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Svenska betongforskare ligger långt 
framme när forskningen handlar om 
hållbarhetsfrågor. Vid fib-symposiet 
med titeln Concrete Structures for 
Sustainable Community presente-
rade svenska forskare och tekniker 
totalt 25 av de 152 föredragen eller 
16 %. Visserligen brukar arrangörs-
landet spela en stor roll vid alla kon-
ferenser men med tanke på Sveriges 
relativa litenhet är andelen ändå 
anmärkningsvärd. Traditionellt har 
betongforskningen om hållbarhet 
handlat om beständighet och alter-
nativa bindemedel. Här är många 
länder starka men när det gäller 
nyare ämnen som värmelagring i 
byggnader och karbonatiseringens 
gynnsamma inverkan på koldioxi-
dens kretslopp ligger svenskarna 
särskilt långt framme.

fib står för fédération internatio-
nal du béton som är den viktigaste 
globala organisationen inom betong-
området. Man ordnar ett symposium 
varje år och i år stod 100-årsjubile-

rande Svenska Betongföreningen 
som värd. Symposiet ägde rum den 
11-14 juni på KTH. I praktiken har 
det mesta av arbetet utförts av CBI 
i samverkan med konferensbyrån 
MeetAgain, fib:s kansli i Lausanne, 
KTH samt redaktören Dirch Bager, 
DK, och webbredaktören Marie 
Brunnberg. Organisationskommit-
téns arbetsgrupp bestod av Patrik 
Hult, Ann-Thérèse Söderquist och 
undertecknad. Totalt deltog 290 per-
soner från 39 länder i symposiet.

fib domineras fortfarande av kon-
struktörer och konstruktionsforsk-
ning. Trots symposiets fokus på 
hållbarhetsfrågor var inläggen om 
dimensionering och konstruktion så 
många att de fyllde nio av 27 paral-
lella sessioner. Hållbara material & 
alternativa bindemedel behandlades 
på fem sessioner, beständighet på 
tre, reparation & förstärkning på tre, 
fallstudier inklusive estetik på två 
samt koldioxidupptag & återvin-
ning, LCC & LCA, energilagring 

& brand, produktion och betong-
beläggningar på varsin session. Det 
finns en missuppfattning som sä-
ger att hållbarhetsfrågorna främst 
handlar om material. Men det finns 
mycket konstruktören kan göra för 
bättre hållbarhet; optimerade tvär-
snitt för naturresurshushållning, di-
mensionering och detaljutformning 
för lång livslängd och utveckling av 
bättre dimensioneringsmodeller är 
tre exempel. En guru inom hållbar-
het och betong är prof. Koji Sakai 
från Kagawa University i Japan. 
Han höll en lysande nyckelföreläs-
ning där han förenade tankar kring 
hållbarhet med reflexioner från den 
japanska jordbävningen och efter-
följande tsunamin i mars 2011. Vi 
brukar tala om hållbarhetens tre 
aspekter; ekologiska, ekonomiska 
och sociala. Sakai betonade att ing-
en av dessa är möjlig att uppnå ifall 
konstruktionerna inte är säkra och 
robusta. Så visst har konstruktören 
en viktig uppgift!

Prof. Koji Sakai, 
Kagawa Univer-
sity.

Dr. György Balász, 
President of fib.
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I september 2012 publicerades den-
na CBI-rapport och översikt som 
behandlar tätskikts- och belägg-
ningssystem som används i golvni-
vå för att skydda parkeringshus och 
garage mot betongskador och arme-
ringskorrosion till följd av kloridin-
trängning. Till grund för rapporten 
ligger litteraturstudier, produktin-
formation, inrapporterade skador 
från förvaltare av parkeringsanlägg-
ningar i Sverige samt det stora antal 
skadeutredningar som genomförts 
av CBI under lång tid. 

I rapporten beskrivs bland annat 
några av de olika typer av härdplast-
baserade beläggningssystem som 
marknadsförs i Sverige. Viss grund-
liggande information om uppbygg-
nad, egenskaper och krav som kan 
ställas på systemen ingår. Bitumen-

baserade system, med tätskiktsmat-
ta och gjutasfalt, behandlas också, 
liksom specifikationer. Exempel på 
beläggningar på marknaden listas 
och en bilaga med referensobjekt 
och exempel på förekommande ska-
dor avslutar rapporten. I rapportens 
slutsatser konstateras bland annat 
att en relevant och för parkerings-
däck anpassad kravspecifikation 
bör tas fram för att underlätta för 
såväl beställare som tillverkare och 
entreprenörer. Slitstyrka är här en 
central egenskap som idag inte kan 
beskrivas på ett för svenska parke-
ringsdäck relevant sätt. Det finns ett 
uttalat behov av ytterligare forsk-
ningsinsatser inom området. CBI, 
Swerea KIMAB, betong-, tätskikts- 
och beläggningsbranschen försöker 
därför tillsammans få till stånd ett 

Ny CBI rapport

Beläggningssystem på betong i parkeringshus 
och garage – en översikt, CBI rapport 1:2012

En annan reflexion man kan göra 
efter symposiet är att bruksskedet 
fortfarande inte fångar tillräckligt 
intresse. Betongens termiska massa 
kan ge energi- och effektbesparingar, 
lägre friktion mellan betongväg och 
bildäck kan ge bränslebesparingar, 
ljusheten kan reducera behovet av 
gatubelysning, reflexionsförmågan 
kan utnyttjas för att sänka tempe-
raturen i heta städer, titandioxidens 
fotokatalytiska effekt kan ge luftre-
ning och vattengenomsläppliga be-
läggningar kan minska belastningen 
på dagvattensystemen. Trots att des-
sa frågor belystes i varje inbjudan 

till symposiet hade de fått mycket 
litet gensvar utanför vårt land. Den 
fjärde dagen bjöd Svenska Betong-
föreningens hållbarhetsråd in till ett 
speciellt seminarium med fokus på 
några av dessa frågor. fib:s general-
sekreterare Petra Schumacher, som 
var en av få icke-svenskar som del-
tog den dagen, sa till mig efter sym-
posiet att dessa frågor är mycket 
viktiga och att det var synd att inte 
just det seminariet marknadsförts 
bättre.

Det finns ytterligare en aspekt på 
betong och hållbarhet och den hand-
lar om betong för energiproduktion. 

Historiskt har betong varit ett myck-
et viktigt byggmaterial för både vat-
ten- och kärnkraftverk, men betong 
är också viktigt för produktion av 
sol- och vindenergi, vilket togs upp 
i flera intressanta föredrag av inter-
nationella forskare.

Eftersom denna artikel publiceras 
i CBI-Nytt vill jag till slut nämna att 
CBI Betonginstitutet spelade en ak-
tiv roll vid symposiet. Jag har redan 
nämnt organisationskommittén, men 
vill även nämna att totalt tio CBI:are 
deltog i symposiet och höll elva fö-
redrag som ingår i det proceedings 
som kan beställas från CBI.

SBUF-projekt med syftet att ta fram 
underlag för hur ett parkeringsdäck 
bör utformas, skyddas och underhål-
las på ett optimalt och ekonomiskt 
hållbart sätt. Den aktuella CBI-rap-
porten kommer att utgöra grund för 
projektet.

Ylva Edwards
ylva.edwards@cbi.se

Rapporten 1:2012 kan beställas via 
cbi@cbi.se, pris 400:- exkl. moms.
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