarande är bearbetbar (Billberg, 1999).  
Färsk SKB kan beskrivas som en partikelsuspension, det vill säga partiklar fördelade i en 
vätskefas. Det som karakteriserar SKB är att materialsammansättningen styrs i högre grad av 
använt ballastmaterial och att ännu större hänsyn måste tas till konstruktionens utformning 
och tänkt gjutteknik när betongen sammansätts (Skarendahl, 1997). 
De funktionskrav som ställs på färsk SKB i praktisk produktion relateras till tre egenskaper 
vilka är: 

• Flytförmåga 
• Passeringsförmåga 
• Stabilitet 

 
Den färska betongens förmåga att under gravitation eller tryck flyta ut och fullständigt fylla 
formar samt omsluta armeringen benämns flytförmåga. Passeringsförmågan anger förmågan 
att flyta genom trånga öppningar utan att blockering uppstår som hindrar flödet. Stabiliteten 
beskriver förmågan att undvika separation (Skarendahl, 1997). 

3.5 Reologi 
Betongens reologi är sambandet mellan verkande krafter och deformationer hos den färska 
betongen (Norberg, 1994). Den enklaste modellen som används för att beskriva ett reologiskt 
uppträdande är en så kallad Newtonvätska. Denna modell kännetecknas av att 
skjuvspänningarna är proportionella mot skjuvhastigheten. Med skjuvhastigheten avses 
ändringar i skjuvdeformation under en viss tid. För att kunna beskriva färsk betongs 
mekaniska egenskaper måste en mer komplicerad modell än denna användas. Den modell 
med två parametrar som bäst beskriver färsk betong är Binghams vätskemodell. Enligt 
Binghams modell betraktas betongmassan vid spänningar under flytgränsspänningen som icke 
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deformerbar och över flytgränsspänningen är spänningsökningen proportionell mot 
skjuvhastigheten, 3.1 (Norberg, 1994).  
 
Newton vätska: γητ &=  
 
Bingham modell: γμττ &+= 0    
 
där  τ = skjuvpänning  N/m2   
 0τ = flytspänning  N/m2 

η = dynamisk viskositet   Ns/m2 
 μ = plastisk viskositet   Ns/m2 

 γ&  = 
dt
dγ  = skjuvhastighet   s-1 

 γ  = skjuvningsvinkel 
t = tid   s 

 

 
Figur 3.1 Sambandet mellan skjuvhastighet och skjuvspänning för Bingham och Newtons 
vätskemodeller. 
 
Den plastiska viskositeten hos ett material som följer Binghammodellen motsvarar den 
dynamiska viskositeten hos en Newtonvätska.  
 
Reologiska mätningar på betong utförs lämpligen med en så kallad BML-viskometer, se figur 
4.4 i avsnitt 4.3. BML-viskometern mäter bland annat flytgränsspänning, τ0 och plastisk 
viskositet, μ. Flytgränsspänning är ett mått på hur mycket energi som krävs för att sätta 
betongen i rörelse, det vill säga hur lätt den börjar flyta. Plastisk viskositet beskriver hur 
suspensionen flyter när den väl är i rörelse. Betong är en icke-newtonsk vätska som baseras på 
Binghams teori, figur 3.1. 

3.6 Fördelar och nackdelar med SKB 
Utvecklingen av SKB i bygg- och anläggningsbranschen har gett nya möjligheter och det 
finns många fördelar men även risker att beakta. 

3.6.1 Ekonomiska aspekter 
De ekonomiska aspekterna är förstås en viktig drivkraft till utvecklingen av SKB. Det finns 
ett antal parametrar som leder till en ekonomisk vinning såsom lägre formkostnad, inget 
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vibreringsmoment, mindre betong samt mindre armering. Undersökningar har visat att 
formkostanden generellt blir lägre vid användning av SKB. Formen skall inte behöva vara 
lika bärkraftig och en ökad återanvändning blir möjlig (Geert De Schutter m.fl., 2008). SKB 
har även visat upp en högre hållfasthet än traditionell betong, vilket betyder att mängden 
betong minskar. Detta leder till en lättare konstruktion som gör att kostnaderna för 
grundläggningen kan minskas. Även armeringsmängden kommer då att minska till följd av 
betongens höga prestanda. Det blir oftast mindre efterarbete och ger lägre kostnader för 
utrustning (Geert De Schutter m.fl., 2008). 
I och med att vibreringsarbetet försvinner så minskas produktionstiden och antalet 
yrkesarbetare signifikant. Byggnationen av Akashi-Kaikyo Bridge, som anses vara världens 
längsta hängbro, är ett bra exempel där SKB har används. Under brobygget användes totalt 
290 000 m3 SCC, vilket medförde en minskning av produktionstiden med 20 procent (Ouchi, 
2003). 
Det är inte bara entreprenören, utan även beställaren, som gynnas av de ekonomiska 
vinsterna. Beställarens vinst ligger främst i ett lägre pris men även en ökad kvalité eftersom 
risken för gjutfel minskar samtidigt som betongen blir mer homogen och får en bättre 
beständighet. I och med att betongen inte behöver vibreras förblir dess luftporsstruktur 
oförstörd, vilket leder till en högre frostbeständighet (Nilsson, 1998). 
 
Vid en jämförelse av materialkostnaden för traditionell och självkompakterande betong  
framgår det att den själkompakterande är ungefär 10 % dyrare. Även en ökad kostnad för 
blandning och kontroll tillkommer, vilket gör att de direkta materialkostnaderna för gjutning 
ökar ytterligare några procent. Trots dessa ökade materialkostnader anser man att det är 
ekonomiskt försvarbart att gjuta med SKB i det långa loppet även om det kräver en viss 
personalutbildning (Widegren, 2000). 

3.6.2 Arbetsmiljö 
Vibrering av betong kostar visserligen pengar och tar tid men de största vinsterna ligger i en 
förbättrad arbetsmiljö för yrkesarbetarna. Ryggen tar stora belastningar och vibrationen 
påverkar blodcirkulationen som kan ge upphov till så kallade ”vita fingrar” Arbetsprocessen 
blir alltså effektivare och belastningarna på dem som utför arbetet minskar. Vibreringens 
hälsorisker försvinner, vilket bör ge lägre ohälsotal och friskare betongarbetare (Geert De 
Schutter m.fl., 2008).   
 
Vibrering av betongen ger upphov till en hög ljudnivå på arbetsplatsen. I och med att 
vibreringsskedet tas bort minskar även ljudnivån under gjutningarna. Detta leder till minskad 
risk för hörselskador samtidigt som arbetsplatsen blir en trevligare miljö att vistas i då 
kommunikationen underlättas. Bättre kommunikation leder också till en bättre säkerhet.  
Introduktionen av SKB kallas därför ibland för ”den tysta revolutionen” (Geert De Schutter 
m.fl., 2008).  
 
En trefaldig förbättring av arbetsmiljön för hantverkare vid användning av SKB jämfört med 
traditionell betong har beräknats vid gjutning av stödmurar (Simonsson & Rwamamara, 
2007). 

3.6.3 Möjligheter/Risker med SKB 
En annan fördel med SKB är att det kan ge bättre lösningar vid svåråtkomliga konstruktioner. 
Här nedan följer några exempel på där SKB kan användas för ett bra resultat (Retelius, 2003): 

 
• Tunnellining, där betongen ofta pressas in i formen via ventiler 
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• Gjutningar med upprepningseffekt 
• Gjutningar där vibrering ger olämplig arbetsställning 
• Tunna pågjutningar på vertikala ytor 
• Geometriskt komplicerade konstruktioner 

 
Vid blandning av SKB ska man försöka uppnå en konsistens som är sådan att 
ballastmaterialet i betongen håller sig ”flytande”, utan att betongen separerar. Risken är att det 
kan bli en separation i tidigt skede mellan till exempel cement och tillsatsmedel så att 
betongen styvnar snabbare än beräknat. 
Om gjuthastigheten drivs upp till en nivå där formtrycket blir för högt finns det risk för 
formras. Konsekvensen av ett formras kan bli ödesdigert. Om ingen vetskap om betongens 
tixotropa egenskaper finns eller om hur känsligt formtrycket är gentemot stighastigheten bör 
dimensionering för fullt vätsketryck göras.  
Om betongen inte tillförs kontinuerligt vid gjutning är risken större att SKB drabbas av 
veckbildning jämfört med traditionell betong. Orsaken är att den nya gjutpallen inte blandas 
med den tidigare och det medför att betongmassan inte fyller ut ordentligt i skarven mot 
formen och den tidigare gjutytan. Detta visar sig i senare form av mindre eller kraftigare 
ytsprickor i den färdiga betongytan.  Ett annat specifikt problem med SKB är att gjutpallarna 
ibland kan ”glida” på varandra (Retelius, 2003). 

3.7 Erfarenheter med SKB 
Erfarenheter från genomförda gjutningar med SKB är relativt goda men vissa frågor finns det 
anledning att söka svaren till. Målsättningen är att hitta lösningar som ytterligare förbättrar 
egenskaperna hos SKB. Det är därför angeläget att forska vidare för att hitta praktiska 
lösningar och metoder för att på bästa sätt tillverka, transportera och gjuta med SKB. 

3.7.1 Positiva erfarenheter  
Arbetsmiljö: 

• Sänkt bullernivå  
• Inga vibrationer  
• Bättre praktisk ergonomi  

Arbetsteknik: 
• Ger möjligheter till bra betongytor  
• Bättre fyllnad i tätarmerade konstruktioner  
• Bra utfyllnad i slutna och trånga formar  
• Goda gjutresultat i geometriskt avancerade konstruktioner 

 
De positiva erfarenheterna av SKB visar att användningen av betongen bör öka. Framförallt 
erbjuder SKB stora möjligheter till en bättre arbetsmiljö i samband med gjutningar. Ljudnivån 
sänks betydligt och vibrationer försvinner. Skaderisken minskar och arbetet kan utföras 
effektivare. SKB är särskilt bra vid arkitektoniskt avancerade konstruktioner och vid 
gjutningar där det är trångt och svårt att komma åt med traditionell utrustning (Retelius, 
2003). 

3.7.2 Negativa erfarenheter 
• Svårt att hålla jämn konsistens på leveranserna  
• Den färdiga betongytan uppvisar ibland blåsor, veckbildning och flammighet 
• Svårt att använda SKB vid tjocka plattor och bjälklag, med mer än en gjutpall 
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Problemet med ojämn konsistens från fabriksleveranser kan lösas med noggrann kontroll och 
kvalitetssäkringsrutiner. För att komma tillrätta med betongytornas ibland ojämna kvalitet, 
med veckbildning och blåsor som synliga bevis, måste branschen satsa mer på utbildning och 
arbetsträning. SKB är en relativt ny produkt och kan inte hanteras på traditionellt vis 
(Retelius, 2003).  

3.8 Transport och hantering  
Gjutning med SKB kräver noggrann planering för att undvika störningar och onödiga stopp i 
gjutningsprocessen. Transporten av den färdiga betongmassan påverkar betongens 
egenskaper. Transporten måste därför planeras noga med hänsyn till avstånd, tid, antalet bilar, 
väderförhållanden, trafiksituation, med mera. Dessa faktorer måste oftast beaktas redan vid 
tillverkningen av SKB. Man måste också veta vilken tid som finns tillgänglig innan 
gjutningen ska vara genomförd. För att säkerställa rätt kvalitet på betongmassan måste den 
provas vid betongfabriken före leverans. 
Betongmassan måste också provas när den kommer fram till arbetsplatsen, så att dess 
egenskaper inte har förändrats under transporten. Även hanteringen av betongen på 
arbetsplatsen är en ”transport” som kan påverka slutresultatet, beroende på om betongen till 
exempel ska pumpas eller transporteras till gjutformen på annat sätt (Retelius, 2003). 

3.9 Gjutning med SKB 
Det finns många parametrar att ta hänsyn till före, under och efter gjutning med SKB. Ute på 
byggen finns det inte många möjligheter att korrigera för störningar och fel vid gjutning med 
SKB. Därför krävs det en mycket noggrann planering. Det är viktigt att betongen tillförs i ett 
lagom snabbt och jämnt flöde utan stopp, så att betongen hela tiden är i rörelse. Byggplatsen 
måste förberedas så att gjutningen kan genomföras med ett konstant tillflöde av betong med 
rätt egenskaper. Det är också viktigt att inte ha för långt avstånd eller för hög hastighet mellan 
betongnedsläppen. Lagom hastighet gör att betongen sakta kan flyta ut och luftbubblor hinner 
lämna betongmassan. Betongen som kommer till byggarbetsplatsen får inte bli för gammal 
innan den fylls i formen och den får heller inte bli för gammal i formen innan ny betong fylls 
på. Det krävs alltid en noggrann kontroll vid gjutning med SKB och betongtillförseln ska 
anpassas till formens utseende. Gjutformen måste vara tät och stabil och även dimensionerad 
för det aktuella formtrycket. Formen ska ”svälja” betongen i sådan takt att luftbubblor hinner 
försvinna och att betongen fyller ut ordentligt runt armeringen. Därför är det viktigt att ha en 
god överblick hur betongen rör sig i formen (Retelius, 2003). 
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4. Provningsmetoder 
Detta kapitel beskriver de provningsmetoder som genomförts med SKB under detta 
examensarbete. Provningsmetoderna har gett svar på betongens flytförmåga, viskositet och 
sambanden mellan dessa parametrar. 

4.1 Flytsättmått 
Flytsättmått, det vill säga totala utbredningsdiametern, ger ett mått på betongens flytförmåga. 
Ett annat sätt för att få fram ett mått på hur betongen flyter ut kan fås vid 
flytsättmåttsbestämning genom att mäta tiden, benämnd T50, från det att konen lyfts tills det 
att betongen flutit ut till diametern 500 mm. Tiden T50 anses ofta proportionell mot betongens 
viskositet, det vill säga hur lätt- eller trögflytande den är (Betongrapport nr. 10, 2002). 
Enligt ny forskningsupptäckt är sambandet bara giltigt för flytsättmått < 650 mm (Utsi, 2003).  
För att flytsättmåttet skall anses vara bra bör det ligga inom intervallet 650-750 mm. Men det 
är mycket individuellt beroende på den självkompakterande betongs applikation. För en 
betong kan 650 mm vara bra medan för en annan är det för lågt (Betongrapport nr. 10, 2002).  
 
Provningen går till på följande sätt: En betongfylld kon lyfts så att betongen kan rinna ut på en 
plan kvadratisk platta. I samma ögonblick som konen lyfts startas tidtagningen för T50 värdet. 
När betongen passerar den utritade cirkeln med diametern 500 mm stoppas tidtagningen. 
Eftersom att betongen oftast inte flyter ut i en perfekt cirkel får man använda sitt omdöme för 
att se när betongen har en medeldiameter av 500 mm och då stoppas tidtagningen. När 
betongen slutar att flyta ut tas flytsättmåttet och eventuell separation dokumenteras genom att 
bedöma om en rand av finmaterial finns längst ut (Betongrapport nr. 10, 2002).  
  
Flytsättmått (FLS) är ännu ingen Svensk Standard, men har blivit en vedertagen metod att 
mäta konsistensen på SKB hos flertalet betongleverantörer och hos övriga aktörer inom 
branschen. (Betongrapport nr. 10, 2002). 
 

 
Figur 4.1 Utbredningsbord för mätning av flytsättmått (måttet på utbredningsbordet 900 mm 
är inget krav men bör dock vara större än 800 mm). 
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Figur 4.2 Bilderna visar principen för mätning av flytsättmått. 

4.2 V-tratt 
V- tratten används för att bedöma den färska betongens viskositet och i viss mån dess 
stabilitet. En vanlig bygghink fylls med betong som hälls i V- tratten där skjutluckan är 
stängd. Betongen får sedan ligga i V-tratten i ca 1 min innan skjutluckan öppnas och 
tidtagningen startar. Tidtagningen stoppas när det går att se ner genom V- tratten. Tiden som 
mäts för betongen att rinna ur V- tratten antas vara proportionell mot viskositeten 
(Betongrapport nr. 10, 2002). 
 

 
Figur 4.3 Bilden till vänster visar V-tratten i laboratoriet och bilden till höger visar V-
trattens standardmått. 

4.3 Koncentrisk cylinderviskometer 
Med koncentriska cylindrar avses cylindrar vars tyngdpunktaxlar sammanfaller (Norberg, 
1994). En annan benämning är dubbel cylinderviskometer som används för att experimentellt 
bestämma värden på konstanterna i Binghammodellen, se avsnitt 3.5. En motsvarighet kan 
vara en reologiapparat. Att utföra ett experiment där skärhastigheten skall hållas konstant 
inom hela det provade materialet kan vara svårt för ett material med samma egenskaper som 
betong. En reologiapparat som använts på betong och som ger möjligheten att teoretisk 
beskriva strömningen är den koncentriska cylinderviskometern. Apparaten består av två 
koncentriska cylindrar, den ena fast och den andra roterar med det provade materialet mellan 
cylindrarna. Utförandet kan variera beroende på om den inre cylindern eller den yttre 
cylindern roteras. De teoretiska sambanden blir likartade oberoende av utförandet (Norberg, 
1994).  
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Vid de reologiska mätningarna i den aktuella rapporten har en viskometer av typen ConTec 4 
använts, som är en mindre version av BML-viskometern. Viskometern mäter vridmomentet 
på den inre cylindern medan den yttre cylindern roteras. Genom dess utformning har inverkan 
av randeffekterna eliminerats. 

 
Figur 4.4 Koncentrisk cylinderviskometer av typ ConTec 4 användes för att utföra de 
reologiska mätningarna. 
 
Vridmomentet som påverkar den inre av cylindrarna liksom hastigheten hos den roterande 
cylindern mäts (Norberg, 1994). Endast vridmomentet, som genom det strömmande mediet 
påverkar den inre cylinderns mantelyta, beaktas. Genom viskometerns utformning kan 
påverkan på den inre cylinderns bottenyta elimineras. Sambandet mellan vridmoment och 
hastighet är rätlinjigt endast om vissa förutsättningar är uppfyllda, till exempel att ingen 
separation sker och att inte för stor ballast används.  
 
Med koncentrisk cylinderviskometer av typ ConTec 4 körs en sekvens med olika 
hastighetsnivåer. För varje hastighetsnivå mäts vridmomentet som betongen utför på den inre 
cylindern ett antal gånger. Även antalet hastighetsnivåer kan ställas in. I slutet av varje 
sekvens ökas hastigheten igen och ett mått på separation under sekvensen fås. Resultaten ges i 
form av ett hastighet -kraftdiagram, Figur 4.5. Linjen som dras mellan mätvärdena fås genom 
linjärregression. 

15 



 
Figur 4.5 Sambandet mellan inre kohesion/strömningsmotstånd (G) och viskositet (H) och 
flytgränsspänningen ( ) och den plastiska viskositeten (

0
τ μ ).  (Källa: Operating Manual, 

2000) 
Utifrån T-N-diagramet till vänster i Figur 4.5 fås parametrarna flytgränsspänning ( ) och 
plastisk viskositet (

0
τ

μ ), vilket visas i det högra diagrammet i figur 4.5. Ibland kan negativa 
värden på flytspänningen uppträda vid uträkning vilket kan bero på separation under försöket. 
Detta går att kompensera genom att radera något värde men kan ibland vara komplicerat. I 
resultaten kan därför negativa värden finnas. En annan orsak till att negativa värden kan 
uppkomma är om viskometern inte är exakt rätt kalibrerad, detta medför då att värdena på 
flytspänningen hamnar för lågt (Operating Manual, 2000). 

4.4 Lufthaltmätare 
För att mäta lufthalten och därigenom fastställa betongens frostbeständighet användes en 
lufthaltmätare. Den består av ett kärl och ett lock med pumpmekanism och tryckmätare. 
Kärlet fylls vid ett tillfälle med betong, när behållaren är fylld torkas överbliven betong av på 
sidorna för att garantera en tät förslutning när locket sätts på. Sedan fylls mellanrummet 
mellan betongen och locket med vatten genom ventiler som sedan försluts. Ett standardiserat 
tryck pumpas upp i locket och släpps ut i betongen varpå tryckmätaren ger ett direkt värde på 
lufthalten i betongen (Betongrapport nr. 10, 2002). Standardvärden för lufthalten i SKB skall 
enligt Betongindustri ligga på 3,3–7,7 % lufthalt. 
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Figur 4.6 Lufthaltmätare som används i laboratoriet. 

4.5 Provningsmetoders felmarginaler 
För att få en uppfattning om flytsättmåttets, T50 och V-trattens felmarginal eller precision 
redovisas resultat från The European Guidelines for Self-Compacting Concrete, 2005.  
Försöksprogrammet för flytsättmått och T50 har utförts på åtta olika laboratorier i Europa och 
samma blandning har upprepats två gånger vid försökstillfällena. Repeterbarheten, r och 
reproducerbarheten, R har bestämts och kan ses i Tabell 4.7 (The European Guidelines for 
Self-Compacting Concrete, 2005).  

 
Tabell 4.7 Precisions resultat från tester av flytsättmått och T50. 

Flytsättmått [mm] < 600 600-750 > 750 
Repeterbarhet, r [mm] - 42 22 
Reproducerbarheten, R [mm] - 43 28 
T50 [s] < 3,5  3,5–6,0 > 6 
Repeterbarhet, r [mm] 0,66 1,18 - 
Reproducerbarheten, R [mm] 0,88 1,18 - 

  
Försöken med V-tratten har gjorts på tio olika laboratorier i Europa och även här har samma 
blandning upprepats två gånger vid dessa försökstillfällen och resultatet kan ses i Tabell 4.7. 

 
Tabell 4.8 Precisions resultat från tester av V-tratten. 

V-tratt [s] 3 5 8 12 > 15,0 
Repeterbarhet, r [mm] 0,4 1,1 2,1 3,4 4,4 
Reproducerbarheten, R [mm] 0,6 1,6 3,1 5,1 6,6 
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5. Framtagning av recept 
Detta kapitel beskriver grundrecepten som projektet har utgått från samt de målvärden för 
SKB som ville uppnås. Kapitlet beskriver även hur laboratorieförsöken utfördes.  

5.1 Grundrecept  
Grundrecepten som används som bas för studien är framtagna av Betongindustris fabriker i 
Norrköping, Linköping samt Stockholm, och är därigenom anpassat till dess lokala ballast 
samt de flytmedel, filler och luftporbildande medel de använder sig av. Recepten från 
Norrköping, Linköping och Stockholm består av mängderna (per kubikmeter) och fabrikaten 
enligt Tabell 5.1, 5.2 och 5.3. 

 
Tabell 5.1 Grundrecept för en kubikmeter, Norrköping. 

 Mängd Fabrikat 
Anläggningscement 430 kg Cementa 
Vatten 184,9 kg Kranvatten 
Vct 0,43  
Ballast 0-4 846 kg  
Ballast 8-16 813 kg  
Filler 170 kg Limus 40 
Flyttillsatsmedel 1,50 % CemFlux Bro 
Luftporbildare 0,06 % MicroAir 

 
Tabell 5.2 Grundrecept för en kubikmeter, Linköping. 

 Mängd Fabrikat 
Anläggningscement 420 kg Cementa 
Vatten 168 kg Kranvatten 
Vct 0,4  
Ballast 0-8 902 kg  
Ballast 8-16 680 kg  
Filler 170 kg Limus 40 
Flyttillsatsmedel 1,70 % CemFlux Bro 
Luftporbildare 0,06 % MicroAir 

 
Tabell 5.3 Grundrecept för en kubikmeter, Stockholm. 

 Mängd Fabrikat 
Anläggningscement 430 kg Cementa 
Vatten 178 kg Kranvatten 
Vct 0,4   
Ballast 0-8 990 kg   
Ballast 8-16 595 kg   
Filler 160 kg Limus 40 
Flyttillsatsmedel 1,8 % Sikament 56 
Luftporbildare 0,19 % MicroAir 
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5.2 Målvärden  
En svårighet i detta projekt var att de målvärden, bestående av tre olika SKB typer, som först 
fastställdes inte gällde under hela arbetet. I senare delen av projektet meddelade 
Betongindustri att endast två varianter av SKB var aktuella. Detta gjorde att förutsättningarna 
ändrades och nya laborationer gjordes på Betongindustris fabriker i Stockholm och 
Linköping.  

5.2.1 Complab, LTU 
Från början var syftet med denna rapport att ta fram tre lämpliga typer av SKB som skulle 
vara anpassade för respektive broelement. I samråd med Peter Simonsson, LTU och Mats 
Emborg, Betongindustri har målvärdena enligt Tabell 5.3 fastställts.  

 
Tabell 5.3 Målvärden för tre typer av SKB anpassade till brogjutning. 

SKB typ Flytsättmått [mm] T50 [s] Broelement 
1 720 +/- 30 mm 2-4 Fundament och pelare 
2 650 +/- 20 mm 3-4 Vägbana 
3 630 +/- 20 mm 4-6 Lutande ytor 

 
För att tydliggöra SKB varianternas intervall är de även illustrerade grafiskt i Figur 5.1. 
 

 
Figur 5.1 Målvärden illustreras grafiskt 

5.2.2 Fabrikslaboratorium, Stockholm/Linköping 
Under projektets gång ändrades förutsättningarna. Efter ett möte hos Betongindustri togs 
beslutet att endast två blandningar av SKB var av intresse. De nya målvärdena kan ses i 
Tabell 5.4.  

 
Tabell 5.4 Nya krav för två typer av SKB. 

SKB typ Flytsättmått [mm] T50 [s] Broelement 
A 650 +50/-30 3 +/- 0,5 Lutande ytor 
B 720 +/- 30  3 +/- 0,5 Övriga brodelar 
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Något som kan tyckas vara problematiskt med de nya kraven är att båda SKB sorterna skall 
ha ett T50-mått på cirka 3 sekunder, detta trots att intervallen för flytsättmåtten är ganska 
olika. Flytsättmåttens spann överlappar varandra något vilket kan ses tydligare grafiskt i Figur 
5.2.  

 
Figur 5.2 Nya målvärden illustreras grafiskt 

5.3 Försök med recept i laboratorium, LTU 
För att skapa sig en uppfattning om hur känsligt, hanterbart och hur de framtagna 
betongrecepten skiljer sig åt testas betongen i laboratoriet Complab vid LTU. Dessa tester 
utförs även för att se hur den förutbestämda ballasten, flyttillsatsmedlet, luftporbildaren och 
kalkstensfillret reagerar tillsammans.      
Det som i huvudsak kontrollerades var variationer i receptet där fukthalt och fillermängd 
testades mot varandra. Totalt testades 18 blandningar där de 9 första blandningarna utfördes 
med receptet från Norrköping och de resterande 9 blandningarna med receptet från Linköping.  
De 18 olika blandningarna innehöll en ökning av vattenmängden med +1 % och +0,5 %, en 
minskning av vattenmängden med -1 % och -0, 5 % samt ordinarie vattenmängd, se Tabell 
5.5. En sådan variation ska motsvara en naturlig skillnad i vattenhalten mellan olika 
blandningar under produktionen. I blandningen med låg fillermängd ökades vattenmängden 
endast med 0,5 % på grund av stor separationsrisk. I blandningen med hög fillerhalt 
minskades vattenmängden endast med 0,5 % eftersom risken fanns att få en alltför seg betong.  
Dessa olika fukthalter varierades med de olika fillerhalterna 170 kg/m3, 140 kg/m3 samt 110 
kg/m3. 
 
Vid blandningarna användes flytsättmått, T50, V-tratt och viskometer, se beskrivning i avsnitt 
4.  Dessa provningsmetoder ger tydliga tecken på betongens färska egenskaper och gjordes på 
samtliga blandningar. Det är viktigt att vara konsekvent vid betongförsök i laboratorium för 
att få så pålitliga resultat som möjligt. För att minimera felkällor har proverna utförts i samma 
ordningsföljd och samma personer har gjort samma moment vid varje test. 

  
Tabell 5.5 Försöksplanering där fukthalten varierades mot fillermängden. 

Andel fukt Fillermängd 110 kg Fillermängd 140 kg Fillermängd 170 kg 
(original) 1 2 3 
(-0,5%)   4 5 
(+0,5%) 6     
(-1,0%) 7     
(+1,0%)  8 9 
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Figur 5.3 Bilden visar betongblandaren som har använts vid samtliga försök i laboratorium 
vid LTU. 

5.4 Laboration på fabrik, Linköping 
Vid laborationerna på Betongindustris fabrik i Linköping användes samma grundrecept som 
under projektets inledning. Det var alltså likadana förutsättningar som under laborationerna 
vid LTU. Betongblandaren i Linköping, se Figur 5.4, är av ett annat fabrikat än den blandare 
som användes vid LTU. Rotationsbladen sitter på ett lock som fälls ned vid blandning av 
betong.  
Variationer av fillermängd och fukthalt var de parametrar som testades mot varandra efter att 
flytmedlets dosering anpassats. Fillermängden 170 kg/m3 från grundreceptet gav en bra SKB 
men inte i närheten av de uppsatta målvärdena och därför minskades fillerhalten. Först 
testades fillermängden 140 kg/m3 och därefter 110 kg/m3, fillerhalten sänktes alltså i två steg 
med 30 kg/m3 minskning vid varje steg. Eftersom att de blandningar med lägre fillerhalt 
uppvisade ett bättre resultat som låg närmare de nya riktvärdena var dessa intressanta för 
fortsatta tester. Fukthalten varierades från -1 % till + 1 % samt att den ordinarie 
vattenmängden testades. Någon mindre variation av fukthalten gjordes inte på grund av att 
blandningarna endast var 30 liter och det ansågs inte påverka betongen nämnvärt. 
 
Vid blandningarna togs tester av flytsättmått, T50 samt att lufthalt och temperatur mättes på 
enstaka blandningar. Även här, såsom vid LTU, gjorde samma personer samma moment vid 
varje test för att minimera felkällor. 
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Figur 5.4 Betongblandaren som användes på laboratoriet i Linköping. 

5.5 Laboration på fabrik, Stockholm 
Laborationerna på Betongindustris fabrik i Stockholm utfördes med ballast som inte testats 
vid LTU. Grundreceptet innehåller inte bara annan ballast utan även ett annat flymedel än det 
som tidigare används i detta projekt. Det gav nya förutsättningar och laborationerna började 
med grundreceptet från denna fabrik där fillermängden är 160 kg/m3. För att uppnå de nya 
målvärdena minskades fillerhalten till 130 kg/m3 respektive 100 kg/m3. För dessa 
fillermängder varierades fukthalten från -1 % till + 1 % samt att den ordinarie fukthalten 
testades. Även här ansågs blandningarna för små för att mindre fuktvariationer skulle provas.  
Betongblandaren, se Figur 5.5, var av mindre typ och en sådan som ofta ses ute på 
byggarbetsplatser. På grund av blandarens storlek gjordes endast 15 liters blandningar.  
 
Flytsättmått och T50 togs vid alla blandningar för att få en bra uppfattning om hur 
fillermängden och fukthalten skulle varieras. Lufthalten mättes även på den första 
blandningen för att kontrollera att lufthalten var godkänd. 
 

 
Figur 5.5 Betongblandaren som användes på laboratoriet i Stockholm. 
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6. Resultat 
Resultaten från laborationsförsöken vid LTU är baserade på de riktvärden som först 
fastslogs, där tre typer av SKB eftersträvades. Resultaten från laboratorieförsöken vid 
Betongindustris fabriker i Linköping och Stockholm är baserade på de riktvärden som 
eftersträvades under senare delen av projekttiden. 

6.1 Norrköpingsrecept, LTU 
Efter ett flertal tester av grundreceptet från Norrköping kunde ett så kallat nollrecept fastslås.   
Nollreceptet ansågs vara stabilt utifrån T50 och flytsättmått, det vill säga att blandningen gick 
att upprepa med ungefär samma slutvärden. Dessutom ansågs betongen genom variation av 
fillermängd och vattenmängd vara anpassningsbar till riktvärdena i Tabell 5.3. Nollreceptet 
innehöll 75 % av flytmedlet från Norrköpings grundrecept och baserades på fillerhalten 170 
kg/m3.  
 
Vid försök med flytsättmått, T50 och V-tratt uppstår det alltid en viss felmarginal, för att 
förstå noggrannheten bättre finns det redovisade resultat från liknande försök, se avsnitt 4.5, 
Tabell 4.7. 

6.1.1 Flytsättmått 
Resultaten visar tydligt att blandningarna med låg fillermängd hade ett högre flytsättmått och 
blandningarna med högre fillermängd hade ett lägre flytsättmått.  
 
Samband mellan vattenmängden och flytsättmåttet visade också ett tydligt mönster. När 
vattenmängden höjdes ökade flytsättmåttet.  
 
Resultaten från flytsättmåtten, Figur 6.1, höll sig kring de rekommenderade värdena för de 
olika SKB typerna, se Tabell 5.3. Genom att jämföra intervallen från målvärdena med dessa 
resultat skulle slutsatsen kunna vara att SKB 1 skall tas fram från betongen med fillermängd 
110 kg/m3, SKB 2 från betongen med fillermängd 140 kg/m3 och slutligen SKB 3 med 
fillermängden 170 kg/m3. 
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Figur 6.1 Resultat av uppmätt flytsättmått när fukthalten varierades mot fillermängden i 
laboratorium med ballast från Norrköping. 
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6.1.2 T50 
Riktvärdena på den uppmätta tiden för T50 skall vara mellan 2-4 sekunder för SKB 1, 3-4 
sekunder för SKB 2 och 4-6 sekunder för SKB 3. Alla försök som utfördes vid LTU höll sig 
inom de tidsintervall som bestämts för respektive betongvariant.  
 
Figur 6.2 visar T50 vid variation av parametrarna fillermängd och vattenmängd. Hög 
vattenmängd och låg fillermängd gav en snabb utrinning, alltså ett lågt värde på T50. 
Resultaten följer ett logiskt mönster i alla blandningar förutom när fillermängden är 140 
kg/m3 och vattenmängden har ökats med 1 %, där T50 borde ha uppvisat ett lägre värde.  
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Figur 6.2 Resultat av uppmätt T50 när fukthalten varierades mot fillermängden i 
laboratorium med ballast från Norrköping. 

6.1.3 V-tratt 
Gemensamt för V-tratten och T50-måttet är att resultaten påverkas av den mänskliga faktorn, 
vilket minimerades i detta fall genom att samma person gjorde samma moment vid varje 
försök, precis som tidigare.  
  
V-tratten ger också indikationer på hur betongen flyter och om blockering uppstår. Teoretiskt 
borde försöken med V-tratten följa ett liknande mönster som resultaten från flytsättmått och 
T50, det vill säga en minskning av fillermängden och en ökning av vattenmängden ger en mer 
lättflytande SKB. Resultaten, sammanställt i Figur 6.3, visar dock att försöksblandningarna 
inte gav ett tydligt svar på detta. 
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Figur 6.3 Resultat av uppmätt tid för V-tratten när fukthalten varierades mot fillermängden i 
laboratorium med ballast från Norrköping. 

6.1.4 Lufthaltsmätning 
Mätning av lufthalten utfördes vid ett tillfälle på nollreceptet. Resultaten av 
lufthaltsmätningen gav värden från 10-12 % vilket är högt över de rekommenderade värdena 
från Betongindustri som är 3,3–7,7 % lufthalt, men någon justering gjordes inte eftersom 
erfarenheter från tidigare laborationer vid LTU visat upp liknande värden. Felkällan antogs 
därför bero på faktorer som inte gick att påverka i någon större grad. 
 
Att lufthalten är alldeles för hög kan bero på flera saker. En orsak kan vara att betongen får en 
högre lufthalt i betongblandaren eller att inkompabilitet uppstår när de aktuella tillsatsmedlen 
tillsätts.  

6.1.5 Viskometer 
I Figur 6.4 nedan kan ett visst samband urskiljas mellan flytgränsspänningen och fillermängd. 
En ökning av fillermängden ger en högre flytgränsspänning vilket betyder att en högre andel 
finmaterial i betongen gör betongen mer trögstartad vid omrörelse.  
 
Vattenmängdens påverkan är svårare att tyda men en viss indikation på att en ökad 
vattenmängd sänker betongens flytgränsspänning kan uttydas. 
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Figur 6.4 Resultat av uppmätt värde på flytgränsspänningen från viskometern när fukthalten 
varierades mot fillermängden i laboratorium med ballast från Norrköping. 
 
Den plastiska viskositeten fås ur skjuvspänningshastigheten. Provningsutförandet med 
viskometern visade liknande resultat som för flytgränsspänning, se Figur 6.5, men också ett 
klarare samband mellan viskositeten och vattenmängden. En ökad vattenmängd bidrog till en 
lägre plastisk viskositet, det vill säga mer vatten ger en lösare konsistens. Figur 6.5 nedan 
visar plastiska viskositeten för de olika testserierna.  
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Figur 6.5 Resultat av uppmätt värde på den plastiska viskositeten från viskometern när 
fukthalten varierades mot fillermängden i laboratorium med ballast från Norrköping. 

6.1.6 Samband mellan olika provningsmetoder 
Generellt skall T50 och V-tratt ge snarlika resultat, det vill säga ett lågt T50 betyder också att 
värdet från V-tratten är lågt. Om metoderna ger låga värden bör de följas av låga flytsättmått 
då en trögflytande betong oftast är segare och därmed rinner ut mindre, vilket även visade sig 
vid laborationen. Följande figurer visar samband mellan de olika testmetoderna och i 
diagrammen har även en trendlinje ritats ut. 
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Figur 6.6 Samband mellan värden från V-tratten och flytsättmåttet 
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Figur 6.7 Samband mellan värden från V-tratten och T50 
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Figur 6.8 Samband mellan värden från viskometern och V-tratt 
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Figur 6.9 Sambandet mellan värden från viskometern och flytsättmåttet 

6.1.7 Siktning av ballast 
Innan laboratorieförsöken med receptet från Norrköping gjordes en siktning av 0-4 ballasten, 
för beskrivning av siktningsutförandet se Bilaga A.5, Kornfördelning.  Denna siktkurva 
jämfördes sedan med siktkurvan från Betongindustris fabrik i Norrköping. Resultatet visar på 
ett tydligt samband eftersom att kurvorna något så när följs åt från start till mål, se Figur 6.10. 
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Figur 6.10 Jämförelse mellan siktkurva från Complab, LTU och Betongindustri, Norrköping 

6.2 Linköpingsrecept, LTU 
När det blev klart att även försök skulle utföras på ett grundrecept framtaget av 
Betongindustri i Linköping var första steget att fastställa ett nollrecept utifrån de 
framdiskuterade målvärdena, se Tabell 5.3. När nollreceptet testades fram utgick man från de 
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uppmätta resultaten från flytsättmått och T50.  Det slutliga nollreceptet innehöll 70 % av 
flytmedlet från Linköpings grundrecept och baserades på fillerhalten 170 kg/m3.  

6.2.1 Flytsättmått 
Att låg fillermängd skall ge högre flytsättmått och att blandningarna med högre fillermängd 
skall ge lägre flytsättmått ser ut att överensstämma även vid dessa försök. Mönstret är dock 
inte lika tydligt som vid försöken med receptet från Norrköping, se kapitel 6.1.1. 
Flytsättmåttet med fillermängden 140 kg/m3 borde ha varit något lägre för att ge ett mer 
logiskt resultat. 
 
Ur vattenmängden och flytsättmåttet kunde ett visst mönster urskiljas. När vattenmängden 
höjdes ökade flytsättmåttet, förutom vid fillermängden 110 kg/m3. Det visar på att betongen är 
känslig för fukt vid låg fillerhalt. Vid en minskning av vattenmängden var det svårare att se ett 
mönster eftersom dessa värden var snarlika med de värden som uppnåddes vid fukthalt 0 % 
(original vattenmängd). 
 
Resultaten höll sig inom de rekommenderade intervallen för SKB 1, SKB 2 och SKB 3, se 
Tabell 5.3. Från Figur 6.11 kan man utläsa att det lägsta flytsättmåttet uppmättes till 660 mm 
och att flytsättmåttet med största utbredningen uppmättes till 740 mm. Felmarginaler för 
flytsättmått kan ses i Tabell 4.7.      
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Figur 6.11 Resultat av uppmätt flytsättmått när fukthalten varierades mot fillermängden i 
laboratorium med ballast från Linköping. 

6.2.2 T50 
Sambandet mellan T50 och då parametrarna fillermängd och vattenmängd varieras mot 
varandra visas i Figur 6.12. Hög vattenmängd och låg fillermängd gav en snabb utrinning, 
alltså ett lågt värde på T50. Dessa resultat stämmer rätt så bra för en högre fillermängd med 
undantag för högre vattenmängd vid fillermängd 140 kg/m3, där T50 borde ha varit något 
högre. Vid fillermängd 110 kg/m3 borde både ökningen och minskningen av vattenmängden 
ha gett ett lägre T50. Detta visar även på att betongen är känslig för fukt när fillermängden är 
låg. Noggrannheten för mätning av T50 kan ses i Tabell 4.7. 
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Figur 6.12 Resultat av uppmätt T50 när fukthalten varierades mot fillermängden i 
laboratorium med ballast från Linköping. 

6.2.3 V-tratt 
En minskad fillermängd och/eller en ökad vattenmängd ska vid försök med V-tratt ge 
snabbare utrinning. Figur 6.13 uppvisar dessvärre ett resultat som är något otydligt, som inte 
stärker detta resonemang. Däremot skulle en slutsats kunna vara att de tre blandningarna med 
fillermängd 170 kg/m3 inte är lika fuktkänslig som de övriga blandningarna med lägre 
fillermängd. Detta kan påstås eftersom att fillermängd 170 kg/m3 uppvisar ett logiskt mönster 
sinsemellan med avseende på fukthalterna, ”trappmönstret”. 
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Figur 6.13 Resultat av uppmätt tid för V-tratten när fukthalten varierades mot fillermängden i 
laboratorium med ballast från Linköping. 
 
Det som bör tilläggas är att det även finns en viss felmarginal vid försök med V-tratten, dessa 
redovisas i Tabell 4.7.  
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6.2.4 Lufthaltsmätning 
Mätning av lufthalten utfördes inte eftersom tidigare resultat har påvisat 10-12% lufthalt, se 
avsnitt 6.1.4, vilket är alldeles för höga värden. Hänsyn till lufthalten har alltså inte tagits vid 
dessa försök.  

6.2.5 Viskometer 
Genom att försöka tyda Figur 6.14 nedan kan ett visst samband urskiljas mellan 
flytgränsspänning och fillermängd. En ökad fillermängd resulterar i en högre 
flytgränsspänning, se avsnitt 6.1.5.  
 
Hur vattenmängden påverkar flytgränsspänningen inte lika säkert, men genom att studera 
Figur 6.14 kan en ökad vattenmängd antas sänka betongens flytgränsspänning.  
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Figur 6.14 Resultat av uppmätt värde på flytgränsspänningen från viskometern när fukthalten 
varierades mot fillermängden i laboratorium med ballast från Linköping. 
 
Den plastiska viskositeten fås ur skjuvspänningshastigheten. Provningsutförandet med 
viskometern visade liknande resultat för alla fillermängderna, vilket skiljer sig från 
Norrköpingsreceptet. En ökad vattenmängd bidrog till en något lägre plastisk viskositet, det 
vill säga mer vatten ger en lösare konsistens. Figur 6.15 nedan visar plastiska viskositeten för 
de olika testserierna.  
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Figur 6.15 Resultat av uppmätt värde på den plastiska viskositeten från viskometern när 
fukthalten varierades mot fillermängden i laboratorium med ballast från Linköping. 

6.2.6 Samband mellan olika provningsmetoder 
Figurerna nedan, där trendlinjen har ritats ut, visar samband mellan de olika testmetoderna.  
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Figur 6.16 Samband mellan värden från V-tratten och flytsättmåttet 
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Figur 6.17 Samband mellan värden från V-tratten och T50 
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Figur 6.18 Samband mellan värden från viskometern och V-tratt 
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Figur 6.19 Sambandet mellan värden från viskometern och flytsättmåttet 
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6.2.7 Siktning av ballast 
För att kunna jämföra den 0-8 ballast som Betongindustri använder på fabriken i Linköping 
och den 0-8 ballast som använts vid laboratorieförsöken på LTU utfördes en siktning. 
Därefter jämfördes siktkurvorna från fabriken i Linköping med siktkurvan från siktningen på 
LTU. Resultatet illustreras i Figur 6.20 och för att göra jämförelsen tydligare är båda kurvorna 
i samma diagram. 
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Figur 6.20 Jämförelse mellan siktkurva från Complab, LTU och Betongindustri, Linköping 

6.3 Laboratorieförsök, Linköping 
När de nya målvärdena, se Tabell 5.4, togs fram bestämdes det att Linköpings recept skulle 
testas i Betongindustris fabrik i Linköping. Under första dagen minskades fillermängden till 
140 kg/m3 respektive 110 kg/m3 för att kunna uppnå de nya målvärden som fastställts. 
Flytmedlet minskades även till 85 % respektive 65 % och efter dessa minskningar varierades 
fukthalten från -1 % till +1 %. 

6.3.1 Flytsättmått 
Försöken visar tydligt att lägre fillermängd ger ett lägre flytsättmått, precis som betongen ska 
påverkas av filler. 
 
De försök där fukthalten varierades gav ingen klarhet. Vid fillermängden 140 kg/m3 skiljde 
det i princip ingenting och för fillermängden 110 kg/m3 minskade flytsättmåttet när 
vattenmängden ökades, se Figur 6.21. 
 
Resultaten för fillermängden 140 kg/m3 visar liknande värden för SKB typ B och 
fillermängden 110 kg/m3 har resultat som skulle kunna vara en SKB av typ A, se Tabell 5.4. 
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Figur 6.21 Resultat från laborationer i Linköping, hur flytsättmåttet påverkas av en varierad 
fukthalt.  

6.3.2 T50 
Genom försök att uppnå de nya målen för SKB så minskades flytmedlet när fillerhalten 
minskades, därför visar T50 resultaten upp liknande värden för både fillerhalt 140 kg/m3 och 
110 kg/m3. 
 
Vid minskning av fukthalten för fillermängden 110 kg/m3 visar resultaten, enligt Figur 6.22, 
att även T50 minskade. Fillermängden 140 kg/m3 visar däremot inte upp resultat som kan ge 
några tecken på hur betongen reagerade när vattenmängden ändrades. Alla resultat ligger dock 
kring 3 sekunder, vilket är det riktvärde som skulle uppnås. 
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Figur 6.22 Resultat från laborationer i Linköping, hur T50 påverkas av en varierad fukthalt. 
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6.3.3 Lufthaltsmätning  
Lufthalten mättes ett par gånger på både fillermängd 140 kg/m3 och 110 kg/m3 och gav 
resultaten 4,5 % respektive 7,2 %. Dessa värden ansågs vara bra och håller sig inom ramen för 
det som rekommenderas, se avsnitt 4.4. 

6.4 Laboratorieförsök, Stockholm 
Med grundreceptet från Betongindustris fabrik i Hammarby, Stockholm gjordes även försök 
att uppnå de nya riktvärdena, enligt Tabell 5.4.  Fillerhalten minskades stegvis med 30 kg/m3 
från 160 kg/m3 till 130 kg/m3 och slutligen till 110 kg/m3, detta för att uppnå kravet som 
fastställts för T50. Andelen flytmedel anpassades och slutade på 80 % flytmedel för receptet 
med fillerhalt 130 kg/m3 och 65 % flytmedel för receptet med fillermängd 100kg/m3. 

6.4.1 Flytsättmått 
Fillermängden 130 kg/m3 visar ett högre flytsättmått än vid försöken med 100 kg/m3, vilket 
tyder på bra resultat från ändringen av filler. 
 
Vid ändring av fukthalten ändrades inte flytsättmåttet för fillermängden 100 kg/m3 på något 
sätt att en slutsats kunde dras. Inte heller fillermängden 130 kg/m3 tyder på något samband 
mellan vattenmängden och flytsättmåttet, se Figur 6.23. 
 
Resultaten från fillermängd 130 kg/m3 skulle ge en bra SKB av typ B och fillermängd 100 
kg/m3 en bra SKB av typ A. Båda dessa varianter visar även att de är så pass stabila att de 
klarar av en ändring av fukthalten utan att betongen ändras för mycket, och målvärdena kan 
ändå uppnås. 
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Figur 6.23 Resultat från laborationer i Stockholm, hur flytsättmåttet påverkas av en varierad 
fukthalt.  
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6.4.2 T50 
Målet, se Tabell 5.4, att få fram två typer av SKB som både skulle ha ett uppmätt T50 kring 3 
sekunder innebar att andelen flytmedel sänktes vid minskning av fillerhalt. Detta gör att 
resultaten visar upp liknande T50 värden för både fillerhalt 130 kg/m3 och 100 kg/m3. 
 
Minskning av vattenmängden vid fillerhalt 100 kg/m3 visar tydligt, enligt Figur 6.24, att 
betongen blir segare medan en ökning av vattenmängden inte gav en snabbare SKB, alltså 
kunde ingen klar slutsats dras. Vid fillermängden 130 kg/m3 går det inte alls att utläsa något 
samband av resultaten eftersom betongen blev segare både när fukthalten minskade och 
ökade. Resultaten ligger, förutom vid minskning av vattenmängden för 100 kg/m3, runt 3 
sekunder och uppfyller därför de nya målvärdena. 
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Figur 6.24 Resultat från laborationer i Stockholm, hur T50 påverkas av en varierad fukthalt. 

6.4.3 Lufthaltsmätning 
Lufthalten mättes vid ett tillfälle för att se så det låg inom det rekommenderade intervallet, se 
avsnitt 4.4. Så var också fallet även om 3,3 %, som uppmättes, gärna fått vara något högre. 

6.4.4 Siktning av ballast 
Vid försöken som utfördes på Betongindustris fabrik i Hammarby, Stockholm ingick en 0-8 
ballast som beståndsdel. För att få en översikt av 0-8 ballastens kornfördelning siktades 
materialet och resultatet kan ses i Figur 6.25. 
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Figur 6.25 Resultatet från siktning av den 0-8 ballast som används i Stockholm. 

6.5 Utvärdering - Gjutning av bro 
Tisdagen den 16:e december 2008 skedde gjutningen av de två bottenplattorna till bron i 
Mörtlösa utanför Linköping. Betongen, i form av SKB, levererades från Betongindustri i 
Linköping och gjutningen ute på arbetsplatsen stod Vägverket Produktion för. Cirka 60 m3 
SKB levererades till dessa två bottenplattor och gjutningen flöt på ungefärligt efter ett 
förutbestämt tidsschema. Svevia var nöjd med den SKB som levererades och hade en 
problemfri gjutning. 

6.5.1 Tillverkning av betongen 
Blandaren som användes vid fabriken var en frifallsblandare på 7 m3. Denna volym gjorde att 
det inte behövdes flera satser för att fylla lastbilarna, vilka har volymkapaciteter på 5-7 m3. 
Blandningsproceduren började med att vatten och ballast blandades för att strax efter tillsätta 
cement och filler. Efter att cement och filler blandats i så tillsattes flyttillsatsmedel. 
Ytterligare 20-25 sekunder senare tillsattes ett luftporbildande medel. Denna SKB blandades 
sedan i frifallsblandaren under cirka 180 sekunder. Betongen blandades efter Betongindustris 
recept från Linköping som kan ses i tabell 5.2. Totalt skulle en beräknad mängd av cirka 60 
m3 SKB levereras till bottenplattorna i Mörtlösa och gjutningen var beräknad till cirka 3,5 
timmar.  

6.5.2 Gjutning av bottenplattor 
Gjutningen började omkring 07:00 och avslutades strax efter 10:00. Det levererades nio 
stycken lass till arbetsplatsen med ett intervall på cirka 20 minuter. Betongen som levererades 
hade en leveranskapacitet på 21 m3/h. Flytsättmått, T50 och lufthalt var de tre mått som togs 
från de tre första lassen som levererades. Anledningen att inte fler tester togs, enligt 
Betongindustri, var att kravet ligger på minst tre tester av betongen samtidigt som de tester 
som togs visade på en bra SKB. Betongen visade upp bra värden utifrån flytsättmått och 
lufthalt och dessa värden redovisas i Tabell B.3.3, Bilaga B.4. Enligt Joakim Sörenby från 
Svevia var gjutningen den bästa hittills med SKB. 
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6.6 Ekonomisk jämförelse av SKB 
I och med användandet av SKB vid gjutningen av bottenplattorna i Mörtlösa gjordes en 
ekonomisk jämförelse med traditionell betong. Jämförelsen visar att hanteringskostnaderna 
minskade samtidigt som betongkostnaderna ökade för denna gjutning vilket gjorde att den 
totala gjutningen blev något dyrare med SKB. Resultatet var en kostnadsökning med 2108 
kronor eller 2,1 procent. De låga hanteringskostnaderna berodde på mindre antal hantverkare 
samt ingen vibrering, vilket ledde till en kortare tid för gjutning. Vid gjutning av traditionell 
betong hade ytterligare två hantverkare med vibratorer behövts och det hade också lett till en 
längre gjutning på grund av tidsåtgången för vibrering. Det tillkommer även 
hanteringskostnader för hyrning av vibratorstavar, i detta fall fyra stycken. Genom att gjuta 
med SKB sparades drygt 41 procent av hanteringskostnaderna in, vilket begränsade den totala 
kostnadsökningen eftersom priset för SKB är högre än för traditionell betong. 
 
I Tabell 6.1 visas de kostnaderna för gjutning av bottenplattor med SKB och en ekonomisk 
jämförelse med traditionell betong. 
 
Tabell 6.1 Ekonomisk jämförelse mellan SKB och traditionell betong 
Moment SKB Traditionell betong 
Betongmängd (m3) 62 62 
Gjuttid (h) 3,5 5 
Pump (kr/h) 1200 1200 
Vibrator (st) 0 4 
Vibratorstav hyra (kr) 0 3000 
Yrkesarbetare (st) 2 4 
Yrkesarbetare (kr/h*st) 370 370 
   
Hanteringskostnad (kr) 6790 16400 
   
Betongmängd (m3) 62 62 
Betongkostnad C32/40 (kr/m3) 1530 1350 
   
Betongkostnad (kr) 94860 83700 
   
Total kostnad gjutning (kr) 101650 100100 
 
Kalkylerna är beräknade efter samtal med Joakim Sörenby från Svevia samt med Mari 
Karlsson från Betongindustri. Kontroll av betongen, som görs på plats vid gjutning, är en 
kostnad som kan läggas till för SKB men inget som togs till hänsyn i denna beräkning. 
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7. Diskussion, slutsatser och framtida studier 
I detta kapitel avslutas examensarbetet med en diskussion över de resultat som har 
presenterats från laborationerna, fabriksblandningarna och brogjutningen. Slutsatser dras 
och förslag till framtida studier ges. 

7.1 Diskussion och slutsatser 
Syftet med examensarbetet var att studera SKB och ta fram olika recept av denna typ av 
betong för brobyggen genom litteraturstudier, laboratorietester samt fältundersökningar.  
Genom laboratorietester i Complab vid LTU har recept för olika brodelar tagits fram. Dessa 
tester var även ett hjälpmedel för att få en bra bild av det betongrecept som användes vid 
brogjutningen i Mörtlösa utanför Linköping. De blandningar som gjordes, vilka innehöll 
ballast från både Norrköping och Linköping, visade betongens flytförmåga och viskositet. En 
klar slutsats som kunde utläsas var att betongen är känslig för fukt vid låg fillerhalt. Serien 
med ballasten från Linköping visade upp bra värden, med undantag för V-tratten, och kan 
därför ge indikationer på att receptet från Linköping som användes vid gjutningen av 
bottenplattorna i Mörtlösa var bra.  
 
SKB ger en bättre ekonomisk lösning på lång sikt men den största motiveringen till 
användningen är en förbättring av arbetsmiljön. I och med att vibreringsarbetet försvinner 
minskas även produktionstiden samt antalet hantverkare som arbetar med vibreringsstavar. 
Tid och pengar sparas genom att yrkesarbetare under gjutningen kan ägna sig åt andra 
arbetsuppgifter istället för vibrering. Denna studie visade sig stämma bra efter samtal med 
yrkesarbetare från gjutningen i Mörtlösa. De ansåg att gjutningen var enkel, smidig och inte 
alls så pass tung som gjutningar med traditionell betong, men påpekade samtidigt att den SKB 
som levererades inte alltid var av bra kvalitet. Det är därför viktigt, både ekonomiskt och 
arbetsmiljömässigt sett, att den SKB som levereras är av rätt kvalité. Om kvalitén inte är nog 
bra kan det innebära att vibreringsstavar måste användas i alla fall och det skulle leda till en 
förlust både för ekonomin och för arbetsmiljön. Denna osäkerhet är förmodligen en anledning 
till att entreprenörer ofta väljer traditionell betong framför SKB. Det nämndes tidigare i denna 
rapport att inte enbart entreprenören utan även beställaren gynnas ekonomiskt vid användning 
av SKB. Minskning av produktionstiden borde antagligen betyda ett tidigare brukstagande, 
vilket också gynnar beställaren. 
 
Med laboratorieförsök uppkommer även felkällor som främst påverkas av den mänskliga 
faktorn. Resultaten från T50 är ett bra exempel på det där det var svårt att kunna få fram en 
exakt tid med hjälp av ett tidtagarur. Att blandningarna endast var på 50 liter kan vara en 
annan orsak till resultaten då betongens färska egenskaper påverkas av storleken på 
blandarens kapacitet. De fyra testerna flytsättmått, T50, V-tratt och viskometer gjordes alla 
från samma blandning och det kan givetvis ha påverkat resultaten, speciellt för V-tratt och 
viskometern eftersom de försöken gjordes sist. En annan viktig parameter att nämna är att 
betongblandaren som användes i laboratoriet är en tvångsblandare och betongfabrikerna 
använder sig av frifallsblandare. Enligt Mari Karlsson från Betongindustri, tyder erfarenheter 
på att frifallsblandare är effektivare och ger därför ett bättre resultat. Testblandningarna från 
Complab kan därför inte helt jämföras med betongen som användes vid gjutningen av 
bottenplattorna.  
 
Fillermängden och fukthalten var de två parametrar som varierades under laboratorieförsöken. 
Att fillermängden påverkar betongens flytförmåga var lätt att tyda av resultaten men 
vattenmängden gav inte lika klara svar. En orsak kan bero på att endast en liten variation av 
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fukthalten gjordes, vilket kan stämma bra eftersom en naturlig fuktvariation förekommer i 
verkligheten. Helt klart är dock att fillermängdens betydelse är större än vattenmängdens. I 
verkligheten, säger man inom branschen att fukthalten kan varieras från – 1 % till + 1 % och 
om det ger en variation i betongens robusthet så bör luftens fuktvariationer granskas innan 
blandning. 
 
Gjutningen av bottenplattorna i Mörtlösa visade upp en kostnadsökning med 2,1 procent. 
Denna ökning berodde på ett högre betongpris för SKB och gav en högre kostnad även då 
hanteringskostnaderna minskade avsevärt. Gjutningen som varade ungefär 3,5 timmar ses 
dock som ett rätt så litet projekt men genom att använda SKB vid större projekt kan det 
innebära ekonomiska besparingar. Detta genom att använda färre yrkesarbetare, inga 
vibreringsstavar och en kortare tid för gjutning visar att det finns ekonomiska grunder för att 
gjuta med SKB vid större projekt. Efter den lyckade gjutningen av bottenplattorna så finns 
möjligheter att gjuta resterande delar av bron med SKB enligt Joakim Sörenby från Svevia. 
 
I tidigare studier har ofta slutsatsen dragits att SKB ska användas till vertikala konstruktioner 
medan traditionell betong är bäst lämpad till lutande ytor. På detta sätt har det påståtts att 
fördelar för både SKB och traditionell betong kan nyttjas eftersom SKB lätt rinner ut och är 
svår att hantera vid lutande gjutningar. Denna rapport visar dock att det finns möjligheter till 
gjutning med SKB i hela konstruktioner. Efter beslutet att ta fram två varianter av SKB, en för 
lutande ytor och en för resterande broelement, så har det visat sig att det är fullt möjligt att ta 
fram olika varianter av SKB. Försöken från fabrikerna i Stockholm och Linköping visar 
resultat som tyder på att det finns möjligheter att framställa den SKB som sökts. Målet var att 
kunna uppnå ett flytsättmått på 650 +50/-30 och ett T50 på 3 +/-0,5 för lutande ytor. 
Resultaten från försöken visar tydligt att det går att framställa bra blandningar med SKB som 
uppfyller dessa krav. 
 
Svårigheter att hålla jämn konsistens på leveranser samt svårigheter vid gjutningar med mer 
än en gjutpall är negativa erfarenheter som nämns i denna rapport. Idag ses dock inga 
leveransproblem med SKB och gjutningar av tjocka plattor och bjälklag borde inte heller 
skapa problem så länge betongen fördelas jämt under hela gjuttiden. Gjutningen av 
bottenplattorna i Mörtlösa är ett bra exempel på att SKB fungerar alldeles utmärkt vid tjocka 
plattor. 

7.2 Slutsatser laborationsförsök, LTU 
När laboratorieförsöken startade i Complab vid LTU så visade både resultaten från 
Norrköpings- och Linköpingsrecepten att andelen flytmedel var stor. Därefter togs så kallade 
nollrecept fram där andelen flytmedel var 70 respektive 75 procent. Anledningarna till dessa 
minskningar av flytmedel jämfört med grundrecepten från Betongindustri kan vara flera. En 
orsak är förmodligen att en annan sorts blandare användes och att storleken på blandningarna 
var mindre vid LTU. Den största orsaken är dock att väderlek och transport inte tagits hänsyn 
till vid laboratorieförsöken. Grundrecepten från Betongindustri är framtagna i fabrik med 
frifallsblandare där både väder och transport beaktats, vilket förmodligen inneburit en större 
andel flytmedel. Att blandningstiden har betydelse är väl känt men att den skulle ha haft en så 
pass stor betydelse är inte sannolikt eftersom många olika tider provades för blandningarna 
innan ett nollrecept togs fram. Det egentliga grundreceptet från Linköping innehåller även 92 
kg/m3 8-12mm ballast men den missades i beställningen, varvid den ballasten kompenserades 
med 8-16mm ballast. Enligt personal från Betongindustri och Peter Simonsson vid LTU kan 
inte heller det ha haft en stor förändring av resultatet. Eftersom minskning av flytmedel 
skedde för båda grundrecepten tyder även det på att ballasten inte var en avgörande faktor. 
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Från laboratorieförsöken har förslag på recept till tre olika betongblandningar tagits fram. För 
SKB 1, en betong för pelare och fundament, visar receptet från Norrköping upp resultat där en 
betong med fillermängd 140 kg/m3 och en lite större vattenmängd skulle fungera bra. Även en 
blandning med fillermängd 110 kg/m3 och något lägre vattenmängd visar upp liknande 
värden. Det som dock talar för att använda fillermängden 140 kg/m3 är att låg mängd filler 
visat upp en klar känslighet för fukt. En slutsats att dra är, om möjligt, att öka andelen 
flytmedel lite alternativt sänka fillermängden något. Receptet från Linköping visar upp riktigt 
bra värden för SKB 1 från fillermängden 140 kg/m3 och resultaten visar tydligt att den klarar 
av en naturlig fuktvariation. 
 
Av resultaten att tyda från försöksblandningarna med receptet från Norrköping är det inte lätt 
att ge förslag till SKB 2, en betong lämpad för vägbanor. Det går att använda både 
fillermängd 140 kg/m3 och 170 kg/m3. Förslaget, av ekonomiska skäl, är att använda sig av en 
lägre mängd filler där fukthalten kanske behöver varieras. Linköpingsresultaten visar att 
fillermängden 170 kg/m3 med lägre fukthalt är bäst lämpad för en SKB 2 betong. 
 
Svårigheter med att ta fram bra recept för SKB 3, en betong för lutande gjutningar, fanns 
under laboratorieförsöken och det syns väl i resultatet. Fillerhalten 170 kg/m3 borde i alla fall 
användas och norrköpingsresultaten tyder på att det vore bra att variera flytmedlet eftersom en 
variation av vattenmängden inte gav några klara svar. Bäst resultat av receptet från Linköping 
gav fillermängden 170 kg/m3 så även detta recept visar att en sänkning av mängden filler inte 
är aktuell. Förslaget är i så fall att minska andelen flytmedel för att få en lite segare betong. 

7.3 Slutsatser laborationsförsök, Linköping/Stockholm 
Efter ett antal laborationsförsök med fillermängden 170 kg/m3 vid Betongindustris fabrik i 
Linköping togs beslutet att minska fillermängden eftersom betongen ansågs vara för 
trögflytande. I och med minskningen av fillermängd till 140 kg/m3 samt 110 kg/m3 sänktes 
även andelen flytmedel till 85 % respektive 65 %. Dessa recept ansågs passa in bra till de nya 
målvärdena, SKB A samt SKB B. 
 
Resultaten från Linköping gav klara svar som visar att fillermängden 110 kg/m3 med 65 % 
flytmedel av grundreceptet ger en bra SKB A. Att låg fillerhalt ska vara fuktkänslig, som 
tidigare försök visat, kunde inte konstateras vid dessa laboratorieförsök. Däremot visade 
betongen upp bra resultat för både flytsättmått och T50. SKB A, som ska passa för gjutningar 
i lutning, har målvärden som inte är lätta att uppnå men receptet som föreslås i denna rapport 
har under ett flertal försök visat sig fungera.  
 
Fillerhalten 140 kg/m3 och 85 % flytmedel med receptet från Linköping gav bra och stabila 
resultat för SKB B. Resultaten var stabila runt 720mm i flytsättmått och kring 3 sekunder i 
T50, vilket visar att receptet går att lita på. 
 
Precis som vid försöken i Linköping så togs beslutet tidigt att minska fillerhalten även under 
laborationerna i Stockholm. Fillermängden 160 kg/m3 sänktes till 130 kg/m3 och 100 kg/m3 
samtidigt som andelen flymedel sänkts till 80 % respektive 65 %. Recepten ansågs då vara 
stabila och samtidigt klara av att uppfylla de nya målvärden som skulle uppnås. 
 
Fillermängden 100 kg/m3 verkar passa bäst till SKB A även om värdena för T50 är något för 
höga. Möjligen skulle fler variationer av vattenmängden eller flytmedlet kunna ge bättre 
resultat men en låg fillermängd verkar gälla för denna typ av betong. 
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Försöken med fillermängden 130 kg/m3 gav klara indikationer på bra resultat för gjutningar 
med SKB B. Både flytsättmått och T50 visar resultat som stämmer väl överens med uppsatta 
målvärden. Även i detta fall kan försök med andra vattenmängder testas, i första hand lägre 
fukthalt, för att om möjligt få ett bättre resultat. 
 
Efter laborationsförsöken i Linköping och Stockholm kan följande slutsatser dras; minskning 
av fillermängden och flytmedlet gav bäst resultat för de nya målvärden som ville uppnås. Ett 
flertal försök gjordes med snarlika blandningar som visade upp liknande resultat, vilket 
betyder att slutsatser kan dras från dessa försök. Laborationsförsöken vid LTU visade att låg 
fillermängd var fuktkänslig men så var inte fallet vid försöken i Linköping och Stockholm. 
Minskning av både fillermängd och flytmedel skulle betyda en minskad betongkostnad, vilket 
i sin tur skulle ge en minskning av totalkostnaden vid gjutningar och en annan anledning till 
användning av SKB. 

7.4 Förslag till framtida studier 
De senaste åren har man försökt kartlägga, analysera och vidareutveckla tekniken för 
utnyttjande av SKB inom anläggningsbyggandet. Detta är för att kunna leva upp till de hårt 
ställda kraven på låg global miljöbelastning och för att vidareutveckla arbetsmiljövänliga 
produktionsmetoder för gjutning med denna betong. En del utveckling återstår innan man helt 
har anpassat den självkompakterande betongen till att möta dagens behov.  Framtida 
forskning skall därför bidra med kunskap och metoder för att snabba på detta 
anpassningsarbete. Betydelsefulla och intressanta områden att undersöka och vidareutveckla 
redovisas här nedan:  
 
Eftersom att SKB är känsligare än traditionell betong bedrivs hela tiden forskning gällande de 
olika delmaterialens egenskaper och sammansättning, samt utveckling av testmetoder för att 
på ett säkert, enkelt och inte alltför kostsamt sätt kunna säkerställa SKB-blandningarnas 
kvalitet vid produktion. Forskningen har kommit en bra bit på vägen, men detta är något som 
alltid kan vidareutvecklas. 
 
I denna rapport har framsteg gjorts för att formulera olika betongrecept beroende på dess 
applikation, det vill säga i detta fall vilken brodel som skall gjutas. Denna studie är än så 
länge bara en bit på vägen, för att studien skall bli fullständig och metoden användbar vid en 
brobyggnation måste fler tester göras. Betongen måste testas mer på den aktuella 
betongfabriken samt att de olika betongrecepten skall testas i fullskaleförsök. Slutligen skulle 
de olika betongrecepten kunna användas vid gjutningar av exempelvis fundament till 
vindkraftverk där resultaten inte behöver vara lika exakta, så länge betongen uppfyller de krav 
som ställts.  
 
Under projektettiden har det visat sig att en minskning av fillermängden och flymedlet kan ge 
lika bra, om inte bättre, resultat för de typer av SKB som eftersträvas. Detta innebär framsteg 
för olika sorters gjutningar men även ekonomiska framsteg och är definitivt något som kunde 
utvecklas inom forskningen av SKB. Vid den ekonomiska jämförelsen mellan SKB och 
traditionell betong i denna rapport visade SKB upp en något högre betongkostnad men lägre 
hanteringskostnad. Om betongkostnaden skulle kunna minskas innebär det ett stort steg 
framåt för SKB ur ett ekonomiskt perspektiv.  
 
Ur miljösynpunkt finns det flera olika möjligheter som har upptäckts och kan vidareutvecklas. 
Att minska koldioxidutsläppen vid betongproduktionsprocessen är en viktig del och kommer 
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bland annat uppnås genom att återvinna betong, helt eller delvis ersätta komponenter i betong 
eller genom att kombinera olika avfallsmaterial för att uppnå olika egenskaper hos betongen.  
 
Betong är ett intressant byggnadsmaterial och det för hela tiden nya upptäckter. Sen några år 
tillbaka har det observerats att betong har en renande effekt på luftföroreningar i stadsmiljö. 
NOx-halterna i luften sätter sig på betongen där de omvandlas till oskadlig syra och spolas 
bort. Betong skulle av den här anledningen kunna användas i hårt trafikerade miljöer och i ett 
parkeringshus fungera som en NOx-uppfångare. Det här användningsområdet ligger kanske 
några år framåt i tiden och verkar inte ha fått sitt riktiga genombrott ännu, men det är helt 
klart något som bör utforskas! 
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Bilaga A. Provningsmetoder för SKB 
Följande provningsmetoder är skrivna efter dels laborationshandledning daterad 20060918 
för kursen Byggmateriallära 2008 vid LTU, Svenska Betongföreningens betongrapport nr.10 
från 2002, Kornfördelning laboratorieanvisningar del 4 1972 samt Cement och betong 
Institutets uppdragsrapport nr 99002. 

A.1 Flytsättmått och T50  
Eftersom SKB har hög viskositet kan inte traditionella sättmåttet mätas därför används 
flytsättmått och T50. Tillvägagångssättet är dock snarlikt sättmåttet. Flytsättmått är ett mått på 
betongens flytförmåga och det som mäts är provets utbredningsdiameter. T50 är måttet på hur 
fort betongen flyter (Betongrapport nr.10, 2002) och det som mäts är tiden det tar för provet 
att uppnå en utbredningsdiameter på 500 mm.  
 
Utrustning  
Sättkon  
Utbredningsbord med mått   
Tumstock  
Stoppur  
 
Utförande  
Båda metodernas genomförande är snarlika sättmåttets genomförande som används vid 
mätningar av traditionell betong. Skillnaderna är vad som mäts och vid dessa mätningar 
komprimeras inte betongprovet. Mätningen utförs på en 1 kvadratmeters kvadratisk platta, 
helst med yta av förzinkad plåt, där två cirklar görs. En för sättkonens placering och en för 
T50-måttet det vill säga en cirkel med 500 mm diameter. Sättkonen är av stål med 200 mm 
diameter i underkant, 100 mm diameter i överkant och med höjden 300mm.  
Plattan läggs ned plant med markeringarna uppåt vartefter konen placeras på utsatt plats och 
fylls med betongprovet. Ytan på plattan skall vara fuktad men inte blöt, konen ska också 
fuktad med vatten så att inte provet fastnar på insidan. Klockan startas samtidigt som 
sättkonen lyfts lodrätt uppåt och klockan stannas när provet omslutit 500 mm diameter. 
Vartefter flytningen avstannat tas flytsättmåttet och provet observeras för att notera eventuella 
separationstendenser.  
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A.2 V-tratt  
Mätningar av betongen med V-tratt ger indikationer på provets viskositet och i viss mån 
stabilitet (Betongrapport nr.10, 2002). Här mäts tiden som det tar för provet att rinna ur 
tratten.  
 
Utrustning  
V-tratt  
Stoppur  
Hink  
 
Utförande  
V-tratten är ofta av stålplåt med stativ och är formad som ett V med tillhörande stativ. Den 
rymmer ca 10,5 liter betong och underst på tratten återfinns skjutluckan som dras ur för att 
betongen skall rinna ut. 
Provtagningen börjas med att V-trattens insida spolas vartefter skjutluckan stängs. En 
behållare placeras under V-tratten för att ta upp den rinnande betongen. Vid 
laborationstillfället placerades behållaren för lufthaltsmätning under för att spara betong. V-
tratten fylls sedan upp till toppen med betong vartefter betongen får sätta sig i minst en minut. 
Ingen komprimering är nödvändig vid användande av SKB. Stoppuret startas så fort som 
skjutluckan öppnas och stannas när ljus ses från botten i tratten. Notera även om det blir 
temporär eller permanent blockering av betongen i tratten. Om blockering förekommer kan 
det vara indikationer på instabilitet (Betongrapport nr.10, 2002).  
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A.3 Lufthaltsmätning  
För att mäta betongens beständighet mot frostskador erfordras en mätning av blandningens 
lufthalt. Detta görs med en lufthaltsmätare som kan användas ute på byggnadsplatsen eller i 
laboratorium. Lufthalten mäts i procent och jämförs mot rekommenderade värden.  
 
Utrustning  
Lufthaltsmätare  
Vattenflaska med tapp  
 
Utförande  
Lufthaltsmätaren skall vara rengjord och kontrollerad att den är tät innan påfyllning sker med 
betong. Vid användandet av traditionell betong skall den fyllas upp till hälften och sedan 
blandas eller vibreras vartefter den fylls för att garantera att provet är komprimerat. Då SKB 
används som i fallet vid den aktuella laborationen fylls behållaren till bredden vid ett tillfälle 
utan vibrering. När behållaren är fylld torkas överbliven betong av på sidorna för att garantera 
mätarens täthet. Sedan sätts locket på och vatten sprutas sedan in i en av de två ventilerna på 
sidan av locket. Då behållaren är full rinner överblivet vatten ut ur andra ventilen och dessa 
stängs. Trycket pumpas upp till nollan på mätklockan med hjälp av den runda spaken på det 
övre locket och sedan släpps övertrycket ut. Värdet på lufthalten går nu att läsa av på 
mätklockan (Laborationshandledning, 2006). 
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A.4 Koncentrisk cylinderviskometer 
Viskometern är en maskin som används i laboratorium tillsammans med en dator som mäter 
betongens flytgränsspänning och den plastiska viskositeten. Dessa två parametrar används för 
att bestämma betongens arbetbarhet. Flytgränsspänningen är den skjuvspänning som erfordras 
för att betongen skall börja flyta och den plastiska viskositeten anger hur lätt betongen flyter 
när den är i rörelse.  
 
Utrustning  
Viskometer  
Dator  
Tumstock  
 
Utförande  
Viskometerns yttre cylinder fylls med tillräcklig mängd betong, mängden betong korrigeras i 
efterhand. Cylindern med betong förs in under den inre cylindern som är fäst i viskometern. 
Den inre cylindern har blad som betongen, med hjälp av den roterande yttre cylindern, pressas 
emot. Maskinen startas genom datorn och den inre cylindern sänks ned i den yttre och datorn 
beräknar hur mycket skjuvkraft som erfordras för att rotera den yttre cylindern. Detta görs 
stegvis i olika rotationshastigheter. Datorn räknar ut sambandet mellan rotationshastigheten 
och vridmomentet.  
Efter mätning av de inblandade delarnas geometri kan storheterna skjuvspänning, τ [Pa] och 
skjuvhastighet, γ [Pa*s] tas fram. Dessa plottas i ett diagram där en linje dras efter erhållna 
värden. Genom denna linje erhålls flytgränsspänningen, τ0 och den plastiska viskositeten, μ. 
Flytgränsspänningen är skjuvspänning då skjuvhastigheten är initierad och den plastiska 
viskositeten är skjuvspänningskomponenten i den plottande linjens lutning.  
SKB ger en relativt låg flytgränsspänning då den skall kunna flyta fritt utan tillförd energi och 
den ger en hög plastisk viskositet för att grövre ballast inte skall separera (Cement och betong 
institutet, 1999). 
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Bilaga B. SKB laborationer 
Recepten är ursprungligen framtagna av Betongindustri i Norrköping, Linköping samt 
Stockholm. Laborationerna utfördes med blandningar på 30 eller 50 liter där vattenmängden 
och fillermängden varierades.  

B.1 Grundrecept  
En låg fillermängd sattes till 110 kg/m3 och en hög sattes till 170 kg/m3 för recepten från 
Norrköping och Linköping medan receptet från Stockholm varierades från 160 kg/m3 till 100 
kg/m3. Vattnet varierades från -1 % till +1 % för alla grundrecept.  

 
Tabell B.1.1 Grundrecept från fabrik i Norrköping 
  Mängd  Fabrikat 
Anläggningscement 430 kg Cementa 
Vatten  184,9 kg Kranvatten 
Vct 0,43   
Ballast 0-4 846 kg   
Ballast 8-16 813 kg   
Filler  170 kg Limus 40 
Flyttillsatsmedel 1,50 % CemFlux Bro 
Luftporbildare  0,06 % MicroAir 

 
Tabell B.1.2 Grundrecept från fabrik i Linköping 
 Mängd Fabrikat 
Anläggningscement 420 kg Cementa 
Vatten 168 kg Kranvatten 
Vct 0,4   
Ballast 0-8 902 kg   
Ballast 8-16 680 kg   
Filler 170 kg Limus 40 
Flyttillsatsmedel 1,70 % CemFlux Bro 
Luftporbildare 0,06 % MicroAir 

 
Tabell B.1.3 Grundrecept från fabrik i Stockholm 
 Mängd Fabrikat 
Anläggningscement 430 kg Cementa 
Vatten 178 kg Kranvatten 
Vct 0,4   
Ballast 0-8 990 kg   
Ballast 8-16 595 kg   
Filler 160 kg Limus 40 
Flyttillsatsmedel 1,81 % Sikament 56 
Luftporbildare 0,19 % MicroAir 
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B.2 Kornfördelning 
Kornfördelningskurvor används inom betongindustrin för att kontrollera att material som 
används uppfyller ställda krav. Kravet för grus (0-8 mm) vid betongframställning är att 12-16 
procent av provet bör passera 0,25 mm sikten.  

Utrustning  
Siktmaskin  
Våg  
Mikrovågsugn  
Ugnssäker form  
Siktdukar med storlek 16; 8; 4; 2; 1; 0,5; 0,25; 0,125; 0,071 mm  

Utförande  
För att genomföra en beräkning av kornfördelningen tas ca 1000g grus ur det välomrörda 
ballastmaterialet. Sedan torkas provet innan det placeras i sikten. Efter att sikten skakat provet 
i 15 minuter vägs innehållet som stannar på varje siktduk. Slutligen förs mätvärdena in i ett 
Excel program som beräknar och plottar en graf över passerande mängd material vid varje 
siktduk (Kornfördelning, 1972) 
 
För att kunna jämföra utseendet på kornfördelning i ballast fraktionerna från Norrköping och 
Linköping siktades båda materialen. Resultatet från siktningarna jämfördes sedan med 
original kurvorna från Betongindustris fabrik i Norrköping och Linköping. Ballasten från 
Stockholm siktades även på Betongindustris fabrik i Hammarby. 
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SIKT PROTOKOLL, Norrköping 
 
Metod: Torrsikt 
Provdatum: 2008-10-14 
Provbenämning: 0-4 Norrköping 
Total provmängd: 680 g 
Mängd < 20 mm: 100 % 
 
 
Maskvidd Kvarstannad mängd Passerad mängd av den totala 
mm g g % 
63 0,00 674,00 100,00 
31,5 0,00 674,00 100,00 
20 0,00 674,00 100,00 
11,2 0,00 674,00 100,00 
5,6 0,00 674,00 100,00 
2 203,00 471,00 69,88 
1 172,00 299,00 44,36 
0,5 103,00 196,00 29,08 
0,25 59,00 137,00 20,33 
0,125 45,00 92,00 13,65 
0,063 38,00 54,00 8,01 
Passerat 0,063 54,00 0,00 0,00 
Dammförlust 6,00 
Summa 674,00 
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Figur B.1.1 Jämförelse mellan siktkurva från Complab, LTU och Betongindustri, Norrköping 
 

 
Figur B.1.2 Erhållen siktkurva från Betongindustris fabrik i Norrköping 
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SIKT PROTOKOLL, Linköping 
 
Metod: Torrsikt 
Provdatum: 2008-11-07 
Provbenämning: 0-8 Norrköping 
Total provmängd: 839 g 
Mängd < 20 mm: 100 % 
 
 
Maskvidd Kvarstannad mängd Passerad mängd av den totala 
mm g g % 
63 0,00 831,00 100,00 
31,5 0,00 831,00 100,00 
20 0,00 831,00 100,00 
11,2 0,00 831,00 100,00 
5,6 13,00 818,00 98,44 
2 247,00 571,00 68,71 
1 173,00 398,00 47,89 
0,5 126,00 272,00 32,73 
0,25 120,00 152,00 18,29 
0,125 126,00 26,00 3,13 
0,063 25,00 1,00 0,12 
Passerat 0,063 1,00 0,00 0,00 
Dammförlust 8,00 
Summa 831,00 
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Figur B.1.3 Jämförelse mellan siktkurva från Complab, LTU och Betongindustri, Linköping 

 

 
Figur B.1.4 Erhållen siktkurva från Betongindustris fabrik i Linköping 
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SIKT PROTOKOLL, Stockholm 
 
Metod: Torrsikt 
Provdatum: 2009-02-12 
Provbenämning: 0-8 Stockholm 
Total provmängd: 502 g 
Mängd < 20 mm: 100 % 
 
 
Maskvidd Kvarstannad mängd Passerad mängd av den totala 
mm g g % 
63 0,00 500,00 100,00 
31,5 0,00 500,00 100,00 
11,2 0,00 500,00 100,00 
5,6 15,00 485,00 97,00 
4 135,00 350,00 70,00 
2 80,00 270,00 54,00 
1 85,00 185,00 37,00 
0,5 75,00 110,00 22,00 
0,25 65,00 45,00 9,00 
0,125 30,00 15,00 3,00 
0,063 10,00 5,00 1,00 
Passerat 0,063 5,00 0,00 0,00 
Dammförlust 2,00 
Summa 500,00 
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Figur B.1.5 Siktkurva från Betongindustris fabrik i Stockholm 
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B.3 SKB resultat 
Efter ett antal tester av grundreceptet från Norrköping togs ett så kallat nollrecept fram där 
betongen ansågs vara stabil utifrån T50 och flytgränsspänning. Nollreceptet innehöll 75 % av 
flytmedlet från Norrköpings grundrecept och baserades på fillerhalten 170 kg/m3. Resultatet 
redovisas i tabellen nedan. Alla dessa försök ägde rum på Complab, LTU. 

 
Tabell B.3.1 Resultat från försöken med receptet från Norrköping 

Nr. Blandning Fukthalt [%] T50 [s]   Flytsättmått [mm] V-tratt [s] τ0 [Pa] My [Pas] 
1 Fillermängd 110 kg/m3 Original 2,1 730 5,5 54,44 66,68 
2 Fillermängd 140 kg/m3 Original 2,6 670 4,9 138,81 71,48 
3 Fillermängd 170 kg/m3 Original 3,5 620 4,5 381,47 137,95 
4 Fillermängd 140 kg/m3 -0,5 3,4 630 5,1 108,67 64,81 
5 Fillermängd 170 kg/m3 -0,5 4,5 600 5,6 355,04 75,06 
6 Fillermängd 110 kg/m3 +0,5 2,0 740 4,1 78,58 68,1 
7 Fillermängd 110 kg/m3 -1,0 2,8 690 4,1 65,65 49,75 
8 Fillermängd 140 kg/m3 +1,0 2,8 690 4,9 79,19 94,78 
9 Fillermängd 170 kg/m3 +1,0 2,8 680 4,4 93,62 96,82 

 
För att anpassa mängden flytmedel och för att allmänt få känna lite på de grundrecept som är 
framtaget av Betongindustri i Linköping utfördes en mängd kontrollblandningar. Nollrecept 
fastställdes då betongen ansågs vara stabil utifrån T50 och flytgränsspänning. Nollreceptet 
innehöll 70 % av flytmedlet från Linköpings grundrecept och baserades på fillerhalten 170 
kg/m3. Resultatet från försök med nollreceptet som bas redovisas i Tabell B.3.2 nedan. 

 
Tabell B.3.2 Resultat från försöken med receptet från Linköping 

Nr. Blandning Fukthalt [%] T50 [s]   Flytsättmått [mm] V-tratt [s] τ0 [Pa] My [Pas] 
1 Fillermängd 110 kg/m3 Original 2,4 740 5,4 32,7 56,1 
2 Fillermängd 140 kg/m3 Original 2,9 710 5,6 77,3 45,6 
3 Fillermängd 170 kg/m3 Original 4,4 660 6,1 143,3 49,4 
4 Fillermängd 140 kg/m3 -0,5 2,5 720 5,5 79,6 47,2 
5 Fillermängd 170 kg/m3 -0,5 3,6 680 7,2 81,4 49,3 
6 Fillermängd 110 kg/m3 +0,5 3,4 700 4,9 20,2 49,6 
7 Fillermängd 110 kg/m3 -1,0 2,5 730 4,9 22,1 48,0 
8 Fillermängd 140 kg/m3 +1,0 2,8 720 5,7 75,0 43,9 
9 Fillermängd 170 kg/m3 +1,0 4,5 680 5,1 88,6 45,0 

 
I rapporten visas sambanden mellan olika provningsmetoder, hur de påverkas av en varierad 
fillermängd och lufthalt. Här nedan är ännu ett exempel på hur detta kan illustreras grafiskt.   
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Figur, Norrköping 
Här nedan illustreras sambanden mellan fillermängden och de olika provningsmetoderna med 
hjälp av linjediagram. 
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Figur B.3.1 Samband mellan fillermängd och T50 
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Figur B.3.2 Samband mellan fillermängd och flytsättmått 
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Figur B.3.3 Samband mellan fillermängd och V-tratt 
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Figur B.3.4 Samband mellan fillermängd och flytgränsspänning 
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Figur B.3.5 Samband mellan fillermängd och plastisk viskositet 
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Figur, Linköping 
Här nedan illustreras sambanden mellan fillermängden och de olika provningsmetoderna med 
hjälp av linjediagram.  
 

Fillermängd/T50

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

100 120 140 160 180

Fillermängd [kg/m3]

T5
0 

[s
] Högre vattenmängd

Ordinarie vattenmängd

Lägre vattenmängd

 
Figur B.3.6 Samband mellan fillermängd och T50 
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Figur B.3.7 Samband mellan fillermängd och flytsättmått 
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Figur B.3.8 Samband mellan fillermängd och V-tratt 
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Figur B.3.9 Samband mellan fillermängd och flytgränsspänning 
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Figur B.3.10 Samband mellan fillermängd och plastisk viskositet 
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På fabriken i Linköping kontrollerades flytsättmått, T50, lufthalt och temperatur. Flytmedel, 
fillermängd och fukthalten varierades.  

 
Tabell B.3.3 Resultat från försök på fabriken i Linköping 

Blandning 
Fukthalt 
[%] 

Temperatur 
[Co] 

Lufthalt 
[%] 

Andel flytmedel 
[%] 

T50 
[s]   

Flytsättmått 
[mm] 

Fillermängd 140 kg/m3 -1,0 - - 85 3,3 720 
Fillermängd 140 kg/m3 Original 21, 5 - 85 2,9 730 
Fillermängd 140 kg/m3 +1,0 - - 85 3,4 720 
Fillermängd 140 kg/m3   21, 5 - 85 2,9 760 
Fillermängd 140 kg/m3   19 4,5 77 8,4 670 
Fillermängd 140 kg/m3   - - 80 7,2 680 
Fillermängd 110 kg/m3   15,8 7,2 60 3,7 740 
Fillermängd 110 kg/m3   - - 55 - - 
Fillermängd 110 kg/m3   - - 60 5,2 550 
Fillermängd 110 kg/m3   - - 65 3,8 620 
Fillermängd 110 kg/m3   - - 70 2,1 710 
Fillermängd 110 kg/m3 -1,0 - - 65 3,4 690 
Fillermängd 110 kg/m3 Original - - 65 3,3 650 
Fillermängd 110 kg/m3 +1,0 - - 65 3,0 630 

Fillermängd 110 kg/m3 +1,0 - - 65 2,8 610 
 
Kommentarer till varje SKB blandning: 
 
Nr Kommentar 
1 Bra betong, möjligen lite blöt 
2 Bra betong, möjligen lite blöt 
3 Bra betong, möjligen lite blöt 
4 För blöt 
5 För seg 
6 Fortfarande för seg  
7 Ljusa ränder, bubblar  
8 För seg, inget T50 eller flytsättmått 
9 Dålig rörelse, seg  
10 Bra betong 
11 Snabb, inga bubblor, stenar följer med  
12 Bra betong, varken separation eller bubblor 
13 Bra betong, varken separation eller bubblor 
14 Bra betong, varken separation eller bubblor 
15 Bra betong, snabbare och sämre flyt 
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I Stockholm utfördes en liknande försöksserie som vid försöken på fabriken i Linköping. Det 
skiljer en del mellan grundrecepten från Norrköping, Linköping och Stockholm vilket kan ses 
i avsnitt B.1 sidan 51.  
 
Vid försöken på Betongindustris fabrik i Stockholm kontrollerades i huvudsak flytsättmått 
och T50, och vid ett tillfälle mättes även lufthalten. I övrigt varierades mängden flytmedel, 
fillermängd och fukthalten. Resultat från laborationer i Stockholm kan ses här nedan i Tabell 
B.3.4. 

 
Tabell B.3.4 Resultat från försök på fabriken i Stockholm 

Datum Blandning 
Fukthalt 
[%] 

Lufthalt 
[%] 

Andel flytmedel 
[%] 

T50 
[s]   

Flytsättmått 
[mm] 

2009-02-11 Fillermängd 160 kg/m3 - 3,3 100 6,2 730 
2009-02-11 Fillermängd 130 kg/m3 - - 100 3,7 800 
2009-02-11 Fillermängd 100 kg/m3 - - 75 3,0 760 
2009-02-11 Fillermängd 100 kg/m3 - - 75 4,6 710 
2009-02-11 Fillermängd 100 kg/m3 -1,0 - 65 4,5 600 
2009-02-11 Fillermängd 100  kg/m3 Original - 65 3,4 660 
2009-02-11 Fillermängd 100 kg/m3 +1,0 - 65 3,8 600 
2009-02-11 Fillermängd 130 kg/m3 -1,0 - 80 3,3 710 
2009-02-11 Fillermängd 130 kg/m3 Original - 80 3,2 750 

2009-02-11 Fillermängd 130 kg/m3 +1,0 - 80 3,9 730 
 
Kommentarer till varje SKB blandning: 
 
Nr Kommentar 
1 Seg, men mycket rörelse 
2 Lätt separation, lite bubblig 
3 Möjligen bubblor, bra betong 
4 Bra betong 
5 Lite för seg, bra betong 
6 Mycket bra betong, robust 
7 Bra betong 
8 Bra värden 
9 Ser fin ut, bra betong, högt flytsättmått 
10 Fin betong, mycket rörelse 
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B.4 Resultat från provning av SKB vid brogjutning 
Mottagningskontroll utfördes på de tre första lassen av totalt tio vid brogjutningen i Mörtlösa 
utanför Linköping. Detta enligt gjutningshandlingar för leverans av SKB.   

 
Tabell B.3.3 Resultat från prover på arbetsplatsen i Mörtlösa utanför Linköping 

Bil 
T50 
[s] 

Flytsättmått 
[mm] 

Lufthalt 
[%] Kommentar 

1 5,8 680 6,0 Bra SKB, seg i konsistensen och stenarna följer med ut till kanten  
2 6,2 680 4,8 " 
3 4,0 700 6,5 " 
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Bilaga C. Fotoalbum 
Foton tagna vid brogjutning av bottenplattor i Mörtlösa, Linköping 2008-12-16 samt foton 
från laboratorieförsök med SKB 
 

 
Bild C.1.1 Gjutning av den första bottenplattan 
 

 
Bild C.1.2 Totalt fyra yrkesarbetare fanns på plats vid gjutningen. 
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Bild C.1.3 Fotot visar form och armering av bottenplatta. 
 

 
Bild C.1.4 SKB pumpades i formen var tjugonde minut. 
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Bild C.1.5 Närbild av en lyckad gjutning med SKB 
 

 
Bild C.1.6 Formsättning för nästa gjutning med SKB i Mörtlösa utanför Linköping 
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Bild C.1.7 Formvirket ligger i travar på arbetsplatsen i Mörtlösa utanför Linköping 
 

 
Bild C.1.8 Flytsättmått och T50 testas på laboratoriet i Stockholm  
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Bild C.1.9 Resultatet av en bra SKB blandning från laboratoriet i Stockholm 
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