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 Förord I  

Förord 
Detta examensarbete är en del i utbildningen till civilingenjör inom Väg- och 
Vattenbyggnadsteknik vid Luleås Tekniska Universitet, LTU, avdelningen för 
konstruktionsteknik med Mats Emborg som examinator. Examensarbetet initierades och 
är knutet till Vägverket Region Norr, Teknikavdelningen med Erik Vallin som 
handledare. 
 
Jag gick ut Väg- och Vatten 1997 och examensarbetet från då, har blivit liggande nästan 
klart i många år. Jag tog kontakt med Vägverket Region Norr våren 2003 för att hitta ett 
nytt examensarbete, och fick påbörja detta om slitbetong på broar. En av fördelarna är 
att jag har arbetat med broar, sett ur entreprenörens synvinkel, under alla åren efter 
högskolan. 
 
Ett personligt tack vill jag rikta till Hans-Olof Johansson på Testlab vid LTU. Utan dig 
hade jag blivit gråhårig vid framtagandet av betongreceptet. 
 
Min handledare på Vägverket Region Norr, Erik Vallin har med sitt engagemang och 
intresse hjälp till mycket. Tack! 
 
Ett stort tack riktas även till Thomas Österberg, Vägverket Produktion och Mats 
Emborg, LTU som har på ett entusiastiskt sätt har stöttat och hjälpt mig både stora och 
små frågor, tack! 
 
Alla Ni berörda på Vägverket med Margareta Berglund i spetsen - känn Er delaktiga. 
Detta gäller även pensionären K-G Forsén. Ni alla har bidragit med en omfattande 
erfarenhetsåterföring som jag fått ta del av.  
 
Vägverket Produktion, Roger Kinnunen och hans arbetslag har varit till mycket stor 
hjälp! Det var roligt och lärorikt. Gerhard Barrestål och hans arbetslag likaså! Bo-
Lennart Nilsson, gav mig grunden för arbetsbeskrivning och gjutningsförfarande. Tack! 
 
Betongfabriken, Västerbottens Byggbetong, med Jörgen Åström i spetsen har visat ett 
stort engagemang och varit till stor hjälp. Tack! 
 
NCC, med Ivan Ragnarsson och hans arbetslag vid gjutning av bron vid Skivsjön, 
Västerbotten visade mig hur en bra direktgjuten ”vanlig” slitbetong skall utföras. Tack 
för gästfriheten! Ett speciellt tack till de tre starka killarna som knuffade igång min bil! 
 
Tack till Tremix i Stockholm som engagerat sig i gjutningsutrustning och Skanska i 
Skellefteå och Klas Marklund som visade mig den mytomspunna rullen. Även tack till 
några leverantörer, Kallax Grus & Betong och Piteås Grus & Makadam Industrivaror 
AB. 
 
Tack även till klippan Peter och vännen Gustaf för engagemang utöver det vanliga! 
 

Luleå 2004 
Charlotta Jannok
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Abstract 
Swedish Road Administration constructs bridges for a value of over 500 million 
Swedish kronor (SEK) annually. Damages to the top surface can cause damage to other 
parts of the structure that will require repair. Multiple layers of Tarmac on a 
waterproofing layer are the most common surfacing on bridges today. 
 
A surfacing with a strong wear resistance, low maintenance and a long lifespan should 
be chosen. The surfacing also needs to be chosen with traffic intensity and the 
geographical differences in mind. Directly cast concrete surfacing replaces both the 
tarmac and the waterproofing. This method eliminates the risk of discrepancies in the 
waterproofing and gives a low frequency maintenance cycle compared to the tarmac.  
 
One of the goals of the report is to develop a concrete mix and a methodology for in-situ 
poured self-compacting steel fibre reinforced concrete surfacing. Another aim is to 
improve the current method for pouring steel fibre reinforced concrete road surfacing. 
The build up to this report was created through literature studies, by summarizing the 
current standards, through interviews and experience feedback.  A study of pours with 
traditional steel fibre reinforced concrete was carried out, together with several different 
mixes of self-compacting concrete.  
 
A trial pour and a full scale “mock-up” was made with the self compacting concrete  
A simple time-cost comparison has been made between self-compacting concrete 
surface and traditional tarmac and it clearly shows a benefit towards the self-compacting 
concrete surface. In this examination report a concrete mix and a method statement for 
in-situ cast self compacting steel fibre reinforced concrete surface have been created and 
the current method for pouring steel fibre reinforced concrete surfacing has been 
improved. 
 
The report can also be used as a support for future projects with concrete surfacing. By 
studying it future mistakes and discrepancies could hopefully be avoided. For beginners 
in concrete mix development an illustrated walkthrough is given and advice and 
considerable pointers are also given for procurement departments.  
 
As a conclusion to this report I am of the opinion that concrete surfacing on bridges 
using self compacting concrete is worth considering particularly here in the north of 
Sweden. With large areas of the country where both inspections and maintenance works 
demand long travels, and where the climate requires spiked/studded car tires during a 
major part of the year, together with high traffic intensity, a self compacting concrete 
surfacing is recommended!  
 
Use of self compacting concrete must be executed with proper management and 
feedback together with the proper concrete mix. Lack of management and 
incomplete quality control will in most cases lead to an inferior quality compared 
to traditionally tarmac surfacing.
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Sammanfattning 
Vägverket bygger broar för över 500 miljoner kronor per år. Skador i beläggningen 
orsakar många andra skador på brokonstruktionen så att även den måste repareras. Den 
vanligaste beläggningen på broar är idag olika lager av asfalt på ett tätskikt som skall 
skydda betongen.  

Det bör här väljas en beläggningstyp som tål slitage på ett bra sätt, som kräver lågt 
underhåll och har en lång livslängd. Beläggningstypen skall även anpassa sig till de 
geografiska förutsättningarna och mängden trafik.  

Direktgjuten betongbeläggning ersätter både asfalt och broisolering. Därmed eliminerar 
man både riskerna med brister/skador i en broisolering man inte kan inspektera okulärt 
samt undviker en relativt sett underhållsintensiv asfaltbeläggning. 

Ett syfte med examensarbetet är att ta fram betongrecept och arbetsmetodik för 
självkompakterande direktgjuten stålfiberarmerad slitbetong, självkompakterande 
slitbetong. Ett annat syfte är att även förbättra arbetsmetodik för direktgjuten 
stålfiberarmerad slitbetong. Avsikten är att ge ett verktyg för upphandling och styrning 
av entreprenader med denna typ av beläggning. 

Arbetet skedde dels genom litteraturstudie, sammanfattning av gällande normer, 
intervjuer och erfarenhetsåterföring. Studie av gjutningar med ”vanlig” stålfiberarmerad 
slitbetong skedde och dessutom utfördes med självkompakterande slitbetong ett antal 
betongblandningar, en provgjutning och ett fullskaleförsök. 

En enkel kostnads- och tidsjämförelse vid byggnation har gjorts mellan 
självkompakterande slitbetong och traditionell asfaltbeläggning och denna visar till en 
klar fördel för självkompakterande slitbetong. 

I detta examensarbete har betongrecept och arbetsmetodik för självkompakterande 
direktgjuten stålfiberarmerad slitbetong, självkompakterande slitbetong tagits fram. 
Även har arbetsmetodiken för direktgjuten stålfiberarmerad slitbetong, vanlig slitbetong 
förbättrats.  
 
Rapporten kan även användas som en hjälp till nästa projekt med slitbetong. Genom att 
läsa igenom denna undviker man förhoppningsvis misstag och fel. För noviser inom 
betongreceptframtagning ges ett illustrativt tillvägagångssätt och för upphandling ges en 
del råd och tänkvärda punkter. 
 
Som slutsats av arbetet menar jag att slitbetong på broar i form av självkompakterande 
slitbetong är något att satsa på, främst här uppe i norra Sverige. Vid stora geografiska 
avstånd, där både inspektioner och underhåll kräver långa resor, vid ett klimat som 
kräver dubbdäck under lång tid samt även vid broar där underhåll försvåras tack vare en 
mycket hög trafikintensitet är självkompakterande direktgjuten stålfiberarmerad 
slitbetong (självkompakterande slitbetong) att rekommendera. Detta måste dock ske 
under rätt styrning, uppföljning och med rätt typ av betong. Fria tyglar och 
ofullständig styrning ger i de flesta fall sämre resultat än motsvarande traditionell 
asfaltbeläggning.
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1. Inledning 

 1.1 Bakgrund 

Vägverket bygger broar för över 500 miljoner kronor per år. Till detta kommer även 
reparationer och underhåll av de befintliga broarna i vägnätet. Det har visat sig vid 
inspektioner av de befintliga broarna att beläggningen hör till de delar på bron som 
oftast måste underhållas, repareras eller bytas ut. Skador i beläggningen orsakar även 
många följdskador på brokonstruktionen så att även den måste repareras. Den vanligaste 
beläggningen på broar är idag olika lager av asfalt på ett tätskikt som skall skydda 
betongen.  

Tätskiktet, den så kallade broisoleringen, är i de flesta fall en bitumenmatta som klistras 
fast på betongen genom uppvärmning. Denna matta skall skydda betongen, och därmed 
bron, genom att verka som ett vattentätt skydd. Därmed undviker man att vägsalt och 
föroreningar från vägmiljön, rinner ned i betongen och orsakar problem som urlakning 
av kalk från cementet/betongen, frostsprängning och korrosion av armeringsjärn. Det 
vill säga, en betongbros beständighet är direkt beroende av hur länge dess 
tätskikt/broisolering är funktionsdugligt. 

Beläggningens primära uppgift är att ge en säker och jämn trafikmiljö för 
trafikanterna.  Beläggningen, asfalten, skall även skydda broisoleringen från fysisk 
åverkan från vägtrafiken. Dock visar det sig att beläggningen åldras, nöts ned av 
dubbdäck eller lossnar tack vare att den underliggande broisoleringen släpper från 
betongen och bildar en blåsa. Denna blåsa orsakar en knöl i asfalten, som sedan gör att 
asfalten släpper efter ett tag. Ett hål i beläggningen har bildats, och broisoleringen och 
därmed bron ligger oskyddad.  

Både beläggning och broisolering är väldigt känsliga för korrekt utförande vid 
byggnation. Väder och vind vid utförandet spelar en avgörande roll och arbetena måste 
utföras under torra och varma förhållanden. Detta gör att i vissa fall får en bro stå klar 
och vänta under vintern tills nästkommande sommar innan den kan isoleras och 
beläggas. För att undvika den förseningen kan arbetena istället forceras fram med viss 
risk för arbetsutförandet. 

Det bör väljas en beläggningstyp som tål slitage på ett bra sätt, som kräver lågt 
underhåll och har en lång livslängd, beläggningstypen skall även anpassa sig till de 
geografiska förutsättningarna och mängden trafik. Direktgjutna betongbeläggningar 
uppfyller dessa krav om de är rätt utförda både materialtekniskt och 
produktionstekniskt.  

Direktgjuten betongbeläggning ersätter både asfalt och broisolering, därmed eliminerar 
man både riskerna med brister/skador i en broisolering man inte kan inspektera okulärt 
samt undviker en relativt sett underhållsintensiv asfaltbeläggning. Direktgjuten 
slitbetong är därför att föredra vid stora geografiska avstånd, där både 
inspektioner och underhåll kräver långa resor, vid ett klimat som kräver 
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dubbdäck under lång tid samt även vid broar där underhåll försvåras tack vare en 
mycket hög trafikintensitet. 

Direktgjuten slitbetong är en beläggning som gjuts direkt mot underliggande nygjuten 
konstruktionsbetong, innan konstruktionsbetongen härdar. Direktgjuten 
betongbeläggning, kan utföras både med traditionell slakarmering eller med 
stålfiberarmering.  

Traditionell slakarmering medför risk för att den inte utförs korrekt under det redan 
tidspressade och arbetsintensiva gjutningstillfället. Slakarmeringen kräver dessutom en 
relativt hård yta för att kunna monteras, vilket kan vara svårt att uppnå vid 
direktgjutning. 

Stålfiberarmerad slitbetong tillför inget ytterligare arbetsmoment och ter sig därför 
lämpad att använda vid direktgjutning av slitbetong. Stålfiberarmerade betongen ställer 
dock krav på att betongfabriken kan leverera en betong som är acceptabel ur arbetbarhet 
och uppfyller ställda krav. Stålfiberarmerad betong är idag en välkänd produkt inom 
byggbranschen i sin helhet och har vid flera tillfällen använts som slitbetong på broar. 
Dessa broar har dock haft ett varierande resultat. Det har dock visat sig att många 
gånger brister det vid utförandet. Hädanefter kallas direktgjuten stålfiberarmerad 
slitbetong endast för slitbetong i denna rapport. 
För att minska arbetsmomenten och riskerna med ett undermåligt utförande på 
slitbetongen ytterligare, förutom stålfiberarmeringen, ter sig självkompakterande betong 
som ett naturligt steg. Självkompakterande betong har med framgång använts till många 
betongbroar men har hittills inte använts till slitlager. Det finns mycket kunskap om den 
självkompakterande betongen framtagen vid LTU som kan appliceras här. Den 
självkompakterande betongen blir en mycket tät och höghållfastbetong. Kan man 
tillgodogöra sig den självkompakterande betongens kvalitetsmässiga fördelar så skulle 
ett slitlager med mycket hög slitstyrka och livslängd kunna erhållas.  

Detta skulle vara en stor framgång för Vägverket med tanke på det stora brobeståndet!  

1.2 Syfte 

Ett syfte med examensarbetet är att ta fram betongrecept och arbetsmetodik för 
självkompakterande stålfiberarmerad slitbetong. Ett annat syfte är att även förbättra 
arbetsmetodik för stålfiberarmerad slitbetong. Underliggande syftet är att ge ett verktyg 
för upphandling och styrning av entreprenader med denna beläggning. 

Examensarbetet skall resultera i följande delar: 

1. Lämpligt betongrecept. 
2.  Arbetsbeskrivning inklusive kontrollplan. 
3. Även förbättrad arbetsmetodik för den vanliga icke självkompakterande 

slitbetongen. 
4. Provningsresultat. 
5. Utvärdering av tids- och kostnadsvinster gentemot andra beläggningstyper. 
6. Förslag till styrning av upphandling och utförande av entreprenader av båda 

typerna av slitbetong. 
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Avsikten med denna rapport är att ovanstående punkter skall användas/utredas genom 
ett fullskaleförsök på nybyggnation av en mindre betongbro under hösten 2003 i 
Västerbottens län.  

Examensarbetet skall även innehålla en fördjupning. I detta examensarbete har en 
fördjupning gjorts om nya provningsmetoder av färsk självkompakterande 
stålfiberarmerad slitbetong. Målet har varit att utföra en sammanställning av de 
provningsmetoder som kan vara lämpliga idag. 

1.3 Metodval 

Examensarbetet grundar sig på litteraturstudie och erfarenhetsinsamling, där utförandet 
av de olika delmomenten presenteras av redan kända metoder och projekt.  

Ett betongrecept tas fram med bakgrundsundersökningen som bas, i samråd med 
betongexperter, och testas både i labbmiljö och på betongfabriken innan receptet 
används till fullskaleförsöket. 

Lämplig arbetsmetodik tas fram genom bakgrundsundersökningar, studier av tidigare 
utförda projekt, samtal med personer som utfört de olika delmomenten samt försök på 
betongfabriken i mindre skala innan fullskaleförsöket. 

Ett fullskaleförsök utförs i samarbete med Vägverket Produktion, ett verkligt broprojekt 
med slitbetong där resultaten framkomna i rapporten provas.  

Rapporten skall vara väl kopplad till dagens gällande normer för byggande av broar. 

1.4 Avgränsningar 

Denna rapport skall främst resultera i ett svar på frågorna:  

 Går det att utföra slitbetong på ett korrekt sätt i normalfallet, det vill säga i 
vardagen för dem som arbetar med broentreprenader som beställare och 
entreprenörer?   

 Hur ska det gå till? 

Övriga frågeställningar som man kan komma in på, till exempel beräkning av 
krympsprickor med mera, beaktas inte. Rapporten bygger på att läsaren är familjär med 
termer rörande broar och praktiskt produktion. Om inte så rekommenderas följande 
litteratur för att ge bakgrunden: 

 Broprojektering - en handbok; Ronnebrant, Robert; Glans, Lars-Åke; Vägverket. 
Publikation 1996:63. 

 Brobyggnad – kvalitet i byggskedet; Sandberg, Jan; Vägverket. Publikation 
1996:63. 

 Svenska Vägverkets forskning och utveckling rörande isolering och beläggning 
av broar. Ingvarsson, Hans. Svenskt – norskt seminarium 1985-09-18: 
Brobeläggningar.
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2. ”Litteraturstudie" - Bakgrundundersökning 

2.1 Allmänt 

Det har under åren utförts en rad olika broar med slitlager av betong med varierande 
resultat. Vidare förekommer flera examensarbeten och rapporter från högskolor och 
institut angående självkompakterande och stålfiberarmerad betong samt slitbetong. 
Artiklar skrivs även internationellt och frågan känns aktuell i allra högsta grad. 

Det har med åren blivit mer intressant att byta ut den oljebaserade beläggningen med 
bitumenmatta och asfaltbeläggning till en mer långsiktig beläggning av betong. Detta 
blir ingen traditionell litteraturundersökning där endast sammanfattning av 
litteratur sker, utan analys och anpassning till aktuellt examensarbete sker i 
anslutning till motsvarande litteratur- och bakgrundundersökning. En presentation 
av de olika delmomenten i självkompakterande slitbetong kommer att visas, likväl 
provningsmetoder och erfarenhetsåterföringar från tidigare projekt.  

2.2 Gällande normer för direktgjuten slitbetong 

2.2.1 BRO 2002 - sammanfattning 

En ny bronorm finns idag, BRO 2002. Projekten som är utförda tidigare är utförda 
enligt gamla normer, BRO 94 eller Bronorm 88. För fullskaleförsöket gäller BRO 94. 
Denna rapport grundar sig dock på att BRO2002 gäller. Ingen korshänvisning kommer 
att ske till gamla normer. 

Vid de första arbetena och diskussionerna om rapporten upptäckte jag att kunskapen om 
innehållet i gällande normer var bristfällig i alla led i branschen, framförallt gällande 
krav på ballast. Litteraturstudien börjar därför med att ta fram en sammanställning av 
gällande normer se vidare bilaga 1 för en detaljerad sammanställning. 

Kortfattat kan man säga följande krav gäller enligt nedan: 

 Utförande betongklass I. 

 Betong med delmaterial & tillverkad motsvarande konstruktionsbetong för 
broar. 

 Cementsort enligt BRO 2002, dvs. anläggningscement – ej enligt ATB VÄG. 

 Minsta tjocklek 70mm. 

 Mängd stålfiber minst enligt omräkning från motsvarande erforderlig mängd 
slakarmering. 
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 Motgjutning mot färsk yta alternativt minst 45 % av fodrad hållfasthet på 
konstruktionsbetongen. Om betong har 45 % hållfasthet ska gjuthuden avlägsnas 
och ojämnheter med genomsnitt 2 mm djup. 

 Färdig betongbeläggning ska ha en rå yta med god friktion. 

 Toleranser på färdig yta enligt ATB VÄG kapitel A samt BRO 2002 avsnitt 
62.411 och 61.412. 

 Betongens ballast skall uppfylla vissa krav enligt ATB Väg kapitel G med 
kornfördelning, kulkvarnsvärde och lämplighet för betong. 

 Konstruktionsbetongen skall ha ett täckskikt i ovankant på minst 45 mm. 

2.2.2 BRO 2002 – otydligheter i normen 

Vid sammanställning av gällande krav enligt BRO 2002 hittade jag några 
otydligheter i normen enligt nedan. Observera att detta är en bedömning utförd 
utifrån examensarbetets och mitt perspektiv. Jag har även tagit upp några 
förtydliganden som jag tycker bör ingå i den tekniska beskrivningen, detta då som 
ett komplement till bronormen. 

 Ingen direktkoppling sker till kontroll enligt bronormen för 
konstruktionsbetong, BRO 2002 avsnitt 45. Slitbetongen hänvisar endast till 
bronormen för konstruktionsbetong avseende utförande och materialkrav, det 
vill säga endast till BRO 2002 avsnitt 43. och 44. 

 Kraven på cementsort är att cement av typ BV/LA/SR användas och med 
sprickriskberäkning behövs inte BV. Är detta verkligen nödvändigt med 
BV/LA/SR cement (anläggningscement) och kan verkligen en 
sprickberäkning göra till eller från för slitbetong?  

Anläggningscement minskar temperaturutvecklingen, vilket inte är ett 
problem för slitbetong, utan öppethållandetiden är den viktigaste 
cementparametern att ha kontroll på anser jag. Öppethållandetiden kan 
variera för anläggningscementet. Att känna till hur betongen beter sig med 
tiden och att kunna lita på att den uppför sig likartat under säsongen är A 
och O. Vad händer då om en entreprenör testat ett recept med 150 minuters 
öppethållandetid vid 20°C på cementet och när skarpt läge kommer är 
anläggningscementet nere på 120 minuters öppethållandetid?  

Standardcement ger även en ljusare yta vilket kan vara en fördel för 
beläggningar i vissa fall.  

För andra egenskaper som frostbeständighet och mindre krympning kan det 
dock vara fördelaktigt med anläggningscement.  
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Denna fråga lämnar jag öppen utan att rekommendera något, dock är den 
tämligen aktuell att fundera över och inte endast välja anläggningscement 
på grund av gammal vana.  

 BRO 2002 avsnitt 62.222 har en rekommendation att kraven på ballast skall 
anges i tekniska beskrivningen samtidigt som avsnittet hänvisar till ATB 
VÄG, kapitel G. Denna rekommendation borde endast gälla för 
komplettering/omskrivning av ATB Väg anser jag, ska man ange i tekniska 
beskrivningen är det lätt hänt att något krav missas. Dock skall 
dimensionerande ÅDT alltid anges för beläggningen I tekniska 
beskrivningen. 

 Ingen anpassning till typ av stålfibersort tas vid framtagande av erforderlig 
mängd stålfiber. Detta trots att utredningar visar att fibertyp inverkar på 
motståndskraften mot krympsprickor, se vidare i rapporten.  

 Behandling av färsk slitbetong är något oklar. Normen föreskriver att ytan 
skall gjutas och brädrivas så att ytan blir jämn och vattenavrinningen 
tillfredsställande. Brädrivning av en slitlageryta är något som inte 
förekommer idag och är rent praktiskt svårt att utföra. Detta krav kommer 
från traditionell gjutning av överbyggnad med konstruktionsbetong och 
passar inte in för slitbetong anser jag.  

Brädrivning ger givetvis en jämn och rå yta, men i och med att 
brädrivningen kräver att man går i den redan gjutna slitbetongen förlorar 
man mer jämnhet i större mått mätt än de fördelarna man uppnår med 
brädrivningen. Här borde en mer generell hänvisning ske eller ange att ytan 
skall slodas istället för att brädrivas.  

 Krav på att man med arbetsmetoder verka för att minimera mängden 
cementpasta som arbetas upp till ytan borde ställas menar jag. Med mycket 
cementpasta vid ytan blir det vid nötning av dubbdäck snabbt hjulspår. Här 
måste man dock skilja på normal nötning av betonghuden så att ballasten 
kommer fram och nötning av ett tjockare skikt cementpasta.  

Ett flertal i branschen verkar vara mest bekymrade att stålfiber skall sticka 
upp ur ytan. Det verkar dock erfarenhetsmässigt inte vara någon större risk 
för detta (Pajander, 1995). Jag anser att inga extra krav behövs för detta i 
normen utan kan ställas separat i den specifika tekniska beskrivningen om 
önskvärt, t.ex. för en gångbaneyta. Ett annat alternativ är att byta stålfiber 
mot polymerfiber (Bäuml & Wittmann, 2002), se vidare i rapporten. Det 
man bör minnas är att gångbaneytor kräver god friktion under regniga 
dagar samt vinterhalvåret. 

 Ingen definition om önskad slutfinish på ytan finns angiven i BRO 2002 
annat än specificerad arbetsmetod brädrivning och att färdig 
betongbeläggning ska ha en rå yta med god friktion. Här måste man vid 
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upphandlingen, i den tekniska beskrivningen, aktivt ta ställning till vilket 
resultat man vill ha på ytan inte överlåta det till entreprenören anser jag.  

 Toleranserna på färdig betongbeläggning i bronorm är ”svagare” än 
motsvarande för toleranser enligt vägnormen för betongbeläggningar. 
Hänvisningen i bronorm, att vägnorm för betongbeläggningar gäller, är helt 
undermålig tycker jag. Vägars krav, med olika kontrollobjekt och visst antal 
tillåtna undertramp, kan inte direkt appliceras på broar.  

 Inga krav på att betongrecept skall provas innan arbetena påbörjas finns. En 
hänvisning i bronorm, till att detta skall anges i tekniska beskrivningen, 
skulle förbättra slutresultatet avsevärt.  

Här ser man dock erfarenhetsmässigt att de olika betongfabrikerna borde 
ges möjlighet till att vara mer aktiv i processen och att kunskaperna om 
slitbetong och dess kravspecifikation måste förbättras. I några fall har man 
endast tillsatt stålfiber till den traditionella konstruktionsbetongen och 
därmed fått en betong man kallar slitbetong något felaktigt. 

 Metod för efterbehandling bör redovisas innan arbetena får startas. 
Normmässigt får man använda membranhärdare om vct > 0,38. Dock osäkert 
om det gör betongytan något mjukare och mindre beständig. Jag anser att 
man ska undvika membranhärdare och fuktspärr vid slitbetong. Detta ska då 
anges i tekniska beskrivningen. 

 I tekniska beskrivningen bör det även anges att en arbetsbeskrivning skall 
upprättas av entreprenören och delges till beställaren innan arbetena får 
påbörjas. 

 Bronorm behandlar inte alls hur man ska göra i anslutning mellan slitlager av 
betong och vägens övriga beläggning. Detta är inget problem vid broar med 
övergångskonstruktioner, men flertalet av direktgjuten slitbetong utförs på 
enkla plattramsbroar. Dessa broar har ingen övergångskonstruktion utan en 
anslutning till övriga vägens asfalt som inte alls nämns eller styrs i varken 
bro- eller vägnorm. Denna zon är ett riskområde för framtida sättningar 
under driftstiden.  

 Enligt BRO 2002 kapitel 62.441 & 62. 442 skall den färdiga pågjutningen 
kontrolleras genom bomknackning och då slitlagret gjuts mot en hård 
betongyta genom dragprov. Jag rekommenderar att ihopgjutningen ska 
kontrolleras enligt BRO 2002 kapitel 62.442 för båda metoderna men 
omfattningen på kapitel 62.441 bör vara minst ett dragprov och vid ytor 
större än 30 m2 två dragprov. Detta bör i så fall anges i tekniska 
beskrivningen. 

 
 Enligt BRO 2002 kapitel 62.443 skall tryck- och frysprover tas med kuber 

om pågjutningen är tunnare än 100mm. Inget står angivet om 
hållfasthetsprovning och frostprovning av pågjutningar större än 100mm. Jag 
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antar att för pågjutningar större än 100mm ska provtagning ske med 
utborrade cylindrar. Detta bör stå i normen anser jag. Tänkvärt är dock att 
100mm lång borrkärna är lite för att få ett korrekt prov. 

2.3 Toleranser för slitbetong  

I och med de tidigare utförda broarna med slitbetong, har det framkommit att 
trafikanterna ställer högre krav på en avvikande beläggningsyta än vid normalfallet 
asfaltbeläggning. De är mer uppmärksamma på en slitbetongyta på en annars 
asfaltbelagd väg och är även mer kritisk än om den vore av asfalt. Skälen till detta tror 
jag dels beror på att en yta som avviker mot den övriga vägen väcker negativ 
uppmärksamhet och dels på att förväntningarna att vägytan ska vara jämn är avsevärt 
större vid betong än asfalt. Detta är ett välkänt faktum på Region Norr på Vägverket, 
och att vända den attityden kräver långsiktighet men framförallt goda resultat i 
dagsläget.  

Det är dock oklart vad toleranskraven enligt norm är och vad borde det vara enligt 
trafikanterna i en annars sett asfaltbelagd väg.  

Nedan följer en betraktelse på trafikanternas krav och sammanställning av 
normkraven med avseende på ytan. 

2.3.1 Trafikanternas krav på beläggningsytan 

I en tidigare utförd trafikundersökning redovisas en sammanställning över utförda 
intervjuer med trafikanter (Olsson, 1997). Intervjupersonerna fick bland annat uppge 
vilka beläggningsskador på vägar de ansåg att vara oacceptabla och som behövde 
omedelbar åtgärd. Följande beläggningsskador, inte rangordnade, ansågs vara 
oacceptabla: 

 Spårbildning/hjulspår. 

 Skada vid lappning/lagning. 

 Ojämnhet/vågighet. 

 Slaghål/hål, grop. 

Endast spårbildning och ojämnheter uppstår på en normal betongbeläggning. Tänkvärt 
är dock att hälften av de skador som av intervjuade trafikanter sågs som oacceptabla är 
de vanligaste förekommande problemen/felen vid beläggning med slitbetong på broar.  

2.3.1.1 Spårbildning, krav och gränsvärden 
Det finns flera metoder för att mäta spårbildning. Mätning med Laser RST-bilen 
rekommenderas för att ge ett jämförbart värde. Bilen är utrustad med laserkameror som 
under färd läser av ytans tvärprofil. Den uppmätta tvärprofilen är sammansatt av 
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mätpunkter som sammanbinds med räta linjer. Spårdjupet beräknas med trådprincipen, 
se figur nr 1 (Hultqvist o Carlsson, 2002). 

Figur 1 Skiss hur RST-bilen mäter spårdjupet (Hultqvist o Carlsson, 2002).

Jag undersökte vidare vilka nivåer på största spårdjup som man kan ställa efter en tids 
trafikering. Det största mått en vägskada bör ha, lokal ”skamgränsnivå”, för 
beläggningsskador har undersökts i ett examensarbete, där trafikanterna intervjuades 
med resultat enligt tabell 1:  

Lokal "skamgränsnivå" för spårbildning:
<10 mm <20 mm <30mm

% intervjuade 36% 27% 13%
Viktat medel: 12,9 mm  

Tabell 1 Intervjuade personers önskemål på maximalt tillåtna spårdjup (Persson, 2000). 

Viktar jag sedan intervjusvaren ovan erhålls ett medelvärde på 12,9 mm. Dvs 
”medel”trafikanten anser att 12,9 mm är högsta spårdjup en väg bör ha. Större spårdjup 
än 12,9 mm ger en obehagskänsla för trafikanten. 

”På Vägverket Norr ligger gränsen för spårbildning på djupet 30-35 mm. 69 % anser 
att spårdjupet ej får överstiga 20 mm. Förslaget blir en lägsta acceptabla gräns på 
spårdjupet 25 mm lokalt och spårdjupet 15 mm på ett medelvärde av 1000 m.” 
(Persson, 2000). 

Försöker jag väga samman ”medel”trafikantens krav på största spårdjup med 
Vägverkets krav får jag att 15 mm bör vara största spårdjupet på en bro med slitbetong. 
Uppstår medelspårdjup på 15 mm på en bros slitbetong bör omfräsning ske, anser jag. 
Största lokala spårdjup bör vara mellan 20-25 mm. Detta beroende på brons belägenhet 
och trafikintensitet. För att slitbetong på broar skall användas effektivt och som tanken 
är, bör dessa spårdjup uppstå efter en lång driftstid, därför menar jag att man bör arbeta 
för att minimera ett framtida spårdjup på slitbetongen. 

Här bör man dock observera att det är bilarnas dubbdäck som gör spårdjupen. Har en 
bro en avskiljd gång- och cykelbana krävs sällan någon omfräsning på GC-banan, och 
kraven på ytan är där annorlunda än för körbanedelen.  
 
Uppstår det spårdjup med medel 15 mm (detta sker troligen efter några års drifttid) bör 
omfräsning ske. Omfräsning leder dock till nedsatt slitstyrka, frostmotstånd och 
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saltfrostmotstånd, på grund av uppkomsten av mikrosprickor vid ytan. Dessa 
mikrosprickor uppskattas att gå ned 2 mm i ytan (dock blir ytan något tandad vilket 
leder till att det egentligen blir mer än 2 mm mätt från ytans överkant), vilket kommer 
att slitas bort relativt omgående. (Paulsson, 1996) Detta menar jag leder till att 
omfräsning bör undvikas som en korrigerade åtgärd ifall att utförandet blir 
bristfälligt vid gjutningen, utan resurserna bör läggas på att få till utförandet rätt 
från början. 
 
Det finns ytterligare en metod att förbättra nedslitna betongbeläggningar, nämligen 
diamantslipning. Diamantslipning ger en räfflad yta med tätt längsgående slipmönster. 
(Hultqvist & Carlsson, 1994) Denna metod har ungefär samma beteende som fräsning, 
gör dock bara mindre åverkan i både positiv och negativ bemärkelse. 
 
Spårdjup antas uppstå främst i och med att dubbdäck nöter bort ”separerad/ballastfri” 
cementpasta på slitbetongens yta. Ballasten/stenen i slitbetongen medverkar till att 
nötning minskas. Kravet är dock att ballasten har högre nötningsmotstånd än 
betongpastan.  
 
I och med att kraven på ballasten är med ett relativt lågt kulkvarnsvärde/högt 
nötningsmotstånd antas här att ballasten inte nöts ned nämnvärt av dubbdäcken.  
 
Följande frågeställning finner jag relevant: 
 

 Har ballasten (kulkvarnsvärde < 9) högre nötningsmotstånd än aktuell betong 
(K60 med filler)? Måste man använda lägre kulkvarnsvärde än så (t.ex. porfyr 
med 4-5)? Jag anser att den svaga länken vid ”bra” ballast är att betongen inte 
binder ballasten tillräckligt och därför bör kulkvarnsvärde runt 9 vara ok. 
Tänkvärt att betongen har en liten yta att binda fast ytstenen. Är dessutom stenen 
kvartsrik har stenens yta ett fettigt ytskikt. Dessa två parametrar leder till att en 
mycket hård sten troligen släpper trots att betongen i sig har en hög hållfasthet. 

 
 Är det lönt att ha ett högt steninnehåll (ca 50 %)? Svar ja, anser jag. 

 
 Erhålls en tillräckligt tät betong så att nötningsmotståndet inte försämras? Ja, 

med hög finkornshalt i betongen. 
 

 Separationstendenser i betongen? Minskar med hög finkornshalt. 
 

 Finns det språng i fraktionskurvorna? Detta är inte avgörande anser jag. 
 
Ovanstående frågor är relevanta och bör beaktas för att minimera de framtida 
spårdjupen på slitbetongen.  
 
Mätningar på betongvägen till Arlanda samt slitagemätningarna på de fyra broarna kan 
användas som referens för att klarlägga detta. (Hultqvist o Carlsson, 2002) & (Paulsson, 
1996) Bägge rapporterna pratar om ett initialt slitage mellan 1 -3 mm det första året, 
denna nötning bortses ifrån här. De 1-3 mm är i största delen nötning av yttersta 
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cementlagret och är i stort sett oundviklig. För att sedan minimera det årliga slitaget 
pekar bägge rapporterna på att stenmax 16 mm är en lämplig fraktion och stenhalt ca 50 
%. Arlandavägens årliga slitage, bortsett från det initiella, ligger på ca 0,2 mm. ”Den 
betong som användes vid Arlanda har hög hållfasthet och stenmaterial med god 
slitstyrka dock ej det mest slitstarka.”  (Paulsson, 1996) 
 
En språnggraderad ballast eller inte, för förbättrad slitstyrkan har diskuterats. Enligt 
Thorsén, 1986 är det fördelaktigt men detta motsägs i en doktorsavhandling av 
Paulsson-Tralla, 1999. Jag kan inte ge någon rekommendation i detta utan vill påpeka 
att om man erhåller en bra betong, som uppför sig bra i färskprovtester och förprovning 
och som likväl visar god arbetbarhet, måste det vara prioriteten. Att lägga till ytterligare 
ett krav på den redan komplicerade ballastproblematiken känns inte aktuell om rätt sorts 
betong erhålls rent fysiskt. 
 
Följande problemställning uppstår när man antar att den mesta av spårbildning endast 
sker i skiktet med ”separerad/ballastfri” cementpasta (se vidare Arlandavägens nötning 
per år på 0,2 mm): 

 Är det rimligt att kräva ett mått på tjockleken ”separerad/ballastfri” 
cementpasta för slitbetongen?  

 Vad bör det måttet vara?  
 Hur mäter man det?  

 
Mätning borde ske enkelt genom kärnborrning och studerande av borrkärnan. I 
dagsläget kan övriga frågor inte besvaras av mig, men examensarbetets försöks 
borrkärnor kan ge indikationer på att sådana krav är både rimliga att ställa och enkla att 
mäta. Observera att varken ATB VÄG eller BRO 2002 ställer några krav på 
maximaltcementskikt/slamskikt vid slitbetong. 
 
Vad kan man mer göra för att minska spårbildning i slitbetongen, dvs vilka krav kan 
man ställa? Följande punkter är viktiga enligt litteraturen: 
 

 Projektera bron så att sidoförflyttning av trafiken är möjlig och så att ett jämnt 
slitage uppstår på bron (Paulsson, 1996).  

 Styra utformningen så att maximal slitstyrka uppstår; rätt recept, rätt bearbetning 
och efterbehandling samt vattning i 5 dygn (Svenska Fabriksbetongföreningen, 
1987).  

 Man bör enligt mig inte använda några preparat som riskerar att försämra ytans 
slitstyrka, användning av membranhärdare och annan fuktspärr bör undersökas. 
Vissa rön menar att dessa försämrar hårdheten på betongens yta. 

 Utforma övergångskonstruktionen med motsvarande slitmån som man 
beräknar att beläggningen skall klara av. I enklaste utförandet sker detta 
genom att de normmässiga 10mm mellan övergångskonstruktionens stålöverkant 
till slitbetongen utökas. Jag föreslår att man bör räkna på livslängden och att 
ytan skall klara omfräsningar, vilket gör att avståndet bör ökas till minst 20 mm 
men eventuellt ännu mer. I framtiden är mitt förslag att man kan utföra en 
övergångskonstruktion som klarar flera omfräsningar av slitytan, till exempel 
genom att ha demonterbara tunna ”plåtar” i överkant på stålet. En av dessa plåtar 
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motsvarar då ett normalt omfräsningsdjup och tas bort innan en fräsning sker. 
Detta ger att avståndet inte blir stort innan fräsning, vilket minskar risken för 
slag och buller av trafiken.  

 Projektera bron så att fräsning eller diamantslipning kan ske, se även punkten 
ovan. Hänsyn måste tas vid både övergångskonstruktionernas utformning, 
beläggningstjockleken samt brons konstruktion och hållfasthet måste beaktas för 
fräsnings- eller slipningsutrustningen samt vibrationerna som uppkommer därav. 

 
Ska man förstärka upp betongen med extra ballast i ytan, så kallad ”chipping”? Svar nej, 
anser jag. Chippingstenen måste ha en yta som fäster lätt i betongen, där är t.ex. kvarts 
sämre. Självkompakterande betong som är en seg och kompakt betong lämpar sig inte 
att chippa ned sten i.  

2.3.1.2 Ojämnhet/vågighet 
Ojämnhet i brons längdriktning/vågighet ses som något oacceptabelt av de intervjuade 
trafikanterna. Vågighet på slitbetong på broar är ett stort problem. Dessa vågor uppstår 
bland annat vid gjutning av slitlagret när vibrobryggan körs i omgångar. Detta kommer 
att diskuteras senare i rapporten under arbetsutförande. Tänkvärt är dock att ju mer 
betongen bearbetas/vibreras desto mer cementpasta arbetas upp till ytan, därför måste 
ett acceptansvärde för vågigheten identifieras.  
 
Otaliga rapporter tar upp att ojämnheter inte är accepterade av trafikanterna, men inga 
riktlinjer på vad som betraktas som acceptabelt respektive oacceptabelt diskuteras för 
ojämnheter på det normala vägnätet. Tillslut hittades en rapport om bedömning av 
”jämna” vägars longitiduella vägojämnheter och hur dessa upplevdes av trafikanterna 
(Dahlstedt, 2001). Observera att denna rapport vanligtvis inte är aktuell för den övriga 
vägen med asfaltbeläggning i och med att kraven i den är relativt stränga. 
 
En vägs jämnhet i längsled mäts i ett så kallat IRI-tal (International Roughness Index). 
Detta IRI-tal anger hur mycket en fjärdedels bil (ett hjul med vidhängande massa) rör 
sig i vertikalled pga. vägens ojämnheter vid en färd i längsled över en given sträcka. 
IRI-talet är variationen av fjädringsrörelsen per längdenhet väg och uttrycks i mm/m. 
IRI-skalan har vanligen intervallet 0-12. För belagda vägar i Sverige används den nedre 
delen av IRI-skalan. Ett lågt IRI-värde eftersträvas. (Hultqvist o Carlsson, 2002)  
 
IRI-talet i sig säger inget om upplevd vägstandard och reskomfort eller om lägsta 
acceptabla standard. Dahlstedts säger i sin rapport att på ”jämna” vägar med IRI-tal 
mellan 0,5 till 2,5 är upplevd körkomfort en linjär funktion av IRI-talet i intervallet 0,5-
2,5. Han säger dock inget om vart gränsdragningen skall dras för att enkelt avgöra om 
en väg är acceptabel eller inte.  
 
Om detta linjära samband mellan IRI-tal och komfort över till mätning av broar med 
slitbetong borde ett gränsvärde för acceptabel vågighet/ojämnhet kunna identifieras 
anser jag. 
 
Som jämförelse kan man ha att betongvägen till Arlanda byggdes 1990, och har gått 
från  IRI-tal < 1 (0,9 mättes år 1993) till < 1,2 år 1999. Motsvarande referensväg i asfalt 
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låg år 1993 på > 0,8 och år 1999 på > 1,8. (Hultqvist o Carlsson, 2002) Man får dock 
inte glömma mätonoggrannheten som enligt Dahlstedt ligger på ca +/-0,2. 
 
Är det rimligt att sätta Arlandas betongvägs IRI-tal som rekommendationer även för 
slitbetong på broar? Dvs. IRI-tal < 1 på utförandet. Ja, det tror jag men är inte helt 
säker. 
 
Uppstår det större vågbildning där IRI-talet med mm/m inte är en relevant mätmetod? 
På denna fråga har jag inget svar, tyckte bara att den var relevant att nämna i 
sammanhanget.  
 
Fortsatt arbete kan vara att undersöka utförda broars IRI-tal samt rimligheten att få låga 
IRI-tal i praktiken. Även alternativ/kompletterande mätmetod med rätskiva bör jämföras 
mot IRI-mätningar. Frågan är om de upptäcker olika sorters ojämnheter? 

2.3.2 Toleranskrav på utförande enligt gällande norm 

2.3.2.1 Jämnhet enligt BRO 2002 
Jämnhetstoleranser på färdig yta för slitbetong på broar gäller enligt BRO 2002, se 
nedan:  
 

62.411 Slitlagrets jämnhet i längsled och tvärled och tillåtna 
tvärfallsavvikelser ska uppfylla kraven i ATB VÄG, kapitel A. 
 
Vilken mätmetod som ska användas anges i den tekniska beskrivningen. 
 
62.412 På en sträcka av 6,0 m före och 6,0 m efter övergångskonstruktion i 
bronslängdriktning, godtas inte större ojämnheter i beläggningen än 6,0 mm 
relativt en 5 m lång rätskiva utlagd i vägens längdriktning. 
 
Beläggningens överyta ska vara 5,0 mm högre än övergångskonstruktionens 
överyta med tolerans +3 respektive –2mm. Detta mått ska mätas med en 
rätskiva med längden 1,0 m som placeras mitt över övergångskonstruktionen. 
 
Ett mått större än 10 mm mellan övergångskonstruktion och underkanten på en 
5,0 m lång rätskiva godtas inte. 
 

Figur 2 Utdrag från BRO 2002. 

 
Kommentarer till ovan: 
Avsnitt 62.412 bör även ta hänsyn till eventuell ”projekterad” omfräsning under 
beläggningens livstid anser jag. Detta förändrar övergångskonstruktionens utformning 
och avstånd till beläggningens överyta. 
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Toleransen tillåter 8 till 3 mm mellan beläggningens överyta och 
övergångskonstruktionens överkant. Tar man då hänsyn till att den initiella 
spårnötningen på betongvägar är 1-3 mm enligt tidigare, finns det inget ”glapp” kvar 
vid minsta toleransen för spårnötning efter initiella spårnötningen har uppstått. 

2.3.2.2 Jämnhet; tolkning av ATB VÄG kapitel A 
Jämnhetstoleranser på färdig yta för slitbetong på broar gäller enligt ATB VÄG kapitel 
A, se nedan där författaren har valt ut de avsnitt som är relevanta och mest intressanta 
för examensarbetet. Det är dock ingen komplett sammanställning av kraven i ATB 
Väg kapitel A. 
 

A6. Krav efter åtgärd 
Jämnhetskrav enligt avsnitt A10 skall uppfyllas. 
För tunna respektive fläckvisa lagningar skall beslut om jämnhetskrav tas i 
varje enskilt fall.  
Därutöver gäller krav enligt detta avsnitt. 
A7 Kontroll 
Entreprenören skall verifiera att ställda krav är uppfyllda. Verifiering skall ske 
genom beräkning, provning eller genom någon kombination härav. 
 
Kontroll av att kraven uppfylls skall vanligtvis göras med metoder för statisk 
acceptanskontroll.  
….. 

Figur 3 Utdrag från ATB VÄG. 

Kommentarer: Att mäta en belagd bro bör inte ske genom statisk acceptanskontroll utan 
hela aktuella bron mäts. Detta bör klargöras i tekniska beskrivningen eller bronorm.  
 
Alla mätningar och krav nedan hänvisar till ett kontrollobjekt och ett mätintervall. Detta 
är INTE relevant för en bro, och därför är det borttaget i sammanställningen enligt 
nedan. Dock måste detta avsteg från ATB VÄG specificeras i den tekniska 
beskrivningen tillsammans med angivande av aktuell mätmetod. 
 
Nedan anges de olika mätmetoderna som finns enligt ATB VÄG, observera att de kan 
vara olika metoder för tvär- respektive längsled.  
 

2.3.2.2.1 Ojämnhetskrav i längsled vid mätning med mätbil 

ATB VÄG; A10.1.1 Ojämnhet, mätning med mätbil 
Skyltad 
hastighet 

IRI  
(mm/m)

Tillåtet 
intervall 

(mm) 

Medelvärdeskrav 
(mm) 

 
50 km/h 2,4 1,7 – 3,1 1,52 
70 km/h 2,0 1,4 – 2,6 1,36 
90 km/h 1,7 1,2 – 2,2 1,2 
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110 km/h 
(klimatzon 3-6, 
dvs. norrland) 

 
1,5 

 

 
1,1 – 1,9 

 

 
1,04 

 
110 km/h 
(klimatzon 1-2) 

 
1,4 1,1 – 1,7 0,98 

Figur 4 Utdrag från ATB VÄG. 

Kommentarer: Ovanstående IRI-tal bör jämföras med Arlandavägen som hade IRI-tal 
runt 1 till 1,2. Jag anser att ovanstående krav på IRI-tal enligt ATB VÄG inte ställer 
tillräckligt höga krav på utförandet av slitbetong. Detta dels med tanke på att 
trafikanterna ofta är extra ”kritiska” vid betongbeläggningar.  Dels för att det är konstigt 
att jämnheten på en slitbetongs utförande varierar med den tänkta hastigheten på den 
färdiga vägen. 
 

2.3.2.2.2 Ojämnhetskrav i tvärled vid mätning med mätbil 
ATB VÄG; A10.1.2 Största ojämnhet i tvärled, mätt med mätbil 
Spårdjupet vid trafikpåsläpp får maximalt vara enligt nedan: 

 På en 20m-sträcka < 3,0 mm. 
 På en 400m-sträcka < 2,5 mm. 

 
Kommentarer: Detta krav känns inte alls aktuellt för slitbetong. 
 

2.3.2.2.3 Ojämnhetskrav i längs- och tvärled vid mätning med 3 m rätskiva 
A10.1.3 Största ojämnhet i längs och tvärled, mätning med 3 m rätskiva. 
Avvikelse från rätskivenormal i var och en av rätskivans mätpunkter, se vidare ATB 
Väg 2003. 
 

Skyltad hastighet A & B
(mm)

C 
(mm) 

Differens 
A-C & 
B-C 
(mm) 
 

50 km/h 3 4 4 
70 km/h 2 4 3 
90 km/h 2 3 3 
110 km/h 
(klimatzon 1-3, 
dvs. norrland) 

 
2 2 

 
2 
 

Figur 5 Utdrag från ATB VÄG. 

Kommentarer: ATB VÄGs krav på att 12 av 15 punkter skall vara godkända känns inte 
relevanta för en bro utan kraven borde kunna appliceras på hela bron och alla 
mätningar. Om denna mätmetod skall användas bör detta specificeras i den tekniska 
beskrivningen.  
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Jämför detta krav mot BRO 2002s krav på max 6 mm på en 5 m rätskiva de närmsta 6 
m vid en övergångskonstruktion. Dessa korresponderar inte. 

2.3.2.3 Normkrav på tvärfallet enligt ATB VÄG 
A10.2.1.1 Tvärfall 
Vägbanan skall utföras så att tvärfallet inte avviker oacceptabelt från projekterat värde. 
 
Kommentarer: Observera att tvärfallet enligt nedan angivna krav och mätmetoder aldrig 
får gå under projekterat värde. Detta enligt kraven på tvärfall i ATB VÄG där 
toleransen på avvikelsen är från noll till några enheter plus. Undantag från detta är 
mätmetoden med 3 m rätskiva, där toleransen på avvikelsen på projekterat värde även 
kan bli negativ. Detta bör man ta hänsyn till vid planering av produktionen anser jag. 

2.3.2.3.1 Krav på tvärfallet vid mätning med mätbil 
A10.2.2 Tvärfallsavvikelse, mätning mätbil 
Tabell A10.2-1 Största tvärfallsavvikelse, mätning med mätbil 
Skyltad hastighet Tillåtet intervall på avvikelsen Ex för bro med 2,5 % tvärfall 
50 km/h 0 - 0,32 % 2,5 - 2,82 % 
70 km/h 0 - 0,29 % 2,5 - 2,79 % 
90 km/h eller större 0 - 0,26 % 2,5 – 2,76 % 

Figur 6 Utdrag från ATB VÄG. 

Kommentarer: Denna mätmetod ger minsta tillåten tolerans. Troligen pga att 
mätmetoden har den minsta mätosäkerheten. Rekommenderar denna metod för mätning 
av en broöveryta. Dock med avsteget angående kontrollobjekt och dylikt enligt ovan. 

2.3.2.3.2 Krav på tvärfallet vid mätning med bogserad mätvagn 
A10.2.3 Tvärfallsavvikelse, mätning med bogserad mätvagn 
Skyltad 
hastighet 

95 % av 
avvikelserna 

skall vara inom 
intervallet 

5 % av 
avvikelserna får 

vara inom 
intervallet 

Ex för bro med 
2,5 % tvärfall 

95 % av värdena 
inom 

Ex för bro 
med 2,5 % 

tvärfall 
5 % av 

värdena inom
50 km/h 0-0,8 % 0-1,2 % 2,5 - 3,3 % 2,5 - 3,7 % 
70 km/h 0-0,6 % 0-0,9 % 2,5 - 3,1 % 2,5 - 3,4 % 
> 90 km/h 0-0,55 % 0-0,7 % 2,5 - 3,05 % 2,5 - 3,2 % 

Figur 7 Utdrag från ATB VÄG. 

Kommentarer: Dock är tillåten tolerans relativt stor, rekommenderar ej denna för 
kontroll av en broöveryta. 
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2.3.2.3.3 Krav på tvärfallet vid mätning med 3 m rätskiva med fastmonterad 
lutningsmätare 

A10.2.4 Tvärfallsavvikelse, mätning med 3 m rätskiva. 
Tabell A10.2-3 Största tvärfallsavvikelse, mätning med 3 m rätskiva 

Skyltad 
hastighet 

Tillåtet intervall på 
avvikelsen enstaka 

Tillåtet intervall för 
medelvärdet 

50 km/h +/- 0,45 % +/- 0,343 % 
70 km/h +/- 0,4 % +/- 0,316 % 

> 90 km/h  +/- 0,35 % +/- 0,289 % 
Figur 8 Utdrag från ATB VÄG. 

 Kommentarer: Observera att det här är den enda metoden som tillåter att tvärfallet 
avviker till lägre än det projekterade. Dock är tillåten enstaka tolerans relativt stor, på en 
9 m bred bro med tvärfall i en riktning är tillåten tolerans ca 4 cm i höjd räknat, och med 
bombering 2 cm. För en brokonstruktion känns denna avvikelse så pass stor att man kan 
ifrågasätta utförandet och funktionen. 

2.3.2.4 Friktion och krav vid både utförande och drift 
Friktionstoleranser på färdig yta för slitbetong på broar gäller enligt ATB VÄG kapitel 
A, se nedan: 

A4.1.1 Friktion vid barmarksförhållanden 
För en vägbana, gångbana eller cykelbana med bundet slitlager skall 
medelvärdet av friktionstalet på en sträcka av 20 m överstiga 0,5. 
... 
För delytor av vägbanor, gångbanor eller cykelbanor med bundet slitlager, i 
detta fall yta < 2,0 m2 skall friktionstalet överstiga 0,45 

Figur 9 Utdrag från ATB VÄG. 

På betongvägen till Arlanda uppmättes friktionen med VTI:s Saab Friction Tester med 
en hastighet på 70km/h på våt vägyta (mätmetod med 0,5 mm vattenfilm enligt VV 
metodanvisning 104:1990). Friktionen låg efter 10 års trafik på medel ca 0,6, dvs. 
kravet enligt ATB VÄG med 0,5 vid barmarksförhållanden uppfylls (Hultqvist o 
Carlsson, 2002). 
 
Problemet med att få upp tillräcklig friktion är främst ett vintertidsproblem med frost 
och isbildning, främst på gångbaneytor med extra behandlad yta för att minska risken 
för uppstickande stålfiber. 

 2.4 Stålfiberarmerad betong 

Stålfiberbetong är ett sammansatt material som består av cement, vatten, ballast, 
tillsatsmedel och stålfiber. Fibrerna är oftast 15-60 mm långa, 0,4-1,0 mm tjocka och 
har en draghållfasthet på 500-1500 MPa (SBF kommitté för stålfiberkonstruktioner, 
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1997). Fiberinnehållet brukar vara 30-80kg/m3 men ännu högre fiberinnehåll används 
framgångsrikt runt om i världen.  
 
Stålfiberbetongen blir ett segt och sprickfördelande material. Draghållfastheten i 
fiberbetong är inte nämnvärt högre än för vanlig betong, men segheten är väsentligt 
större. Med seghet menas förmågan att bära last efter uppsprickning. (SBF kommitté för 
stålfiberkonstruktioner, 1997) Stålfiberbetongens sprickfördelande egenskaper gör att 
den passar utmärkt som slitbetong. Stålfiberna ger små sprickor istället för stora, och 
därför kan man gjuta stora ytor utan kostnadskrävande fogar. Slitlagret påverkas 
dessutom inte av andra krafter som kräver draghållfasthet/slakarmering i och med att det 
är ihopgjutet med övrig konstruktion. Den intresserade läsaren får studera vidare om 
stålfiberbetong på egen hand i SBF kommitté för stålfiberkonstruktioner, 1997 samt i 
Dorell & Nordberg, 1993. 
 
Frågor som uppstår när man ska tillverka ett betongrecept med stålfiberbetong är 
följande: 

1. Vilken typ av fibrer skall man ha? 
2. Vilken längd och tjocklek? 
3. Hur många kg fibrer per m3? 
4. När skall de tillsättas i blandningsproceduren och hur länge skall inblandning 

ske? 
5. Påverkar det betongens egenskaper? 

 
Nedan kommer diskussion/svar på frågorna från detta projekts synvinkel. 

2.4.1 Vilken typ av fibrer skall man ha 

Stålfiber finns i alla former, se figur.  

 
 
Figur 10 Olika typer av fibrer från SBF kommitté för stålfiberkonstruktioner,1997. 

Det visade sig att de olika typerna har olika sprickfördelande egenskaper pga. deras 
olika utseende. Dorell & Nordberg (1993) granskar fabrikaten Dramix respektive Hörle, 
två vanliga fabrikat på marknaden. Deras resultat visade sig att vid fiberinblandning på 
60kg/m3 var de båda typerna likartade, men vid 40kg/m3 var Dramix något bättre i 
sprickfördelande egenskaper. Därför väljs i detta projekt fibertyp Dramix.  
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Dramixfibern visar tendenser till att fibermängder, mindre än de 70kg/m3 som används 
i tidigare projekt, ger tillräckligt små sprickvidder (Dorell & Nordberg, 1993). Detta är 
en ekonomisk aspekt som kan vara värd att utveckla vid stora mängder. För slitlager på 
broar med relativt små mängder fiberbetong anses det vara mindre intressant att alltför 
hårt driva fibermängden neråt. Fördelen med att ta en fibertyp som kräver mindre 
mängder per m3 betong kan vara om fibermängden ligger på marginalen på erforderlig 
mängd fiber. Med bättre fibertyp ökar säkerheten. 

2.4.2 Vilken längd och tjocklek 

Vid val av fiberlängd finns inget normkrav utan följande parametrar bör man beakta: 
 Längre fiber ju lägre betongkvalitet. Detta för att svagare betong kräver längre 

yta på för att klara vidhäftningen mellan fiber och betong. 
 Längre ju större stenstorlek. Detta för att dels klara vidhäftning men även för att 

klara av att överbrygga mellan cementpastan runt stenen. 
 Arbetbarheten minskar ju längre fibern är. 
 Tillgänglig fibersort på fabrik. 

 
Med betonghållfasthet minst K60 samt med stenmax < 16 mm borde relativt korta fibrer 
kunna brukas. Aktuell betongfabrik för fullskaleförsöket hade i sin silo Dramix 65/35. 
Den har en längd på 35 mm, tjocklek på 0,55 mm. 65 står för en faktor på förhållandet 
längd/diameter, dvs. fiberns slankhetstal. Dramix tillverkas i tre klasser; standard (45), 
premium (65) och super (80). Se vidare bilaga 6 om stålfiber.  
 
Böjhållfastheten hos stålfiberarmerad självkompakterande betong blir som högst när 
maximal stenstorlek är ungefär hälften av längden på fibrerna (Groth & Neemeger, 
1999). Det vill säga med fiberlängd på 35 mm bör stenmax vara ca 16 mm. 
 
Dramixfiberns dragbrotthållfasthet är enligt följande: Klass 65 har 1100 N/mm2 och 
klass 80 har 2300N/mm2. 
 
Varför väljer man då klass premium (65) och inte klass super (80) med större tjocklek 
och högre draghållfasthet? Jo, arbetbarheten och möjlig mängd att pumpa i betongpump 
är den avgörande faktorn. Förutom fiberlängd och fibersort inverkar även fibertjocklek 
och fibermängd på betongens uppförande vid bearbetning. Slankare fiber ger en mindre 
styv betong och därmed en mer bearbetbar betong. 
 
Dramix 80/35 rekommenderas att inte ha högre fiberinnehåll än 45kg/m3 om betongen 
skall pumpas vid en stenmax på 16 mm och 55 kg/m3 vid stenmax 8 mm. Dramix 65/35 
är motsvarande för stenmax 16 mm 55 kg och för stenmax 8 mm 80 kg/m3 (se vidare 
bilaga 6.3). Dramix 65/35 har ett pumpbart intervall som ligger i den regionen som 
är aktuellt för fullskaleförsöket, därför väljs den fibern. 
 
 
 
 

 DIREKTGJUTEN SLITBETONG PÅ BROAR 
  

– SJÄLVKOMPAKTERAD OCH STÅLFIBERARMERAD - 



 2. Litteraturstudie - Bakgrundsundersökning 20  

Fibertyp 
 

Stenmax  
(mm) 

Max fibermängd för pumpbarhet 

(kg/m3) 
D 65/35 16 55 
D 80/35 8 80 

Uppskattar interpolering mellan dessa värden ger för  
Stenfraktionerna mellan dessa enligt nedan: 

D 65/35 12 68 
Tabell 2 Rekommendationer från fiberleverantören på fibermängder för att möjliggöra pumpning av betongen. 

Här bör man vara medveten om att fiberns slankhetstal (klass) inverkar på 
vidhäftningen, men detta tas med i beräkning av mängden fibrer per m3 betong. 

2.4.3 Hur många kg fibrer per m3 betong 

En mängd undersökningar och rapporter har innan nya bronormen kom till skrivit om 
dimensionering av erforderlig mängd stålfiber. En rapport som enkelt förklarar BRO 
2002s formel för erforderlig mängd fibrer är Ingvarsson, H & Eriksson, B, 1986. 
Formeln enligt BRO 2002 visas nedan. Enligt den skall omräkning ske från 
beräknad/konstruerad mängd erforderlig slakarmering. 
 
  

BRO 2002 avsnitt 62.323 
Betongbeläggningen skall armeras med kamstänger minst 0,33 % i båda 
riktningarna alternativt 0,33 % Nps 50. I betongbeläggningen godtas att 
armeringen har en diameter större än lika med 5 mm. Armeringen skall 
läggas i två lager. 
 
Om stålfiberarmerad betong ska användas godtas det att denna ersätter 
armeringen enligt ovan. Erforderlig mängd stålfiber i volyms- % (Vf) ska 
bestämmas enligt  

Vf  = 15400 * [[Φ2  / ( s *(Φ + 70 ))] * [d f  / l f ]] 
 
Φ = stångdiametern hos den armering som ersätts med stålfiber 
s = de ersatta armeringarnas centrumavstånd 
d f  = fiberdiameter 
l f  = fiberlängd 
Stålfibern skall lägst ha f yk  lika med 500 MPa. 

Figur 11 Utdrag från BRO 2002. 

Stålfibermängden enligt ovan räknat för fullskaleförsökets bro ger med följande värden: 
 
Φ = Stångdiametern hos den armering som ersätts med stålfiber 
s = De ersatta armeringarnas centrumavstånd 
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d f  = 0,55 mm 
l f  = 35 mm 

Vf  = 15400 * [[Φ2  / ( s *(Φ + 70 ))] * [0,55 /35]]=  
 
= volyms-%  av betongen. 
 
 Fibermängd per m3 betong räknas ut som= Vf  / 100 * 7800. Där 7800 är stålets 
densitet. 
 
Ingen armering av slitbetongen har angetts på aktuell bros konstruktionsritning. Denna 
konstruktionsritning visar fortfarande asfaltbeläggning. Armeringen är endast 
sprickarmering, jag antar därför nedan några troliga armeringar och ser om de ligger väl 
under 60kg/m3. 
 
Antagande 1:  
Sprickarmering med 6 mm järn s-avstånd 160 mm. 
Fibermängd per m3 betong blir = Vf  / 100 * 290,43 =  0,573  / 100 * 7800 = 
= 55 kg/m3 betong. 
 
Antagande 2:  
Sprickarmering med 8  mm järn och där  s-avståndet skall tas fram. Fibermängd per m3 
betong 60kg. 

 Vf = 60 * 100  / 7800 =  0,709  
 S = 280 mm.  

 
Räkneexemplen ovan ger en indikation på rimligheten vid 55- 60kg/m3. De flesta 
sorters sprickarmering är förmodligen ungefär liknande som mina två antaganden 
ovan. Detta visar att 60 kg/m3 borde vara rimligt. 
 
Ingående krav från Vägverket är på 60 kg/m3 betong, därför väljs fibermängden till 
60 kg/m3, och det låter rimligt anser jag. 
 
Observera att detta ger med avseende på pumpbarheten att stenmax skall vara under 
16mm. Nästa gångbara fraktion är 12mm. 
 
Tidigare broprojekts fiberinnehåll har vanligtvis varit 70 kg/m3. Vid funderingar om 
varför det fiberinnehållet valdes så erhålls svaret från Vägverket att det var på säkra 
sidan. Erfarenhetsmässigt fungerade det och någon bro hade utförts med lägre mängd 
fibrer men inte blivit bra med sprickbildningar som följd. Dock har flera av broarna 
undermålig kvalitet som man kan hänföra till arbetsutförandet vid gjutningen, dvs 
betongen har varit för svår att bearbeta. Jag lägger ingen större utredning på detta utan 
är tämligen nöjd med att rätt fiberinnehåll erhålls enligt ovan samt med hänsyn till 
fiberns egenskaper och arbetbarhet. 
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Kommentarer till ovan formel i BRO2002: 
 Trots att flertalet av undersökningar visar att fibertyp vid mindre 

inblandningsmängder inverkar tar formeln ovan enligt BRO2002 ingen hänsyn 
till fibertyp (Dorell & Nordberg, 1993). 

 Försök med krympsprickmotstånd för stålfiberarmerad 
vibreringsfri/självkompakterande betong i labbmiljö har utförts vid LTU. Dessa 
visar att pågjutningstjockleken inverkar på krympsprickor. Vid pågjutning med 
50 mm betong var skillnaden mellan oarmerad och fiberarmerad betong 
försumbar och vid pågjutning med 100 mm syntes det en klar förbättring för den 
fiberarmerade betongens krympsprickmotstånd (Fredriksson & Vesterberg, 
1998). Detta förhållande är relativt linjärt. 

Ingen hänsyn tas vid beräkning av fibermängd för tjockare slitlager. Där 
livslängden på slitlagret skall förlängas med projekterade omfräsningar kan ett 
tjockare lager än 70 mm projekteras, vilket ger grövre stenmax och därmed 
längre fibrer. För att fortfarande kunna bearbeta/gjuta den betongen borde 
fibermängden kunna minskas vid t.ex. pågjutningar på ca 100 mm. Detta anser 
jag vara relevant att ta hänsyn till. 

2.4.4 När skall fibrer tillsättas i blandningsproceduren och hur länge 
skall inblandning ske? 

Grundförutsättning för fullskaleförsök och blandning på betongfabriken är att fibern 
skall tillsättas innan betongen tappas i bilen. Aktuell betongfabrik tillsätter idag fibern 
utstrött på ballastbandet efter det att ballasten har blivit vägd. För försöken i 
betonglabbet skall betongfabrikens metoder försöka att efterliknas, se vidare i 
rapporten om provning.  
 
Enligt instruktioner från tillverkaren av Dramixfibern skall fibern antingen tillsättas 
med ballasten eller i just tillblandad färdig betong. 
 
Viktigt är här dock att fibrerna blandar sig med betongen och att inga så kallade 
”hårbollar” med ihopklumpade fibrer uppstår. Blir det hårbollar kan givetvis inte 
önskvärd kvalitet på slitlagret erhållas, pumpegenskaperna försämras och risken för 
uppstickande fibrer vid ytan ökas markant. Här är det viktigt att rutiner för arbetsplatsen 
och fabriken gås igenom innan arbetena startas. Vilka kriterier på 
kassering/tillbakasändning av betonglass skall arbetsplatsen ha? Vad händer med 
gjutfronten när ett lass skickas tillbaka och hur lång tid tas det innan nästa lass kommer? 
För att minska påverkan på arbetsplatsen så är det givetvis fabriken som skall i första 
hand se om ett betonglass skall kasseras. Vid leverans från en av arbetsplatsen oprövad 
betongfabrik på vanlig slitbetong/självkompakterande slitbetong rekommenderas att 
färsk betongprovning tas från bil direkt efter tappning innan bilen ges klartecken att 
lämna fabriken. Färsk betongprovning med avseende på flytsättmått, luft, temperatur 
och framförallt en okulär kontroll. När betongfabriken sedan visar sig erhålla ett jämnt 
resultat på vanlig slitbetong/självkompakterande slitbetong för minst ett par 
gjuttillfällen bör inte den extra kontrollen på fabrik vara nödvändig. 
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2.4.5 Påverkar fibrerna betongens egenskaper? 

2.4.5.1 Lufthalt och hållfasthet 
Vid bakgrundsundersökningen framkom att förut fanns det problem med lufthalten vid 
inblandning av fibrer.  
 
1987 diskuterades Dramixfiberns inverkan på lufthalt och frostbeständighet mellan 
betongtillverkare, fiberleverantörer och beställare. Problemet var att lufthalten sjönk vid 
fiberinblandning med långa fibrer, och den föreskriva lufthalten på 6 % var svår att 
uppnå. Många var teorierna för denna lufthaltssänkning, däribland Cementa 
förespråkade att långa fibrer byggde upp ett skelett i betongen som hindrade 
lufthaltsmätaren att registrera all luft i betongen. En undersökning utfördes och 
resultaten av denna var att stålfibern har en viss inverkan på lufthalten i betong. Rätt 
proportionering av tillsatsmedlet för luftporbildning där även stålfiberna beaktas vid 
förprovningen gör att detta problem frångås (Eriksson, Bo; 1987).  
 
Det sägs även att lufthalten ökade med ca 3 % vid fiberinblandning. Detta skulle bero på 
typ av lim i stålfiberna. Inga av dessa problem verkar kvarstå i och med att tillverkarna 
av fibrerna övergått till nytt sorts lim. Se vidare rapport utförd av CBI och Beakert där 
inga problem har hittats. 

2.4.5.2 Konsistens 
Den färska betongen får en något mindre separationsrisk, blir avsevärt segare och 
”svårskottad” samt fibrerna riskeras att sticka upp ur ytan.  

2.4.5.3 Beständighet 
Risken för korrosion är minimal. Stålfiber har lägre korrosionsprocess än traditionell 
armering. Stålfiberns ringa volym gör dessutom att när väl fibern korroderar blir 
volymökningen pga. korrosion så pass ringa att korrosionsprodukternas svällningskraft 
inte överstiger betongens draghållfasthet (Thorsén, 1986). 

2.4.6 Betongfabrikens undersökningskrav 

Enligt SBF kommitté för stålfiberkonstruktioner, 1997 skall betongfabriken utföra 
förundersökning för att bekräfta att fiberbetongen ger tillfredsställande resultat som 
överensstämmer med konstruktörens krav. För varje betongsammansättning bör 
böjdragprov utföras på minst sex prov. Betongens fiberinnehåll och tryckhållfasthet 
bestäms alltid. 
 
Resultat av tidigare utförd fortlöpande provning av fiberbetong med aktuell 
sammansättning och tillverkad med aktuell utrustning kan ersätta förundersökningen 
(SBF kommitté för stålfiberkonstruktioner, 1997). 
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Denna förundersökning ser jag inte som det väsentliga i slitbetong utan hävdar att detta 
inte skall behöva utföras i normalfallet. 

2.4.7 Fibrer av annat material än av stål 

Det finns flera goda exempel av andra passande fibermaterial än enbart stål. Bäuml & 
Wittmann (2002) visar några krav som fibern måste uppfylla och nedan redovisas deras 
materialförslag till fibrer: 

 Högkristallint polyethylenfiber 
 Polyvinylalcohol fiber 
 Stålfiber 

 
Stålfibern har egentligen några nackdelar i jämförelse med fibrer av polymermaterial: 

 Finns risk för korrosion. 
 Hög densitet => risk för sedimentation i självkompakterande betong. 
 Vass fiber => hantering, pumputrustning, skador, uppstickande fibrer ur 

betongen. 

2.5 Självkompakterande betong, SKB 

I mitten av 1980-talet började man användningen & forskningen kring 
självkompakterande betong, förr kallad vibreringsfri betong.  
 
” Med självkompakterande betong avses en betong som med bibehållande av en god 
homogenitet har förmågan att fylla ut en form och omsluta armering enbart genom 
inverkan av gravitationskraften. Eftersom ingen vibrering eller annan energi tillsätts 
vid kompakteringen kallas betongen ”självkompakterande”.  
(SBF kommitté för självkompakterande betong, 2002)  
 
Ovanstående om att det är endast gravitationen som ger betongen förmågan att fylla ut 
en form ger vissa orosmoln för författaren. Klarar man av en lutande broöveryta? Får 
man till överytans jämnhet och täthet utan att vibrera? Vad händer om man måste 
vibrera? Detta diskuteras inte i detta kapitel men tänkvärt är att det samtidigt finns 
många fördelar med denna betong även vid det färska stadiet; minskning av 
arbetsmomenten vid gjutning, en tätare och högre hållfasthet uppstår utan sänkning av 
vct-talet, arbetsmiljön förbättras och riskerna med ett undermåligt utförande på 
slitbetongen minskas.  
 
Självkompakterande färsk betong kan beskrivas som en partikelsuspension, dvs. 
partiklar fördelade i en vätskefas. De materialegenskaperna som utnyttjas är 
minskningen av friktion mellan partiklar, optimerad packning av speciellt de fina 
partiklarna samt fixering av vattnet på finkorniga oorganiska partiklars ytor. Detta 
åstadkommes med nya sorters ytaktiva medel (flytmedel) och en ökad mängd 
finpartiklar (filler).  
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Speciellt är att självkompakterande betongrecept styrs mer av tillgänglig ballast, 
konstruktionens utformning och tänkt gjutteknik än traditionell betong (SBF 
kommitté för självkompakterande betong, 2002). 
 
Härdad blir betongen en tät, homogen massa med högre hållfasthet än normalt med 
tanke på cementinnehållet/vct-talet. Frostbeständigheten förändras inte heller nämnvärt 
mot för traditionell betong. 
 
Frågor som uppstår när man ska tillverka ett självkompakterat betongrecept är följande: 

1. Önskat vct, hållfasthet och lufthalt? 
2. Önskat flytsättmått, tänkt gjutteknik och öppethållandetider? 
3. Tillsatsmaterial, fabrikat och typ av filler?  
4. Vad för ballast skall användas; Kulkvarnsvärde, stenmax, gradering? 
5. Önskad mängd sten i ballasten => mängd cementpasta? 
6. Cementinnehåll/Fillermängd? 
7. Typ av tillsatsmedel och dosering? 

 
Nedan följer diskussion/svar på frågorna ur detta projekts synvinkel. 

2.5.1 Önskat vct, hållfasthet och lufthalt? 

Vct-krav enligt anvisningar för fullskaleförsöket skall vara 0,40. Frågan är om man 
skall sätta den då till < 0,40 eller = 0,40? Ingen värdering av detta görs utan vct väljs till 
0,40 för framtagning av ett basrecept i labbmiljö. 

Hållfastheten enligt anvisningar skall vara K60. Detta bör inte vara några problem att 
uppnå, erfarenhetsmässigt har självkompakterande betong mycket höga hållfastheter vid 
samma vct-tal som för vanlig betong. Dock bör beaktas att slitbetongen är i direkt 
vägmiljö och en sänkning av cementmängden (ökning av vct-talet) för att inte få 
överhållfasthet inte är att rekommendera. Mängden slitbetong är dock relativt begränsad 
och överhållfasthet borde kunna försummas bara man klarar av krympsprickor och 
temperatursprickor, se vidare i rapporten. 

Lufthalt ca 6 % enligt motsvarande för traditionell betong. 
Ingen ytterligare analys utförs av ovanstående parametrar utan dessa betraktas som 
fastlagda enligt instruktioner från Vägverket Region och konstanta. 

2.5.2 Önskat flytsättmått, tänkt gjutteknik och öppethållandetider? 

Enligt erfarenheter av både Emborg, M och Österberg, T väljs önskat flytsättmått på 
självkompakterande betong utan fibrer till 750-800 mm och efter inläggning av 
fibrer till 700-750 mm. 
 
En av förutsättningarna är att den skall vara pumpbar. Detta är kanske inte det mest 
kritiska för aktuellt fullskaleförsök men för framtida projekt kan detta vara en 
avgörande faktor. Självkompakterande betong är pumpbar, dock måste hastigheten på 
pumpens skruv vara tillräcklig låg. Detta främst för att betongens egenskaper inte skall 
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förändras efter pumpning men även för att möjliggöra pumpning överhuvudtaget. 
Viskositeten är väldigt hög hos självkompakterande betong och det ger svårigheter att 
pumpa med stora tryckförluster vid pumpningen. Aktuell betongs pumpbarhet måste 
dock diskuteras med pumpförare och sakkunniga på området innan betongen matas in i 
pumpen. 
 
Öppethållandetider på betongen är av största vikt vid den praktiska gjutningen. 
Lossningstider, transporttider och möjligt glapp för förseningar och problem gör att 
man vill ha en öppethållandetid på betongen på ca 90 minuter, där 60 minuter 
betraktas som ett absolut krav. Denna öppethållandetid är antagen vid 
normaltemperatur (10-20 grader Celsius). Självkompakterande betong skall därför testas 
för olika tider; 30, 60 och 90 minuter. Denna test måste dock anpassa sig till aktuellt 
projekt, här räknar man med en transporttid på ca 20-25 minuter. Även hänsyn till tänkt 
gjuttemperatur bör tas. 

2.5.3 Tillsatsmaterial, fabrikat och typ av filler 

Principen för tillsatsmaterial/filler är att ett finare malt fillermaterial krävs för vattenrik 
betong med högt vct-tal medan vid ett lägre vct-tal kan ett grövre fillermaterial 
användas. Skälen till detta är att vid en konstant fillerhalt krävs det för en vattenrik 
betong en större partikelyta för att binda vattnet, annars kommer tillsatta flytmedel 
endast att separera betongen innan partikelsuspension uppträder (SBF kommitté för 
självkompakterande betong, 2002). 
 
Vid detta fullskaleförsök är vct-talet relativt lågt med hög stenhalt. Detta ger att en hög 
fillerhalt kan krävas för att suspension skall uppstå. Vid lågt vct-tal och hög fillerhalt 
vill man inte att fillret skall absorbera mer vatten än nödvändigt så att mer flytmedel 
krävs, därför bör ett grövre fillermaterial användas. Fillret förutsätts givetvis vara av typ 
I så att det inte påverkar värmeutvecklingen. 
 
Aktuell betongfabrik använder Köping 500, numera kallad Limus 40 och det uppfyller 
dessa krav, se vidare bifogade produktblad i Bilaga 6. 

2.5.4 Vad för ballast skall användas; Kulkvarnsvärde, stenmax, 
gradering? 

Tillverkningen av självkompakterande betong erfordrar en jämnare kvalitet på ingående 
delmaterial än vanlig betong, vilket leder till att både kravspecifikationen och 
fortlöpande kontrollen bör vara strängare än för vanlig betong. Produktcertifierade 
materialersätter inte automatiskt en skärpt mottagningskontroll (SBF kommitté för 
självkompakterande betong, 2002), se bara de problem som uppstått på senare år i 
produktionen av vanlig betong med varierande anläggningscement.  
 
Vid valet av ballasten är det förutom de vanliga grundkraven för betongtillverkning 
högre krav på ballasten dels med avseende på självkompakteringen och dels på att 
det är en slitbetong. 
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2.5.4.1 Självkompakterande betongens krav på ballasten 
Den färska betongens uppträdande styrs främst av volymen mikrobruk och de grövsta 
ballastfraktionerna.  
 
Mängden finmaterial med partikelstorlek under < 0,125 mm i ballasten styr erforderlig 
volym mikrobruk, större mängd < 0,125 mm ger mindre mängd filler och vise versa. 
Även finmaterialets kornform inom fraktionen < 0,125 mm är avgörande för den färska 
självkompakterande betongens egenskaper. Kornformen för finmaterialet är dock idag 
ingen vanlig parameter att mäta, jag rekommenderar här istället att genom praktiska 
labbförsök utröna den aktuella ballastens förutsättningar. 
 
Skillnaden mellan krossballast och naturballast finns givetvis. Man kan 
erfarenhetsmässigt framställa bra betong med både natur och kross, val av ballastsort 
inverkar på erforderlig mängd cementpasta, se vidare i rapporten. Hur detta påverkar 
slitbetongen får utrönas i försöken i labbmiljön. 

2.5.4.2 Slitbetongens krav på ballasten 
Enligt norm finns följande krav på slitbetongens ballast: 
BRO 2002; 62.221 …. 
…Hög andel av fraktionen 16-20mm ökar slitagemotståndet och skall eftersträvas.  
 
BRO 2002; 62.222 Använd ballast ska uppfylla kraven i ATB VÄG, kapitel G. 

 
Kraven på ballasten, nötningsmotståndet och hållfastheten, anges i tekniska 
beskrivningen. 
 
 
ATB VÄG 2003, G4.2.1 Ballast 
ATB VÄG 2003, G4.2.1.1 Beständighet 
Ballast skall uppfylla krav enligt BBK 94 och supplement 1 till BBK 94. 
 
ATB VÄG 2003, G4.2.1.2 Nötningsmotstånd 
Ballast skall antagligen uppfylla kraven på slipvärde och sprödhetstal eller kravet på 
kulkvarnsvärde enligt tabell G4.2-1. Om betongen läggs ut i två skikt gäller kraven det 
övre skiktet. Ballastens nötningsmotstånd skall kontrolleras enligt avsnitt G4.4.4. 
 
Tabell G4.2-1 Nötningsmotstånd 
Förväntad 
maxtrafik de 
närmaste 10 åren 

Slipvärde Sprödhetstal Kulkvarnsvärde

ÅDTk, just < 6000 < 1,8 < 50 < 12 
ÅDTk, just > = 
6000 

< 1,4 < 45 < 9 

Flisighetstalet får ej överstiga 1,45. 
 
Som alternativ till krav på ballast kan krav på funktion för färdig betongbeläggning 
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ställas. 
 
ATB VÄG 2003, G4.2.1.3 Kornfördelning och största stenstorlek 
För att begränsa bullernivån från trafiken skall största stenstorleken begränsas till 
16mm. Om betongen läggs ut i två skikt gäller kraven det övre skiktet. 
 
För att ytterligare begränsa bullernivån kan största stenstorlek begränsas till 8 mm. 
 
För att öka nötningsbeständigheten bör max 50% av materialet passera 8mm sikt vid 
kornkurva med max 16mm stenstorlek. 
 
Figur 12 Utdrag från ATB VÄG. 

Av ovanstående normkrav finner man två viktiga faktorer, kulkvarnsvärdet och halten 
av sten mot total ballastmängd. Nu ska man minnas även kraven på pumpbarhet och 
stålfibermängderna som ger att stenmax bör vara under 16mm.  
 
ÅDT antas ligga över 6000 för fullskaleförsöket, vilket ger ett kulkvarnsvärde som 
ska vara under 9. I och med att detta är ett fullskaleförsök i ett område där dubbdäck 
brukas större delen av året väljer jag i samråd med handledarna att försöka hålla en 
stenhalt på minst 50 % av ballastmängden. Hur påverkar detta den 
självkompakterande betongens egenskaper? Detta får visa sig i labbförsöken.  
 
Ballasten och sandens kornkurvor inverkar givetvis, och eventuella språng i dessa bör 
undvikas, dock sker ingen utförligare undersökning av detta utan praktiska labbförsök 
med aktuella material utförs istället. 

2.5.4.3 Kontroll av delmaterial 
Fortlöpande kontrollen bör vara strängare än för vanlig betong. Viktiga parametrar att 
kontrollera är: 

 Fukthalten i ingående material, såväl fingrus som sten. Idag bör 
fuktmätning kunna utföras kontinuerligt på fingruset. Fuktmätning i 
stenmaterialet kan förenklas till en okulär tabell med uppmätta värden på 
yttorr, fuktig, blöt, mycket blöt sten. 

 Halten av fina partiklar i fingruset. Variationer större än 2 % på 0,25 mm 
sikten kan kräva justering av betongreceptet. 

 Finhetsmodulen hos fingruset. Kornfördelningen av de grövre partiklarna 
bör ej svänga mer än 0,2 enheter utan justering av receptet. 

 Kornformen på stenmaterialet och fingruset. Detta påverkar den färska 
självkompakterande betongens egenskaper. 
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2.5.5 Önskad mängd sten i ballasten => mängd cementpasta? 

Enligt motsvarande framtagning av självkompakterande betong recept, utfört av 
Billberg, Peter (1999), till samma betongfabrik som är aktuell även i detta 
fullskaleförsök, sker det största arbetet med att anpassa ballastmaterialet. Detta när 
tillsatsmaterial och tillsatsmedel redan är förutbestämda. 
 
Billberg använde sig av en förenklad version av CBI proportioneringsmodell. 
Anpassning av den modellen till aktuellt fullskaleförsök erhålls följande: 
 
 
 
 
 

Normkrav + Bearbetningskrav + Nötningskrav Hålrumsvolym

 
 
 Pastavolym 
 
Figur 13 Skiss över receptdimensioneringens moment. 

Den stora frågan här blir dock, hur ser aktuell ballast ut, vad har den för hålrumshalt? 
Hålrumsvolymen är ett mått på hur aktuell ballast packas då varierande andel sten 
blandas med grus, se vidare Billberg, P 1999. Hålrumsvolymen ger sedan då hänsyn tas 
till ballastens kornform ett visst mått på erforderlig pastavolym. Observera att i aktuellt 
fall behövs ingen hänsyn tas till eventuell blockering av armeringsjärn. 
 
Ingen analys av aktuell ballast sker enligt CBI:s modell, dock används de uppgifter på 
kornform, stenhalt och pastavolym som finns i Billberg, P (1999) som 
startvärden/bas för labbförsöken, se vidare i rapporten. 
 
Det finns utomlands även en utvecklad propotioneringsmodell, baserad på ”Excess 
Paste Model”. Denna modell används för proportionering av konventionell 
självkompakterande betong. Modellen går ut på att bestämma den nödvändiga mängden 
pasta (Vp) för att fylla hålrummen i en torr packad matris av ballast. Därefter skall den 
extra mängd pasta (Vpa+Vpf) bestämmas som behövs för att ”klä” in alla partiklar (pa) 
och fibrer (pf) i ett extra lager pasta för att göra blandningen smidig och lättrörlig. Detta 
är det nya i modellen (Paper nr. 101, 2003 samt Österberg, T). 

2.5.6 Cementinnehåll/Fillermängd? 

Uppskattad krävd pastavolym med avseende på ballasten används som bas för att ta 
fram fillermängd/cementmängd. Enligt erfarenheter av både Emborg, M och Österberg, 
T bör cementhalten ligga någonstans runt 400 kg/m3.  Försök med cementhalter där i 
krokarna utförs i labbet, se vidare i rapporten. 

 DIREKTGJUTEN SLITBETONG PÅ BROAR 
  

– SJÄLVKOMPAKTERAD OCH STÅLFIBERARMERAD - 



 2. Litteraturstudie - Bakgrundsundersökning 30  

2.5.7 Typ av tillsatsmedel och dosering 

Luftporbildande medel och flytmedel skall passa ihop. Bäst är att ta båda typerna från 
en och samma leverantör/tillverkare så att ingen diskussion uppstår vid eventuell 
reklamation.  
 
Aktuell betongfabrik liksom flertal andra använder MicroAir och Glemium51. Försök 
har även utförts på LTU med dessa av Sofia Utsi, till hennes doktorsavhandling. 
Alternativt finns Sikas produkter, även dessa provade av Utsi, S. 

2.5.8 Krympning i självkompakterande betong 

Detta diskuteras ej här. Först gav litteraturstudien att självkompakterande betong 
krymper mer än vanlig betong. Detta motsägs i nyare litteratur. Jag lämnar helt denna 
fråga odiskuterad och hänvisar bara till att med god efterbehandling (täckning och 
vattning) samt tillsats av fibrer har man krympningen under kontroll.  

2.6 Tidigare utförda projekt med slitbetong 

En mängd broar utförda i hela Sverige har studerats dels med avseende på betongrecept 
men även på arbetsutförande. Kunskap från anställda inom Vägverket har intervjuats 
och gett en tydligare bild och nya infallsvinklar.  
 
Dock är detta allt för omfattande och relativt likartat för att skriva ned i examensarbetet, 
information och fakta används istället löpande för att få fram en fungerande 
arbetsmetodik. Se vidare i referenser för att se litteratur och intervjuade personer. 
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3. Fördjupning – provning av färsk betong 
 
Examensarbetet skall även innehålla en fördjupning, detta examensarbete har en 
fördjupning om provningsmetoder av färsk stålfiberarmerad självkompakterande 
slitbetong. Att utföra en sammanställning av de provningsmetoder som kan vara 
lämpliga idag. 
 
Som bas för detta har jag studerat ett urval av artiklar från konferensen sommaren 2003 
på Island angående självkompakterande betong samt ett stort urval av artiklar 
tillhandahållna av Österberg, T enligt referenslistan. 

3.1 Provning på färsk självkompakterande betong 

På vanlig självkompakterad betong finns det ett flertal bra tester att utföra färsk 
betongprovning på: 

 Flytsättmått med T50 tid, observationer och segregrationsrand. 
 Lufthalt. 
 V-tratt (flödestid, blockering). 
 L-box med armering (flödestider, blockering). 
 J-ring med armering. 
 Tixometod t.ex. BML-Viskosimeter (flytgräns, viskositet). 
 Temperatur. 
 Okulära observationer. 
 Kubhållfasthet. 
 Öppethållandetider. 
 GTM separationsbestämning. 
 Rits i färsk självkompakterande betong. 

 
I bilaga 2 följer en beskrivning över dessa provningsmetoder för självkompakterande 
betong. Provningsmetoderna är delvis anpassade till att betongen skall användas på en 
motgjutning på en överbyggnad utan armering.  

3.2 Provning på färsk självkompakterande stålfiberarmerad betong 

Vid självkompakterande stålfiberarmerad betong ter sig valet av provningsmetoder inte 
lika självklara. Som jag tidigare nämnt i rapporten var det vissa tester som är direkt 
omöjliga att utföra vid stålfiberinblandning. En låg dos av stålfiber, exempelvis 20 
kg/m3 verkar inte påverka självkompakterande betongens egenskaper nämnvärt utan de 
flesta tester kan appliceras vid dessa fibermängder. 20 kg/m3 är dock ett mycket lågt 
fiberinnehåll, när slitbetongen ligger i spannet med 40 till 80 kg/m3.  
 
Utomlands ligger många försöksprojekt med gott resultat på självkompakterad 
betong med högre mängder stålfiber än så, dock inte för betong där den ”plana” 
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ytans ytskikt är det avgörande för kvaliteten. Det som skiljer denna betong mot 
dem är även den höga stenhalten och finpartikelhalten. 
 
Går man igenom provningsmetoderna för självkompakterande betong och anpassar 
dessa till att utföra testerna med en relativt stor andel stålfiber i blir det följande 
resultat:  
 

1. Dessa tester fungerar i praktiken enligt mig: 
 Flytsättmått, T50 tid, observationer och segregrationsrand.  
 Lufthalt. 
 Temperatur. 
 Observationer. 
 Kubhållfasthet.  
 Öppethållandetider. 

 
2. Dessa borde fungera men jag ifrågasätter meningen med dem: 

 L-box med eller utan armering (flödestider, blockering). 
 J-ring med eller utan armering. 

 
3. Dessa tester fungerar inte alls på grund av att betongen blir för styv och 

kompakt: 
 V-tratt (flödestid, blockering). 
 BML-Viskosimeter (flytgräns, viskositet). 

 
4. Dessa tester fungerar eventuellt men frågan är om de ger relevanta mätvärden 

för självkompakterande slitbetong:  
 GTM separationsbestämning. 

 
5. Denna test tror jag blir bra att ha förberedd vid eventuella gjutavbrott:  

 Rits i färsk självkompakterande betong. 
 

3.2.1 Analys av de tester som fungerar  

3.2.1.1 Flytsättmått 
Flytsättmått anger hur bra betongen flyter ut i ett fritt läge utan tvingade form som L-
lådan. Flytsättmåttets utbredning, T50 tiden och segregationsranden säger gemensamt 
hur bra betongen håller ihop och hur viskös den är.  
 
Vid tillsättning av fibrer i självkompakterande betong sjunker flytsättmåttet med ca 100 
– 150 mm och T50 tiden ökar till ca det dubbla. Fibrer skall öka sammanhållningen och 
därmed minska risken för separationsränder, dock är en liten rand på 1-1,5 cm ganska 
ok beroende på hur betongen i övrigt ser ut. 
 
Vid testen ska provet flyta ut med en likartad hastighet i alla riktningar och 
utbredningsmåttet skall bli hyggligt cirkulärt. Betongen skall flyta ut bra utan att 
separera utan ballasthög i mitten och utan vattenhinna. Överytans lutning skall vara 
lagom välvd och lagom stenig. Ballastmaterial skall transporteras ända ut till kanten. 
Betongen skall inte heller visa tecken att fastna i provplattan. 
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Vid provning av betongrecept eller vid provgjutningar måste acceptansintervall 
fastställas för den aktuella betongens flytsättmått. Enligt VV Produktions hemsida om 
självkompakterande betong gäller följande: 
 

 
Figur 14 Skiss från http://www.vv.se/produktion/scc. 

 
 
Detta acceptansintervall används senare på arbetsplatsen som ett verktyg för 
mottagningsansvarige av betongen. Med följande intervall fastställt underlättas 
stressade beslut på arbetsplatsen under gjutdagen. Gränserna enligt nedan skall 
fastställas under provgjutning eller i labbmiljö och vara genomgånga innan gjutningen. 
 

 
Figur 15 Skiss från http://www.vv.se/produktion/scc. 
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Den intresserade provtagaren kan även utveckla flytsättmåttet ytterligare, och koppla 
samman det med tiden och temperaturen. För ytterligare information om detta se skiss 
nedan samt vidare i rapporten vid temperatur och öppethållandetider. 
 

 
Figur 16 Skiss från http://www.vv.se/produktion/scc. 

Som sagt, jag är en stor entusiast av flytsättmått, ett enkelt och allmänt känt 
provningsförfarande, och anser att det är bättre att på arbetsplatsen använda ett enklare 
test men ta fler prover istället för ett mer avancerat prov och mindre antal prover. Dock 
kan mer avancerade provningsmetoder användas vid framtagande av betongrecept.  
 
Många hävdar att osäkerheten och känsligheten på utförandet är för stor, men jag ser 
inget annat alternativ idag. 

3.2.1.2 Lufthalt 
Lufthalten ger betongen ett mycket bra utseende och gör den mindre kompakt och mer 
lättarbetat i det färska tillståndet. Ett vant öga kan lätt se om betongen innehåller luft 
eller inte. 
 
Jag anser att lufthalten bör mätas så fort något annat prov tas, om detta är möjligt. Detta 
för att den är relativt enkel, alla har kunskaper om hur testen utförs samt den ger en 
mycket tydlig bild hur betongen ser ut tillsammans med flytsättmåttets parametrar. 
 
Försök under examensarbetet visar dock att för slitbetongen  varierar lufthalten inte 
direkt med tiden, så vid tester för öppethållandetider kan startvärde samt slutvärde 
mätas, såtillvida att inte stora variationer observeras. 
 
Rekommendationer för intervall av mätning av lufthalt är i samma omfattning som för 
vanlig brobetong, de tre första lassen per gjutskift. Denna lufthalt skall mätas efter 
betongpump givetvis. 
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3.2.1.3 Temperatur 
Vid försök för examensarbetet har denna parameter nämnts men tyvärr fallit bort.  
 
Temperatur på färsk betong är alltid intressant att mäta, framförallt vid besvärlig 
väderlek (mycket varmt eller kallt). Detta i samband med Cementas aktuella 
öppethållandetid på aktuellt cement ger en stor indikation i samråd med 
öppethållandetiderna för hur betongen kommer att bete sig under gjutning och härdning. 
 
Temperatur bör mätas vid mottagande i motsvarande omfattning som lufthalten. 

3.2.1.4 Okulära observationer 
Okulära observationer ingår som en naturlig del i alla provningsmetoder. Inga kriterier 
nämns här men att speciellt observera med den stålfiberarmerade betongen är 
fördelningen av fibrer; att se till att de är jämnt fördelade i lasset och att inga ”hårbollar” 
med fibrer finns.  
 
Vid okulär kontroll av betongen är erfarenhet den viktigaste faktorn, och man bör även 
veta hur betongen skall se ut för att vara bra enligt det aktuella betongreceptet. Det är 
därför av största vikt att gjutpersonal och gjutansvariga deltar i provgjutning av 
betongreceptet och att diskussion hålls om hur betongen upplevs och varför den skall se 
ut på det sättet. 

3.2.1.5 Kubhållfasthet  
I det flesta fall är betongrecepten inte certifierade enligt betongfabrikens normala 
rutiner. Igenom att beställaren beställer en speciell betong med specifika egenskaper, 
stålfiberarmerad slitbetong, måste tid för receptframtagning, provgjutning och provning 
av betongkuber ges.  
 
Frysprov och tryckhållfasthet tas vid både 7 dygn för att få en snabb indikation samt vid 
28 dygn för tryck och 56 cykler för frystestet.  
 
Den intresserade provtagaren kan även prova tryckhållfasthet som funktion av 
fiberinnehåll och ålder samt tryckhållfasthet i relation till L/D fiberfaktorn och åldern. 

3.2.1.6 Öppethållandetider 
Öppethållandetiden, dvs. hur länge betongen behåller sina egenskaper är som sagts 
tidigare i denna rapport av yttersta vikt. Öppethållandetiden måste tas reda på redan i 
labbmiljö och sedan bekräftas vid provgjutning på betongfabrik. Tiderna som främst är 
intressant beror på aktuellt projekt och dess transportavstånd, årstid samt gjutmetod.  
 
Förutom flytsättmått kan de flesta provningsmetoder utföras vid olika tidpunkter, men 
flytsättmåttets beroende mot tiden vid olika temperaturer är en lämplig avgränsning. 
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3.2.2 Analys av de tester som borde fungera  

L-lådan och J-ringen fungerar ungefär på motsvarande sätt och mäter båda samma 
beteende hos betongen. Dessa tittar på hur bra betongen kan endast med hjälp av 
gravitation fördela sig ut i formen med eller utan hindrande armeringsjärn.  
 
Frågan är dock om detta är relevant? Jag anser att dessa tester inte ger något 
meningsfullt. Det finns inget intresse av att se hur betongen fyller ut formen i 
komplicerade passager => all betong gjuts på en enkel platta utan någon överform. 

3.2.3 Analys av de tester som ej fungerar  

V-tratten fungerar bra vid låga mängder fibrer. Frågan är dock om den mäter ens då 
något relevant? Jag menar här motsvarande som för L-lådan och J-ringen, dvs. inget 
relevant. Vid de fibermängder som är relevanta fungerar denna test inte alls, det blir 
totalstopp. 
 
Utomlands finns det dock en V-tratt i en större dimension, där öppningen i toppen är 
125 * 595 mm2, tratthöjden 465 mm och utloppshöjden 250mm med bottenhålet på 125 
* 125 mm2. Denna V-tratt anpassad för fiberarmerad självkompakterad betong. 
(Grünewald & Walraven, 2002) I detta examensarbete utförs inte denna test men jag 
rekommenderar den framöver för fortsatta tester. Observera att tratten bör vara gjord i 
plåt. Med de nämnda måtten ovan bör testen ligga runt 10 sekunder. 
 
BML-Viskosimeter fungerar inte alls vid fiberinblandning, om detta beror på 
handhavande fel för de lägre fibermängderna vet inte jag men för de större mängderna 
fungerar den helt klart inte. Därför lämnas detta komplicerande och i praktiken 
omöjliga test att utföra i samband med betonggjutningar. 

3.2.4 Analys av de tester som ev. fungerar men är de relevanta? 

GTM separationsbestämning där vikten på separerad mängd betong delas mot totala 
betongmängden ger ett relevant och enkelt värde på hur betongen beter sig. Dessa 
kvoter kan sedan för aktuellt betongrecept jämföras mot betongens egenskaper och en 
acceptansintervall erhålls.  
 
Jag har dock inte provat denna metod, och frågan är om denna metod ger alls någon 
mängd separerad betong? Fibrerna med en längd på ca 35 mm i en dos på ca 60 kg/m3 
kan göra betongen inte separerar nämnvärt i en sikt med maskvidd 50 mm. Dessutom 
har vi en mycket liten stenstorlek på 12 mm som kanske släpper igenom väl mycket 
redan för en betong utan fibrer vid en sikt med en maskvidd på 50 mm.  
 
Dessa två motsatser gör att jag tror att metoden kan vara relevant och fungera, dock bör 
det kontrolleras att maskvidden är applicerbar samt acceptansintervallet måste 
undersökas. 
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3.2.5 Test förberett för eventuella gjutavbrott 

Rits i färsk självkompakterande betong borde mycket väl vara applicerbar även för 
stålfiberarmerad betong. Dock ser jag ingen mening att göra dessa prover fortlöpande 
vid betongmottagningen på arbetsplatsen.  
 
Den applicering som borde vara användbar är att ha den som ett redskap vid 
gjutningarna, när man i praktiken ska ta emot ett betonglass, och en viss oro finns för att 
betongen väntat för länge i gjutfronten/gjutfogen. Ritsen är då ett utmärkt verktyg 
för att ge besked hur gjutningen skall fortskrida.  
 
Det viktiga är bara att ”kalibrera” in mätmetoden på labbet så att man har ett relevant 
värde att jämföra mot vid eventuellt gjutavbrott. 
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4. Framtagande av betongrecept 
Det första syftet med denna rapport är att ta fram ett lämpligt betongrecept med bas från 
litteraturstudien/bakgrundsundersökningen samt i samråd med Emborg, M och 
Österberg, T. Detta basrecept testas fram på Testlab på LTU, vid testerna är Johansson, 
H-O till hands för handledning och hjälp. Se vidare bilaga 3 för resultaten på färska 
betongens egenskaper från receptframställning i betonglabbet. För provningsresultat av 
den härdade betongen se bilaga 8 och för fotografier se bilaga 7. 
 
Kortfattat skall betongen ha följande egenskaper: 

 Självkompakterad men klara en lutande broöveryta. 
 Pumpbar. 
 Öppethållandetid till och med 60 men gärna 90 minuter, minst 30 

minuters transport. Höstgjutning. 
 Stenrik, och behåller stenen vid ytan, dvs. ej separationsbenägen. 
 60 kg fibrer per m3. Dessa ska vara väl fördelade i betongen. 
 Hållfastheten lär inte vara några problem men den skall vara 

frostbeständig. 
 
Se bilaga 6 för produktblad på tillsatsmedel, fiber och filler. 
 
Betongen ska vara pumpbar för att klara av framtida projekt. I detta projekt går det i 
stort sett att gjuta från en betongränna, men i framtida projekt måste man kunna pumpa 
betongen för att dels nå fram till formen och dels klara av gjutningen tidsmässigt sett. 
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4.1 Basrecept enligt bakgrundsundersökning/litteraturstudie 

Sammanställning av resultaten i kapitel 2 och samråd med Emborg, M & Österberg, T 
ger följande basrecept, valt med hänsyn till att få en fungerande grund att sedan testa 
vidare på:  
 
Kontrollräkning av receptet, teoretiska värden innan provningsdag.    
C Jannok, 2003-06-17      

Receptbas 
 densitet 
(kg/m3)   kg/m3   volym  

vikts%-
fördeln. 

% fördeln. 
ballast 

Cement (Cem I BV, LA, SR; Anl.cem) 3 100 430 0,139 19 % .-- 
Kalkstensfiller Köping 500 (Limus 40) 2 800 160 0,057 7% .-- 
Vatten, vct <0,40 1 000 172 0,172 8 % .-- 
Luft, 6 % - - 0,060 0% .-- 
Summa vikt pastadel ovan  762 0,428 33% .-- 
       
Att volym fördela ut till ballasten: 0,572 m3    
       
natur 0-8 mm (>10% under 0,25mm) 2 650 985 0,372 43 % 65% 
makadam 8-12 mm 2 650 530 0,200 23 % 35% 
Summa vikt ballastdel ovan  1 515 0,572 67 % .-- 
       
SUMMA TOTAL VIKT OVAN  2 277 1,000 100 % .-- 
Luftporbildande, MicroAir .--  .-- 0,05 % Av cem.vikt
flytmedel, Glenium 51 .--  .-- 0,65% Av cem.vikt
Tabell 3 Betongrecept vid försök på Testlab. 

Basreceptet är valt med hänsyn till uppskattad erforderlig pastavolym med hänsyn till 
ballasten. Ballast med rätt kulkvarnsvärde och fraktion var dock svårt att få fram till en 
början i relativ närhet till aktuell betongfabrik. KallaxIt kross 8-12mm med 
kulkvarnsvärde < 9 valdes till slut. 
 
Till sand valdes betongfabrikens egen sand till deras löpande betongframställning. 

4.2 Provning av betongrecept i labbet 

Fullständiga resultat visas i bilaga 3. 
 
Betongreceptet visade sig efter många tester i många olika varianter att vara obrukbart.  
 
Bytte även basreceptet till Sikas produkter på flyt och lufttillsatsmedel. Skälen till detta 
var att erfarenhetsmässigt var tidigare valda luft & flytmedel väldigt svåra att få till i 
labbmiljö samt mycket känsliga på exakt rätt dosering. Dock är betongen fortfarande i 
stort sett obrukbar betong. 
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Efter samråd med Johansson, H-O beställs en ballast med mer naturinslag för att på så 
sätt få ner erforderlig mängd pastavolym. Får tag i en ballast som är delvis krossad 
natur av Piteå GMI, 8-12 mm, godkänd med 15 % natur-, 30-50 % delvis krossad 
sten. 
 
Detta visar sig vara korrekt och nu uppför sig betongen bra. Finjustering av övriga 
ingående parametrar sker därefter. Även kontroll av öppethållandetider utförs. 

4.3 Resultat av labbtester, valt betongrecept. 

Resultaten av labbdagarna ger att följande betongrecept bör fungera.  

Material 
 
Recept 

Anläggningscement, kg 410 

Vct-tal 0,40 

Kalkstensfiller, kg 180 

Mängd ballast, kg 1536 

Pastavolym inkl luft *, liter 421 

Sand/sten fördelning 49/51 

Stålfiber  60 

Flytmedel, Sikament 56 0,9 % 

Luftporbildande medel, SikaAir 15B 0,085 % 
Tabell 4 Betongrecept vid försök på Testlab. 

Detta recept skall först provas i mindre skala på labbet. En liten, lutande form byggs för 
att se hur betongen beter sig i lutande form. Dessa tester utförs under den sista och sjätte 
labbdagen (observera att de flesta labbdagar var halvdagar). 

4.4 Minitest på labb av betongrecept, provningsdag nr 6 

En miniatyr form har byggts för att se lite hur betongen uppför sig vid lutande överyta.  
 
En enkel form med måtten 1150 * 545 mm2 och 50 mm djup har byggts. Den monteras 
med en upphöjning i ena kortsidans kant på 27 mm, dvs. ca 2,4 % lutning. Formens 
botten består av masonite skiva som lackats 3 gånger med klarlack för att undvika att 
formen suger vatten men trots det ger viss friktion. Sidorna består av enkel ohyvlad läkt 
som även lackats 3 gånger.  
 
Betongen blandas enligt recept nedan och ”provgjutning” sker efter 30 minuter. 
Betongen hälls försiktigt relativt jämnt ut i formen och en grovavjämning sker. Därefter 
dras/sågas en regel tvärs över formen för att få till överytan.  
 
Betongen kräver mycket energi för att ”komma” igång igen, men när väl energin blir 
tillsatt blir den väldigt flytande. Efter 20 minuter har betongen smugit iväg 10 mm i 
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ovankanten. Detta indikerar på att dels tillfördes för mycket energi till betongen samt att 
betongen kan göras med något mindre flytsättmått, reglering sker genom mindre flyt 
eller mer filler. Enligt tidigare tester blir betongen avsevärt mycket segare om 
fillermängden ökas. 
 
Dock så är detta recept till belåtenhet för att gå vidare till tester på aktuell 
betongfabrik anser jag. 
 
Recept minitest på labb, 2003-06-27: 

Receptbas dag nr 4 
 densitet 
(kg/m3)   kg/m3   volym  

vikts%-
fördeln. 

% fördeln. 
ballast 

Cement (Cem I BV, LA, SR; Anl.cem) 3 100 410 0,132 18% .-- 
Kalkstensfiller Köping 500 (Limus 40) 2 800 180 0,064 8% .-- 
Vatten, vct <0,40 1 000 164 0,164 7 % .-- 
Luft, 6 % - - 0,060 0% .-- 
Summa vikt pastadel ovan  754 0,421 33% .-- 
       
Att volym fördela ut till ballasten: 0,579  m3    
       
natur 0-8 mm (>10% under 0,25mm) 752 0,284 33% 49% 752 
makadam 8-12 mm 783 0,296 34 % 51% 783 
Summa vikt ballastdel ovan 1 536 0,579 67% .-- 1 536 
       
SUMMA TOTAL VIKT OVAN 2 290 1,000 100% .-- 2 290 
Luftporbildande, SikaAER15-B .--  .-- 0, % 9 Av cem.vikt
Flytmedel; Sikament 56 .--  .-- 0,085 %  Av cem.vikt
Stålfiber, kg 60     
Tabell 5 Betongrecept vid försök på Testlab. 

4.6.1 Sammanställning av provade recept från betonglabb dag 6. 

Testlab, 2003-06-27. 

Material 

 
Recept 
minitest

Anläggningscement, kg 410 

Vct-tal 0,40 

Kalkstensfiller, kg 180 

Mängd ballast, kg 1536 

Pastavolym inkl luft *, liter 421 

Sand/sten fördelning 49/51 

Stålfiber  60 

Flytmedel 0,9 % 

Luftporbildande medel  0,085 %
Tabell 6 Betongrecept vid försök på Testlab. 

* Teoretiskt antagen lufthalt på 6 % innan blandning. 
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4.6.2 Resultat av provade recept från betonglabb dag 6. 

Testlab, 2003-06-27: 
Test omgående efter blandning klar. 

Recept 

 
Lufthalt 
 
(%) 

 
FSM. 
 
(mm) 

 
T50 
 
(sek) 

 
Sep. 
Rand 
(cm) 

 
Kommentar 

minitest  3,7 % 780 7,4 1,5 Någon aningens hög i mitten, försumbart dock. 
Tabell 7 Resultat vid försök på Testlab. 

Test 30 minuter efter blandning klar. 

Recept 

 
Lufthalt 
 
(%) 

 
FSM. 
 
(mm) 

 
T50 
 
(sek) 

 
Sep. 
Rand 
(cm) 

 
Kommentar 

minitest  .-- 740 8,5 1,5 Inga åldringstecken syns. 
Tabell 8 Resultat vid försök på Testlab. 

Test 50 minuter efter blandning klar. 

Recept 

 
Lufthalt 
 
(%) 

 
FSM. 
 
(mm) 

 
T50 
 
(sek) 

 
Sep. 
Rand 
(cm) 

 
Kommentar 

minitest  3,5 % 530 27,0 0 Någon aningens hög i mitten, försumbart dock. 
Tabell 9 Resultat vid försök på Testlab. 
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5. Arbetsmetodik vanlig slitbetong  
För att studera hur man tidigare utfört slitbetong har jag använt litteratur enligt 
referenslistan, Forséns samlade dokument om ämnet och en hel del samtal och 
diskussioner med referenspersonerna. Många engagerade och kunniga personer har 
agerat bollplank där Roger Kinnunen, Tomas Österberg och Bo-Lennart Nilsson bör 
nämnas speciellt. Jag har även haft glädje av min egen erfarenhet om brogjutningar och 
dess problematik. Se vidare bilaga 11 för rekommendationer för utförande och bilaga 9 
för visning av olika hjälpmedel för gjutning av betongytor. 

5.1 Utförande av ”normal" slitbetong 

5.1.1 Gjutning av vanlig slitbetong av NCC på bron vid Skivsjön, 
Västerbotten 

För att få en första inblick om hur vanliga slitbetonggjutningar kan gå till hade jag 
förmånen att närvara vid en gjutning av vanlig slitbetong under sommaren 2003.  
 
Arbetsmoment/kontrollmoment: 

1. Tillverkning & transport av betong till arbetsplatsen. 
2. Mottagning av betong. 
3. Gjutning. 
4. Efterbehandling av ytan. 
5. Härdning. 
6. Kontrollmätning/Provtagning 

 
Gjutning av konstruktionsbetongen sker fortlöpande, konstruktionsbetongens överyta 
slodas av efter traditionell gjutning. Denna yta får sedan stå obehandlad tills slitlager 
skall gjutas.  
 
När konstruktionsbetongen blivit så pass styv att man kan gå på den utan att göra allt för 
stora märken är den ”mogen” för att gjuta slitlagret. Man bör vara medveten om att det 
är för att behålla täckskiktet på konstruktionsbetongen som gör detta mest väsentligt. 
Trots att täckskikten ökas på konstruktionsbetongen för att slitbetong skall användas 
istället för broisolering är detta viktigt för brons beständighet.  
 
”Det ska bli märken, men inte djupa, när man går på ytan. Dock ska det bli ett djupt 
märke om man provtrycker ned klacken i betongen.” (Nilsson, B-L) 
 
Vid en mindre gjutning bör denna samordning inte vara något problem men för en 
större gjutning där konstruktionsbetongens gjutfront kommer att hinnas upp av 
slitbetonggjutningen är det viktigt. NCC hade innan gjutningen delat upp personalen i 
två gjutlag. Ett lag ansvarade för konstruktionsbetongen. Det fanns även dubbel 
uppsättning av gjutbryggor, en för vartdera laget. Gjutlaget för konstruktionsbetongen 
tog automatiskt och slodade igen fotspår som blivit något djupa, när det andra laget 
promenerat ut i konstruktionsbetongen marginellt för tidigt. Detta visar på en stor rutin. 
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Konstruktionsbetongen pumpades ut men slitbetongen hade de valt att lyfta ut med kran 
och bask.  
 
Betongen tillverkades av samma betongfabrik som kommande fullskaleförsök, 
nämligen Västerbottens byggbetong i Umeå. Betongen har en extremt lång 
transportväg, ca 1,5 timmar, samt att dessa dagar har varit otroligt varma sommardagar. 
Gjutningen sker vecka 27, dvs. mitt under sommarens värmebölja. Gjuttiden är dock 
förlagd till kväll/nattskift för att minska problemen med värmen och solen.  
 
Ingen provtagning sker på arbetsplatsen av slitbetongen. Detta anser jag vara en brist i 
den annars mycket välplanerade gjutningen. Första lasset anländer, mottas och visar sig 
vara väldigt blött och i stort sett fullflytkonsistens. Stålfiberna har dessutom klumpat 
ihop sig. Detta lass kasserar NCC och ett nytt lass beställs omgående. 
 
På grund av den långa transporttiden är en bil redan på väg, den tas emot och visar sig 
ha något bättre utseende. Fiberklumpar finns men bara någon enstaka och konsistensen 
är något styvare. Denna betong ser inte ut att ha separerat utan används i gjutningen. 
Därefter fungerar transporterna och betongen får ett mycket bra utseende. Tänkvärt är 
dock att på grund av värmen används en blöt konsistens, och denna kan ha svårigheter 
att behålla stenen uppe vid ytan under bearbetning.  
 
Gjutning sker med bask och mobilkran. En grov utläggning av betongen sker med 
basken som därefter krattas och skottas till för att få hyfsad bra höjd på betongen innan 
vibrering sker med vibrostavar. När gjutfronten kommit bort en bit (när bilen är tom) 
dras vibrobryggan över betongen. Viktigt är att dra bryggan över all utlagd betong, även 
om gjutfronten inte är rak. Viktigt är även att ha lagom mycket framför bryggan, dvs. ca 
ett betongöverskott på ca en fingertjocklek.  
 
Observera att det gamla sättet att gjuta, med att vibrera ihop de två olika 
betongtyperna, skall ej utföras! Täckskiktet på konstruktionsbetongen skall vara intakt 
samt att slitytans betong inte bör blandas upp med en mindre beständig betong. 
Vidhäftning erhålles trots det, såtillvida att slitbetongen inte är alldeles för styv – vilket 
dock gör den oarbetbar och faller bort tack vare det. 
 
Efter det lyfts bryggan upp och backas bakåt förbi hela gjutfronten samt 1-1,5 meter 
extra. Det finns två stora problem med vibrobrygga; dels risken för start och stopp av 
bryggan och dels svårigheten att dra bryggan med jämn hastighet.  
 
Start & stopp brukar ge en lokal våg i betongen på grund av bryggan står och slår still 
på samma ställe. Detta visade sig relativt enkelt att undvika genom att inte slå av 
bryggan på betongen utan dra den förbi gjutfronten. Startvågen undviks lättast genom 
att bryggan backas bakåt bakom gjutfronten ca 1-1,5 meter. I och med väntetiden 
mellan betonglassen har denna yta en liten hårdare karaktär vilket hindrar att startvågen 
blir så framträdande. 
 
Svårigheten att dra bryggan i en jämn och lugn hastighet ger en småvågig yta som inte 
upptäcks vid gjutning utan först vid trafikering som obehag i körkomforten. Här 
rekommenderar jag efter samtal med Tremix ett enkelt handdrivet spel. Åsikterna går 
dock isär om detta, vissa menar att spelet går för fort fram trots låg vevhastighet. Denna 
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fråga kan utredas mer men ses som en lösning av mig. Viktigt är bara att man undviker 
alla krångliga saker och att man kan bara enkelt komplettera den vanliga utrustningen 
med ett mycket enkelt och lättmonterat spel. 
 
På min önskan testar man att gå över en gång till med vibrobryggan. Detta visar sig 
förstöra ytan helt, dvs. endast en gång med vibrobryggan är mitt råd. Detta visar sig 
även vara samma erfarenheter som Vägverket Produktion har. 
 
Slodning av betongytan sker efter övergång med vibrobryggan. I och med att beställaren 
önskar glättad yta utförs ingen kvastning. Glättning utförs när betongen härdat 
tillräckligt. Här är det ytterst viktigt att ha rutinerad personal på glättmaskinen, vilket 
NCC även hade. 
 
Täckning sker på glättad yta under natten och vattning startas nästa morgon. 
 
Kommentarer från mig gällande denna gjutning är följande: 
 

 Ingen provgjutning av betongen har utförts. 
  
 Trots att denna gjutdag borde vara den mest väsentliga för brons 

beständighet och funktion syntes ingen byggledare till. Efteråt har jag 
fått veta att Vägverket Region Norr inte använder sig av det systemet 
utan litar helt och fullt ut på entreprenörens kunskap och egenkontroll. 
Givetvis är det entreprenörens ansvar att följa kontraktshandlingarna och 
utföra arbetena fackmannamässigt, men trots allt har byggherren ett 
ansvar. Egenkontroll betyder inte fritt från extern kontroll. 

 
 Oklarheter i slitbetongens yta, till slut valde beställaren med hänsyn till 

fotgängare att glätta ytan. Jag ifrågasätter inte den glättade ytans friktion 
vid regniga dagar, utan vid frostnätter/frostdagar. Risk är då att ytan 
kommer att vara blixthalkig, trots att ingen direkt synlig is ligger på 
bron. Struktur på ytan förhindrar däremot att en tunn ishinna ger 
blixthalka.  

 
 Krav på dokumentation och kontroll innan gjutningen startar verkar 

saknas. Entreprenören kan utföra en mycket bra egenkontroll likväl 
strunta i den totalt, men ingen uppföljning innan gjutning verkar ske 
generellt sett i regionen. Vet inte något om detta vid just denna bro, utan 
detta var en generell kommentar. 

 
 Ingen provtagning på plats sker av betongen, samt inga gränser för 

vilken betong som accepteras finns fastställda i egenkontrollplanen. 
 

 Gjutschema och resurser var väl genomgånga av arbetsledningen innan 
gjutningen och var bra. Det som jag saknar är en genomgången 
rutin/plan för vad gör man om ett lass måste kasseras när transporttiden 
är så pass lång? 

 
 Generellt sett saknar jag användandet av avvikelserapport? 

Avvikelserapport är ett välkänt sätt att hantera fel, åtgärder och åtgärder 
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för att förhindra att felet återkommer. Avvikelserapporter är även ett 
utmärkt sätt att kontrollera om det finns systematiska fel i 
organisationen, utförandet, kvaliteten mm. Dessa kan sedan 
sammanställas för erfarenhetsåterföring av slitbetonggjutningar. 

5.1.2 Gjutning av vanlig slitbetong av Vägverket Produktion, Umeå, 
Västerbotten 

Denna gjutning skedde tidsmässigt efter försöken på betongfabriken, och dess 
platsledning var på kort besök vid gjutningen för att få en uppfattning om bra 
arbetsmetoder. En enkel provblandning/provgjutning utfördes för att få fram ett recept 
inför gjutningen på betongfabriken.  
 
Projektet är reparation av befintlig bro, med pågjutning av stålfiberarmerat slitlager på 
en vattenbilad rengjord farbana. Gjutningarna var indelade t lämpligt breda skikt, ca 4 
m.  
 
Kortfattat kan man säga följande om gjutningarna, sett i norra körbanans nordligaste 
del, i det 4 m fältet närmast gångbanan: 
 
Första 6 metrarna göts enligt traditionell gjutning med lossning från ränna direkt i 
formen, vibrering med vibrostav, därefter utjämning med kratta, vibrobalk dras över 
ytan en gång, slodning med specialstål och kvastning. Fortlöpande vattenfilm las på 
direkt vid behov. Vattenfilm på vid behov, inplastning så snart som möjligt och 
vattenhärdning nästkommande dag. 
 
De resterande delarna av bron göts med likartade metoder förutom att vibrobalken 
slopades. Ytan drogs istället av med en specialrulle (plan och ytvibratorrulle i stål med 
diameter ca 125 mm) som drogs över en gång och lämnade en yta som var relativt grov 
men betydligt jämnare än med vibrobalken. Denna yta fuktades lätt, slodning med 
specialstål för att få ytan att sluta till sig och efterbehandling enligt tidigare. Betongen 
hade stora variationer i konsistensen. Med det nära avståndet till fabriken och måttligt 
låga temperaturen borde inte betongen variera så slumpmässigt i konsistens under en 
lång gjutning.  
 
Bron är utsatt för normal trafik i övriga körfält, och kraftiga vibrationer uppstod då ett 
tungt fordon passerade. Dessa vibrationer gav troligen vågbildning i den redan gjutna 
betongen vid de betonglass som hade mycket lös konsistens.  
 
Hela bron blev underkänd vid färdigställandet och hela bron ytfrästes. Efter fräsning är 
bron jämn och upplevs av mig som att ha god körkomfort. 
 
Kommentarer från mig gällande denna gjutning är följande: 
 

 Uppföljning av förberedelser inför gjutning och undergjutning av 
beställaren saknas, allt sker på entreprenörens initiativ och kunskap. 

 
 Oklarheter i slitbetongens yta, frågan om verkligen kvastningen 

förbättrar eller försämrar ytan uppstod som alltid och ingen att diskutera 
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utseendet med från beställaren fanns. Det gäller då att entreprenören 
förstått beställarens estetikkrav på ytan. 

 
 Krav på dokumentation och kontroll innan gjutningen startar verkar 

saknas. Entreprenören kan utföra en mycket bra egenkontroll likväl 
strunta i den totalt, men ingen uppföljning innan gjutning verkar ske 
generellt sett i regionen. Vet inte något om detta vid just denna bro, utan 
detta var en generell kommentar. 

 
 Ingen provtagning på plats sker av betongen, samt inga gränser för 

vilken betong som accepteras finns fastställda i egenkontrollplanen. 
Betongfabriken är mycket nära och stöttning samt besök från fabriken 
fanns => jag saknar dock hårdare styrning av mottagning. BBK samt 
bronorm har krav på kontroll => dessa krav måste även gälla för 
slitbetongen antingen via en ny bronorm eller via tekniska 
beskrivningen. 

 
 Betongen varierar för slumpmässigt i konsistens => Jag saknar en 

utredning, diskussion och förklaring om konsistensvariationerna. 
 

 Generellt sett saknar jag användandet av avvikelserapport? 
Avvikelserapport är ett välkänt sätt att hantera fel, åtgärder och åtgärder 
för att förhindra att felet återkommer. Avvikelserapporter är även ett 
utmärkt sätt att kontrollera om det finns systematiska fel i 
organisationen, utförandet, kvaliteten mm. Dessa kan sedan 
sammanställas för erfarenhetsåterföring av slitbetonggjutningar. 

 
 Vid mycket styvt betongrecept kanske bör man fundera hur betongen ska 

komma från betongbilen till formen. I Norge används betongbilar med 
rullband istället för ränna. Kanske det vore något? 

 
 Konsekvenser av att ha bron öppen för tung trafik under gjutning och 

första härdningstiden bör utredas. En beräkning från konstruktör kanske 
är lämpligt? 

 
 IRI-mätning över bron samt mätning med laserbil tvärfall och i längsled 

saknar jag. Hur illa var utförandet egentligen? Detta främst för att få 
erfarenhetsdata till utvecklandet av bättre och mer relevanta toleranskrav 
i bronormen framöver. 

5.1.3 Vilket utförande rekommenderas? 

En sammanställning visas i bilaga 11. Jag anser att en hänvisning i teknisk beskrivning 
till denna sammanställning kan göras, tänkvärt är dock att det är entreprenören själv 
som ansvarar för utförandet och för planerandet av utförandet. 
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5.2 Membranhärdare eller inte? 

Som sagt tidigare i rapporten råder det viss osäkerhet om membranhärdare försämrar 
hållfastheten vid ytan eller inte. Ingen vidare utredning sker i denna fråga, utan jag 
rekommenderar att ingen membranhärdare skall användas. Om man funderar lite så 
verkar det ganska logiskt att i ett mycket litet perspektiv så sker en försämring av 
betongens härdning. Denna försämring borde ske i kontaktytan mot membranhärdaren, 
just den tunna hinna som är så väsentlig i fråga om slitbetong. Jag anser att det inte 
finns några farhågor mot membranhärdare vid övriga gjutningar men rekommenderar 
försiktighetsprincipen vid slitbetonggjutningar. 

5.3 Sammanfattning av olika härdningssätt med avseende på 
beständighet 

I ett utfört forskningsprojekt har olika härdningssätt provats, dessa olika metoder ska 
representera hela skalan från mycket god härdning till bristfällig härdning. (Svenska 
Fabriksbetongföreningen, 1987) 
 
Intressant var att prover som våthärdades direkt efter gjutning gav den bästa 
vattentätheten och minsta karbonatiseringsdjupet. Antalet dygn våthärdning varierade 
från 2 till 5. Våthärdning i 5 dygn efter 2 dygns luftlagring i labbmiljö gav näst bäst 
resultat. Intäckning med endast plastfolie ger ungefär samma resultat som för prov med 
fuktspärr/membranhärdare => dock dubbelt så bra som endast lufthärdning men endast 
hälften så bra som våthärdning. 
 
Slutsatser jag kan dra av detta är följande; om man bortser från sprickbildning kan en 
fullgod yta erhållas med våthärdning trots att den ej påbörjas direkt efter gjutning. För 
att kompensera betongytan för att den inte befinner sig i labbmiljö utan ute i det fria bör 
betongen täckas in med plastfolie snart det är möjligt. Plastfolie fästs enkelt utan 
veckbildning med hjälp av en lätt vattendimma på betongen. Ca 1 dygn efter gjutning 
bör vattenhärdning startas och pågå i minst 5 dygn. 

5.4 Gjutprogram 

Självkompakterande betong har relativt snäv tidsmarginal mellan de olika gjutlassen för 
att inte extra störning måste till för att betongen skall komma igång. Detta är extra 
komplicerat när betongen skall läggas ut jämnt på en lutande yta som slitlager. Extra 
noggrann tidsplanering krävs tillsammans med väl genomgången arbetsbeskrivning, 
mottagningskriterier och dylikt. Erfaren personal, både yrkesarbetare och gjutansvarig, 
rätt utrustning.  
 
Se vidare bilaga 11 för rekommendationer för utförande.
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6. Försök på betongfabrik 
Att prova betongrecept och betongens uppförande under tillverkning, transport och 
pumpning är viktigt. Test i fullskala av betongkvalitet på aktuell betongfabrik bör göras, 
även en komplettering av årstidsberoende kan göras. Konsistensens inverkan på 
gjutresultat är dock större med självkompakterande slitbetong och även vanlig 
slitbetong vilket ökar behovet av skärpt styrning vid såväl fabrik som arbetsplats. 
 
Se vidare om provningen på betongfabriken i bilaga 4 (provningsprogram) samt bilaga 
5 (resultat färsk betong). För fotografier från gjutning se bilaga 7 och information om 
gjututrustningen bilaga 9. 

6.1 Betongrecept 

Efter många turer testades nedanstående recept fram på betongfabriken. Detta med 
Glenium istället för Sikas tillsatsmedel. För förklaring av detta samt resultat och övrig 
dokumentation från betongprovning på fabrik se bilaga 5. 
 
Vid testerna på fabrik skedde följande misstag; verkligt uppmätt kontrolleras först efter 
utförda tester. Detta på grund av orutin hos mig. Ovanstående har uppdagats efteråt, så 
ingen hänsyn har tagits till detta under testerna! 
 
Startreceptet borde nog ha fungerat och byte av tillsatsmedel behöver inte ha varit 
nödvändigt. Jag kan inte med dessa resultat säga att det finns några för eller nackdelar 
med tillsatsmaterialen från de olika fabrikanterna. Håller dock kvar vid det recept som 
fungerade på fabriken trots allt, utan att ta ställning för eller emot något tillsatsmedel. 
 

Material 
 
Recept (kg/m3) 

Anläggningscement, kg 410 

Vct-tal 0,40 

Kalkstensfiller, kg 180 

Mängd ballast, kg 1579 

Pastavolym inkl luft  6%, liter 421 

Sand/sten fördelning 49/51 

Stålfiber, kg 60 

Flytmedel, Glenium 51 0,65 % 

Luftporbildande medel, MicroAir 0,07 % 
Tabell 10 Betongrecept vid försök på betongfabriken. 
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6.2 Provningsprogram för simulerad gjutning på fabrik 

Provningsprogram fastställdes innan provningarna, se bilaga 4. 
 
Tanken var att efterlikna den aktuella fullskalegjutningen så mycket som möjligt i allt 
från transport, pumpning till bearbetning. Syftet med detta är att få fram bästa 
arbetsmetoderna och bearbetningen samt framförallt få ”känna” på betongen och se hur 
den uppför sig. 
 
Om man betraktar en verklig betonggjutning är det 3 distinkta skeden som kan urskiljas.  

1. Det första är betongtillverkning, eller sett ur entreprenörens synvinkel, 
mottagning av betongen på arbetsplatsen. 

2. Gjutning, dvs. transport av betongen från bil till form samt bearbetning för att 
önskad form och egenskaper skall erhållas. 

3. Efterbehandling, där täckning, vattning och dylikt ingår för att betongen skall 
härda samt att undvika fel såsom sprickbildning mm. 

 
Man får dock inte glömma förberedelserna inför gjutning, men dessa togs här upp under 
provningsprogram, vid verkliga gjutningar utförs normalt gjutprogram. 
 
I texten nedan har jag riktigt svårt att hitta rätt nivå på innehållet. Att arbeta med broar 
ute i produktionen gör att många moment känns självklara. Försöker skriva ut alla 
moment men detta sker dock på bekostnad av förklaring av vissa produktionstermer. 
Hyser dock förhoppning om att andemeningen skall uppfattas av de utanför branschen 
samt att de i branschen inte ska bli uttråkade. 
 
För tidsanteckningar se Bilaga nr 4. 

6.3 Skede 1: Betongtillverkning, transport samt mottagning 

För att betongtillverkningen skall efterlikna en verklig gjutning gäller följande schema: 
 

 Tillverkning av betongen samt lossning till en roterbil. 
 Rotering i 3 minuter på plats därefter provtagning. Klartecken att åka 

iväg med betongen skall ges, annars ny blandning. 
 Betongbilen skall rotera lasset och leverera det till gjutstället 30 minuter 

efter blandning. 
 Bilen lossar betongen in i betongfickan på pumpen. Pumpen har just 

tömt ut all konstruktionsbetong som den sparat för att det inte ska brinna 
fast i masten. Pumpen pumpar betongen tills man är säker på att det är 
endast fiberbetong som kommer ut, därefter tas prov på betongen igen 
(FSM & luft) efter ca 300 liter slitbetong pumpats ut. Vid ok på provet 
samt okulär besiktning är det ok att börja gjuta. 

 
Ovanstående moment ingår alla i första skedet. Det är viktigt att kriterier för 
godkännande av lass finns samt att ett riktigt tidsschema finns för gjutningen. En 
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alternativplan bör även finnas för fallet då ett lass måste kasseras på arbetsplatsen. 
Dessa arbetas fram efter denna provgjutning så att de finns till fullskaleförsöket. 

6.3.1. Betongtillverkning 

6.3.1.1 Betonglass nr 1 
För betongtillverkningen av självkompakterande slitbetong användes nedanstående 
recept, och verkligt uppmätta mängder erhölls enligt nedan. Första blandningen är på 
2,5 m3. 
 
Försök på betongfabrik, gjutning första lasset, 2003-08-25. 
Kolumner: A B C C - B 

Material 

 
Recept 

Verkligt 
blandat * 

Medel från 
test på 
fabrik ** 

Differens  
 

Anläggningscement, kg 410 409 432 - 24 

Vct-tal 0,40 0,41 0,39 - 0,02 

Kalkstensfiller, kg 180 172 182 + 10 

Mängd ballast, kg 1579 1558 1730 - 172 

Pastavolym inkl luft  6%, liter 421 421 429 - 8 

Sand/sten fördelning 49/51 50/50 49,5/50,5 + 0,5 

Stålfiber, kg 60 60 60 60 

Flytmedel, Glenium 51 0,65 % .-- 0,69 % .-- 

Luftporbildande medel, MicroAir 0,07 % .-- 0,067 % .-- 
Tabell 11 Försök på betongfabriken. 

*     Denna blandning blir 0,993  m3. 
**   Denna blandning blir 1,072  m3. 
 
Detta recept blandades, tippades i roterbil och fick rotera i 5 minuter efter blandning. Ett 
prov togs ut och värdena erhölls enligt nedan: 
 

Recept 

 
Lufthalt 
 
(%) 

 
FSM 
Omg. 
(mm) 

 
T50 
Omg. 
(sek) 

 
Sep. 
Rand 
(cm) 

 
Kommentar 

Recept 4 % 380 .-- 0 Väldigt styv betong, annars ser den ok ut. 
Tabell 12 Försök på betongfabriken. 

Att den här betongen är så pass styv mot tidigare måste dels bero på felmarginalen i 
tillsatsmedlen och att ballasten blir mindre när mängderna ökar. För att utveckla 
skillnaderna i uppförandet ytterligare studeras tidigare testat recept på fabrik mot detta 
lass verkliga blandade volym. Då framkommer det tydligt att framförallt 
cementmängderna samt ballastmängden är mindre. Skall justering ske mot denna? 
Svaret blir som tidigare, nej. Att öka till en cementmängd på 430 kg känns drastiskt, 
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dock så ger den större mängden cement mer vatten men å andra sidan kräver den mer 
vatten.  
 
Vad blir receptet i kolumn C om man justerar ned det till att endast vara 1m3?  
Pastavolymen blir då 400 liter samt 1658 kg ballast. Denna fråga om att justera receptet 
lämnas, intressant är dock att betongen klarar gott och väl av 30 vikts % pasta, det är 4 
% lägre än normalt. 
 
Betongen godkänns trots det låga FSM-måttet, den ser mycket fin ut, har en bra lufthalt 
och en justering med flytmedel på arbetsplatsen kan göras senare.  

6.3.1.2 Betonglass nr 2 
Betonglass nr 2 bestod av en blandning på 1,5 m3 betong. 
 
Försök på betongfabrik, gjutning andra lasset, 2003-08-25. 
Kolumner: A B C - B 

Material 
 
Recept 

Verkligt 
blandat * 

Differens  
 

Anläggningscement, kg 410 404 - 6 

Vct-tal 0,40 0,39 - 0,01 

Kalkstensfiller, kg 180 158 -22 

Mängd ballast, kg 1579 1487 -92 

Pastavolym inkl luft  6%, liter 421 390 -31 

Sand/sten fördelning 49/51 50,7/49,3 + 0,7 

Stålfiber, kg 59 60 1 

Flytmedel, Glenium 51 0,65 % .-- .-- 

Luftporbildande medel, MicroAir 0,07 % .-- .-- 
Tabell 13 Försök på betongfabriken. 

*     Denna blandning blir 0,954  m3. 
  
Efter 5 minuter i roterbil togs följande prov: 

Recept 

 
Lufthalt 
 
(%) 

 
FSM 
Omg. 
(mm) 

 
T50 
Omg. 
(sek) 

 
Sep. 
Rand 
(cm) 

 
Kommentar 

Recept 4 % 400 .-- 0 Styv, fungerar ej som SKB. 
Tabell 14 Försök på betongfabriken. 

Betongen godkänns trots det låga FSM-måttet, den ser mycket fin ut, har en bra lufthalt 
och en justering med flytmedel på arbetsplatsen kan göras senare. 
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6.3.2 Transport och mottagning av betongen 

6.3.2.1 betonglass nr 1 
Betongen fortsätts rotera i betongbilen tills det gått 30 minuter efter blandning. Dessa 
30 minuter skall föreställa uppskattad transport till fullskaleförsöket som beräknas vara 
20 – 30 minuter.  
 
I normalfallet skall betongföljesedeln kontrolleras och granskas så att rätt betong 
levereras. Det viktigaste här vid gjutning av både konstruktionsbetong och vanlig 
betong samtidigt, är att kontrollera att betongen är stålfiberbetong och inte en 
konstruktionsbetong bil som kört fel. 
 
Betongbilen lossar in i betongfickan på pumpen. Pumpen är pumpad med 
konstruktionsbetong tidigare för att undvika att den sega självkompakterande 
slitbetongen nyper fast. Denna betong pumpas bort först. Detta är säkert inte nödvändigt 
men ett enkelt sätt att undvika onödiga tidskrävande pumpstopp och kostsamma 
betongsluringar. Självklart är det viktigt att pumpföraren ”kör” runt betongen och 
vattnar upp den i väntan på självkompakterande slitbetong, så att den inte brinner i 
masten. När man är helt säker på att det är fiberbetong som kommer ut ur pumpen tas ett 
betongprov. Lufthalt, flytsättmått och betongkuber är det väsentliga.  
 
Nu var vår betong redan styv innan den transporterades, så att flytmedel tillsattes direkt 
till bilen. Dosen motsvarade 0,05 % av cementvikten, dvs. så att totala mängden 
flytmedel blir 0,7 % av cementvikten. Observera att flytmedel tillsatt efter färdig 
blandning har bättre om inte dubbel effekt. Flytmedlet blandas in i 5 minuter. Observera 
att denna blandningstid är relativt oberoende mängd. Enligt tidigare försök kräver 
flytmedlet Glenium en del arbete och tid för att bli riktigt bra och inte bränna fast i 
flytsättmåttplattan. 
 
Vid provtagning av betongen uppmättes följande: 
 

Recept 

 
Lufthalt 
 
(%) 

 
FSM 
Omg. 
(mm) 

 
T50 
Omg. 
(sek) 

 
Sep. 
Rand 
(cm) 

 
Kommentar 

Recept 3,8 % 570 .-- 0 Ser mkt bra ut. Bäst hittills. 
Tabell 15 Försök på betongfabriken. 

Betongen godkändes, luften bra, okulärt suveränt och i flytsättmått mindre än vad 
grundförutsättningarna var vid start i labbet. Jag tror dock att detta kan vara en rimlig 
nivå på FSM för att klara av lutningen på överytan. 

6.3.2.1 Betonglass nr 2 
Betonglass nr 2 spädes med flyttillsatsmedel enligt samma procedurer som lass nr 1. 
Vid diskussion med platsledning anser de att det är bättre att ha en för styv betong och 
späda upp den på plats än att få en för ”rinnig” betong. 
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Efter inblandning av flyt enligt lass nr 1 togs följande prov: 
 

Recept 

 
Lufthalt 
 
(%) 

 
FSM 
Omg. 
(mm) 

 
T50 
Omg. 
(sek) 

 
Sep. 
Rand 
(cm) 

 
Kommentar 

Recept 
4 % 620 .-- 0 Aningens ballasthög. Dock bra. Gränsvärde för 

flytsättmått vid dessa trakter? 
Tabell 16 Försök på betongfabriken. 

Betongen godkändes, luften bra, okulärt suveränt. 

6.4 Skede 2: Gjutning av slitbetongen 

Vid pumpning skall pumpen ha kortast möjligaste pumpslang och gärna en smalare 
slang, för att undvika att betongen störtar. Pumpning skall gärna börja utanför formen 
och definitivt avslutas utanför formen i en spillhög, detta för att undvika ojämnheter i 
fiberbetongen. 
 
Betongen läggs ut jämnt med pumpslangen på konstruktionsbetongen med start i 
lågpunkt, en enkel grovavjämning sker med kratta. Hittills är betongen relativt 
lättarbetad och visar inga tendenser till att separera. Betongen får sedan stå ett kort tag 
för att undvika att den kryper iväg med överytans lutning. 
 
De tre olika provformarna behandlas på olika sätt. På två av ytorna läggs slitbetongen ut 
direkt, den tredje väntas med och är plastövertäckt för att förhindra att 
konstruktionsbetongen härdar för fort. Betongen tar ca 10 minuter att lägga ut och är vid 
utläggning 60 minuter gammal. 
 
På första provytan slodas ytan först för att få fibrerna att lägga sig ned, betongen är 
fortfarande mjuk. Viss oro finns för gungflyt, dvs att ytan härdar till men inte 
underliggande betong med sprickor som följd. Förslag är att fukta ytan om dessa 
uppstår. 
 
Jag är oroligt att gå på betongen med vibrobalk, PV-balken, då betongen känns vara för 
lös, detta för att undvika att betongen glider iväg med överytans lutning. När betongen 
är 90 minuter gammal dras PV-balken sakta över ytan. Förslag är att eventuellt vinscha 
ytan för att få den jämn och undvika minivågor på grund av ojämn hastighet. 
Rekommenderar att endast dra vibrobalk en gång över ytan, och relativt snabbt efter 
kvasta ytan. En viss förekomst av luftblåsor observeras då kvastning sker. 
 
 
Yta nr 3 har testats med motorsloda men det fungerar ej i tänkt utformning utan skall gå 
fritt over betongen, rekommenderas ej till självkompakterande slitbetong. 
 
Yta nr 2 gjuts med betonglass nr 2. Efter utläggning av betongen med ränna sker en 
mycket grov avjämning med kratta. Specialrullen körs över ytan direkt efter utläggning 
trots att mycket övermängder finns. Specialrullen körs över ytan totalt fyra gånger med 
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fyllning av betong där det är för lågt efter körning 1 och 2 framförallt. Efter 4 överfarten 
är betongen så pass styv att inga mer överfarter rekommenderas.  
 
Kvastning sker i olika tidpunkter för att se när det är rätt tid att kvasta. Med 
självkompakterad betong efter specialrullen har ytan en grov struktur på grund av att 
ballasten ligger högt i ytan. Detta ser jag som en klar fördel för det ger ett maximalt 
nötningsmotstånd, struktur finns, och inget extra arbetsmoment behövs för att uppnå 
detta. Kvastning på självkompakterande betongen ”biter” inte riktigt, betongen är seg. 
Dock blir det ett svagt mönster i det tunna cementlagret som finns, men mer behövs 
egentligen inte. Kvastning skall ske relativt snabbt efter specialrullen.  
 
Kvasten skall vara av typ bred sop med naturmaterial för kvastning i betong där 
cementslamskikt finns. Naturmaterialet suger åt vatten och kan blötas fortlöpande. För 
självkompakterande slitbetongen rekommenderas nog en relativt mjuk sop av plast. 
Resultaten blev inte bättre med en grov/hård piassavakvast i plast. Även om 
piassavakvastborsten lutades vinkelrätt mot ytan blev resultatet inte bättre, bara mer 
framträdande och mer uppriven ballast som följd. 
 
All kvastning orsakar att vissa stålfibrer reser sig och drar med ballastkorn. Detta ger 
lokala gropar som bör justeras till dagen efter gjutningen förslagsvis med ren 
anläggningscement. Dessa gropar förekommer i viss omfattning och kvastningens 
eventuella fördelar skall ställas mot riskerna för att stålfibrer reser sig och bildar lokala 
gropar. 

6.5 Skede 3: Efterbehandling 

Vattenfilm sprayas på, plastfolie läggs ut och pressning läggs för att hålla kvar 
plastfilmen.  
 
Vattenfilmen appliceras vid gjuttillfället men efter det att betongen erhållit erforderlig 
hållfasthet, för att dels klara av en vattenfilm dels utläggning av plastfolie utan att få 
intryckta mönster av folien.  
 
Pressening läggs ut för att hålla kvar plastfolien, pressening är dock en tung historia och 
bör läggas ut uppreglad på ströläkt av ex träreglar för att undvika mönstring i betongen.  
 
Dagen efter gjutning sker vattning av betongytan i 5 dygn. 
 
Vid kall väderlek läggs betongtäckmatta ut direkt på plastfolien därefter den uppreglade 
pressningen.  
 
Vid extrem varm väderlek läggs filtmattor på plastfolien som fuktas och hålls fuktade 
med exempelvis en vattenspridare. Men bör dock inte ha för hård stråle på 
vattenspridaren och för mycket vatten det första dygnet. 
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6.6 Provning och kontroll 

Färskprovning, lufthalt och flytsättmått enligt tidigare angivet. 
 
9 st kuber togs. 
 
4 st borrkärnor tas från plattorna, 3 st ur platta nr 2 och 1 st ur platta nr 1. 
 
För resultat se bilaga 8. 

6.7 Slutsatser av provgjutningen 

Resultatet av provgjutningen sattes samman i en rekommendation för utförande av 
självkompakterande slitbetong och betongrecept, se bilaga 13 samt bilaga 12. 
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7. Fullskaleförsök 
För ritningar på fullskaleförsökets bro se bilaga 10, fotografier från gjutning bilaga 7 
samt provningsresultat i bilaga 8. 
 
Inför fullskaleförsöket diskuterades hur brons slitlager skulle gjutas och i vilken riktning 
som rullen skulle dras. Tillgänglig bredd på utrustning samt brons bredd är styrande. 
Både platschefen, Roger Kinnunen, och jag ville undvika att använda gjutlister, 
kvarsittande eller temporära. Detta för att inte få problem att återsluta ytan, 
jämnhetsproblem, beständighetsrisker med inläckage osv. Kvarsittande eller temporära 
gjutlister rekommenderas inte. 
 
En möjlighet för att undvika gjutlister om rullen måste dras mellan kantbalkarna, t.ex. 
vid en längre bro, är att gjuta upp konstruktionsbetongen närmast kantbalken till full 
höjd. Efter konstruktionsgjutningen kan sedan flytbrädan rivas och betongkantens yta 
rensas för att få en jämn och slät dragyta.  
 
Tänkvärt är dock BRO2002 säger enligt nedan: 
 

62.336 Då direktgjuten slitbetong utförs ska hela brobaneplattan eller 
övre del av denna utföras med slitbetong. Vid alternativet del av 
brobaneplatta ska motgjutningsytan antigen utgöras av färsk eller 
hårdnad betong. 
 

Figur 17 Utdrag från BRO 2002. 

I fullskaleförsöket gjordes som sagt ett halvt avsteg mot denna regel. Ytterlinje mot 
förhöjd kantbalk utfördes i oarmerad konstruktionsbetong. Detta var dock enligt 
Österberg, T ingen fara. 
 
Nu var denna bro så pass kort att rullen kunde dras mellan frontmurarna och drogs 
därför på formens breda trekantslist. Att tänka på vid detta är att ha erforderligt 
utrymme för rullen. 

7.1 Kortfattat om fullskaleförsökets gjutning 

7.1.1 Gjutning av konstruktionsbetongen 

Projektets överyta lutar i bägge riktningar med respektive 2,5 % samt ca 3,5 %. Detta 
ställer krav på att betongens konsistens inte får vara för lättflytande.  
 
Vid planerat gjuttillfälle var det ett kraftigt snöoväder samt diverse andra smärre 
incidenter som drog ut på tiden för gjutningen av underliggande konstruktionsbetong. I 
samråd mellan Kinnunen och mig sköts slitbetonggjutningen upp.  
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Konstruktionsbetongen göts, temperatur-/hållfasthetsanalys utfördes av tidigare 
gjutningar och slitbetongen planerades att utföras 2 dagar senare. Detta för att då har 
konstruktionsbetongen uppnått 45 % av hållfastheten. Blästring av 
konstruktionsbetongen beställdes till innan gjutning, dock ej omgående på grund av att 
betongen då ännu är för färsk. Fortlöpande kontroll av temperaturutvecklingen och 
värmeaggregaten gav sedan att 3 dagar krävdes innan slitlagret kunde gjutas. 
 
I och med att slitlagret ändrades till att gjutas mot en ”hård” betongyta skulle 
provningsmetoden för verifiering av ihopgjutningen förändras från bomknackning till 
dragprov enligt BRO2002 kapitel 62.441 & 442. Omfattningen på provtagningen 
missades av mig som gav order om 2 st dragprov. Dock så visar alla tidigare borrkärnor 
dels från provgjutningen samt fullskaleförsöket att ihopgjutningen inte är en riskzon och 
ett mindre borrprov kan accepteras utan större funderingar i detta försök anser jag. 

7.1.2 Gjutning av slitbetongen 

Pump anlände på morgonen, ställde upp och ett gemensamt möte hölls med de personer 
inblandade i gjutningen. De olika kraven och förutsättningarna gicks igenom och ett 
aktuellt förfarande fastställdes.  
 
Pumpning skall avslutas och påbörjas utanför formen. 
 
Betong blandades på fabrik och prover togs. FSM låg på 800mm och lufthalt ca 4 %. 
Betongen godkändes av fabrikschef och skickades iväg. 
 
Pumpen pumpade igenom lite sluring för att undvika att slitbetongen nyper fast i masten 
nu när inte konstruktionsbetongen har gjutits just innan. 
 
Betongen anlände och tippades in i pumpen. Pumpen pumpade bort de första 300 
litrarna samt pumpsluringen i en spillhög innan prov togs. Lufthalten var mycket god, 
4,8 % med ett flytsättmått på ca 580-590 mm. Dock togs detta prov på kall utrustning 
(detta är inte ok – provningsförfarandet skall efterlikna det på fabrik och vid 
receptframställning), okulärt såg betongen ut att vara ca FSM 620mm. Ingen 
separationsrand eller ballasthög. Betongen godkändes och gjutningen kunde startas. 
 
Just innan gjutning avlägsnades betongtäckmattorna från konstruktionsbetongen och 
ytan fuktades lätt med hjälp av stänk från en murarpensel. Under gjutning stängdes 
värmeaggregaten av för att inte sätta igång betongen för tidigt. 
 
Utläggandet av betongen påbörjades i lågpunkt. Efter utläggning kontrollerades höjd 
med hjälp av regel, en grovkrattning till rätt höjd utfördes. Här fick jag dock aningen 
bråttom och gav order om att starta rullen innan hela brons yta var avjämnad i höjd. 
Rullen dras mycket fort över ytan och hann sedan ifatt det gänget som kontrollerade 
höjden och fick stannas upp. Detta gav inga direkt bestående effekter men kan vara bra 
att undvika framöver. Dock så är man orolig att betongen skall börja härda innan rullen 
dras, för det ska man definitivt undvika – bättre för snabbt än för sent. 
 
Under gjutningen skedde det dock ett generellt fel: samtliga gick i slitbetongen och 
detta ledde troligen till att det på slutet tillfördes för mycket energi och betongen kom 
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igång. Detta kan ses på att sista bitens överyta har rört sig efteråt aningen mer än övriga 
betongen. 
 
Rullen drogs två gånger över ytan. Här kom man fram till att det var lite tur att rullen 
drogs tvärs framtida färdriktning – eventuella vågor ger inga obehag för trafikanterna. 
 
Efter rullen jämnades ytorna mot kantbalken av för hand med brädrivning. Dock så var 
den närmaste biten uppgjuten till full höjd. Denna skarv beslutades att jämnas till dagen 
efter.  
 
Nästan direkt efter rullen kvastades ytan parallellt med färdriktningen. Kvastning av 
självkompakterande slitbetong ger nästan ingen effekt för slamlagret i ytan är nästan 
obefintligt. Jag ifrågasätter meningen med detta och tror att självkompakterande 
slitbetong har i sig en viss ojämn struktur som ger en viss friktion. Vid kvastning reser 
sig även en del fibrer rakt upp och drar med sig någon sten. Ett fel som även detta måste 
åtgärdas dagen efter. 
 
Värmen startades igen. Den stängdes av innan gjutningen för att inte påskynda 
slitbetongen. Värmen är av typ byggtorkar spridd med luftrör på lämpliga ställen under 
bron, på brons vingar och andra frostkänsliga ställen. Hela bron är sedan intäckt av 
pressningar på sidorna och betongtäckmattor i ovankant. 
 
Ca en timme efter gjutning plastades bron in, betongtäckmatta lades ut samt en 
uppreglad pressening sattes ut. Detta skedde mycket snyggt – jag har aldrig sett sådan 
stilig intäckning förut och blev mycket imponerad. 
 
2 st Borrcylindrar togs ut, när erforderlig hållfasthet uppstått, för att kontrollera 
vidhäftningen, dessutom gjöts 3 st kuber enligt mina direktiv. Där en kub togs till 
tryckprov, en till frysprov samt en att spara i reserv. Det upptäcktes efteråt av mig att 
vara två frysprov för lite. Dock så har samma betongsammansättning utförts på 
provgjutningarna och där gjöts 9 kuber. Dessa provresultat kan i detta fall även gälla för 
fullskaleförsöket.  
 
Egna kommentarer: 
 

• Överlag anser jag att hela projektorganisationen varit mycket 
imponerande, stor kunskap och ett glatt engagemang, hos både 
platsledningen och yrkesarbetarna! 

 
• Observera att tvärfallet enligt nedan angivna krav och mätmetoder aldrig får gå 

under projekterat värde, undantag är mätmetoden med 3 m rätskiva. Detta bör 
man ta hänsyn till vid planering av produktionen. Brons formlister borde ha 
monterats i större lutning vid frontmurarna för att erhålla erforderlig lutning 
längs med färdriktningen. 1cm extra lutning på den 4 m bron hade varit bra. 
Dock borde den cm passa de flesta broar i och med att det är den sista biten som 
rör sig något och inte hela brons bredd. 

 
• Provtagning på plats måste ske med varm utrustning. 

 

 DIREKTGJUTEN SLITBETONG PÅ BROAR 
  

– SJÄLVKOMPAKTERAD OCH STÅLFIBERARMERAD - 



 7. Fullskaleförsök 60  

• Inte gå i utlagd självkompakterande slitbetong mer än nödvändigt. Plank för att 
undvika detta skall användas. 

 
• Kvastning, ska man inte skippa det helt? 

 
• Rullen fungerar mycket bra och samtliga verkar vara nöjda med förfarandet och 

resultatet. En extra fördel med rullen på självkompakterande slitbetong visade 
sig vara att de synliga fibrerna ligger ned på ytan och går enkelt att peta bort. 
Vid en maskinsopning av bron borde dessa lossa och ytan bli fri från fibrer. 
Detta borde även lämpa sig för gångbanor. 

 
• Vid ändring från direktgjuten betong till gjutning mot hårdgjord yta förändras 

provningsmetoden för verifikation att ihopgjutningen är fullgod. 
 

• Förberedelser för att klara av dåligt väder under gjutningen måste finnas på 
plats. Även rutin för detta, så att gjutpersonalen vet om/hur den ska avbryta 
gjutning vid plötsligt dåligt väder samt skydda den gjutna ytan. 

7.2 Inför gjutning gäller följande arbetsbeskrivning med kontrollplan 

 Se bilaga 13 Rekommendationer för arbetsbeskrivning inklusive kontrollplan för 
självkompakterande slitbetong. 

7.3 Fullskaleförsökets betongsammansättning 

7.3.1 Betongrecept 

Material Recept 

Anläggningscement, kg 410 

Vct-tal 0,40 

Kalkstensfiller, kg 180 

Mängd ballast, kg 1579 

Pastavolym inkl luft  6%, liter 421 

Sand/sten fördelning 49/51 

Stålfiber, kg 60 

Flytmedel, Glenium 51 0,65 % 

Luftporbildande medel, MicroAir 0,07 % 
Tabell 17 Fullskaleförsök. 

Alternativt kan Sikas tillsatsmedel användas. 
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7.3.2 Provresultat i färska betongen 

Provning på betongfabrik. 

Recept 

 
Lufthalt 
 
(%) 

 
FSM 
Omg. 
(mm) 

 
T50 
Omg. 
(sek) 

 
Sep. 
Rand 
(cm) 

 
Kommentar 

Se kap 7.3.1 
 
 

4,0% 800 .-- .-- Ok. 

Tabell 18 Fullskaleförsök. 

Provning på plats. 

Recept 

 
Lufthalt 
 
(%) 

 
FSM 
Omg. 
(mm) 

 
T50 
Omg. 
(sek) 

 
Sep. 
Rand 
(cm) 

 
Kommentar 

Se kap 7.3.1 
 
 

4,8% 580 .-- 0 Ingen stenhög, fastnar ej på FSM-plattan. Sten 
med ända ut. Ok. 

Tabell 19 Fullskaleförsök. 

Obs! Provet på plats togs ej under samma förhållanden som vid provgjutning och på 
fabrik, utan med kall utrustning. FSM var troligen ca 620 mm. 
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8. Förslag till styrning av upphandling 
Beställare/byggherre har ansvaret att ställa rimliga krav och framförallt kontrollera 
efterlevnaden av dessa krav. Rimliga krav gör att entreprenörer kan följa dem och 
kontrollen av dessa gör att konkurrensen bibehålls => alla entreprenörer har lika och 
tydliga spelregler. 
 
”The cost of planning, design, prequalification, control and monitoring will not be 
allowed for by tenders, and will be avoided by the Contractor, unless these 
requirements are clearly called up in the Specification. This paper advocates a 
Specification where requirements for processes and procedures take precedence over 
traditional sampling and testing programs.” 
(Curtis, 2002) 
 
”En entreprenör har aldrig tid att göra rätt men alltid tid att göra om.”  
Okänd 
 
”En beställare vet aldrig vad de vill ha förrän det är försent.” 
Okänd 

8.1 Följande förtydliganden bör anges i tekniska beskrivningen samt 
AF:en 

En beställare/byggherres främsta styrmedel är att redan i förfrågningsunderlaget klart 
specificera vad som skall ingå. I den tekniska beskrivningen ska tydliga krav ställas, och 
för att detta ska vara möjligt måste dessa krav specificeras redan vid framtagande av 
förslagsritningar dvs. styrning av projektörer och konstruktörer. Nedan följer mina 
rekommendationer till förtydliganden i den tekniska beskrivningen. Observera att 
förändringar och avsteg av normer måste tydligt anges att det är en förändring i den 
tekniska beskrivningen. 
 

 Hänvisa till kontroll enligt BRO 2002 avsnitt 45.  

 Betongrecept skall provas och redovisas till beställaren innan gjutning får 
ske. Betongrecept skall provas med aktuella material på aktuell betongfabrik. 
Acceptansintervall för mottagning av betongen skall fastställas. Rutiner för 
mottagning, kassering av betonglass, avbrytande av gjutning vid dåligt väder 
och liknande bör finnas. 

 Arbetsbeskrivning med kontrollplan skall upprättas av entreprenören för 
kännedom till beställaren innan provgjutning sker med en provgjutning. Med 
provgjutning menas ett prov som efterliknar verkligheten. I 
arbetsbeskrivning skall gjutprogram, provningsprogram och checklista 
finnas. Av provgjutningen ska avsedd ytfinish framgå, och ett prov ska 
sparas som referensyta. Denna referensyta ska fastställas av beställaren i 
samråd med entreprenören. Vid fastställandet av referensyta skall hänsyn tas 
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till risk för uppstickande fibrer, halkrisk samt spårnötning. Eventuellt behövs 
2 referensytor, en för gångväg och en för körbana. 

 En separat tidplan för slitbetongen bör upprättas. Där skall tydligt framgå 
startmöte, receptframtagning, godkännande av recept, provgjutning, 
slitbetonggjutning och så vidare. Diskussion om tidplanens utseende vid 
försening av kritiska moment bör ske. 

 Provtagning av slitbetongen måste ske vid alla gjutningar/provgjutningar. 
Flytsättmått och lufthalt framförallt men ev. även kuber. Prov skall tas både 
på fabrik samt efter pump. Observera att provtagning på plats måste ske i 
liknande miljö som på fabrik för att ge korresponderande uppgifter.  

 Provtagning av ihopgjutningen mellan konstruktionsbetongen och 
slitbetongen är olika för direktgjuten betong samt gjutning mot hård 
betongyta, se BRO2002 kapitel 62.441 och 442. Jag rekommenderar att 
ihopgjutningen ska kontrolleras enligt 62.442 för båda metoderna men 
omfattningen på 62.441 bör vara minst ett dragprov och vid ytor större än 30 
m2 två dragprov. Detta bör i så fall anges i tekniska beskrivningen. 

 Ballast enligt ATB VÄG, kapitel G.  

 Hänsyn till stålfibersort skall tas vid bestämning av fiberlängd och tjocklek. 

 Toleranser måste specificeras. Förslag är enligt ATB VÄG med mätning 
med laserbil där alla punkter ska ingå. Kraven bör enligt mig vara IRI-tal för 
110km/h-väg i längsled samt i tvärled motsvarande som för en 200m-
sträcka. (Se dock förslag till fortsatt arbete). Även krav på ytan i längsled 
och tvärled måste specificeras i tekniska beskrivningen. Eventuellt även krav 
på maximala skikt av cementslam/cementpasta vid ytan på ett borrprov. 

 Krav på lufthalter för minskning av risken för frostsprängning kan vara lägre 
än för konstruktionsbetong tack vare att självkompakterande slitbetong är tät. 
=> ställ krav på att klara frostprov och inte lufthalt. 

 Utformningen på övergången mellan brons betongbeläggning och vägens 
asfaltbeläggning bör antigen framgå i handlingarna eller tas fram av 
entreprenör och godkännas av beställaren. Detta bör bero på projektets 
omfattning. 

 Projektera bron så att fräsning eller diamantslipning kan ske. Hänsyn måste 
tas vid både övergångskonstruktionernas utformning, beläggningstjockleken 
samt brons konstruktion och hållfasthet måste beaktas för fräsnings- eller 
slipningsutrustningen samt vibrationerna som uppkommer därav. 
Övergångskonstruktionen måste minst klara av en ”panik”fräsning i värsta 
fall om gjutningen misslyckats men bör klara en fräsning minst vart 10:e 
driftsår =>dvs totalt ca 2-4 fräsningar. 

 Projektera bron så att sidoförflyttning av trafiken är möjlig och så att ett 
jämnt slitage uppstår på bron.  
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 Ingen användning av membranhärdare och fuktspärr på slitbetongen eller 
underliggande konstruktionsbetong. 

 Närvara vid de kritiska gjutningarna. Gå igenom entreprenörens egenkontroll 
innan gjutning och kontrollera egenkontrollen över den kritiska gjutningen 
efter utfört arbete och efter utförda provningar/mätningar. 

 Kontrollera efterbehandling => att täckning och vattning sker med stickprov. 

 Skriv klart och tydligt i AF:en att ett startmöte i projektet angående 
slitbetongen, ingår i entreprenörens åtagande. Entreprenören kallar och 
ansvarar för detta möte där beställaren närvarar. Detta för att ge frågan om 
slitbetongen tyngd och för att identifiera problemen och förutsättningarna. 

 Skriv i AF:en att entreprenören måste liksom för konstruktionsbetongen, 
namnge en ansvarig person för slitbetonggjutningarna. Denna person skall 
närvara vid receptframtagning, provgjutning samt slitbetonggjutningen samt 
delta i planeringen av slitbetongen.  

 
 I förfrågningsunderlaget bör man ombe entreprenören att specificera sina 

tänkta kostnader för utveckling av slitbetong för det aktuella projektet, se 
vidare kapitel 9.3. 
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9. Tids- och Kostnadsjämförelse 

9.1 Kostnadsjämförelse 

En snabb kostnadsjämförelse mellan traditionell utformning och självkompakterande 
slitbetong sker nedan. Observera att denna kostnadsjämförelse inte är exakt utan ger 
endast en indikation på prisnivåer.  
 
Traditionell utformning, typbeläggning nr 1 ( 2aIA), 90 mm: 

• Slitlager av asfalt, ABT16, 40mm. 
• Bindlager av asfalt, ABT 11, 30 mm. 
• Skyddslager av asfalt, ABT 4, 15 mm. 
• Eventuella grundavlopp. 
• Kantförsegling av epoxi på broändar, kantbalkar och eventuella grundavlopp. 
• Bitumenmatta som isolering, 5 mm. 
• Klistring/primning med bitumenlösning. 
• Blästring av ytan innan isolering. 

 
Uppskattas till ca 600-800 kr/m2. 
 
Utformning med självkompakterande slitbetong då konstruktionen anger 
traditionell utformning: 

• självkompakterande slitbetong, 70mm. 
• 20 mm extra konstruktionsbetong. 

 
Uppskattas till ca 300-500 kr/m2. 
 
 
Kommentarer: 

• Inga kostnader för framtagning av betongrecept och provgjutning har 
tagits med. Detta skulle verka för slitbetongens nackdel. 

 
• Avståndet från betongfabrik kontra asfaltsverk kan inverka vid extremt 

stora avstånd. Asfalten kan även ha under sommartid en längre 
öppethållandetid samt asfaltsverken är oftast mobila vid större 
asfalteringsarbeten. 

 
• Betongpumpen är beräknad att först användas vid konstruktionsgjutningen 

därefter till slitlagret, vilket tar bort etableringskostnaderna. Visst kan man 
hävda att etableringskostnaderna borde delas lika mellan konstruktionsbetongen 
och slitbetongen, men effekten blir trots allt detsamma. Delas den lika får man 
för slitbetong räkna med minskade kostnader för konstruktionsbetongens 
gjutning. Den extra tid betongpumpen är på plats bör dock tas med liksom 
sluring och eventuell extra rengöring. 
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• Inga driftskostnader tas upp i denna jämförelse. Här är den stora posten, drift 
fram till beläggning och drift innan beläggning (renblåsning, uppvärmning och 
upptorkning) är till traditionell beläggnings nackdel. Liksom att arbetsplatsens 
etablering i viss mån måste vara kvar fram till beläggning. 

 
• Minskade kostnader på grund av kortare byggtid och ett snabbare överlämnande 

har ej tagits med utan blir som bonus. Detta är dock en avsevärd post men 
varierar från projekt till projekt. 

 
• Ingen hänsyn har tagits till att en blästring av ytan vid fullskaleförsöket trots allt, 

ej heller den dyrare provtagningen vid gjutning mot hård betong. 
 

• Den extra konstruktionsbetongen undviks om bron dimensioneras och ritas för 
vanlig slitbetong. Dessutom optimeras bron för den mindre egentyngden 20 mm 
vikt försvinner. 

 
• Jag menar att fräsning eventuellt sker var 10:e år och livstiden för 

självkompakterande slitbetong utan extra tjocklek borde vara minst 20 år och 
med extra tjocklek 30 år. Underhållet och kontrollen av en traditionell 
asfaltbeläggning överstiger driften av vanlig slitbetong menar jag bestämt.  

9.2 Tidsjämförelse 

Ingen hänsyn tas till de tider som uppstår vid traditionell beläggning på grund av årstid, 
väder och dylikt. Endast de normmässiga tiderna och utförandetiderna anges. Dock så 
borde var och en inse att det är de stora tidsbesparingarna som sker på grund av 
årstid och väderlek – framförallt i de norra delarna av landet. 
 
Traditionell utformning, typbeläggning nr 1 ( 2aIA), 90 mm: 

• Slitlager av asfalt, ABT16, 40mm. 
• Bindlager av asfalt, ABT 11, 30 mm. 
• Skyddslager av asfalt, ABT 4, 15 mm. 
• Eventuella grundavlopp. 
• Kantförsegling av epoxi på broändar, kantbalkar och eventuella grundavlopp. 
• Bitumenmatta som isolering, 5 mm. 
• Klistring/primning med bitumenlösning 
• Blästring av ytan innan isolering. 

 
Minst ca 1-2 dagar för asfaltering, 1 dag för kantförsegling, 1-2 dagar för isolering samt 
framförallt 21 dagar innan isolering får ske efter gjutning: Dvs. totalt minst ca 23 – 25 
dagar utan hänsyn till årstid och väderlek. 
 
Utformning med självkompakterande slitbetong då konstruktionen anger 
traditionell utformning: 

• självkompakterande slitbetong, 70mm. 
• 20 mm extra konstruktionsbetong. 

 
Dvs minst ingen dag extra och vid fullskaleförsöket 4 dagar extra. 
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9.3 Sammanfattning 

Ovanstående kostnader och tider bör inte tas exakt utan dessa ska ses som en indikation 
att självkompakterande slitbetong lönar sig. Visst har en ”riktig” entreprenad inte 
tillgång till en exjobbare som hjälper till vid receptframtagningen och initialkostnaderna 
blir högre än redovisat för slitbetongen. Dessa initiella kostnader bör på sikt sjunka när 
erfarenheterna och rutinen växer. 
 
Det största pengaargumentet är dock följande enligt mig: 
 
”Slitbetongens entreprenörskostnader bör inte heller initialt bli dyrare än den 
traditionella bitumenbeläggningen, undantag för vissa specifika projekt med långa 
avstånd och få kvadratmeter.  
 
Den största ekonomiska fördelen är att driftskostnaderna i stort sett försvinner eller 
åtminstone halveras => detta beror helt på resultatet av utförandet av slitbetongen.  
 
I och med att driftkostnaderna direkt hänger ihop med resultatet på slitbetongen 
rekommenderar jag beställarna att avsätta en ”utvecklingspeng” utöver den summan 
som traditionell beläggning kostar för de första åren denna beläggning utförs. Detta för 
att stimulera utvecklingen och minska driftskostnaderna avsevärt. 
 
Utvecklingspengen bör gå till receptframtagning och provgjutning.”   (C Jannok 2004) 
 
Dock så är det lätt att denna utvecklingspeng kan ses av entreprenörerna som ett 
bestående tillskott vid entreprenader med slitbetong. För att undvika detta bör man i 
förfrågningsunderlaget ombe entreprenören att specificera sina tänkta kostnader för 
utveckling av slitbetong för det aktuella projektet.
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10. Slutsatser 

10.1 Slitbetong, varför det och varför självkompakterande 
slitbetong? 

Traditionell beläggning och tätskikt av bitumen är känsliga för korrekt utförande. Väder 
och vind vid utförandet spelar en avgörande roll och arbetena måste utföras under torra 
och varma förhållanden. Det leder till att dessa typer av beläggningar alltför ofta har 
mycket omfattande drift- och underhållskostnader. 
 
Varför direktgjuten slitbetong? Jo, det bör väljas en beläggningstyp som tål slitage på 
ett bra sätt, som kräver lågt underhåll och har en lång livslängd, beläggningstypen skall 
även anpassa sig till de geografiska förutsättningarna och mängden trafik. Direktgjutna 
betongbeläggningar uppfyller dessa krav om de är rätt utförda både materialtekniskt och 
produktionstekniskt.  
 
Stålfiberarmerad, detta för att ta bort ytterligare ett moment vid det redan känsliga och 
tidspressade gjuttillfället.  
 
För att minska arbetsmomenten och riskerna med ett undermåligt utförande på 
slitbetongen ytterligare, förutom stålfiberarmeringen, ter sig självkompakterande betong 
som ett naturligt steg. Självkompakterande betong har med framgång använts till många 
betongbroar, se t ex andra exjobb vid LTU, men har hittills inte använts till slitlager. 
 
Det finns mycket kunskap om den självkompakterande betongen framtagen vid LTU 
som kan appliceras här. Den självkompakterande betongen blir en mycket tät och 
höghållfastbetong. Kan man tillgodogöra sig den självkompakterande betongens 
kvalitetsmässiga fördelar så skulle ett slitlager med mycket hög slitstyrka och livslängd 
kunna erhållas. 
 
Vad är de kvalitetsmässiga fördelarna då? Jo, en tät betong med högt slitmotstånd och 
hållfasthet och bra beständighet. Den höga andelen av filler och cement gör att den 
mycket stenrika slitbetongen håller ihop och kan enkelt bearbetas. Betongen lever på ett 
helt annat sätt än för vanlig slitbetong, den blir inte lika känslig för konsistenser, 
transporter och bearbetning. Den behåller även stenen vid ytan och har en naturlig 
struktur i sig. Slitstyrkan mot nötning blir mycket bra och riskerna för en för glatt yta är 
mindre än för vanlig slitbetong. 
 
Tänkvärt är att den självkompakterande slitbetongen inte uppför sig som en 
självkompakterande konstruktionsbetong. Detta för att helt andra krav ställs på 
dessa, slitbetongen är inte fullflyt, men kräver endast en enkel och liten insats för 
att flyta ut till önskad nivå. 
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10.2 Övriga slutsatser 

I detta examensarbete har betongrecept och arbetsmetodik för självkompakterande 
direktgjuten stålfiberarmerad slitbetong, självkompakterande slitbetong tagits fram. 
Även förslag till förbättringar vid utförandet av direktgjuten stålfiberarmerad slitbetong 
och vanlig slitbetong studerats har lämnats.  
 
Verktyg och råd för upphandling och styrning av självkompakterande slitbetong/vanlig 
slitbetong entreprenader har föreslagits. 
 
En enkel kostnads- och tidsjämförelse har gjorts mellan självkompakterande slitbetong 
samt traditionell asfaltbeläggning och denna visar till en klar fördel för 
självkompakterande slitbetong. 

Som slutsats av arbetet kan jag bara säga att slitbetong på broar i form av 
självkompakterande slitbetong är något att satsa på, främst här uppe i norra Sverige. 
Stora geografiska avstånd, där både inspektioner och underhåll kräver långa resor, vid 
ett klimat som kräver dubbdäck under lång tid samt även vid broar där underhåll 
försvåras tack vare en mycket hög trafikintensitet är självkompakterande direktgjuten 
stålfiberarmerad slitbetong (självkompakterande slitbetong) att rekommendera. DOCK 
måste detta ske under rätt styrning samt uppföljning, fria tyglar och ofullständig 
styrning ger i de flesta fall sämre resultat än motsvarande traditionell 
asfaltbeläggning. 

Denna rapport kan med fördel användas så att varje kapitel/bilaga kan plockas ut för 
aktuellt arbetsmoment och användas som ett hjälpmedel. 

Min handledare på Vägverket, Erik Vallin, har tagit kontakt med ansvariga för 
Bronormen och framfört ett eget urval av mina synpunkter på normen. En ny bronorm 
är på väg ut på remiss, och dessa urval av synpunkter lämnar Vallin, E som remissvar.  

10.3 Begångna misstag i fullskaleförsöket 

I detta examensarbete skedde det några misstag och fel. De är angivna i löpande text 
men nedan anger jag de misstag som enkelt kan undvikas i framtida projekt: 

• Val av ballastmaterial => fundera igenom så att rätt sorts ballast används från 
början vid receptframtagningen. Ett viktigt val, det är inte bara att ta samma 
ballast som vid konstruktionsgjutningar. 

• Vid receptframställningen bör man ta hänsyn till verkligt uppmätta mängder 
direkt. => Många oroliga timmar och huvudbry går då att undvikas. 

• Fukthalterna i ballasten och sanden. Viktigt att veta de korrekta värdena. Hellre 
ett prov för mycket än ett för lite. 

• Fundera igenom gjutordning av ytan. Vilket håll ska gjutfronten gå? Når 
gjututrustningen över ytan?  
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• Är gjututrustningen ren och oskadad samt ”rak”? 

• I arbetsbeskrivning & kontrollplan bör även provtagningen anges, både 
färskprov och härdad betongs provtagning. Detta för att få rätt antal provkuber 
och borrkärnor samt för att få den färska betongprovtagningen under samma 
klimatförutsättningar som vid receptframtagningen. Hänsyn måste även tas till 
om slitbetongen gjuts direkt mot konstruktionsbetongen eller om 
konstruktionsbetongen är hård. 

• Ligger det lösa fibrer när betongen har härdat klart vid ytan? En maskinsopning 
av bron kan enkelt ta bort den kanske? 

10.4 Diskussion 

Jag har nu försökt att förklara varför jag anser att man ska använda stålfiberarmerad och 
självkompakterad slitbetong. Jag anser att visst går det att använda en vanlig 
stålfiberarmerad betong men det ställer enligt mig högre krav på arbetsutförandet och 
betongreceptet. Det blir lätt att receptet görs väldigt lättflytande, vilket ofta gör att en 
vågighet uppstår av vibrobryggan när betongen har härdat. Och förespråkar 
receptframställarna att betongen skall vara styv är den i stort sett omöjlig att gjuta med. 
Fiberhalten gör betongen väldigt svårarbetad och svår att hantera. 

Frågan om vilken typ av slitbetong lämnar jag därmed och går över till att snabbt 
jämföra mot traditionell asfaltsbeläggning och bitumenisolering. Vid det valet ser jag 
inga skäl till att välja asfaltsalternativet, det är oftast dyrare redan vid investeringen men 
framförallt dyrare under driftstiden. Detta tillsammans med att kvaliteten under 
driftstiden är avsevärt sämre på sikt och kräver mer underhåll. 

En parameter som jag inte alls nämnt tidigare är miljöaspekterna. Cementframställning 
kräver mycket energi men bör vara ett bättre miljöalternativ mot för bitumenprodukter. 
Olja är dessutom en ändlig resurs, där forskare världen över spekulerar i hur länge 
oljelagren i jordskorpan ska räcka till.  

Visst finns det nackdelar men jag anser att fördelarna klart väger över. 
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11. Förslag till fortsatt arbete 
Följande punkter har jag identifierat som intressanta saker att studera vidare: 
 

 Fortsatt arbete kan vara att undersöka utförda broars IRI-tal samt 
rimligheten att få låga IRI-tal i praktiken. Även 
alternativ/kompletterande mätmetod med rätskiva bör jämföras mot IRI-
mätningar. Upptäcker de olika sorters ojämnheter? Vilken mätmetod 
identifierar upplevd dålig körkomfort? 

 Bronorm behandlar inte alls hur man ska göra i anslutning mellan 
slitlager av betong och vägens övriga beläggning. Det är en zon där olika 
sättningar och slitage sker. För betongbeläggningar generellt på vägar 
skall man göra någon form av anslutningskonstruktion mellan väg och 
brodelen. På vägar med bitumenbeläggning och en bro med slitlager har 
man knappt inte ens identifierat övergången som ett problemområde.  

 Toleranskraven för slitbetong är mycket oklara, dessa bör utredas. 

 Utformning av övergångskonstruktionen med motsvarande slitmån som 
man beräknar att beläggningen skall klara av.  

 Följande problemställning uppstår när man antar att den mesta av 
spårbildning endast sker i skiktet med ”separerad/ballastfri” cementpasta: 

  Är det rimligt att kräva ett mått på tjockleken 
”separerad/ballastfri” cementpasta för slitbetongen? 

 Vad bör det måttet vara?  
 Hur mäter man det?  

 
Mätning borde ske enkelt genom kärnborrning och studerande av 
borrkärnan. Observera att varken ATB VÄG eller BRO 2002 ställer 
några krav på detta.  

 
• Det har uppdagats på garantibesiktningar på broar med slitbetong att om 

det går illa så går det rejält illa. En bro har mycket kraftig krackelering 
över hela den stålfiberarmerade ytan. En annan bro med slakarmerat 
slitlager har i det tungt trafikerade körfältet stora tvärgående sprickor. 
Detta bör utredas och erfarenheterna bör tas upp till diskussion inför 
framtida gjutningar. Tryckproverna på självkompakterande slitbetong 
visar att betongen blir mycket höghållfast. Inverkar detta på sprickrisken 
samt krympningen? 

 
• Utredning om alternativa fibrer än stålfiber. 
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Bilaga 1: Sammanställning av gällande normkrav 
 
Underlag: BRO 2002, ATB VÄG 2003, BBK 94, Supplement 1 till BBK94. 
Där ingen hänvisning sker vid rubrik är det hämtat ur BRO 2002. 
 
Detta är en sammanställning av de gällande normerna för vanlig slitbetong & 
självkompakterande slitbetong. Ordningen av avsnitten kommer ej i nummerordning 
utan en sortering av avsnitten har försökts göra för att följa en röd tråd. De indragna 
styckena är en hänvisning av styckena ovan. 
 
Ej relevanta meningar/stycken som hänvisar till bland annat slakarmerad slitbetong har 
ersatts med ””. . för att visa att något har hoppats över under ett stycke. 
 
Författarens egna kommentarer är inlagda med angivet att det är kommentar. 
 
______________________________________________________________________
_____ 
62.2 Material 
62.23 Direktgjuten slitbetong 
Vad beträffar betongkvalitet, exponeringsklasser och kvalitetskrav på ballast gäller de 
krav som anges i 62.22. 
 
62.22 Betongbeläggning på tätskikt 
62.221 Betongen ska uppfylla material- och utförandekraven enligt del 4. Krav för 
exponeringsklasserna XD3 och XF4 i livslängdsklass L100 ska uppfyllas. Dock ska det 
täckande betongskiktet i underkant minst vara 30mm. 
 
Hög andel ballast av fraktionen 16 –20 mm ökar slitagemotståndet och bör därför 
eftersträvas. 
 
Kommentar: Se senare föreskrivning om max 16 mm för att begränsa bullernivån enligt 
ATB VÄG. 
 
41.311 ... livslängdsklass L100 teknisk livslängd lika med 120 år. 
 
 
43. Material 
43.1 Tillverknings och utförandeklass 
För betong och betongarbete ska ”tillverkningsklass I” tillämpas. 
 
43.2 Delmaterial till betong 
43.21 Allmänt 
Användning av klorider för upptining av ballastmaterial, form- och betongytor eller 
dylikt godtas inte. 
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43.22 Cement 
43.221 Cement, som används vid tillverkning av betong, ska uppfylla kraven för CEM I 
i SS-EN 197-1, där bilaga NA ska betraktas som normativ. 
... 
 
43.222 Vid betongtillverkning ska cement av typ BV/LA/SR enligt SS 13 42 02, SS 13 
42 03 och SS 13 42 04 användas. 
 
Om kraven vid spricksäkerhetsberäkning enligt bilaga 4-11, metod 3, uppfylls godtas att 
kravet på BV-cement frångås. 
 
Kommentar: Sprickberäkning, måste det göras för vanlig slitbetong & 
självkompakterande slitbetong? Detta måste kollas upp. 
 
43.22 Tillsatsmedel 
43.231 Tillsatsmedel med luftporbildande, retarderande eller vattenreducerande verkan, 
inklusive flyttillsatser, godtas vid tillverkning av betong. 
 
Beträffande definition av tillsatsmedel, se SS-EN 934.2. 
... 
 
43.232 ...  
 
43.24 Tillsatsmaterial 
43.241 Andra tillsatsmaterial än mineraliska godtas inte för inblandning i betong. 
 
Användning av granulerad masugnsslagg som tillsatsmaterial kräver tillstånd av 
beställaren i varje enskilt fall. 
 
Med ändring av vad som anges i SS 13 70 03 får flygaska inblandas i betong med högst 
6 % av cementvikten i miljöklass XF4 och högst 11 % i övriga miljöklasser. 
 
43.242 Silikan ska vid tillverkning av betong vara väl dispergerad. 
 
Om silikastoftet inte dispergeras väl kan detta innebära att konstruktionens 
beständighet äventyras på grund av alkali-kiselsyrareaktioner. Se även rapport 3:93 
”Silica granulates in concrete- dispersion and durability aspects” (Cement och Betong 
Institutet). 
 
En hanteringsinstruktion ska upprättas. Av denna ska det framgå hur produktionen, 
gjutningen samt efterbehandlingen av betongmassa med silika ska genomföras.  
 
Beträffande krav på efterbehandling se 44.53. 
 
43.243 Glasfiller i betong ska räknas som tillsatsmaterial typ I och ska utföras enligt 
bilaga 4-6. 
 
43.244 Pigment för infärgning av betong ska uppfylla kraven i SS-EN 12 878. ... 
... 
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43.25 Ballast 
Ballast som ska användas i betongkonstruktioner belägna i havsvatten får inte vara 
alkaliereaktiv. 
 
43.3 Betong 
Betong ska uppfylla kraven i SS-EN 206-1 och SS 13 70 03. 
.... 
 
44. Utförande 
44.1 Arbetsledning och tillsyn 
En ansvarig person för arbetsledning och tillsyn ska finnas utsedd. Denne ska ha klass I-
kompetens. 
 
Klass I-kurs som uppfyller ”Vidareutbildning inom betongområdet” rapport nr 8 
(Svenska Betongföreningen) kan anses uppfylla dessa krav. 
 
44.2 Form 
44.222 Utgående synliga hörn (skarpa kanter) ska avfasas genom att en 20 mm 
trekantlist läggs i formen. 
 
44.5 Betongarbete 
44.51 Gjutning 
44.511 Betong ska proportioneras, gjutas och efterbehandlas så att påkänningar av 
krympning och temperaturskillnader inom konstruktionen begränsas. 
 
Sprickrisken under härdningsförloppet skall beaktas enligt kraven i bilaga 4-11. Detta 
gäller inte livslängdsklass L20 enligt 41.311. 
... 
Kommentar: Se även 43.222. 
 
 
44.54 Tillverkning av betongmassa på byggplats 
Tillverkning av betongmassa på en byggplats kräver tillstånd av beställaren. 
 
Kommentarer: ingen koppling sker till avsnitt 45. Kontroll och där framförallt 45.1 
Allmänt (hela kapitlet) och 45.2 Betong och betongprodukter (hela kapitlet). Ange den 
hänvisningen i tekniska beskrivningen.  
 
62.222 Använd ballast ska uppfylla kraven i ATB VÄG, kapitel G. 
 
Kraven på ballasten, nötningsmotståndet och hållfastheten, anges i tekniska 
beskrivningen. 
 
 
ATB VÄG 2003, G4.2.1 Ballast 
ATB VÄG 2003, G4.2.1.1 Beständighet 
Ballast skall uppfylla krav enligt BBK 94 och supplement 1 till BBK 94. 
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ATB VÄG 2003, G4.2.1.2 Nötningsmotstånd 
Ballast skall antagligen uppfylla kraven på slipvärde och sprödhetstal eller kravet på 
kulkvarnsvärde enligt tabell G4.2-1. Om betongen läggs ut i två skikt gäller kraven det 
övre skiktet. Ballastens nötningsmotstånd skall kontrolleras enligt avsnitt G4.4.4. 
 
Tabell G4.2-1 Nötningsmotstånd 

Förväntad 
maxtrafik de 
närmaste 10 åren

Slipvärde Sprödhetstal Kulkvarnsvärde

ÅDTk, just < 6000 < 1,8 < 50 < 12 
ÅDTk, just > = 
6000 

< 1,4 < 45 < 9 

 
Flisighetstalet får ej överstiga 1,45. 
 
Som alternativ till krav på ballast kan krav på funktion för färdig betongbeläggning 
ställas. 
 
ATB VÄG 2003, G4.2.1.3 Kornfördelning och största stenstorlek 
För att begränsa bullernivån från trafiken skall största stenstorleken begränsas till 
16mm. Om betongen läggs ut i två skikt gäller kraven det övre skiktet. 
För att ytterligare begränsa bullernivån kan största stenstorlek begränsas till 8 mm. 
 
För att öka nötningsbeständigheten bör max 50% av materialet passera 8mm sikt vid 
kornkurva med max 16mm stenstorlek. 
 
Supplement 1; Avsnitt 7.2.4 Ballast 
(hela avsnittet) 
 
Supplement 1; Avsnitt 9.2.2 Fortlöpande kontroll av delmaterial 
(hela avsnittet) 
 
Supplement 1; Avsnitt 9.2.2.3 Ballast 
(hela avsnittet) 
 
Supplement 1; Bilaga 1 Provningsmetoder för delmaterial, betong och 
armering 
(delen om ballastprovning) 
 
Kommentarer: Obs! Hittar ingen koppling från BRO 2002s avsnitt om Direktgjuten 
slitbetong till föreskrift om vattenkvalitet. Hänvisning till G3.2.3  Vatten bör göras i 
teknisk beskrivning, ty den hänvisar till BBK94 avsnitt 7.2.5. Denna vattenkvalitet skall 
gälla vid såväl vattenbilning, förvattning, betongtillverkning och efterbehandling. 
 
Kommentarer: Cementsort ej enligt ATB VÄG utan enligt BRO 2002 avsnitt 43.22 
(anläggningscement). Denna hänvisning finns dock redan i och med BRO 2002 avsnitt 
4. Material gäller, kommentaren är endast ett förtydligande. 
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62.3 Utförande 
62.33 Direktgjuten slitbetong 
62.331..... 
 
Alternativt kan den utföras som en stålfiberarmerad betong med en tjocklek av minst 
70mm. 
 
… 
 
62.332 Sprickarmering, ska  utföras enligt 62.323 förutom vad som krävs i 62.332 
t.o.m. 62.334. Sprickarmeringen får inte medverkas som statiskt verksam. 
 
Solfjäderarmeringen och den extra armeringsstången med längden två meter enligt 
62.323 ska dock inte läggas in i direktgjuten slitbetong. 
 
Om den direktgjutna slitbetongen utförs med en sprickarmering av stålfiber godtas att 
täckande betongskiktet blir större än 75mm. 
 
62.333 Avståndet mellan motgjutningsytan och den statiskt verksamma armeringen ska 
vara minst 45 mm.   
 
Kommentar: Detta ställer krav på att konstruktionsbetongen erhållit erforderlig styvhet 
innan slitlagret gjuts för att inte ge djupa fotspår. 
62.334 Slitbetong som gjuts vått i vått ska utföras med en tjocklek av minst 70 mm om 
den är stålfiberarmerad. ... 
 
62.335 Slitbetong ska då kantbalk enligt 41.251 (kommentar: försänkt kantbalk) 
alternativ c används föras ut till ytterkant kantbalk och avfasas enligt 44.222 
(kommentar: trekantslist). 
 
62.336 Då direktgjuten slitbetong utförs ska hela brobaneplattan eller övre del av denna 
utföras med slitbetong. Vid alternativet del av brobaneplatta ska motgjutningsytan 
antigen utgöras av färsk eller hårdnad betong. 
 
Kommentar: I fullskaleförsöket gjordes ett halvt avsteg mot denna regel. Ytterlinje mot 
förhöjd kantbalk utfördes i oarmerad konstruktionsbetong. Detta var dock enligt 
Österberg, T ingen fara.  
 
Slitbetong betraktas som beläggning. 
 
Vid alternativet hela brobaneplattan godtas endast att stålfiberarmering utförs i den övre 
delen av plattan, se även 62.323. (Kommentar: Stålfiber skall ej ha kontakt med 
armeringen). 
 
Vid utläggning av slitbetong ska den underliggande betongen vara så färsk att 
slitbetongen efter utförd vibrering binder fullgott till underliggande betong. 
 

 DIREKTGJUTEN SLITBETONG PÅ BROAR 
  

– SJÄLVKOMPAKTERAD OCH STÅLFIBERARMERAD - 



Bilaga 1 till kapitel 2:  Sammanställning av normkrav Bilaga 1 sid 6  

Alternativet gjutning av slitbetongen mot hård betongyta godtas endast om betongen 
uppnått 45% av fordrad hållfasthet och motgjutningsytan bearbetas så att gjuthuden 
avlägsnas och en rå yta uppstår, se 44.524. 
 
62.323 Betongbeläggningen skall armeras med kamstänger minst 0,33 % i båda 
riktningarna alternativt 0,33% Nps 50. I betongbeläggningen godtas att armeringen har 
en diameter större än eller lika med 5 mm. Armeringen skall läggas i två lager. 
 
Om stålfiberarmerad betong ska användas godtas det att denna ersätter armeringen 
enligt ovan. Erforderlig mängd stålfiber i volyms-% (Vf) ska bestämmas enligt  
 

Vf  = 15400 * [[Φ2  / ( s *(Φ + 70 ))] * [d f  / l f ]] 
 
Φ = stångdiametern hos den armering som ersätts med stålfiber 
s =  de ersatta armeringarnas centrumavstånd 
d f  = fiberdiameter 
l f  = fiberlängd 
 
(Kommentar= Trots att flertalet undersökningar visar att fibertyp inverkar tar denna 
formel ingen hänsyn till detta) 
 
Stålfibern skall lägst ha f yk  lika med 500 MPa. 
 
.... 
 
44.524 Motgjutningsytan ska behandlas och sedan rengöras så att gjuthuden avlägsnas 
och ytan får tätt förekommande ojämnheter med genomsnitt 2mm djup. 
 
62.337 Krav enligt 62.324, 62.325 och 62.326 ska innehållas. 
 
62.324 Betongen skall gjutas och överytan brädrivas på sådant sätt att denna blir jämn 
och vattenavrinningen tillfredsställande. Se även 62.411. 
 
62.325 Betongytan ska bearbetas så att den färdiga betongbeläggningen får en rå yta 
med god friktion. 
 
62.326 Efterbehandling skall utföras enligt 44.53. 
 
44.53 Efterbehandling 
44.531 (hela avsnittet) 
 
44.532 (hela avsnittet) 
 
44.533 & 44.534  (hela avsnittet)  
Kommentar: denna behandlar toleranser => se i teknisk beskrivning. 
 
44.535 Kantbalkens insida och brobaneplattans överyta ska behandlas enligt 61.313.  
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Kommentarer: denna hänvisning är inte aktuell. Hänvisning motsvarar 44.524 men 
gäller även andra motgjutningsmaterial. 
 
 
62.4 Kontroll 
62.41 Allmänt 
62.411 Slitlagrets jämnhet i längsled och tvärled och tillåtna tvärfallsavvikelser ska 
uppfylla kraven i ATB VÄG, kapitel A. 
 
Vilken mätmetod som ska användas anges i den tekniska beskrivningen. 
 
Justeringen av underlaget ska utföras i bindlagret. Slitlagrets krav på jämnhet och 
tillåtna tvärfallsavvikelser, enligt ATB VÄG kapitel A, ska också uppfyllas av 
bindlagret. 
 
Kommentar: Se även 62.324 som också gäller. 
 
ATB VÄG 2003, kapitel A. 
(detta kapitel redovisas ej här utan hänvisas till litteraturstudien med sammandrag eller 
till hela kapitel A) 
 
62.412 På en sträcka av 6,0 m före och 6,0 m efter övergångskonstruktion i 
bronslängdriktning, godtas inte större ojämnheter i beläggningen än 6,0 mm relativt en 
5 m lång rätskiva utlagd i vägens längdriktning. 
 
Beläggningens överyta ska vara 5,0 mm högre än övergångskonstruktionens överyta 
med tolerans +3 respektive –2mm. Detta mått ska mätas med en rätskiva med längden 
1,0 m som placeras mitt över övergångskonstruktionen. 
 
Ett mått större än 10 mm mellan övergångskonstruktion och underkanten på en 5,0 m 
lång rätskiva godtas inte. 
 
62.44 Direktgjuten slitbetong 
62.441 Den färdiga pågjutningen ska kontrolleras genom bomknackning. 
 
Kommentar: 62.441 borde kontrolleras på samma sätt som 62.442 men omfattningen 
kan diskuteras. 
 
62.442 Om slitbetongen gjuts mot en hård betongyta ska draghållfastheten mellan 
pågjutning och den gamla betongen kontrolleras genom dragprov. 
 
Ett prov ska utföras per gjutetapp, dock minst ett per 100m2 yta som gjuts. Totalt ska 
antalet prover uppgå till minst tre per objekt. Provningen ska utföras av ett organ enligt 
10.83. 
 
Provningen ska antingen utföras på utborrade cylindrar enligt SS 13 72 31 eller i den 
färdiga konstruktionen enligt SS13 72 43. 
 
Det som mäts i detta fall är dock draghållfastheten. 
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Kravet vid den fortlöpande provningen av draghållfastheten är följande  
 
m ≥ fv  + 1,4 s 
 
fv  = fordrad draghållfasthet, lika med 1,0 MPa. 
 
S = standardavvikelse för samtliga hållfasthetsvärden. Om s är mindre än 0,36 sätts s 
lika med 0,36. 
 
m =  Medelvärde. 
 
Alla enskilda värden och brottytor skall redovisas. 
 
Ovanstående draghållfasthetskrav ska också uppfyllas av den gamla och nya betongen. 
 
Om lägre draghållfasthetsvärden godtas skall det anges i den tekniska beskrivningen. 
 
 
62.443 Om pågjutningen är tunnare än 100mm ska hållfasthet och frostbeständighet 
kontrolleras genom att kuber gjuts och provas enligt BBK, avsnitt 7.3.3. Antalet prover 
skall vara enligt 45.51. 
 
Kommentar1: Inget står angivet om hållfasthetsprovning och frostprovning av 
pågjutningar större än 100mm.  . Antar att 45.51 skall gälla för pågjutningar större än 
100mm men med provtagning på utborrade cylindrar. 
 
Utförandekontrollen enligt ovan gäller även säckade torrbruk. 
 
BBK, avsnitt 7.3.3 
(hänvisas till BBK.) 
 
45.51 
(Se i BRO 2002) 
 
Kommentar1: Antalet tryckprover ska vara minst en per gjutetapp och som mest tre 
tryckprover. Om slitbetongen understiger 50m3 räcker det med ett tryckprov. 
 
Kommentar2: Antalet frysprov ska vara minst en varannan gjutetapp och som mest fem 
frysprover. Om slitbetongen understiger 50m3 räcker det med att tre frysprover tas. 
 
 
Hänvisningar till standarder och bilagor: 
SS 13 42 02, SS 13 42 03, SS 13 42 04, SS 13 70 03, SS 13 72 31, SS 13 72 43, SS-EN 
197-1 där bilaga NA, SS-EN 206-1, SS-EN 934.2, Rapport 3:93 ” Silica granulates in 
concrete- dispersion an durability aspects” (Cement och Betong Institutet) och BRO 
2002 bilaga 4-6 & bilaga 4-11.

 DIREKTGJUTEN SLITBETONG PÅ BROAR 
  

– SJÄLVKOMPAKTERAD OCH STÅLFIBERARMERAD - 



Bilaga 2 till kapitel 3. Provningsmetoder i färsk betong Bilaga 2 sid 1  

Bilaga 2: Provningsmetoder av färsk betong 

2.1 Flytsättmått 
Källa Billberg & co, 1999 samt SBF kommitté för självkompakterande betong, 2002. 
 
Flytsättmått, T50 tid och segregrationsrand. 
Flytsättmått används för att bestämma flytförmågan dvs. rörligheten hos den 
självkompakterande betongen och även för att ge indikationer på stabiliteten. 

2.1.1 Mätvärden 
 T50, tiden för att flyta ut till 500mm markeringen, mäts i sekunder. 
 U, flytsättmått, medelvärdet av två representativa diametrar vinkelräta mot varandra, mäts 

i mm. 
 B, seperationsrand, den yttersta randen som inte innehåller någon grov ballast, mäts i mm. 
 Okulära noteringar avseende separation (ex inhomogen fördelning av grov ballast, 

vattenseparation på betongytan, lutningen på betongkanten och dess utseende). 

2.1.2 Mätutrustning 
Sättkon. 
Plan skiva, med en yta av förzinkad stålplåt där 500mm diameters cirkel markerad centriskt, 
mått minst 800 * 800 mm2. 
Tumstock. 
Vattenpass. 
Tidtagarur.  

2.1.3 Mätmetod 
Skivan placeras plant och fuktas. 
Konen placeras centriskt på skivan. 
Fyll konen med betongen ca 5 minuter efter blandning. Samtidigt som konen fylls, pressa den 
mot skivan. Packa inte betongen. 
Lyft konen uppåt och håll kvar den tills all betong runnit ut. 
Starta tidtagningen när konen lyfts. 
Notera tiden som krävs för att betongen ska nå 500mms markeringen (T50). 
När betongen slutat att flyta ut mäts flytsättmåttet genom att beräkna medelvärdet av två 
representativa diametrar vinkelräta mot varandra. Notera även om separation förekommer 
samt om det grövre materialet följt med ut till periferin. Separationsranden mäts också, dvs. 
bredden av finmaterialranden längst ut som inte har någon grov ballast. 
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Skiss på flytsättmått. 

2.2 Lufthalt  
Lufthalten mäts som vanligt med en luftklocka, observera att självklart skall ingen 
kompaktering av betongen ske i behållaren utan betongen skall själv fylla ut behållaren. 
Lufthalten redovisas i %, det vill säga volymprocent luft i betongen. 
 
Lufthalten kompletteras med en kub för frostprovning. 

2.3 V-tratt – flödestid, blockering 
Källa är Billberg & co, 1999 samt SBF kommitté för självkompakterande betong, 2002. 
 
V-tratten används för att mäta viskositeten och även få en uppfattning om stabiliteten hos 
betongen. 

2.3.1 Mätvärden 
 Flödestid = tiden för att rinna ut ur tratten (sekunder). 
 Eventuell blockering = ex totalt eller temporärt stopp. 
 Okulära noteringar avseende separation (ex inhomogen fördelning av grov ballast, 

vattenseparation på betongytan). 

2.3.2 Mätutrustning 
V-tratt av stålplåt med passande stativ, se skiss. 
Vattenpass. 
Tidtagarur. 

2.3.3 Mätmetod 
Montera V-tratten vertikalt och så att ett uppsamlingskärl kan placeras under tratten. 
Fukta trattens insida. 
Stäng skjutluckan och fyll tratten helt med betong. 
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Betongen ska vila i en minut. 
Öppna skjutluckan och starta tidtagningen. 
Notera tiden det tar för betongen att rinna ut ur tratten, flödestiden. Tidtagningen stoppas när 
man ser ljus uppifrån genom trattens nedre öppning.  
En okulär bedömning av betongen när den rinner ut ur tratten utförs likväl. Anteckna om 
blockeringar uppstår som leder till totalt eller temporärt stopp. Blockeringen indikerar 
instabilitet i betongen. 

 

Skiss på V-tratt. 

2.4 L-box (med armering) – flödestider, blockering 
Källa är Billberg & co, 1999 samt SBF kommitté för självkompakterande betong, 2002. 
 
L-box/L-lådan har vid provtagning av stålfiberarmerad betong ingen armering som blockerar 
betongens passage. L-box mäter flytförmågan och blockeringsbenägenheten hos betongen. 
Denna metod använd vid gjutning med mycket tät armering (s-avstånd < 80mm).  

2.4.1 Mätvärden 
 Flödestid, T20, T40 och T50 = tiden för att rinna ut ur tratten en viss sträcka (sekunder). 
 Kvoten av H1 och H2 = höjderna på den slutgiltiga betongen i respektive kant (mm). 
 Seperationsrand = den yttersta randen som inte innehåller någon grov ballast (mm). 
 Okulära noteringar avseende separation (ex inhomogen fördelning av grov ballast, 

vattenseparation på betongytan). 

2.4.2 Mätutrustning 
L-låda utan armering. 
Tumstock. 
Vattenpass. 
Tidtagarur. 
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2.4.3 Mätmetod 
L-lådan placeras plant och fuktas. 
Stäng skjutluckan och fyll lådans höga del helt med betong. Packa inte betongen. 
Betongen ska vila i en minut. 
Öppna skjutluckan och starta tidtagningen. Efter luckan har lyfts mäts tiden för att 
betongfronten ska nå 200mm (T20) och 400mm (T40) från öppningen. 
En okulär bedömning av betongen när den rinner ut ur lådan utförs likväl. Anteckna om 
blockering uppstår som leder till totalt eller temporärt stopp. Blockeringen indikerar 
instabilitet i betongen. 
När betongen har stannat mäts höjderna på den slutgiltiga betongen i respektive kant, där H1 
är höjden på ursprungliga läget och H2 den andra sidans betonghöjd. Dessa höjder anger hur 
betongen självnivellerat. 
Kvoten H2/H1 beräknas och ger ett mått på hur blockeringsbenägen betongen är.  
T20 och T40 ger ett mått på utbredningen av betongen, jämför med flytsättmåttets T50. 

 

 

Skiss på L-lådan. 

2.5 J-ring med armering 
Källa är SBF kommitté för självkompakterande betong, 2002. 
 
J-ringen avgör betongens flyt- och passeringsförmåga. Metoden kan även vara lämplig för att 
bestämma fiberarmerad självkompakterad betongs passeringsförmåga. 

2.5.1 Mätvärden 

 D = totala utbredningen av betongen (mm). 
 Måtten d1, dai, dbi  , totalt 9 st mått (mm). 
 Okulära noteringar avseende separation (ex inhomogen fördelning av grov ballast, 

vattenseparation på betongytan). 
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2.5.2 Mätutrustning 
J-ring, se skiss. 
Sättkon. 
Plan skiva, med en yta av förzinkad stålplåt där en 500mm diameters cirkel är markerad 
centriskt, mått minst 800 * 800 mm2. 
Tumstock. 
Vattenpass. 

2.5.3 Mätmetod 
Utförs med samma förberedelser som för flytsättmått. Placera sättkonen centriskt i J-ringen, 
och fyll den med betong. Sättkonen lyfts upp och när betongen har stannat mäts utbredningen.  

2.5.4 Beräkna värden 
 D = totala utbredningen av betongen (mm). 
 Beräkna: h1 = 110 - d1 och de fyra värdena hai  = 110 - dai samt fyra värdena  

hbi  = 110 – dbi . 
 Därefter räknas skillnaden i höjd på betongen vid mittentjocklek mot innerkanttjocklek; 

hmi = h1 - hai . (4 st värden). Av dessa fyra skillnader beräknas medelvärdet, hm = medel av 
(hmi) där i = 1till 4. 

 Därefter räknas skillnaden i höjd på betongen vid innerkanttjocklek mot ytterkanttjocklek; 
hri = hai – hbi . (4 st värden). Av dessa fyra skillnader beräknas medelvärdet, hr = medel av 
(hri) där i = 1till 4. 

 Beräkna J = 2 * hr – hm (J är en benämning av mig). 

2.5.5 Redovisning av värden 
 D = totala utbredningen. 
 h1  = betongens tjocklek i centrum. 
 J= 2 * hr – hm  

 
Vid helt horisontell utflytning blir detta tal, J= 2* h1. Slutsats, desto bättre flytförmåga och 
passeringsförmåga ju närmare J kommer 2* h1.
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Skiss på J-ring. 

2.6 Tixometod t.ex. BML-Viskosimeter 
Denna metod mäter den färska betongens strukturuppbyggnad i vila, dvs. 
konsistensförändringen hos färska betongen i vila. På LTU finns en speciell 
provningsutrustning som mäter betongens tixotropa egenskaper, en BML-viskosimeter. Det 
finns andra provningsmetoder som är något enklare men principen är den samma. Gemensamt 
för dessa metoder är dock att de har en sond som är nedsänkt i den självkompakterande 
betongen. Efter en stunds vila roterar denna sond och maximalt erforderligt vridmoment mäts 
och beskriver strukturen hos betongen. 

2.7 Temperatur 
Temperaturen mäts i den färska betongen med här för avsedd digital temperaturmätare med 
mätsticka och redovisas med en decimal. Lufttemperatur och väderlek kan även vara av 
intresse. 
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2.8 Observationer 
Det viktigaste av allt är trots allt ett vant öga som betraktar betongen, ser hur den verkar och 
hur uppför den sig; separationsbenägen, vattenhinna, fastnar i flytsättmåttplattan, hur fördelas 
ballasten ut, fiberfördelning osv.  

2.9 Kubhållfasthet 
Kuber tas och provtrycks vid 7dygn och 28 dygn. Man kan även om man är intresserad göra 
grafer över tryckhållfasthet som funktion av fiberinnehåll och ålder, samt tryckhållfasthet i 
relation till L/D faktorn och åldern.  

2.10 Öppethållandetider 
Hur länge den självkompakterande betongen fungerar som en självkompakterande betong är 
av yttersta vikt vid riktiga gjutningar. Transporter till arbetsplatsen, väntetider och möjlig tid 
för gjutning anger den öppethållandetiden som betongen minst måste ha.  
 
Att ta aktuell gjutning och uppskatta transporttid, väntetid och gjuttid ger en indikation på vad 
betongen måste kunna prestera. I det aktuella fullskaleförsöket har vi en transporttid på 20 
minuter, väntetid på ca 10 minuter, dvs. betongen är minst 30 minuter gammal när den tömts i 
betongpumpen. Därefter startar gjutningen som tar minst 30 minuter. Detta ger att betongen 
skall klara av minst 60 minuter utan att ha försämrade egenskaper men gärna upp till 90 
minuter.  
 
Tänkvärt är dock cementets öppethållandetid enligt cementtillverkaren. 
 
Öppethållandetiden kontrolleras lättast genom att ta flytsättmått och gärna lufthalt vid olika 
åldrar på betongen, förslagsvis omgående (5 minuter), 30, 60 samt 90 minuter. 

2.11 GTM separationsbestämning 
Källa är SBF kommitté för självkompakterande betong, 2002. 
 
Denna provningsmetod lämpar sig bäst för betong med varierande betongsammansättning och 
separationsbenägenhet i relation till t.ex. vattenhalt, flytsättmått mm. Tillsammans med 
flytsättmått och eventuellt L-lådan ger den ett bra exempel på betongens 
separationsbenägenhet. 

2.11.1 Mätvärden 
 Vikt separerad betong. 
 Okulära noteringar avseende separation (ex inhomogen fördelning av grov ballast, 

vattenseparation på betongytan). 

2.11.2 Mätutrustning 
Hink, minst 10 liter med lock. 
Sikt av ståltråd med maskvidd 5mm + bottenplatta, båda med diametern 350 mm. 
Våg med precisionen 20 gram och kapacitet 20 kg. 
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2.11.3 Mätmetod 
Färsk betong får stå i hink med lock i 15 minuter. Siktens vikt med bottenlåda samt 
bottenlådans vikt noteras. Titta om betongen efter 15 minuter har en vattenhinna. Häll upp 4,8 
kg betong på sikten med fallhöjd 500 mm (tolerans 50mm). Anteckna uppvägd betongmängd 
och vänta i två minuter. Vågen tareras och bottenplattan med separerad betong vägs.  

2.11.4 Beräkna värden 
Vikten av separerad betong; Wseparation  = Wbottenplatta + separation  - Wbottenplatta  
 
Beräkna kvoten, r, dvs. vikten separerad materialmängd relativt totala provets vikt. 
 
r = (Wseparation * 100) / W prov 
 

2.12 Rits i färsk självkompakterande betong 
Källa är SBF kommitté för självkompakterande betong, 2002. 
 
Detta prov ger indikation på betongens rörlighet efter uppehåll, speciellt användbart där risk 
för snabb tillstyvnad föreligger. T.ex. vid olika gjutpallar och gjutfronter på grund av ej 
kontinuerliga betonglass. Provet är ett försök att mäta betongens tixotropa tillstyvnande på ett 
enkelt sätt i en vilande självkompakterande betong. 

2.12.1 Mätvärden 
 Återfyllnad i sekunder. 
 Okulära noteringar avseende separation (ex inhomogen fördelning av grov ballast, 

vattenseparation på betongytan). 

2.12.2 Mätutrustning 
Läkt, 25*50 mm. 
Hink/Byggrulle som rymmer 25 liter. 
Tidtagarur. 

2.12.3 Mätmetod 
Betong tas i slutet av betongbilens lass och fylls i en hink. Denna hink får stå tills nästa 
betonglass ska pumpas ut i formen. Just innan pumpning dras ett spår i betongen som är ca 50 
mm djupt med läkten. Ritsens tid för återfyllnad anges i sekunder. Observera att ritsen även 
kan dras i befintlig betong i formen om detta är möjligt rent praktiskt. 

2.12.4 Bedömning av mätvärden 
Ritsens tid för återfyllnad, dvs. hur snabbt den försvinner anges i sekunder. Följande tolkning 
finns för vanlig självkompakterande betong: 

 < 10 sekunder. Betong mkt bra och gjutning kan fortsätta utan åtgärd. 
 10 – 30 sekunder. Betong i gjutfog bör väckas till liv genom att stöta med en 

bräda eller lätt slående vibrostav. 
 > 30 sekunder. Gjutfront/gjutpall ska påföras minst 100 mm extra ny betong 

varefter energitillförseln ökas så att gjutfronterna/gjutpallarna integreras. 
Därefter fortsätts gjutningen normalt sätt. 
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Bilaga 3: Resultat från betongtester i labbmiljö 

3.1 Basrecept enligt bakgrundsundersökning/litteraturstudie 

Sammanställning av resultaten i kapitel 2 och samråd med Emborg, M & Österberg, T ger 
följande basrecept, valt med hänsyn till att få en fungerande grund att sedan testa vidare på:  
 
Kontrollräkning av receptet, teoretiska värden innan provningsdag.    
C Jannok, 2003-06-17      

Receptbas 
 densitet 
(kg/m3)   kg/m3   volym  

vikts%-
fördeln. 

% fördeln. 
ballast 

Cement (Cem I BV,LA,SR; Anl.cem) 3 100 430 0,139 19% .-- 
Kalkstensfiller Köping 500 (Limus 40) 2 800 160 0,057 7% .-- 
Vatten, vct <0,40 1 000 172 0,172 8% .-- 
Luft, 6 % - - 0,060 0% .-- 
Summa vikt pastadel ovan  762 0,428 33% .-- 
       
Att volym fördela ut till ballasten: 0,572 m3    
       
natur 0-8 mm ( >10% under 0,25mm) 2 650 985 0,372 43% 65% 
makadam 8-12 mm 2 650 530 0,200 23% 35% 
Summa vikt ballastdel ovan  1 515 0,572 67% .-- 
       
SUMMA TOTAL VIKT OVAN  2 277 1,000 100% .-- 
Luftporbildande, MicroAir .--  .-- 0,05% Av cem.vikt
flytmedel, Glenium 51 .--  .-- 0,65% Av cem.vikt
 
Basreceptet är valt med hänsyn till uppskattad erforderlig pastavolym med hänsyn till 
ballasten. Ballast med rätt kulkvarnsvärde och fraktion var dock svårt att få fram till en början 
i relativ närhet till aktuell betongfabrik. KallaxIt kross 8-12mm med kulkvarnsvärde < 9 
valdes till slut. 
 
Till sand valdes betongfabrikens egen sand till deras löpande betongframställning. 
 
Ovanstående recept provades och visade sig vara fullkomligt obrukbart och kasserades direkt. 
Blandningar enligt ovanstående provades även med 35/65 fördelning sten samt 50/50 
fördelning men även de var helt obrukbara och kasserades direkt. Betongen separerade direkt 
och fastnade rejält i FSM-plattan. 
 
Efter mycket huvudbry och på inrådan av Johansson, H-O testades basreceptet men med Sikas 
produkter på flyt och lufttillsatsmedel. Skälen till detta var att erfarenhetsmässigt var tidigare 
valda luft & flytmedel väldigt svåra att få till i labbmiljö samt mycket känsliga på exakt rätt 
dosering. 
 
Vid bytet visar basreceptet totalt annorlunda egenskaper och är nu plötsligt brukbart. Väljer 
trots att fabriken inte använder Sika, att använda Sikas produkter, pga. den mindre 
känsligheten för exakt rätt dosering vid mindre volymer. 
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Det nya basreceptet med Sikas tillsatsmedel provades under dagen i olika varianter. 
Flytsättmått, lufthalt men framförallt den okulära kontrollen vid provning av flytsättmåttet ger 
bra indikationer på betongens egenskaper. Vid dagens slut fanns ett bra basrecept till 
provningsdag nr 2. 

3.1.1 Sammanställning av provade recept från betonglabb dag 1 
Testlab, 2003-06-17. 

Material 

 
Recept 
1a 

 
Recept 
1b 

 
Recept 
1c 

 
Recept
1d 

 
Recept 
1e 

 
Recept 
1f 

 
Recept  
1g 

Anläggningscement, kg 430 430 415 415 410 410 410 

Vct-tal 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 
Kalkstensfiller, kg 160 160 175 175 203 203 211 

Mängd ballast, kg 1515 1515 1515 1531 1514 1514 1506 

Pastavolym inkl luft *, liter 428 428 428 422 429 429 432 
Sand/sten fördelning 65/35 35/65 50/50 50/50 50/50 40/60 45/55 

Stålfiber  0 0 0 0 0 0 0 

Flytmedel ** 0,7 % 0,7 % 0,65 % 0,9 % 0,86 % 0,85 % 0,86 % 

Luftporbildande medel *** 0,05 % 0,05 % 0,05 % 0,02 % 0,02 % 0,04 % 0,1 % 
 
* Teoretiskt antagen lufthalt på 6 % innan blandning. 
**       För recept 1a,b och c är det Glenium51. För övriga Sikament56. 
***      För recept 1a,b och c är det MicroAir. För övriga SikaAer15B. 
 

3.1.2 Resultat av provade recept från betonglabb dag 1. 
Testlab, 2003-06-17. 

Recept 

 
Lufthalt 
 
(%) 

 
FSM 
Omg. 
(mm) 

 
T50 
Omg. 
(sek) 

 
Sep. 
Rand 
(cm) 

 
Kommentar 

1 a .-- 860 1,6 0 OBRUKBART! SEPARERAR. 

1 b .-- .-- .-- .-- KASSERAS DIREKT! 

1 c .-- 850 2 0 OBRUKBART! SEPARERAR. 

1 d .-- 860 2,2 4,0 Hyfsad. Kan troligen fixas till. 

1 e 2,4 750 5,0 1,5 Något bättre. Usel luft. 

1 f 2,5 780 5,5 2,5 Bättre. Fortfarande usel luft. 

1 g 5,4 770 5,7 .-- Bra betong, något stenig. V-tratt 22 sek.  

3.2 Provningsdag nr 2 och 3. 

Basreceptet från föregående dag som ser väldigt bra ut utan fibrer och utan att ha testat 
öppethållandetiderna. Det receptet används även idag som grund med smärre volymsjustering 
och justering av tillsatsmedel: 
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Kontrollräkning av receptet, teoretiska värden innan provningsdag.    

Receptbas dag nr 2 
 densitet 
(kg/m3)   kg/m3   volym  

vikts
%-

fördel
n. 

% fördeln. 
ballast 

Cement (Cem I BV,LA,SR; Anl.cem) 3 100 405 0,131 18% .-- 
Kalkstensfiller Köping 500 (Limus 40) 2 800 211 0,075 9% .-- 
Vatten, vct <0,40 1 000 162 0,162 7% .-- 
Luft, 6 % - - 0,060 0% .-- 
Summa vikt pastadel ovan  778 0,428 34% .-- 
       
Att volym fördela ut till ballasten: 0,572 m3    
       
natur 0-8 mm (>10% under 0,25mm) 742 0,280 32% 49% 742 
makadam 8-12 mm 773 0,292 34% 51% 773 
Summa vikt ballastdel ovan 1 515 0,572 66% .-- 1 515 
       
SUMMA TOTAL VIKT OVAN 2 293 1,000 100% .-- 2 293 
Luftporbildande, SikaAER15-B .--  .-- 0,9%  Av cem.vikt
Flytmedel; Sikament 56 .--  .-- 0 085, %  Av cem.vikt
 
Detta basrecept dag 2 testas med fiberinblandning 20, 40 samt 60kg fibrer per m3 betong. 
Svårigheter med betongen uppträder vid inblandning av fibrer. Diskussion om att 
pastavolymen är för låg för den krossade ballasten ger att under dag 3 provas en betong med 
större pastavolym. Även denna är ej acceptabel vid fiberinblandning. 
 
Efter samråd med Johansson, H-O beställs till dag 4 en ballast med mer naturinslag för att på 
så sätt få ner erforderlig mängd pastavolym. Får tag i en ballast som är delvis krossad natur 
av Piteå GMI, 8-12 mm, godkänd med 15 % okrossad natursten samt 30-50 % delvis 
krossad sten. Denna ballast används till provning dag 4. 

3.2.1 Sammanställning av provade recept från betonglabb dag 2. 
Testlab, 2003-06-18. 

Material 

 
Recept 
2 

 
Recept 
2b 

 
Recept  
2b 20kg 

 
Recept  
2b 40kg* 

 
Recept 
2b 40kg** 

Anläggningscement, kg 405 405 405 405 405 

Vct-tal 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 
Kalkstensfiller, kg 211 211 211 211 211 

Mängd ballast, kg 1516 1516 1516 1516 1516 

Pastavolym inkl luft, liter 428 428 428 428 428 
Sand/sten fördelning 49/51 49/51 49/51 49/51 49/51 

Stålfiber  0 0 20 40 40 

Flytmedel  1,05 % 0,9 % 0,9 % 0,9 % 0,9 % 

Luftporbildande medel *** 0,09 % 0,085% 0,085% 0,085% 0,085% 
*     Blandningsordning med fibrer i efter 2 minuters blandning av betongen. 
**   Blandningsordningen är fibrer i med ballasten. 
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3.2.2 Resultat av provade recept från betonglabb dag 2. 
Testlab, 2003-06-18. 

Recept 

 
Lufthalt 
 
(%) 

 
FSM 
Omg. 
(mm) 

 
T50 
Omg. 
(sek) 

 
Sep. 
Rand 
(cm) 

 
Kommentar 

2 5 690 6,4 0 Separerar. Tillsatte extra flyt, kom för mkt. 

2 b  

6,5 770 4,6 1,5 BRA RECEPT, men tendens till separation.  

Kub nr 1. 

2 b 20kg 

6,2 820 4,0 2,0 Glömde fibrer först. Blandades LÄNGE. Bra 
betong, dock aningens separation. Undersök om 
blandningstid ökar fillrets funktion. 

2 b 40 kg 

4,8 770 7,7 1,5 Fortfarande bra recept. Bubblar i V-tratten, där 
det dock blev totalstopp. V-tratt stryks helt.  

Varför bubblar det i V-tratten? För mkt luft? Antar 
att SKB fungerar o kompakterar sig själv, därav 
bubblor. 

2 b 40 kg * .-- .-- .-- .-- KASSERAS; blandas ej. 
*   Blandade i fibrerna med ballasten. Fungerar ej med betonglabblandaren.  

3.2.3 Sammanställning av provade recept från betonglabb dag 3. 
Testlab, 2003-06-19. 

Material 
 
Recept 3 

 
Recept 3b 

 
Recept 3 c 

Anläggningscement, kg 424 415 415 

Vct-tal 0,40 0,40 0,40 

Kalkstensfiller, kg 216 211 265 

Mängd ballast, kg 

1515** 

(borde vara 1475)

1498 1498** 

(borde vara 
1446) 

Pastavolym inkl luft *, liter 444 455 455 
Sand/sten fördelning 49/51 49/51 49/51 

Stålfiber  0 0 40 

Flytmedel 0,9 % 0,9 % 0,99 % 

Luftporbildande medel  0,085 % 0,085% 0,085% 
*       Teoretiskt antagen lufthalt på 6 % innan blandning. 
**   Glömde att minska ned ballastmängden. Detta recept blir inte en m3. 
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3.2.4 Resultat av provade recept från betonglabb dag 3. 
Testlab, 2003-06-19. 

Recept 

 
Lufthalt 
 
(%) 

 
FSM 
Omg. 
(mm) 

 
T50 
Omg. 
(sek) 

 
Sep. 
Rand 
(cm) 

 
Kommentar 

3 
 
 

.-- 780 3,0 2,0 Glömde minska ned ballastmängden. Detta 
recept blir inte en m3. 

Provblandade i 60 kg fibrer. Fungerar men 
tendens till ballast/pasta separation kvarstår. 

3 b 4,2 830 3,5 2,5 Seg & svårskottad. Viss separationstendens. 

3 c .-- 730 17 1,0 Kasseras. Ej tillräckligt blandad. 
 

3.3 Provning dag 4 

Den nya ballasten med delvis krossad natur har kommit. Testar samma recept som tidigare 
ballast med fibrer, fastän med den nya ballasten. Denna betong blir väl kompakt och klarar 
inte öppethållandetiderna men ser hyfsad ut. Minskar pastamängden med 15 liter, där det är 
fillret som minskas främst för att få betongen mindre kompakt. Vid minskning av 
fillermängden till 160 kg/m3 för att se undre gränsen för minsta fillermängd, klarar betongen 
inte att få med sig all ballast vid flytsättmåttet men uppträder i övrigt bra. Fillermängden 
kompromissas till 180 kg/m3 och basreceptet blir enligt följande för ballast från Piteå GMI: 
 

Receptbas dag nr 4 
 densitet 
(kg/m3)   kg/m3   volym  

vikts%-
fördeln. 

% fördeln. 
ballast 

Cement (Cem I BV,LA,SR; Anl.cem) 3 100 410 0,132 18% .-- 
Kalkstensfiller Köping 500 (Limus 40) 2 800 180 0,064 8% .-- 
Vatten, vct <0,40 1 000 164 0,164 7% .-- 
Luft, 6 % - - 0,060 0% .-- 
Summa vikt pastadel ovan  754 0,421 33% .-- 
       
Att volym fördela ut till ballasten: 0,579  m3    
       
natur 0-8 mm (>10% under 0,25mm) 752 0,284 33% 49% 752 
makadam 8-12 mm 783 0,296 34% 51% 783 
Summa vikt ballastdel ovan 1 536 0,579 67% .-- 1 536 
       
SUMMA TOTAL VIKT OVAN 2 290 1,000 100% .-- 2 290 
Luftporbildande, SikaAER15-B .--  .-- 0 % ,9 Av cem.vikt
Flytmedel; Sikament 56 .--  .-- 0, 9% 0 Av cem.vikt
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3.3.1 Sammanställning av provade recept från betonglabb dag 4. 
Testlab, 2003-06-23. 

Material 

 
Recept 
2d 40kg 

 
Recept 
4 60 kg 

Anläggningscement, kg 405 410 

Vct-tal 0,40 0,40 

Kalkstensfiller, kg 211 160 

Mängd ballast, kg 1515 1515 

Pastavolym inkl luft *, liter   

Sand/sten fördelning 49/51 49/51 

Stålfiber  40 60 

Flytmedel 0,9 % 0,9 % 

Luftporbildande medel  0,085 % 0,085% 
*       Teoretiskt antagen lufthalt på 6 % innan blandning. 

3.3.2 Resultat av provade recept från betonglabb dag 4. 
Testlab, 2003-06-23. 

Recept 

 
Lufthalt 
 
(%) 

 
FSM 
Omg. 
(mm) 

 
T50 
Omg. 
(sek) 

 
Sep. 
Rand 
(cm) 

 
Kommentar 

2d 40 kg  
 
 

6,0 700 6,0 0 Provkub nr 4. Verkar stabil. Fin. Testar  efter 30 
min också. Tillsatt xtra flyt, hyfsad…aningens 
ballasthög vid FSM. 

4 80 kg 
4,5 810 4,9 2,5 Ok även vid 30 min, dock ej 60 min. Aningens 

mer filler behövs nog. 
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3.4 Provning dag 5. 

Testar samma recept som dag 4 här dock i två varianter med aningens annorlunda fillerhalt, 
detta för att kunna finjustera receptet till rätt fillermängd för att undvika tendens till ballasthög 
i mitten samt separationsränder. Dessa recept testas även för öppethållandetiderna 30, 60 samt 
90 minuter.  
 

Receptbas dag nr 5 
 densitet 
(kg/m3)   kg/m3   volym  

vikts%-
fördeln. 

% fördeln. 
ballast 

Cement (Cem I BV,LA,SR; Anl.cem) 3 100 410 0,132 18% .-- 
Kalkstensfiller Köping 500 (Limus 40) 2 800 180 0,064 8% .-- 
Vatten, vct <0,40 1 000 164 0,164 7% .-- 
Luft, 6 % - - 0,060 0% .-- 
Summa vikt pastadel ovan  754 0,421 33% .-- 
       
Att volym fördela ut till ballasten: 0,579  m3    
       
natur 0-8 mm ( >10% under 0,25mm) 752 0,284 33% 49% 752 
makadam 8-12 mm 783 0,296 34% 51% 783 
Summa vikt ballastdel ovan 1 536 0,579 67% .-- 1 536 
       
SUMMA TOTAL VIKT OVAN 2 290 1,000 100% .-- 2 290 
Luftporbildande, SikaAER15-B .--  .-- 0 % ,9 Av cem.vikt
Flytmedel; Sikament 56 .--  .-- 0, 9% 0 Av cem.vikt

3.4.1 Sammanställning av provade recept från betonglabb dag 5. 
Testlab, 2003-06-25. 

Material 

 
Recept 
4 180kg 

 
Recept 
4 190 kg

Anläggningscement, kg 410 410 

Vct-tal 0,40 0,40 

Kalkstensfiller, kg 180 190 

Mängd ballast, kg 1536 1526 

Pastavolym inkl luft *, liter 421 424 

Sand/sten fördelning 49/51 49/51 

Stålfiber  60 60 

Flytmedel 0,9 % 0,9 % 

Luftporbildande medel  0,085 % 0,085% 
 

Recept 

 
Lufthalt 
 
(%) 

 
FSM. 
 
(mm) 

 
T50 
 
(sek) 

 
Sep. 
Rand 
(cm) 

 
Kommentar 

4 180 kg  4,8 790 6 1,5 Mkt fin betong. Ingen hög, sten ut till kanten. 

4 190 kg .-- 770 7,7 1,8 Något för mkt pasta, öka filler men behåll 
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pastavolymen tror jag. Annars fin. 

 
Test 30 minuter efter blandning. 

Recept 

 
Lufthalt 
 
(%) 

 
FSM. 
 
(mm) 

 
T50 
 
(sek) 

 
Sep. 
Rand 
(cm) 

 
Kommentar 

4 180 kg  4,1 790 9 1,5 Ser bra ut, någon antydan till hög i mitten. 

4 190 kg .-- 770 7,7 1,8 Antydan till vattenhinna & till hög i mitten. 
 
Test 60 minuter efter blandning. 

Recept 

 
Lufthalt 
 
(%) 

 
FSM. 
 
(mm) 

 
T50 
 
(sek) 

 
Sep. 
Rand 
(cm) 

 
Kommentar 

4 180 kg  

4,6 620 28 0 Ok, något kompakt men vid rörelse flyter bra. 

Kub nr 6. 

4 190 kg .-- 770 7,7 1,8 Antydan till vattenhinna & till hög i mitten. 
 
Test 90 minuter efter blandning. 

Recept 

 
Lufthalt 
 
(%) 

 
FSM. 
 
(mm) 

 
T50 
 
(sek) 

 
Sep. 
Rand 
(cm) 

 
Kommentar 

4 180 kg  

.-- .-- ∞ .-- Provar med extra flyt men vatten kommer fram. 
Svårt att dosera rätt flyt så sent. Blandaren klarar 
ej riktigt samt minimala mängder betongen klarar 
av. 

4 190 kg 
6 .-- ∞ .-- Ingen vattenspegel, ok men ej 

självkompakterande . 
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Bilaga 4: Provningsprogram - provning på betongfabrik 
Syftet är följande: 

 Undersöka hur föreslagen 
arbetsmetod fungerar. 

 Utvärdera olika metoder vid 
justering av utlagd betong vid 
gjutning. 

 Tidsbestämma hur styv betongen 
skall vara då kvastning bör ske. 

 Utvärdera hur den 
självkompakterande slitbetongen 
uppträder vid gjutning med lutande 
brobana. 

 Utvärdera betongreceptet. 
 Studera öppethållandetider. 

Mätmetoder och parametrar:  
Färsk betong: 

Före inlastning i bil samt före & efter 
pump. 

 separationsrand  
FSM (T50, Lufthalt, 
utbredningsmått) 

 Observationer – segregation, 
stenfördelning, separationsrand, 
vattenhinna, “fastnat mot FSM-
plattan?” mm. 

Efter pump: 
 Kubhållfasthet 7dygn  & 28 dygn. 
 Fryshållfasthet – kub. 

Härdad betong: 
 Ev friktionsmätning av 

betongytan 
 Ev vidhäftningsmätning mellan 

betongsorterna. 
 Jämnhetsmätning, klarar vi 

normkrav? Klaras tolerans   +/- 
2mm? 

Recept. självkompakterande slitbetong 
recept med 60kg fibrer/m3 betong enligt 
framtagande vid Testlab LTU av CJ. Ev 
justering enligt provblandning på fabrik 
som utföres någon dag innan provytorna 
gjuts. 

Blandningsförfarande enligt betongfabrikens 
metoder, dock med annat tillsatsmedel.  
Gjuttjocklek 70mm. 

   
Provyta 
nr 

Motgjutningsyta: Storlek på 
ytan/formen. 

Arbetsbeskrivning Provytans syfte 

Provblandning av betongrecept på fabrik med minsta möjliga blandningsvolym. Ev justering 
av recept. Öppethållandetid, FSM, luft studeras. 
Möjligheter att tillsätta flyt på arbetsplatsen studeras. Kassera lassens nivåer i FSM och luft 
bestäms om möjligt. 
1 En ca 12 cm tjock 

platta med 
centrumarmering 
utförd i 
konstruktionsbetong, 
gjutes direkt.  
Denna utförs även 
med lutning. 
konstruktionsbetong 
gjuts enligt konstens 
regler, vibrering, 

Lutning 
motsvarande 
bron, 3,5% 
 
Storlek: 
3*3m2 
 
Gjuttjocklek 
70mm. 

Enligt 
fullskaleförsöket. 
Pumpning, 
utläggning 
lågpunkt, 
vibrobalk lågt 
ställd, slodning. 
Kvastning. 
Efterbehandling: 
lätt dusch, plast 
på....vattning nästa 

Efterlikna 
fullskalegjutning vid 
bro så mycket som 
möjligt. 
 
Stämma av 
arbetsmetod, recept 
samt ”slutresultat”.  
 
Se om betongen är 
pumpbar. 
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brygga, slodning. morgon i 5 dygn. 
 

Provyta 
nr 

Motgjutningsyta: Storlek på 
ytan/formen. 

Arbetsbeskrivning Provytans syfte 

2 Samma som för yta 
nr 1. 

Lutning 
motsvarande 
bron, 3,5% 
 
Storlek: 
3*3m2 
 
Gjuttjocklek 
70mm. 

Enligt 
fullskaleförsöket. 
Pumpning, 
utläggning 
lågpunkt, 
specialrulle, 
slodning. 
Kvastning. 
Efterbehandling: 
lätt dusch, plast 
på....vattning nästa 
morgon i 5 dygn. 
 

Efterlikna 
fullskalegjutning vid 
bro så mycket som 
möjligt. 
 
Stämma av 
arbetsmetod, recept 
samt ”slutresultat”.  
 
Se om specialrullen är 
användbar eller 
förlegad. 

2 Samma som för yta 
nr 1, dock endast 
2,5*2,5 m2. 

Plan. 
 
Storlek:  
2,5 *2,5m2 
 
Gjuttjocklek 
70mm. 

Enligt 
fullskaleförsöket. 
Pumpning, 
utläggning 
lågpunkt, 
motorslodning. 
Kvastning.  
 
Efterbehandling: 
lätt dusch, plast 
på....vattning nästa 
morgon i 5 dygn. 
 

Testa nya 
gjututrustningar. 
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Närvarande, 2003-08-25 
Närvarande: 
 
Roger Kinnunen Platschef bro, Vägverket Produktion 
  Betongarbetare, Vägverket Produktion 
  Betongarbetare, Vägverket Produktion 
Thomas  3B Lyft, pumpförare 
Jörgen Åström Fabrikschef, VB-Byggbetong 
Torgny  Provtagare, VB-Byggbetong 
 
Åskådare: 
Margareta Berglund, Vägverket Region Norr. 
Lars Pettersson, Tremix. 
Erik Vallin, Examenshandledare, Vägverket Region Norr. 
 
Samt undertecknad. 

Provytorna 
Yta nr 1:  3 * 3 m2  med fall 3,5%. 
Yta nr 2:   3 * 3 m2  med fall 3,5%. 
Yta nr 3:  2,5 * 2,5 m2 med fall på 20 mm, dvs. knappt 1%. 

Anteckningar från provgjutning, 2003-08-25 
 

B5.3.1 Betonglass nr 1 
11:30 Start gjutning konstruktionsbetong med pump. 
12:00 K-gjutning klar. 
12:25 Specialrullen borta, tar 2 timmar. Provyta 2 täcks med plastfolie. 
12:30 självkompakterande slitbetong blandas. 
12:38 självkompakterande slitbetong färdigblandad, töms i roterbil och körs 

omkring i 5 min. 
12:45 Provtagning betong, ok. Bil godkänns. Bil körs omkring. 
13:10 Betongbil klar, konsistens för trög. 
13:20  Flyt blandas i, 1 liter koncentrat på ca 2,3 m3 betong. 
13:25  Prov tas och gjutning startas. 
13:35 Yta nr 1 klargjuten. Får vila. 
13:45 Yta nr 3 klar. Får vila. Pump packar ihop. 
13:45 Yta 1 & 3, höjd hyfsad. Ytorna slodas för att fibrerna ska lägga sig. Mjuk 

betong. 
13:55 Testar motorslodan på yta nr 3. => fungerar ej! 
14:00 PV-balk dras över yta nr 1 en gång. 
14:10 yta 1 klar med bryggan. Provkvastning, mjuk kvast med plastfibrer 

används för hård betong. Med piassava vinkelrätt ok om man rengör 
vartannat drag noga. 
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14:15  Testar för skoj skull att dra bryggan en gång till på yta 1. För sent. Tror 
inte att brygga 2 ggr är lösningen utan att backa bryggan varje gång. 

14:15 Yta nr 3 är nu för sent ute. Bygger på formen för att testa lite igen till 
nästa blandning. 

 

B5.3.2 Betonglass nr 2 
15:00 Blandning självkompakterande slitbetong klar, styv. Motsvarande  
 procedur som lass 1. 
15:20 Mer flyt, 1,45 m3 sätter 0,5 liter koncentrat. 
15:35 Start yta nr 2, gjuts med ränna. Flyter ut mkt, för mkt? 
15:45 Klar utlagd och grovavjämning med kratta. 
15:45 Har mkt ojämn betong, ej avjämnad. Startar dock rullen. Fram och 

tillbaka 2 ggr dvs. 4 överfarter. Fungerar bra! Bra att gå på med rulle 
direkt. Klarar höjddifferens vid för lite, fyll på o gå över igen. Obs, när 
betong tagit lite är rullen för sent ute. 

15:45 Testar motorsloda på yta nr 3 igen., slår för lite. Slodan måste flyta på 
betongen inte gå på kanterna. Tror inte på denna dock för slitbetong. 
Utan bra för vanlig betong som tagit lite och då flyga över med denna 
utan avdragsbanor. 

16:00 Testar olika kvastningar. Mjuk kvast ger knappt märkbart mönster, måste 
gå på tidigt med denna. Piassava nästan vinkelrätt ger mönster. 

 Dock är den rullade ytan inte helt slät, den har struktur i sig, vissa stenar 
lite högre o lite gropar. TROR dock att detta är bra, mkt sten vid ytan 
samt ett naturligt mönster som kan kompletteras med en lätt kvastning. 

 
Betong med brygga hade mer porig yta, på grund av luftporer vibrerats upp? Dessa kom fram 

vid kvastning. 
 
Ytor täcks och vattning startar i 5 dygn imorgon. 
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Bilaga 5: Resultat från försök på betongfabrik 
Observera att vid blandningarna sker följande misstag; verkligt uppmätt 
sammanställdes och kontrolleras först efter utförda tester. Detta på grund av 
orutin hos mig. Dessutom är blandningssatserna aningen för små för vågens 
känslighet att väga upp material. Ovanstående har uppdagats efteråt, så ingen 
hänsyn har tagits till detta under testerna. Texterna nedan är skrivna med 
motsvarande felaktigheter, korrigering har inte gjorts i efterhand. Jag kan 
bara säga som kuriosa att tidspressen var stor och paniken mycket nära… och 
en enkel sammanställning av verkligt uppmätta värden hade troligen delvis 
förklarat betongreceptets beteende på fabriken. 
 
Startreceptet borde nog ha fungerat och byte av tillsatsmedel behöver inte ha 
varit nödvändigt. Jag kan inte med dessa resultat säga att det finns några för eller 
nackdelar med tillsatsmaterialen från de olika fabrikanterna. 

5.1 Recept 

Provning av det framtagna receptet i labbmiljö bör ske på den aktuella betongfabriken med 
aktuella material. Enligt kapitel 4 i denna rapport gäller följande som ingångsparametrar. 
 
 
Startrecept på betongfabrik, 2003-08-22. 

Material 
 
Recept 

Anläggningscement, kg 410 

Vct-tal 0,40 

Kalkstensfiller, kg 180 

Mängd ballast, kg 1579 

Pastavolym inkl luft  6%, liter 421 

Sand/sten fördelning 49/51 

Stålfiber, kg .-- 

Flytmedel, Sikament56 0,9 % 

Luftporbildande medel, Sikaaer15B 0,085 % 
 
Vid start på betongfabriken framkom det att sandens densitet är 2800 kg/m3 och inte 2650 
kg/m3. Ingen justering sker på de gamla recepten utan endast framöver. Detta gör att 
viktsmängden ballast ökar från 1536 kg till 1579 kg för att få 1 m3 betong utan att ändra 
pastavolymen. Receptet ovan blir 1,001 m3. 
 
Normen säger att för att öka slitmotståndet bör max 50 % passera 8 mm sikten. Detta ger att 
sand/sten fördelningen gäller viktsfördelning, ej volymfördelning. 
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Stålfibrernas volym tas ej med i beräkning av 1m3. Detta för att få korrespondens mellan 
fiberbetong samt betong utan fibrer. Dock så visar det sig att teoretisk lufthalt på 6 % borde 
vara 4,5 eller 5 %. Skillnaden där emellan i volym kompenseras av stålfiberna. 

5.1.1 Blandning nr 1, 2003-08-22 
På grund av att annat tillsatsmedel används än betongfabrikens vanliga doseras dessa manuellt 
in i vattenvågen. Flytmedlet doseras koncentrerat och luftporbildande medlet späds med en 
del vatten. Minsta volym som fabrikens blandare klarar 500 liter, och denna volym används 
genomgående då receptprovning utförs. Fukthalten i sten sattes till 0,5 % och fukthalten i 
sand mäts kontinuerligt och automatiskt i fabriken. 
 
Obs, inga verkliga uppmätta mängder finns på denna blandning. 
 
Betongfabrik, 2003-08-22. 

Recept 

 
Lufthalt 
 
(%) 

 
FSM 
Omg. 
(mm) 

 
T50 
Omg. 
(sek) 

 
Sep. 
Rand 
(cm) 

 
Kommentar 

Startrecept  
 
 

3,6% 680 2,0 0 Ingen stenhög, fastnar ej på FSM-plattan. Sten 
med ända ut. 

 
 Första receptblandningen utan stålfiber blev bra, dock är utbredningsmåttet avsevärt mindre 
än i labbmiljö. Dock så tappas denna betong endast i en traktorskopa, så där blir det något 
missvisande, när ingen rotation och blandning sker. Intressant är dock att betongen ”stelnar” 
fort i skopan, detta bör vara indikationer på att fillret är bättre blandat än i labbmiljö. 
Betongen visar dock inga tecken på separation.  

5.1.2 Blandning nr 2, 2003-08-22 
Receptet ovan ok, dock så ökas flytmedlet något. Inblandning av stålfiber skall nu ske, dessa 
tillsätts i detta stadium manuellt in i blandaren. Orsaken till detta är att fabriken endast kan 
använda en fibersort åt gången, och denna dag har de leverans av betong med längre stålfiber 
samt att fibervågen har en onoggrannhet som är för stor för dessa små mängder. 
 
Blandning nr 2 på betongfabrik, 2003-08-22. 

Material 
 
Recept 

Verkligt 
blandat * 

Anläggningscement, kg 410 412 

Vct-tal 0,40 0,41 

Kalkstensfiller, kg 180 154 

Mängd ballast, kg 1579 1730 

Pastavolym inkl luft  6%, liter 421 429 

Sand/sten fördelning 49/51 50,3/49,7 

Stålfiber, kg 60 60 

Flytmedel, Sikament56 0,95 % 0,95 % 

Luftporbildande medel, Sikaaer15B 0,085 % 0,085 % 
*   Denna blandning blir ej 1 m3 utan 1,10  m3. 
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Denna blandning med stålfiber blev relativt bra, dock så har den ingen luft alls, om man 
jämför mot tidigare blandning då god lufthalt erhölls. Diskuterar med Åström, J om 
luftporbildande medlets porstruktur. Vet inte hur denna struktur ser ut men farhågorna är att 
luftporerna punkteras av stålfiberna. Att detta uppkommer nu och inte på labbet är ganska 
logiskt om så är fallet. Labbets blandare fungerade inte tillfredsställande efter inblandning av 
fibrer. (Visade sig sedan inte vara det utan felaktig vägning av receptdelarna – se inledningen 
av bilagan). 
 
Blandning nr 2 på betongfabrik, 2003-08-22. 

Recept 

 
Lufthalt 
 
(%) 

 
FSM 
Omg. 
(mm) 

 
T50 
Omg. 
(sek) 

 
Sep. 
Rand 
(cm) 

 
Kommentar 

Blandning 
nr 2, 
60 kg fibrer  
 
 

2,1% 670 4,5 1,0 Ingen stenhög, fastnar ej på FSM-plattan. Ser ok 
ut dock visar betongen inga tendenser till att 
innehålla luft, väldigt kompakt.  

5.1.3 Blandning nr 3, 2003-08-22 
Receptet ovan justeras ytterligare med ökad halt luftporbildande medel. 
 
Blandning nr 3 på betongfabrik, 2003-08-22. 

Material 
 
Recept 

Verkligt 
blandat * 

Anläggningscement, kg 410 412 

Vct-tal 0,40 0,41 

Kalkstensfiller, kg 180 154 

Mängd ballast, kg 1579 1700 

Pastavolym inkl luft  6%, liter 421 431 

Sand/sten fördelning 49/51 51,2/48,8 

Stålfiber, kg 60 60 

Flytmedel, Sikament56 0,95 % 0,95 % 

Luftporbildande medel, Sikaaer15B 0,09 % 0,09 % 
*   Denna blandning blir ej 1 m3 utan 1,10  m3. 
 
Denna blandning visar inga som helst tecken på självkompaktering och flytegenskaper. Detta 
är väldigt förvirrande med tanke på att denna blandning borde vara avsevärt mer flytbenägen 
än blandning 1 och 2. Allt är lika förutom marginell ökning av tillsatsmaterial, i doser som 
fungerat utmärkt i labbmiljö dessutom. Diskuterar länge med Åström, J om detta problem och 
han menar på att problem finns i att få likartade blandningar med Sikas flytmedel. Har mycket 
ont om tid, väljer att testa med Glenium 51 som flytmedel och MicroAir som luftporbildande 
medel, fabrikens standardprodukter till nästa blandning. 
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Blandning nr 3 på betongfabrik, 2003-08-22. 

Recept 

 
Lufthalt 
 
(%) 

 
FSM 
Omg. 
(mm) 

 
T50 
Omg. 
(sek) 

 
Sep. 
Rand 
(cm) 

 
Kommentar 

Blandning 
nr 3  
 

2,4% .-- ∞ .-- Öppethållandetid noll, drar ihop direkt. Mkt 
förvirrande.  

5.1.4 Blandning nr 4, 2003-08-22 
Receptet som ovan används fastän med andra tillsatsmaterial, flytmedel Glenium 51 och 
luftporbildande MicroAir. 
 
Blandning nr 4 på betongfabrik, 2003-08-22. 

Material 
 
Recept 

Anläggningscement, kg 410 

Vct-tal 0,40 

Kalkstensfiller, kg 180 

Mängd ballast, kg 1579 

Pastavolym inkl luft  6%, liter 421 

Sand/sten fördelning 49/51 

Stålfiber, kg 60 

Flytmedel, Glenium 51 0,65 % 

Luftporbildande medel, MicroAir 0,07 % 
 
Obs, i denna blandning finns inga vikter av verkligt uppmätta mängder. 
 
Denna blandning beter sig lika som blandning nr 3, dock med godkänd lufthalt. Slutsatser till 
nästa blandning är att använda Glenium och MicroAir på grund av tidsbrist. Denna blandning 
visar i alla fall en bra lufthalt. Då kan den knappa tiden som finns kvar läggas på att få till 
konsistensen.  
 
Efter råd av Åström, J lokaliserades vissa felaktigheter. Stenens fukthalt är inte 0,5 % utan 
snarare noll. I botten av stenfickan fanns en marginell fuktighet som stannat kvar, och detta 
gav hyfsade värden på de första blandningarna. Detta gav ca 2 liter vatten för lite per sats på 
500 liter, samt förändring av vct-talet från teoretiska 0,40 till 0,391. Trots att jag själv skrivit 
tidigare hur noggrann man måste vara vid självkompakterande betong med material, dess 
fukthalter och kontinuerlig kontroll sker detta misstag. Detta om något bevisar att provning på 
aktuell betongfabrik under aktuella förhållanden är av största vikt. 
 
Blandning nr 4 på betongfabrik, 2003-08-22. 

Recept 

 
Lufthalt 
 
(%) 

 
FSM 
Omg. 
(mm) 

 
T50 
Omg. 
(sek) 

 
Sep. 
Rand 
(cm) 

 
Kommentar 

Blandning 
nr 4 
 

4,0% .-- ∞ .-- Öppethållandetid noll, drar ihop direkt. Mkt 
förvirrande.  
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5.1.5 Blandning nr 5 (A), 2003-08-25 
I och med den otroligt knappa tiden behålls Glenium 51 och MicroAir. Detta för att de har en 
korrekt lufthalt. Att flytmedlet från Sika eventuellt skulle fungera trots allt tillsammans med 
MicroAir är en parameter för mycket att börja laborera med här. 
 
Fukthalt i sten sätts nu till noll. Fillermängderna minskas samt flytmedlet ökas. Allt för att 
snabbt få fram en konsistens som flyter ut, hellre för mycket än inte alls. När man väl får ett 
flytsättmått kan man genom att se hur den ser ut bedöma om justeringar av receptet är 
nödvändigt. 
 
Blandning nr 5 på betongfabrik, 2003-08-25. 

Material 
 
Recept 

Verkligt 
blandat * 

Anläggningscement, kg 410 410 

Vct-tal 0,40 0,41 

Kalkstensfiller, kg 150 154 

Mängd ballast, kg 1608 1680 

Pastavolym inkl luft  6%, liter 410 415 

Sand/sten fördelning 49/51 49,4/50,6 

Stålfiber, kg 60 60 

Flytmedel, Glenium 51 0,7 % .-- 

Luftporbildande medel, MicroAir 0,07 % 0,073% 
*   Denna blandning blir ej 1 m3 utan 1,05m3. 
 
Denna blandning separerar totalt. Flytmedlet blev dock feldoserat först, och efter 3 minuter 
tillsattes den största delen av flytmedlet och då även i större mängd än tänkt. Detta är ingen 
orsak att göra några grövre justeringar av receptet, tidigare labbtester visar att man inte kan 
dosera samma mängder i efterhand utan att de då har en mycket större effekt. Även 
luftporbildande medlet blev feldoserat. 
 
Blandning nr 5 på betongfabrik, 2003-08-25. 

Recept 

 
Lufthalt 
 
(%) 

 
FSM 
Omg. 
(mm) 

 
T50 
Omg. 
(sek) 

 
Sep. 
Rand 
(cm) 

 
Kommentar 

Blandning 
nr 5  .--- .-- .--- .-- Total separation.  
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5.1.6 Blandning nr 6 (B), 2003-08-25 
Fortsätter med Glenium och MicroAir, tiden är väsentlig och knapp. Förra blandningen skar 
sig på grund av total feldosering. Försöker igen med recept enligt nedan. 
 
Blandning nr 6 på betongfabrik, 2003-08-25. 

Material 
 
Recept 

Verkligt 
blandat * 

Anläggningscement, kg 410 432 

Vct-tal 0,40 0,38 

Kalkstensfiller, kg 170 182 

Mängd ballast, kg 1589 1680 

Pastavolym inkl luft  6%, liter 417 417 

Sand/sten fördelning 49/51 49,4/50,6 

Stålfiber, kg 60 60 

Flytmedel, Glenium 51 0,65 % 0,67% 

Luftporbildande medel, MicroAir 0,07 % 0,066% 
*   Denna blandning blir ej 1 m3 utan 1,05m3. 
Denna blandning ser först ok ut, men det visar sig att den fastnar på flytsättmåttsplattan rejält. 
Dock så när betongen arbetas runt med en skyffel blir den efter några spadtag riktigt bra. 
Slutsats, Glenium kräver mer bearbetning för att bli bra, detta kan vara ett av skälen till att 
den blev undermålig i labbet. Labblandaren klarar inte av att blanda den tillräckligt bra. Till 
nästa blandning används mer filler och mindre flyt. 
 
Blandning nr 6 på betongfabrik, test omgående efter blandning, 2003-08-25. 

Recept 

 
Lufthalt 
 
(%) 

 
FSM 
Omg. 
(mm) 

 
T50 
Omg. 
(sek) 

 
Sep. 
Rand 
(cm) 

 
Kommentar 

Blandning 
nr 6 

0 830 2,5 4,0 Stenhög i mitten. Aningens separation. Fastnar 
först i plattan. Man ser att betongen inte har 
någon luft i sig. 
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5.1.7 Blandning nr 7 (C), 2003-08-25 
Ökar fillerhalten till det ursprungliga, enligt tidigare framtaget labbreceptet. En viss justering 
av tillsatsmedlena sker också. 
 
Blandning nr 7 på betongfabrik, 2003-08-25. 

Material 
 
Recept 

Verkligt 
blandat * 

Anläggningscement, kg 410 432 

Vct-tal 0,40 0,40 

Kalkstensfiller, kg 180 182 

Mängd ballast, kg 1579 1780 

Pastavolym inkl luft  6%, liter 421 437 

Sand/sten fördelning 49/51 49,5/50,5 

Stålfiber, kg 60 60 

Flytmedel, Glenium 51 0,65 % 0,71% 

Luftporbildande medel, MicroAir 0,07 % 0,068% 
*   Denna blandning blir ej 1 m3 utan 1,11 m3. 
 
Denna blandning ser ok ut. Den har tendenser till luft, och tror bestämt att denna lufthalt ökar 
då bearbetning/transport sker. Fortsätter att prova öppethållandetiderna på den. 
 
Blandning nr 7 omgående på betongfabrik, 2003-08-25. 

Recept 

 
Lufthalt 
 
(%) 

 
FSM 
Omg. 
(mm) 

 
T50 
Omg. 
(sek) 

 
Sep. 
Rand 
(cm) 

 
Kommentar 

Blandning 
nr 6 

1,8 % 715 8,0 0 Man ser på betongen att den har lite luft. 
Överdos sten dock, vilket ger liten ballasthög i 
mitten. Håller dock ihop bra men nyper lite fast i 
plattan. 

 
Betongen skottades tillbaka till en skottkärra och fick vila där i 25 minuter. De sista fem 
minuterarna skottades blandningen runt i ett försök att efterlikna en roterblandning. Därefter 
när betongen blivit ”levande” igen togs provet, motsvarande skedde även för 60 minuters 
prov.  
 
Test efter 30 minuter efter blandning klar. 

Recept 

 
Lufthalt 
 
(%) 

 
FSM. 
 
(mm) 

 
T50 
 
(sek) 

 
Sep. 
Rand 
(cm) 

 
Kommentar 

Blandning 
nr 5 .-- 600 12,0 0,5 Ser bra ut, fastnar ej på skivan. 

 
Test efter 60 minuter efter blandning klar. 

Recept 

 
Lufthalt 
 

 
FSM. 
 

 
T50 
 

 
Sep. 
Rand 

 
Kommentar 
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(%) (mm) (sek) (cm) 

Blandning 
nr 5 

3,2 % 450 20 0 Ok, ser bra ut. Luften verka komma när 
blandning sker. Nu dock liten blandning, nästan 
försumbar. 

 
Betongreceptet från labbmiljön, nu anpassat med nya tillsatsmedel verkar fungera bra. 
Öppethållandetiden verkar vara ok. Betongen med de nya tillsatsmaterialen visar klara 
tendenser på att betongen blir bättre när den roteras/blandas. Detta talar för receptet. Vid 
transport oavsett hur kort den tiden blir ger betongen rätt lufthalt och rätt konsistens, dvs. att 
den inte fastnar i flytsättmåttplattan. 

5.1.8 Resultat med provning av recept vid betongfabrik 

Material 

 
Recept 

Verkligt 
blandat  
Nr 6 (B) 

Verkligt 
blandat  
Nr 7 (C) 

Verkligt 
medel 

Anläggningscement, kg 410 432 432 432 

Vct-tal 0,40 0,40 0,38 0,39 

Kalkstensfiller, kg 180 182 182 182 

Mängd ballast, kg 1579 1780 1680 1730 

Pastavolym inkl luft  6%, liter 421 437 417 429 

Sand/sten fördelning 49/51 49,5/50,5 49,4/50,6 49,5/50,5 

Stålfiber, kg 60 60 60 60 

Flytmedel, Glenium 51 0,65 % 0,67 % 0,71% 0,69% 
Luftporbildande medel, 
MicroAir 0,07 % 0,066% 0,068% 0,067 % 

 
Sammanställning av recept 6 & 7 ger en högre cementhalt samt en högre ballastmängd än 
ursprungliga receptet. Väljer dock inte att öka upp receptet med avseende på detta utan håller 
fast vid receptmängderna. Dessa skall nu testas i en simulerad gjutning på betongfabriken.  
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Bilaga 6: Produktblad och dylikt 

6.1 Tillsatsmedel till betong 
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Tekniskt datablad 
Version 2004-08-09 
 
Sikament 56 
 

1/1SikaAer-15b1

Co
ns

tru
ct

io
n 

SikaAer-15b 
Luftporbildande betongtillsats 
 

Användning 
Beskrivning 

Sika Aer-15b är en mörkbrun vätska, baserad på vinsol och syntetisk tensid. Sika 
Aer-15b bildar ett stabilt finfördelat luftporsystem i betongens cementpasta. 
Luftporerna fungerar som expansionskärl då fukten/vattnet i den hårdnade 
betongen expanderar vid frysning. Porerna gör även betongen lättarbetad och 
smidig. Sika Aer-15b är certifierad av VUC i enlighet med: 
 EN 480-1 
 EN 934-2 

Användning SikaAer-15b används i betong för att öka frostbeständigheten i konstruktioner som 
utsätts för frosttöväxlingar. 
SikaAer-15b används även för att öka betongens transportstabilitet och ge för-
bättrade gjutegenskaper som t ex minskad risk för blödning och separation. 

Tekniska Data 
(Koncentrat) 
Färg och form 
Densitet 
pH-värde 
Kloridhalt 
Alkalieinnehåll, ekv Na2O 
Korrosionsegenskaper 
Torrhalt 
Viskositet 
Dosering 

 
 
Mörkbrun vätska 
1,05 kg/dm³ 
Ca 11 
<0,10% av medlets vikt 
<1,0% av medlets vikt 
Icke relevant när bruksanvisning följs 
Ca 3,0% 
Lättflytande 
Ca 0,01-0,08% av cementvikten (OBS!!! koncentrat) 

Tillverkningsplats Sika Sverige AB 
Veddestavägen 18-20 
175 06 Järfälla 
SVERIGE 

Förpackning Dunk 20 kg, fat 200 kg, transporttank 1000 kg samt tankbil. 
Lagringstid Minst 9 månader från leveransdatum (tankbil 16 månader). Förvaras frostfritt i 

täckta kärl. Eventuell omröring skall ske med mekanisk alt. ”rundpumpning”. 
Farliga ämnen Se separat säkerhetsdatablad. 
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1/1SikaAer-15b1

Co
ns

tru
ct

io
n 

SikaAer-15b 
Luftporbildande betongtillsats 
 

Användning 
Beskrivning 

Sika Aer-15b är en mörkbrun vätska, baserad på vinsol och syntetisk tensid. Sika 
Aer-15b bildar ett stabilt finfördelat luftporsystem i betongens cementpasta. 
Luftporerna fungerar som expansionskärl då fukten/vattnet i den hårdnade 
betongen expanderar vid frysning. Porerna gör även betongen lättarbetad och 
smidig. Sika Aer-15b är certifierad av VUC i enlighet med: 
 EN 480-1 
 EN 934-2 

Användning SikaAer-15b används i betong för att öka frostbeständigheten i konstruktioner som 
utsätts för frosttöväxlingar. 
SikaAer-15b används även för att öka betongens transportstabilitet och ge för-
bättrade gjutegenskaper som t ex minskad risk för blödning och separation. 

Tekniska Data 
(Koncentrat) 
Färg och form 
Densitet 
pH-värde 
Kloridhalt 
Alkalieinnehåll, ekv Na2O 
Korrosionsegenskaper 
Torrhalt 
Viskositet 
Dosering 

 
 
Mörkbrun vätska 
1,05 kg/dm³ 
Ca 11 
<0,10% av medlets vikt 
<1,0% av medlets vikt 
Icke relevant när bruksanvisning följs 
Ca 3,0% 
Lättflytande 
Ca 0,01-0,08% av cementvikten (OBS!!! koncentrat) 

Tillverkningsplats Sika Sverige AB 
Veddestavägen 18-20 
175 06 Järfälla 
SVERIGE 

Förpackning Dunk 20 kg, fat 200 kg, transporttank 1000 kg samt tankbil. 
Lagringstid Minst 9 månader från leveransdatum (tankbil 16 månader). Förvaras frostfritt i 

täckta kärl. Eventuell omröring skall ske med mekanisk alt. ”rundpumpning”. 
Farliga ämnen Se separat säkerhetsdatablad. 
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Sikament 56 

lyt/HRWR tillsatsmedel till betong 

nvändning 
Beskrivning 

Sikament 56 är ett supereffektivt vattenreducerande flyttillsatsmedel 
av den tredje generationen som ger betongen god arbetbarhet och go

F
 

A
d

styrkeutveckling. 
Sikament 56 är certifierad av VUC i enlighet med: 

 EN 934-2 
Användning alitéer särskilt inom: Sikament 56 kan användas till alla typer av betongkv

 Självkompakterande  
 

 
 

sam

Sprutbetong 
 Betong med högt krav på vattenreduktion (upp till 40%) 
Höghållfast betong 
Självtorkande betong 

t där förlängt öppethållande hos betongen är önskvärt. 
Tekniska Data 
 

ehåll, ekv Na2O
enskaper 

,1 kg/dm³ 

edlets vikt 
edlets vikt 

nvisning följs 

 
 

run vätska Färg och form 
Densitet 

B
1

pH-värde 
Kloridhalt 
Alkalieinn
Korrosionseg
Torrhalt 
Viskositet 
Dosering 

Ca 6 
<0,10% av m
<2,5% av m
Icke relevant när bruksa
Ca 37% 
Trögflytande 
Ca 0,1-2,0% av cementvikten 

Tillverkningsplats B Sika Sverige A
Veddestavägen 18-20 
175 06 Järfälla 
SVERIGE 

Förpackning  transporttank 1100 kg samt tankbil. Dunk 22 kg, fat 220 kg,
Lagringstid r från leveransdatum (tankbil 16 månader). Förvaras frostfritt i 

umpning”. 
Minst 9 månade
täckta kärl. Eventuell omröring skall ske med mekanisk alt. ”rundp

Farliga ämnen Se separat säkerhetsdatablad. 
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Bruksanvisning  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Automatisk doseringsutrustning för vikt- eller volymsdosering rekommenderas, 
beakta densitet och torrhalt.  

 
Tillsätt Sikament 56 tidigast i samband med blandningsvattnet. Genom att 
fördröja tillsättandet 20-30 sekunder ökar medlets effekt och kan därigenom 
bättre utnyttjas. För optimal effekt kan tillsättningsordningen vara annorlunda än 
ovanstående, detta skall dock provas för varje enskilt fall. 

 
Inverkan av överdosering kan förorsaka stenseparation vid flytkonsistenser och 
felpropotionerad betong. Liten retarderande effekt. 

 
Sikament 56 kan även kombineras med Sikas övriga tillsatsmedel, varvid varje 
medel tillsätts separat.  

 DIRE
  

– SJÄLVKO

 
Rekommenderad blandningstid är 30-180 sek beroende på blandartyp. 

 
Rekommenderad dosering är ca 0,1-1,5% av cementvikten.  

 
Inverkan av detta tillsatsmedel kan variera beroende på vilket cement som 
används.  

 
Rengör utrustningen med vatten. 

 
Förprov skall utföras med de aktuella delmaterialen till betongen enligt gällande 
betongbestämmelser för klarläggande att avsedd effekt uppnås.  

 
Använd plast, glasfiber eller rostfria tankar vid hantering av Sikament 56 

Hälsa & Miljö 
Hälsa & Miljö 

 
Se separat säkerhetsdatablad. 

Lagstiftning 

Co
ns

tru
ct

io
n 

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av 
Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när 
dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan 
differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller 
användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt 
ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig 
rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även 
tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av 
att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig 
av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller 
på hemsidan www.sika.se. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 

KTGJUTEN SLITBETONG PÅ BROAR 

MPAKTERAD OCH STÅLFIBERARMERAD - 

 
 
 
Sika Sverige AB 
Veddestavägen 18-20 
Box 6009 
SE-175 06 Järfälla 
Sverige 

Tel. +46 8 621 89 00 
Fax +46 8 621 89 89 
www.sika.se 



Bilaga 6 Produktblad och dylikt .  Bilaga 6 sid 7  

6.2 Kalkstensfiller 

 

 DIREKTGJUTEN SLITBETONG PÅ BROAR 
  

– SJÄLVKOMPAKTERAD OCH STÅLFIBERARMERAD - 



Bilaga 6 Produktblad och dylikt .  Bilaga 6 sid 8  

 
 
 
 
 
 

 DIREKTGJUTEN SLITBETONG PÅ BROAR 
  

– SJÄLVKOMPAKTERAD OCH STÅLFIBERARMERAD - 



Bilaga 6 Produktblad och dylikt .  Bilaga 6 sid 9  

6.3 Stålfiber 
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Bilaga 7: Utvalda fotografier 

7.1 Fotografier från provning på Testlab, LTU 

Ballast från Piteå GMI. 

 
 

Betongen i blandaren på 
Testlab. 
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7.2 Fotografier från provgjutning på betongfabrik 

Gjutning av första ytans 
slitlager. 

 
 
 

Gjutning av SDSS med 
pump. 
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Plan- och ytvibrator i rulle-
form. 

 
 

Olika tidpunkters kvastning.

 
 

Problem med kvastningen 
som det lätt blir, ballast eller 
fibrer reser sig. 
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7.3 Fotografier från fullskaleförsök 
 
 

Utläggning av betong. 

 
 

Kontroll av höjd efter 
utläggning innan rullen skall 
dras. 
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Rullen startas, 2 fotografier.

 

 
 
  

Misstaget vidgjutningen – 
kan ni se det? 
Tänk på att det är 
självkompakterande 
betong… 
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Rullen på väg tillbaka en 
gång till över ytan - se 
skillnaden i jämnhet. Start 
och stopp vågorna 
försvinner. 

 
 

 

Kvastning. 
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Fibrerna reser sig ibland vid 
kvastningen. 

 
 
 
 
 

 

Svällning/glidning av 
betongen mot lågpunkten. 
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7.4 Fotografier från på borrkärnor från fullskaleförsöket 
 

 

Borrkärna, se 
fördelningen av sten 
samt stenen så nära 
ytan. 

 

 

Borrkärnans yta med 
kvastning vid 
gjutning. 

Gjutskarv mellan 
konstruktionsbeton
g och slitbetongen.
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Bilaga 8: Redovisning av provningsresultat 

8.1 Provningsresultat från provgjutning på Testlab 

märkning 
7 dygns hållfasthet 

(Mpa) 
1 68 
1 63,5 
2 62,3 
2 62,5 
3 70,7 
3 69,3 

Dessa prover är dock på helt fel recept, och utreds inte närmare. Alla provkuber trycktes inte 
på grund av receptbytet. 

8.2 Provningsresultat från provgjutning på betongfabrik 
 
Provning Slitbanebetong Västerslätt Umeå den 25/8-2003     
          
9 kuber uttagna till provning enligt nedan       
       Resultat     

märkning datum provdatum tryck fryst reserv provlab Mpa densitet 
Avskaln
 frys 

VV 1 2003-08-25 2003-09-01 7 dygn     Byggbetong 77 2,47   
VV 2 2003-08-25   28 dygn     Byggbetong 93,3 2,42   
VV 3 2003-08-25   28 dygn     Byggbetong 85,9 2,4   
VV 4 2003-08-25     14 dygn   Vattenfall     
VV 5 2003-08-25     28 dygn   Vattenfall     
VV 6 2003-08-25       X         
VV 7 2003-08-25       X         
VV 8 2003-08-25       X         
VV 9 2003-08-25       X         

Tryckproverna ovan visar att betongen blir mycket höghållfast, och resultaten stämmer 
ungefär med Testlabs resultat på över 60 Mpa efter 7 dygn. Observera att Testlabs prover 
hade ett annat recept. Betongen är mycket höghållfast och hur detta inverkar på sprickrisken 
samt krympningen bör studeras, men detta ges som ett förslag på fortsatt arbete. 

8.3 Provningsresultat från fullskaleförsök 
 
Dessa resultat har ännu inte blivit helt klara. 
 
Tre kuber togs på plats efter pump, en sparas till besiktning är godkänd. 
 
Tryckhållfasthet på kub var 70,7 Mpa, och kravet var 60Mpa. Dvs. väl godkänt men ”lagom” 
mycket över 60. Först hyste jag en oro att det var en väl överstark betong. Detta för att 
betongen når inom 7-14 dagar full hållfasthet vid +20grader. 
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Densiteten på betongen ligger på 2,3 ton/m3. Detta är lägre än för normal konstruktionsbetong 
men kan förklaras av att pastavolymen ligger på ca 420-430 liter istället som för normal 
konstruktionsbetong på ca 360-380 liter. Att densiteten är lägre än vid provgjutningen kan 
delvis förklaras av att lufthalten skiljer ca en procent och delvis av att mätonoggrannheten vid 
uppvägning av de små mängderna för provgjutningarnas volymer ger viss skillnad på receptet. 
 
Frystesten har ej gått 56 cykler ännu, men indikationerna är goda. Observera att 2 frysprover 
för lite har tagits, se vidare kapitel 7. Dock kan frysproverna från provgjutningarna användas 
för att få fler provresultat, det kan i detta fall försummas att de är gjutna vid olika 
gjuttillfällen. 
 
Vidhäftningsprover, 2 st cylindrar borrades ut. Observera dock att ett borrprov för lite har 
tagits, se kapitel 7, men detta är försumbart. Nedan redovisas resultaten på dragprovet för 
vidhäftningen i gjutfogen. 

mätvärden medelvärde 

s        
(standard 
avvikelse) 

s krav 
minst 
0,36 

Erfordrad 
hållf 

krav på 
medelvärde Resultat 

2,05 2,18 0,13 0,36 1,00 1,50 Godkänt 
2,20 2,18 0,02 0,36 1,00 1,50 Godkänt 
2,30 2,18 0,12 0,36 1,00 1,50 Godkänt 

 
 
 
Som kuriosa kan nämnas att konstruktionsbetongen låg på 53,9Mpa, där kravet var 40 MPa. 

8.4 Sand- och  Ballastmaterial 

8.4.1 Sandmaterialet, 0-8 mm 
Sanden, 0-8 mm, var betongfabriken egen sand. Samma sand används vid deras normala 
betongtillverkning. Detta är en fördel, mindre materialproblem samt ingen extra ballastficka 
krävs. Dock påverkar varje betongfabriks speciella sand receptet – detta gör att ett recept 
måste tas fram vid varje betongfabrik. 
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8.4.2 Ballastmaterialet, 8-12 mm 
Ballasten, 8-12 mm, var från Piteå GMI. Se data nedan för dess uppgifter. Observera att 
ballastkornens form inverkar på betongens arbetbarhet och konsistens. 
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Bilaga 9: Info om plan- och ytvibratorer lämpliga för 
slitbetong 

9.1 Rullen, plan- och ytvibrator i rulleform 

 
 

 

 DIREKTGJUTEN SLITBETONG PÅ BROAR 
  

– SJÄLVKOMPAKTERAD OCH STÅLFIBERARMERAD - 



Bilaga 9: Info om rullen, specialstål o motorsloda Bilaga 9 sid 1  

Denna rulle hyrdes av Byggutrustning Luleå AB, telefonnummer 0920-888 60 och finns även 
hos byggutrustning i Skellefteå, telefonnummer 0910-375 77.

9.2 Specialstålet 
Specialstålet, en sloda gjord på ett magnesiumrikt stål istället för de traditionella av 
aluminium,  enligt nedan testades vid provgjutningen på fabriken. Denna fungerar inte för 
självkompakterande betong men visade sig vara mycket användbar vid vanlig slitbetong.  
 

 

9.3 Motorsloda 
Motorslodan enligt nedan testades vid provgjutningen på fabriken. Denna fungerar inte på 
denna sorts gjutning men är säkert mycket bra till golvgjutningar och dylikt. 
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Bilaga 10: Ritningar för fullskaleförsökets bro 
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Bilaga 11: Rekommendationer för utförande av vanlig 
slitbetong 

11.1 Arbetsmetodik vanlig slitbetong 
 
Arbetsmoments-/kontrollmomenten är följande: 
 

• Planering, recept, provgjutning mm. 
• Tillverkning & transport av betong till arbetsplatsen. 
• Mottagning av betong. 
• Gjutning. 
• Efterbehandling av ytan. 
• Härdning. 
• Kontrollmätning/Provtagning. 
• Relationshandlingar. 

11.1.1 Planering, recept, provgjutning mm 
Startmöte angående slitbetongen bör/skall hållas. På detta möte skall de objektspecifika 
kraven och förutsättningarna identifieras. 
 
Krav i normer och kontrakt; teknisk beskrivning samt AF:en skall gås igenom. 
 
Betongfabrik skall kontaktas, samt gemensam planering gås igenom. 
 
Tidplan, receptförslag, arbetsbeskrivning, kontrollplan, checklistor, gjutprogram mm tas fram 
och delges/godkännes av beställaren. 
 
Gjutansvarig skall namnges och närvara vid prov samt gjutningar. Detta för att få en känsla 
för hur betongen upplevs och hur den bör respektive inte bör se ut. 
 
Recept provblandas. Öppethållandetiderna skall simulera riktiga gjutningen. Sättmått och 
lufthalt samt okulär koll sker på olika öppethållandetider. Gränsvärden för acceptans av ett  
betonglass fastställs. 
 
Provgjutning utföres där man försöker simulera riktiga gjutningen. Glöm ej bort årstiden, 
transporttiderna och dylikt. Gränsvärdena fastställda för betongen med avseende på lufthalt, 
sättmått och fiberfördelning verifieras. Rutin för beredskap om ett lass måste kasseras på 
arbetsplatsen förbereds. 
 
Möte/information hålls med inblandade för riktiga gjutningen där arbetsberedning och 
gjutprogram diskuteras och eventuellt förändras något. Glöm ej bort att diskutera 
efterbehandling av betongen samt eventuell konsistensförbättring på arbetsplatsen och att 
förbereda för detta i god tid innan. 
 
Planering av gjutningen och utformning av höjdlisterna på formen bör ske i samråd med 
tillåtna toleranser. Observera att en större lutning än angivet troligen bör utföras med 
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höjdlisterna, hänsyn tas till storlek på fall samt betongkonsistens samt tolerans enligt angiven 
mätmetod.  
 
Formens utformning skall anpassas efter avsett gjutförfarande. 
 
Jämnhetskrav och ytans krav kontra avsett utförande bör korrespondera. Rullens rakhet bör 
kontrolleras i god tid innan gjutning. 

11.1.2 Tillverkning & transport av betong till arbetsplatsen 
Betong tillverkas enligt fastställt recept. Kontakt hålls med betongfabriken vid behov efter 
deras provtagning på fabrik. 
 
Betong transporteras som vanligt i roterbil. Viktigt är att bilarna har likartade blandare, och att 
detta överensstämmer med provgjutningarnas bilar. 

11.1.3 Mottagning av betong 
Mottagning av betong SKALL ske enligt normer dock på varje lass. Lufthalt, sättmått och 
okulär kontroll av betong samt följesedel sker innan gjutansvarig godkänner betonglasset. 
 
Första 300 litrarna betong vid tippningen från bilen bör ej tas prov på utan kasseras. 

11.1.4 Gjutning 
Efter godkännande av betonglasset startar gjutningen. Om betongränna används bör extra 
resurser för att hjälpa till vid lossningen finnas till hands. Om lossning med bask används bör 
eventuellt en kort strumpa användas. Detta speciellt om konsistensen på betongen är lös. 
 
Utläggning startas förslagsvis i lågpunkt. Observera att samordning mot 
konstruktionsbetongens gjutning MÅSTE ske. Gjutansvarig kontrollerar att rätt styvhet finns 
på underliggande betong, denna får ej vara för lös och ytan skall vara slät. Täckskiktet på 
underliggande armering äventyras annars. 
 
Höjder kontrolleras vid bredare gjutningar. Betongen krattas ut och stavvibreras. 
Stavvibratorernas användandetider anpassas efter betongens konsistens.  
 
Rullen används direkt efter utläggning av betongen. Vid mycket lös betong kan rullen dras 
över två gånger, vid styvare endast en gång. Observera att gjutfrontens längd även avgör 
detta.  
 
Efter rullen kan det vara behov av att lätt fukta ytan samt att arbeta ihop den med ett 
specialstål (sloda från ex modern betong). 
 
Om kvastning skall ske bör den ske relativt nära i anslutning till gjutning, kvastningens vara 
eller inte vara samt ev. riktning enligt överenskommet med beställaren. Kvasten skall 
rengöras mellan dragningarna, vid varm väderlek gärna med vatten annars skrapning. 
 

11.1.5 Efterbehandling av ytan 
Vid behov sker fortlöpande fuktning med dimspruta. En ansvarig resurs för detta bör vara 
utsedd innan gjutning. 
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Så snart som möjligt intäckning med plast. Obs, ingen membranhärdare eller fuktspärr.  
 
Därefter vintertid; betongtäckmatta och pressning. Observera att presseningen eventuellt bör 
reglas upp för att undvika mönstring i betongen vid risk för nederbörd. Sommartid endast 
pressening eller vattendränkta filtmattor.  

11.1.6 Härdning 
Sommartid bör vattning starta dagen efter och pågå i 5 dygn. Plastfolien bör dock vara kvar 
för att undvika lokal uttorkning av tex. vind eller mikrosprickor. 
 
Vintertid startas värmen, observera att värmen eventuellt bör vara på innan gjutning och 
stängas av när gjutningen startar för att inte få betongen att brinna för fort. Värmning pågår i 
samma omfattning som för normal betong. Man bör eftersträva en jämn temperaturkurva vid 
härdning och avsvalning. 

11.1.7 Kontrollmätning/provtagning 
Mottagningskontroll utförs enligt tidigare. 
 
Fotografier tas löpande. 
 

 Kuber tas om slitlagret är under 100 mm tjockt, annars endast om så är 
överenskommet med beställaren. Dock kan det vara bra att ha några kuber trots 
provning skall ske med borrade cylindrar. Antalet tryckprover ska vara minst en per 
gjutetapp och som mest tre tryckprover. Om slitbetongen understiger 50m3 räcker det 
med ett tryckprov.  

 Antalet frysprov ska vara minst en varannan gjutetapp och som mest fem frysprover. 
Om slitbetongen understiger 50m3 räcker det med att tre frysprover tas. 

 
Ytan mäts in dels enligt angiven kontrollmetod för toleranskraven i längsled, tvärled, jämnhet 
samt överhöjning mot övergångskonstruktion och dels för relationsritningen. 
 
Cylindrar borras för kontroll av vidhäftning med överenskommen metod. Vintertid bör 
cylindrarna skickas in på laboratorium och ev. sommartid provas på plats. Fördelning av 
ballast samt slamskikt utan ballast i ytan noteras.  

 Ett prov ska utföras per gjutetapp, dock minst ett per 100m2 yta som gjuts. Totalt ska 
antalet prover uppgå till minst tre per objekt. Provningen ska utföras av ett organ 
enligt 10.83. 

 
Ytan kollas över och eventuella lapp och lagningsåtgärder utförs innan övriga betongen 
avsvalnat helt vintertid. 
 
Friktionsmätning utförs. 

11.1.8 Relationshandlingar 
Avvikelserapporter, erfarenheter och resultat gås igenom efteråt och blir relationshandlingar. 
Eventuellt utförs IRI-mätning samt lasermätning av ytan för erfarenhetsåterföring. 
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Bilaga 12: Lämpligt betongrecept för självkompakterande 
slitbetong 

12.1 Recept använt i projektet 

Material Recept 

Anläggningscement, kg 410 

Vct-tal 0,40 

Kalkstensfiller, kg 180 

Mängd ballast, kg 1579 

Pastavolym inkl luft  6%, liter 421 

Sand/sten fördelning 49/51 

Stålfiber, kg 60 

Flytmedel, Glenium 51 0,65 % 

Luftporbildande medel, MicroAir 0,07 % 

12.2 Förslag till recept framöver av självkompakterande slitbetong 

Material 
Recept 

Anläggningscement, kg 

385-415 kg 

Fundera om avsteg skall göras till standardcement? 

Vct-tal < = 0,40 

Kalkstensfiller, kg 160-200 kg 

Mängd ballast, kg 

Detta ges av volymberäkning 

Obs krav på ballastens kulkvarnsvärde enligt norm samt krav på 
ballastens utseende för att få en arbetbar betong. 

Pastavolym inkl luft  6%, liter 

400-430 liter 

detta beror på ballasten egenskaper och fördelning sand/sten. 

Sand/sten fördelning 49/51  

Stålfiber, kg 

50-55 kg 
detta ger pumpbar betong vid större stenmax 

Obs, fibertyp bör vara Dramix. 
Fiberlängd, slankhetstal skall tas fram beroende på gjuttjocklek, 

stenmax och ev. pumpning. 

Flytmedel, ex Glenium 51 

FSM vid lutning 580-620mm 

FSM vid plan yta ca 620 – 680mm 

Obs, detta på plats med transport och väderlek medräknad. 

Observera krav på öppethållandetid samt möjlighet att tillsätta extra 
flyt på arbetsplatsen. 

Luftporbildande medel, ex MicroAir 3,7-5 % luft i betongen på plats samt godkänt frostprov. 
Alternativt användande kan vara Sikas tillsatsmedel.
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Bilaga 13: Rekommendationer för arbetsbeskrivning av 
självkompakterande slitbetong inklusive kontrollplan 

13.1 Arbetsmetodik självkompakterande slitbetong 
 
Arbetsmoments-/kontrollmomenten är följande: 
 

• Planering, recept, provgjutning mm. 
• Tillverkning & transport av betong till arbetsplatsen. 
• Mottagning av betong. 
• Gjutning. 
• Efterbehandling av ytan. 
• Härdning. 
• Kontrollmätning/Provtagning. 
• Relationshandlingar. 

13.1.1 Planering, recept, provgjutning mm 
Startmöte angående slitbetongen bör/skall hållas. På detta möte skall de objektspecifika 
kraven och förutsättningarna identifieras. 
 
Krav i normer och kontrakt; teknisk beskrivning samt AF:en skall gås igenom. 
 
Betongfabrik skall kontaktas, samt gemensam planering gås igenom. 
 
Tidplan, receptförslag, arbetsbeskrivning, kontrollplan, checklistor, gjutprogram mm tas fram 
och delges/godkännes av beställaren. 
 
Gjutansvarig skall namnges och närvara vid prov samt gjutningar. Detta för att få en känsla 
för hur betongen upplevs och hur den bör respektive inte bör se ut. 
 
Recept provblandas. Öppethållandetiderna skall simulera riktiga gjutningen. Flytsättmått och 
lufthalt samt okulär koll sker på olika öppethållandetider. Gränsvärden för acceptans av ett  
betonglass fastställs. 
 
Provgjutning utförs där man försöker simulera riktiga gjutningen. Glöm ej bort årstiden, 
transporttider och dylikt. Gränsvärdena fastställda för betongen med avseende på lufthalt, 
flytsättmått, separationsrand, ballasthög och fiberfördelning verifieras. Rutin för beredskap 
om ett lass måste kasseras på arbetsplatsen förbereds. 
 
Möte/information hålls med inblandade för riktiga gjutningen där arbetsberedning och 
gjutprogram diskuteras och eventuellt förändras något. Glöm ej bort att diskutera 
efterbehandling av betongen samt eventuell konsistensförbättring på arbetsplatsen och att 
förbereda för detta i god tid innan. 
 
Planering av gjutningen och utformning av höjdlisterna på formen bör ske i samråd med 
tillåtna toleranser. Observera att en större lutning än angivet troligen bör utföras med 
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höjdlisterna, hänsyn tas till storlek på fall samt betongkonsistens samt tolerans enligt angiven 
mätmetod.  
 
Formens utformning skall anpassas efter avsett gjutförfarande. 
 
Jämnhetskrav och ytans krav kontra avsett utförande bör korrespondera. Rullens rakhet bör 
kontrolleras i god tid innan gjutning. 

13.1.2 Tillverkning & transport av betong till arbetsplatsen 
Betong tillverkas enligt fastställt recept. Kontakt hålls med betongfabriken vid behov efter 
deras provtagning på fabrik. 
 
Betong transporteras som vanligt i roterbil. Viktigt är att bilarna har likartade blandare, och att 
dessa överensstämmer med provgjutningarnas bilar. 

13.1.3 Mottagning av betong 
Betongpump får inte ha för lång slang och gärna lite smalare slang, detta för att betongen inte 
får störta. Pump förbereds inför gjutning, eventuellt blandas pumpsluring om inte 
konstruktionsbetong har pumpats runt innan självkompakterande slitbetonggjutningen. 
Betongen töms i pump innan provtagning. Första 300 litrarna från pump bör ej tas prov på 
utan kasseras. 
 
Mottagning av betong SKALL ske enligt normer dock på varje lass. Lufthalt, flytsättmått och 
okulär kontroll av betong samt följesedel sker innan gjutansvarig godkänner betonglasset. 

13.1.4 Gjutning 
Efter godkännande av betonglasset startar gjutningen. Pumpstart och pumpslut ska ske utanför 
formen.  
 
Observera att minimera gåendet i betongen, plank skall finnas att gå på. Detta för att undvika 
att betongen ”kommer igång”. 
  
Utläggning startar i lågpunkt. Observera att samordning mot konstruktionsbetongens gjutning 
MÅSTE ske. Gjutansvarig kontrollerar att rätt styvhet finns på underliggande betong, denna 
får ej vara för lös och ytan skall vara slät. Täckskiktet på underliggande armering äventyras 
annars. Ingen ihopvibrering sker mot underliggande betong! 
 
Höjder kontrolleras vid bredare gjutningar. Betongen krattas ut. Gå inte i betongen så att den 
”kommer” igång. 
 
Rullen används direkt efter utläggning av betongen. Vid mycket lös betong kan rullen dras 
över tre gånger, vid styvare endast två gånger. Observera att gjutfrontens längd även avgör 
detta. Vid mycket lös betong och kraftiga lutningar kan man behöva vänta något mellan 
utläggning och rulledragning => observera dock att det i 9 fall av 10 troligen är bäst att gå på 
omedelbart med rullen. 
 
Om kvastning skall ske bör den ske relativt nära i anslutning till gjutning, kvastningens vara 
eller inte vara samt ev. riktning enligt överenskommet med beställaren. Kvasten skall 
rengöras mellan dragningarna, förslagsvis med skrapning och helst inte med vatten. 
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13.1.5 Efterbehandling av yta 
Vid behov fortlöpande fuktning med dimspruta, detta sker dock endast vid varmt och soligt 
väder. 
 
Så snart som möjligt intäckning med plast. Obs, ingen membranhärdare eller fuktspärr.  
 
Därefter vintertid; betongtäckmatta och pressning. Observera att presseningen eventuellt bör 
reglas upp för att undvika mönstring i betongen vid risk för nederbörd. Sommartid endast 
pressening eller vattendränkta filtmattor.  

13.1.6 Härdning 
Sommartid bör vattning starta dagen efter och pågå i 5 dygn. Plastfolien bör dock vara kvar 
för att undvika lokal uttorkning av tex. vind eller mikrosprickor. 
 
Vintertid startas värmen, observera att värmen eventuellt bör vara på innan gjutning och 
stängas av när gjutningen startar för att inte få betongen att brinna för fort. Värmning pågår i 
samma omfattning som för normal betong. Man bör eftersträva en jämn temperaturkurva vid 
härdning och avsvalning. 

13.1.7 Kontrollmätning/provtagning 
Mottagningskontroll utförs enligt tidigare. 
 
Fotografier tas löpande. 
 
Kuber tas om slitlagret är under 100 mm tjockt, annars endast om så är överenskommet med 
beställaren. Dock kan det vara bra att ha några kuber trots provning skall ske med borrade 
cylindrar.  

 Antalet tryckprover ska vara minst en per gjutetapp och som mest tre tryckprover. Om 
slitbetongen understiger 50m3 räcker det med ett tryckprov.  

 Antalet frysprov ska vara minst en varannan gjutetapp och som mest fem frysprover. 
Om slitbetongen understiger 50m3 räcker det med att tre frysprover tas. 

 
 
Ytan mäts in dels enligt angiven kontrollmetod för toleranskraven i längsled, tvärled, jämnhet 
samt överhöjning mot övergångskonstruktion och dels för relationsritningen. 
 
Cylindrar borras för kontroll av vidhäftning med överenskommen metod. Vintertid bör 
cylindrarna skickas in på laboratorium och ev. sommartid provas på plats. Fördelning av 
ballast samt slamskikt utan ballast i ytan noteras.  

 Ett prov ska utföras per gjutetapp, dock minst ett per 100m2 yta som gjuts. Totalt ska 
antalet prover uppgå till minst tre per objekt. Provningen ska utföras av ett organ 
enligt 10.83. 

 
Ytan kollas över och eventuella lapp och lagningsåtgärder utförs innan övriga betongen 
avsvalnat helt vintertid. 
 
Friktionsmätning utförs. 
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13.1.8 Relationshandlingar 
Avvikelserapporter, erfarenheter och resultat gås igenom efteråt och blir relationshandlingar. 
Eventuellt utförs IRI-mätning samt lasermätning av ytan för erfarenhetsåterföring. 

13.2 Rekommendation av kontrollplan 
 
Se bild på nästa sida. 
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 Rekommendation av kontrollplan   

Projekt/Entreprenad: Beställare: 
  

Upprättad av /  Reviderad av:    Datum :  
Rev dat:  Sektion / Byggdel:

Slitlagerbetong
Referens (spec.dok): Ansvarig för aktivitetens genomförande:

  
Fastställd av:

Pos Kontroll moment/kontrollpunkt Krav Metod  (typ av kontroll) Omfatt
ning / 
frekven
s

Typ av 
Dokument
ation

Dokumentation
Förvaras i:
Pärm/flik

Kontroll 
utförs av:

1 ARBETSBEREDNIN
G

  Egna 
k

 2 Egenkontroll/Fli
k

2 FORMBYGGNA
D

Bro 2002, 
Ri i

  Inmätning 3, 5 Egenkontroll/Fli
k3 K-BETONG Bro 2002   

BBK 94; 9.6.3.4.  Ritning  

Lägeskontroll ök 
iKoll av Kbtgs bärighet 

hplanhet innan SDSS 
j

1, 3 Egenkontroll/Fli
k

4 BETONGLEVERAN
S

  Bro 2002   BBK 94; 9.3.3.
Tekn. 
b k i i

  

Ankomstkontrol
l

Följe-
sedel

Egenkontroll/Fli
k

5 GJUTNING Bro 2002   BBK 94; 9.6.3.3.  
Tekn. 
B k i i

 Arbetsbeskrivnin  
 
 

Utförandekontrol
l

3 Egenkontroll/Fli
k

6 PROVTAGNING 
BETONG

Bro 2002   Materialkontrol
l

5 Egenkontroll/Fli
k     * Analys utföres vid ackr.lab

Dokume ntation: 1= Dagbok 7= Kalibreringsintyg/ - prot. 
2= Protokoll från arb.bered 8= UE:s dokumentation Samtliga kontroller genomförda: 

(Datum/sign)
Beställaren delgivits:  (Datum/sign) Tillhör Pärm/Flik

3= Checklista 9= Intyg från tillverkare/lev 
4= Inmätning/nivåkontroll 10= Foto/video 
5= Protokoll från provning/mätning 11= Protokoll från skyddsrond
6= Blankett från mottagnkontr 12= Protokoll från miljörond 

1 av 1Sidan 
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13.3 Dokumentation inför/under arbete med slitbetongen 

• Tidplan 
• Betongrecept 
• Arbetsbeskrivning med kontrollplan och checklista 
• Gjutprogram 
• Provgjutningsprogram 
• Prov på refensyta 
• Rutin för mottagning av betongen med 

o Antal och typ av prover på färsk betong 
o Acceptansintervall för flytsättmått, separationsrand, lufthalt, temperatur och 

öppethållandetid 
o Okulär kontroll, vilka kriterier och vem utför? 
o Rutin för kassering av betonglass 
o Motgjutningsytans hårdhet 

• Rutin för provtagning av den hårda betongen 
o Antal och typ av kontroll betongkvalitet & ihopgjutning. 
o Typ av kontroll och toleranser för ytans utseende/jämnhet. 

• Utformning vid övergångskonstruktion, hur ska man säkerhetsställa att rätt höjd över 
fogen erhålls när ytan har rätt jämnhet, dvs efter eventuell fräsning innan 
godkännande. 

• Eventuella avvikelserapporter och fotografier och slutdokumentation. 
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