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Synpunkten

CBI Betonginstitutet är ett av vårt 
lands äldsta industriforskningsin-
stitut. Ifjol firade vi 70 år. I en ny-
utkommen CBI-rapport, nr 3:2012, 
skildras våra 70 första år (sid 11). 

Industriforskningsinstitutens ur-
sprungliga uppgift var att skapa en 
brygga mellan tekniska högskolor 
och industrin och fokus kom att 
ligga på tillämpad forskning och 
utveckling. Industriforskningsinsti-
tutet är lämpligt för forskning och 
innovation som en hel bransch har 
glädje av. Den mer företagsspecifika 
utvecklingen sker naturligen hos fö-
retaget även om institutet kan bistå 
med råd och dåd, t.ex. i form av la-
boratorieförsök. Den mer allmänna 
forskningen har traditionellt finan-
sierats gemensamt av stat och indu-
stri. Så har det också varit för CBI 
även om formerna och aktörerna 
för detta varierat över decennierna 
och ända fram till idag. Aktuella ex-
empel är forskningen om självkom-
pakterande betong, reologi och tixo-
tropi samt krossad ballast i betong. 
En poäng med industriforskningsin-
stitutet är alltså den mer generella 
forskningen, en annan är neutrali-
teten. CBI Betonginstitutet brukar 
definiera sig som ”fristående och 

oberoende”. Oberoendet gör att tro-
värdigheten i forskningsresultaten 
ökar. Funnes inte oberoendet skulle 
resultaten uppfattas som en parts-
inlaga. Institutets hela verksamhet 
vilar på vetenskaplig grund och vi 
kvalitetssäkrar den på en rad olika 
sätt. Exempel är publicering i inter-
nationella tidskrifter, bidrag till in-
ternationella konferenser, deltagan-
de i internationellt kommittéarbete, 
industridoktorander som granskas 
av högskolans system, interngransk-
ning och vidimering samt inte minst 
kvalitetssystem och ackrediterad 
provning som granskas av Swedac. 
Institutet är ett aktiebolag som ägs av 
SP Sveriges Tekniska Forsknings-
institut och en industridominerad 
stiftelse. Industrin deltar i valet av 
forskningsprojekt men påverkar inte 
vad som står i rapporterna. Detta är 
en naturlig uppdelning för ett indu-
striforskningsinstitut. Målet är att ta 
fram kunskap som kan stärka den 
närliggande industrigrenen.

Ibland kan det uppstå konflikter 
mellan våra slutsatser och betongin-
dustrins tankar. En klassisk konflikt 
gäller skador i betongkonstruktio-
ner. För den okunnige kan ett ma-
terial som skadas uppfattas som ett 

dåligt materialval. Lösningen på di-
lemmat är att inte bara berätta om 
skadan utan också hur den kan re-
pareras och förebyggas nästa gång. 
Jag brukar halvt på skämt, halvt på 
allvar hävda att CBI Betonginstitu-
tets politiska färg skall vara ”obero-
ende betongpositiv”, vilket innebär 
att det är tillåtet att tycka väl om be-
tong men att våra utsagor skall vila 
på vetenskaplig grund och inte på-
verkas av påtryckningar. På litet sikt 
är oberoendet det bästa inte enbart 
för institutet utan också för bran-
schen. Oberoende betongpositiva 
människor behövs!

Samarbetet mellan CBI Betong-
institutet och industri och samhälle 
är institutionaliserat i Konsortiet 
för finansiering av grundforskning 
inom betongområdet och CBI:s in-
tressentförening. Syftet med Kon-
sortiet framgår av namnet medan 
syftet med intressentföreningen är 
att skapa kontaktytor mellan med-
lemmarna och institutets forskare 
och specialister. I detta nummer bör-
jar vi en ny serie där vi låter med-
lemmarna komma till tals. Vi börjar 
med Konsortiet och bokstäverna A 
och B, se sid 15.

Johan Silfwerbrand

”Oberoende 
betongpositiv”

Efter reparation blev dykdalben i Nynäshamn som ny.




