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Finns det någon enklare betongpro-
dukt än betonggolvet? Många frå-
gar sig nog det. Jämna av marken, 
lägg ut litet grus, packa, avjämna 
och gjut 1,5–2 dm fiberbetong, el-
ler armera och gjut med vanlig be-
tong. Men i verkligheten är det inte 
lika lätt. Betonggolven är fortfarande 
överrepresenterade bland CBI Be-
tonginstitutets skadeutredningar. Det 
vanligaste felet är sprickor även om 
det finns andra skador och defekter 
såsom ojämnheter, lossnande hård-
betong, pågjutningar utan vidhäft-
ning och färgskiftningar. Orsaken till 
skadorna är många, t.ex. otillräcklig 
tjocklek, otillräcklig armering eller 
armeringsmängder som inte matchar 
aktuell betongkvalitet, otillräckliga 
fiberinnehåll, felplacerade och felut-
formade fogar, oavsiktlig fastlåsning, 
felaktig efterbehandling, otillräcklig 
härdning, för tidig belastning eller 
överlaster samt dåligt utförande vid 
hårdbetong eller pågjutning.

För att råda bot med problemen 
tillsatte Svenska Betongföreningen 
en kommitté som tog fram Betong-
rapport nr 13 ”Industrigolv” som 
kom ut i början av 2009. CBI Be-
tonginstitutet har dessutom givit 
flera kurser med denna rapport som 
grund men ändå strömmar nya ska-
deutredningar in. Felen är förhopp-
ningsvis färre men det verkar ändå 
som rapporten behöver ytterligare 
understöd. För ett par år sedan börja-
de CBI Betonginstitutet arbeta med 
en exempelsamling med syftet hur 
man löser praktiska problem med 
hjälp av Betongföreningens rapport. 
Exempelsamlingen behandlar föl-
jande sju exempel:

En lägesrapport från 
betonggolvet

Johan Silfwerbrand
johan.silfwerbrand@cbi.se

1. Platta på mark i en lagerlokal med 
lättare laster.

2. Platta på mark i en lagerlokal med 
tunga laster.

3. Pålunderstödd platta i en lagerlo-
kal med lättare laster.

4. Pålunderstödd platta i en lagerlo-
kal med tunga laster.

5. Pågjutning till en industrilokal.
6. Pågjutning på TT-kassetter.
7. Stormarknad.

Arbetet finansieras av SBUF och ett 
antal företag och bedrivs av Jerry 
Hedebratt och Johan Silfwerbrand 
som till sin hjälp har en kunnig och 
initierad referensgrupp. Arbetet är 
tyvärr försenat, dels av tidsbrist, 
dels av det faktum att Eurokod 2 
(EK 2) kommit att ersätta BBK 04 
sedan betongrapport nr 13 publice-
rades. En del beräkningar som redan 
gjort har därför måst räknas om för 
att harmonisera med EK 2. Vi räk-
nar med att exempelsamlingen skall 
bli klar under hösten.

Jerry Hedebratt ansvarar för ex-
emplen om pålunderstödda plattor. 
Detta var stötestenen när betongrap-
port nr 13 diskuterades i och så små-
ningom godkändes av referensgrup-
pen. För det här fallet har branschen 
två olika sätt att se på fiberbetong 
och kombinationer av fiberbetong 
och konventionell armering. Utan 
att gå in på detaljer kan man kon-
statera att det ena synsättet leder 
till mycket mindre armering än det 
andra. Hedebratt har genomfört en 
unik försöksserie i halvskala där 
han studerat det här problemet både 
för korttids- och långtidslast och 
resultaten är av stor betydelse för 
pålunderstödda betongplattor. För-
söken genomfördes för ett par år 

sedan men han har inte förrän nu 
haft en reell möjlighet att rapportera 
dem. Han är f.n. tjänstledig från Ty-
réns och har i stället fått anslag för 
att sitta på CBI Betonginstitutet och 
avsluta detta arbete som kommer att 
publiceras i en doktorsavhandling.

Fiberbetong har länge använts i 
sprutbetongförstärkningar och be-
tonggolv, men hittills har tillgäng-
liga rekommendationer inte öppnat 
för användning högre upp i kon-
struktionen. I höstas presenterade 
Sindre Sandbakk, NTNU, avhand-
lingen ”Fibre Reinforced Concrete 
– Evaluation of Test Methods and 
Material Development” där han be-
handlar fiberbetong genom ett flertal 
gediget utförda försöksserier som 
innehåller försök med både balkar 
och runda plattor. Såväl stålfibrer 
som syntetiska fibrer ingår. Ett ka-
pitel handlar om en ny typ av mer 
högpresterande fiberbetong som ger 
högre seghet genom en kombina-
tion av stål- och syntetiska fibrer. 
Sandbakk visar att denna betongs 
prestanda kan jämföras med kon-
ventionellt armerade balkar i vilka 
armeringsmängden bestäms såsom 
minimiarmering enligt EK 2.

I vårt land är vi inne på samma 
tankegångar. Sedan ett par år tillba-
ka har SIS en arbetsgrupp som för-
söker ta fram anpassningsregler till 
EK 2 för fiberbetong. I arbetsgrup-
pen ingår Jonas Carlswärd, Betong-
industri, Ingemar Löfgren, Färdig 
Betong, samt Jerry Hedebratt och 
Johan Silfwerbrand. Vi hoppas ock-
så komma fram till en slutprodukt 
under innevarnade år. Sedan är det 
dags att revidera Svenska Betong-
föreningens klassiska betongrapport 
nr 4 ”Stålfiberbetong”.




