
EXAMENSARBETE

Självkompakterande betong

Mattias Sundén

Högskoleexamen
Bygg och anläggning

Luleå tekniska universitet
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser



Självkompakterande betong  Sida 2 
 

Förord 
 
Examensarbetet ingår som en del av min utbildning på programmet Bygg och Anläggning 
vid Luleå Tekniska Universitet.  
Intresset för ämne väcktes under min 7-månadespraktik på NCC i Vitåforsgruvan där SKB 
används i stor utsträckning.  
 
Anledningen till att jag valde att skriva om detta område var att jag själv aldrig hade gjutit 
med självkompakterande betong utan bara använt mig av traditionell betong.  
 
Vill passa på att rikta ett stort tack för hjälpen med detta arbete till: 
 
Skanska betong i Luleå 
NCC Anläggning (Vitåfors) 
 
Mattias Sundén 2011-10-31 
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Sammanfattning 
 
SKB har funnits i världen från sent 80-tal men till Sverige kom den först på mitten av 90-
talet. Idag utförs endast 10-15% av alla gjutningar med SKB vilket jag tycker är konstigt 
med tanke på alla fördelar som finns med denna betong. 
Detta examensarbete tar upp fördelar och nackdelar med självkompakterande betong 
kontra traditionell betong. 
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Självkompakterande Betong 
 

 
 

Omkring år 1990 utvecklade man självkompakterande betong i Japan. Ungefär 5 år senare 
kom produkten till Sverige vilket gjorde oss till ett av det första europeiska länderna som 
började använda SKB. 
Nuförtiden utförs ca 10-15% av alla gjutningar i Sverige med SKB, denna siffra ökar för 
varje år när man inser alla fördelar som finns. 
 
Självklart kan man göra som man gjort i alla tider och vibrera betongen. Men detta 
moment är både arbets- och tidskrävande, medför hög bullernivå och risken för 
vibrationsskador är stor.  
Med en vanlig betong krävs vibrering för att betongen skall flyta ut och kompaktera sig. 
Självkompakterande betong, SKB, har mycket god flytförmåga och har lätt att flyta ut i 
formen utan någon vibrering. SKB används mycket under jord i gruvor där det ofta är för 
trångt att komma åt att vibrera.  
 
Den självkompakterande betongen är så lättflytande att den flyter ut och omsluter 
armeringen och alla hinder i formen mycket bra. Betongens flytförmåga kan mätas som 
betongens slutliga utbredning vid test av flytsättmåttet.(Visas senare i arbetet)  
 
Svensk byggindustri kommer att fortsätta använda självkompakterande betong och 
användningen kommer att öka tack vare besparade arbetsmoment. Detta märks främst 
genom att det kräver färre personer till gjutningarna vilket frigör mer arbetskraft till andra 
arbetsmoment på bygget. 
 
Att gjuta med SKB innebär även en tidsvinst.  Tidsvinsten beror givetvis på vilken sorts 
gjutning man genomför men vid gjutning av ett betongvalv kan tidsvinsten reduceras med 
hela 40 %. 
Detta medför självklart att man kan genomföra betydligt större gjutetapper varje dag. 
Uttorkningstiden är också kortare på SKB kontra traditionell betong. 
 
Om man genomför en vägg gjutning med SKB krävs det betydligt mindre efterarbete på 
den färdiga betongväggen än om man gjuter med traditionell betong. (Gjutsåren minskar) 
Detta på grund av den goda flytförmågan som gör att betongen fyller formen på ett 
tillfredställande sätt. 



Självkompakterande betong  Sida 6 
 

 
SKB har även god påverkan på arbetsmiljön på arbetsplatsen.  
Genom att vibrationsmomentet i betonggjutningarna helt kan tas bort förbättras 
arbetsmiljön väsentligt.  
Statistik från Arbetsmiljöverket visar att betongarbetare kommer på tredjeplats av alla 
yrkesgrupper avseende inrapporterade hand och arm relaterade vibrationsskador i Sverige. 
Vad gäller anmälda belastningsrelaterade sjukskrivningar inom byggbranschen ligger de 
överst på listan. Om de flesta traditionella betong-gjutningarna skulle ersättas med SKB 
skulle denna negativa statistik drastiskt minska.  
 
Vibrationerna orsakar skador som avdomnade vita fingrar, sämre rörelseförmåga, även 
skador på ryggraden kan förekomma.  
Bullernivån reduceras med 50 % ca 10db, detta medför en säkrare och trivsammare 
arbetsplats.
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Kort sammanfattning 
 
Fördelar  

- Mindre arbetsbelastning 
- Färre mantimmar 
- Bättre ekonomi 
- Bättre vid trånga och svåråtkomliga utrymmen 
- Bättre arbetsmiljö 

 
 

 
Nackdelar 

- Högre formtryck 
- Sämre vid golvgjutningar där fall mot brunnar ska göras pga. den lösa konsistensen. 
- Svår att hålla jämn konsistens vid leveranser. Lätt att den separerar ballast och 

cementpastan. 
 
(Fördelarna och nackdelarna är vad jag har upplevt själv på arbetsplatserna) 
 
 
Några exempel på stora projekt som helt eller delvis har genomförts med SKB. 
Ericsson i Norrköping 
Elmia Jönköping 
Polishus i Linköping 
NCC:s huvudkontor i Solna 
Kista Science Tower 
Hammarby Sjöstad, Stockholm 
Södra länken i Stockholm 
Grindtunneln på E6:an, norr om Uddevalla 
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Kostnad 
 
SKB är betydligt dyrare vid inköp men genom effektivare gjutningar och minskat 
efterarbete blir totalkostnaden väsentligt lägre än med traditionell betong. 
En till kostnad som man inte behöver räkna med är vibratorstav som ofta hyrs in för varje 
gjutning. Men det allra viktigaste av allt är trots allt att företaget minskar sjukskrivningarna 
på betongarbetarna och detta är en stor kostnadsvinst för företagen. 
 
 
Några prisexempel på SKB kontra vanlig traditionell betong nedan: 
 
Kvalite Traditionell betong SKB VCT

C28/35 1057:‐ 1300:‐ 0,55

C40/50 1252:‐ 1450:‐ 0,4

C25/40 1120:‐ 1351:‐ 0,55  
 
Kvalitén C28/35 används t.ex. till grundsulor, Pålplintar. 
Kvalitén C40/50 används t.ex. till Socklar, lastkajer, p-däck. 
Kvalitén C25/40 är den vanligaste betongen som används till bjälklag och väggar. 
 
Pris skillnad på SKB 
C28/35 +243kr/m3 
C40/50 +200kr/m3 
C25/40 +231kr/m3 
Alla priser är exkl. moms 
 
Jag anser att denna prisskillnad inte är nog stor för att välja traditionell betong eftersom att 
fördelarna är så pass många med SKB.  
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Recept 
 
Den tyngre ballasten hålls flytande genom den geléartade konsistens som skapas med hjälp 
av moderna flyttillsatsmedel. Normalt levereras den i betongklassen (SF1, SF2, SF3) 
 
 
Allmänt 
När man tillverkar betong så pratar man om ballast istället för grus och sten men i själva 
verket är det exakt samma sak. 
 
 
Ballastindelning 
Sten        > 8mm 
Fingrus   ≤ 8mm 
Sand       ≤ 4mm 
Filler      ≤ 0,125mm 
 
För att ballasten ska vara användbar måste den uppfylla vissa krav. Man jämför olika 
ballaster och bedömer dess egenskaper som gradering, vattenbehov, maximal stenstorlek 
osv. Ballastens finmaterialhalt har betydelse för betongens arbetbarhet, vattenseparation, 
pumpbarhet och sugbarhet vid vakuumbehandling.                                                                         
 
 
Gradering 
Störst betydelse för framställningen av en stabil betongmassa med god arbetbarhet beror på 
sanden och fingrusets gradering. För att bestämma ballastens gradering kör man den 
genom en sikt (se bild nedan). Proceduren går till så att man lägger i ballasten i sikten som 
består av flera olika lager med mindre och mindre maskvidd ju längre ner i den man 
kommer. Sedan vibreras sikten så att ballasten ramlar så långt ner som möjligt. Efter detta 
väger man innehållet i varje sikt och räknar ut hur många procent detta motsvarar.  
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Värdena man får fram vid invägningen av varje sikt för man in i ett siktdiagram enligt 
nedan.  

 

 
 
 
Filler 
Ballasten som passerar 0,125 mm räknas som filler. Den har betydelse för betongens 
sammanhållning, vettenseparation och lufthalt. Men även betongens hållfastighet påverkas 
av fillerhalten. 
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Flytsättmått 
 
 
 

 
SKB kräver provtagning av flytsättmått. En sättkon fylls utan att stöta betongen. Låt 
betongen ”vila” en liten stund innan konen lyfts och betongen får flyta ut. Som underlag 
har man en skiva där man kan ha ritat en cirkel med ca 500 mm diameter. När betongen 
flutit ut mäts betongmassans utbredning = flytsättmått.  
 
En bra SKB av klass SF1 bör ha ett flytsättmått på ca 500-650 mm och får inte visa tecken 
på separation. 
 

 Flytsättmått (SF-klasser) 
 

- SF 1: 550 - 650 mm 
- SF 2: 660 – 750 mm 
- SF 3: 760 – 850 mm 

 
Viskositet (t500) 
 
-VS 1: < 2,0s 
-VS 2  > 2,0s 
VS 1 Rekommenderas i tätarmerade konstruktioner och ger oftast bäst ytfinish. 
VS 2 Bidrar till minskat formtryck. Dock kan ytfinishen bli sämre och SKB:n blir allt 
känsligare för gjutuppehåll 
 
SF 1: Lämplig för plattor, fundament, pålar, tunnlar 
SF 2: Lämplig för väggar, pelare 
SF 3: Lämplig för vertikala konstruktioner som är väldigt tätt armerade, i konstruktioner 
som har en överform. Denna klass kan också förväntas ge bäst väggytor. 
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Passeringsförmåga 
 
Betongens förmåga att passera och omsluta hårt armerade konstruktioner är väldigt viktigt, 
detta studerar man i en så kallad L-låda eller även kallad L-Box.  
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Källförteckning 
 
www.skanska.se 
www.sis.se 
Arbetsmiljöverket 
Skanska Betong Luleå 
Betonghandboken 


