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Abstract 
 
Undesired consistency losses were a conspicuous problem with concrete and especially 
self compacting concrete (SCC) for a number of years, in particular after 2000. The 
reasons for this are not clear and there are various theories as to what the causes are. The 
consistency of concrete depends on a number of factors; some are material in nature, e.g. 
the type of cement, the type of ballast, additives, level of fine materials, and the amount 
of water, while others are to do with production technicalities such as the type of mixer, 
mixer condition, transport method and transport time.  
 
The project was carried out by SP Technical Research Institute of Sweden, Building 
Technology and Mechanics, during the period 2006–2007. A survey of the scope and 
complexity of the problem was made, in part through interviews with a number of 
different players within the concrete sector.  
 
Two different building projects in the west of Sweden – one using traditional concrete 
and one using SCC – were visited at various times in order to study the problem in the 
field. Research results from the two projects were analyzed on the basis of the concrete’s 
measured consistency at the factory and at the building site.  
 
A number of bridge projects were selected from the Swedish National Road Admini-
stration bridge archives in Gothenburg, and based on data in the concrete pouring log-
books an analysis was made concerning consistency measured at the building site. It was 
established that the concrete supplied fulfills existing standards and that no problems 
regarding unwanted consistency losses were documented.  
 
During the project it emerged that the problem with unexpected rapid consistency 
changes was at its greatest around 2000 and a few years thereafter. The problems that 
occurred around 2000 are thought by many to be cement related, even though other 
causes are mentioned. The problem is reported to be relatively minor today – it is difficult 
to find an unequivocal explanation for the reasons behind the limited problems that occur 
nowadays. The project noted that there is only intermittent documentation regarding 
remedies and solutions to the problem of unwanted consistency losses. 
 
One of the reasons that self-compacting concrete is used to such a limited degree in 
construction projects in the west of Sweden today is thought to be a result of the problems 
with consistency losses around the year 2000. For a product as relatively sensitive as 
SCC, unwanted consistency losses create big problems. Today this is less of a hindrance 
to an increase in the use of SCC compared to the years around 2000, but it still continues 
to influence the scope and extent of SCC usage in construction projects.  
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Förord 
 
Det projekt som presenteras i denna rapport har genomförts på enheten för Bygg och 
Mekanik på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut under tiden 2006 – 2007. Genom-
förandet har möjliggjorts genom anslag från Vägverket. 
 
Till projektet har en referensgrupp engagerats bestående av: 
 

• Hans Bohman, Vägverket Bro och Tunnelteknik, Borlänge 
• Jan Sandberg, Vägverket Region Väst, Göteborg 
• Thomas Österberg, Vägverket Produktion, Växjö 
• Mats Karlsson, Thomas Concrete Group Centrallaboratoriet, Göteborg 

 
Referensgruppen har under projektets gång bidragit med mycket värdefulla synpunkter 
och diskussioner. 
 
I projektet ingick att göra intervjuer med olika parter i betongbranschen för att kartlägga 
problembilden. Detta gjordes dels via personliga samtal och via skriftlig enkät. Alla som 
deltagit i detta arbete har bidragit med mycket värdefull kunskap. 
 
Det har även gjorts besök på betongfabriker samt arbetsplatsbesök vid olika broprojekt i 
Västsverige.  
 
Vi vill rikta ett stort tack till referensgruppen och samtliga andra som på olika sätt har 
bidragit med värdefull information. 
 
Borås, november 2007 
 
Cathrine Ewertson   Peter Utgenannt  
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Sammanfattning 
 
Oönskade konsistensförluster har under ett antal år, framförallt efter år 2000, varit ett 
uppmärksammat problem för anläggningsbetong och speciellt för självkompakterande 
betong. Orsakerna till dessa är inte klarlagda och det finns olika teorier om vad som 
inverkar. Betongens konsistens beror på ett stort antal faktorer. Dels materialtekniska  
t ex: cementtyp, ballasttyp, tillsatsmedel, finmaterialhalt, vattenhalt men också produk-
tionstekniska t ex: blandartyp, blandarordning, transportsätt och transporttid. Även 
klimatfaktorer så som temperaturen kan troligen påverka betongens konsistensutveckling. 
 
I anslutning till att problemen med oönskade stora konsistensförluster ökade i omfattning 
under en period efter år 2000 har frågan studerats och möjliga orsaker har presenterats. 
Utredningar har till följd av detta genomförts var för sig av Svenska Fabriksbetong-
föreningen (SFF) och Cementa. Vägverket tog initiativet år 2004 och samlade både 
representanter från branschen och experter i en arbetsgrupp för att diskutera problemet 
och möjliga orsaker. Diskussionerna i denna grupp ledde fram till beslutet att starta den 
opartiska utredning som detta projekt utgör. 
 
Syftet med projektet var inledningsvis att öka kunskaperna om omfattningen av 
problematiken vid ett par stora projekt i Västsverige och via fält- och laboratoriestudier 
försöka förklara orsakerna till oönskade konsistensförluster. Under projektets gång har 
problemet visat sig vara mer komplext och begränsningar har gjorts på grund av detta. 
Den laborativa delen har utgått och ersatts av en mer omfattande litteraturgenomgång 
samt en fördjupad objektundersökning. Ett speciellt syfte med projektet har varit att 
försöka kartlägga problematiken i anslutning till användandet av självkompakterande 
betong (SKB).  
 
Projektet har utförts på SP, Bygg och Mekanik, under tiden 2006 – 2007. I ett tidigt 
stadium knöts en referensgrupp till projektet för att styra projektet och bistå med värdefull 
information. En kartläggning av problematikens omfattning idag har gjorts genom 
intervjuer med ett antal olika aktörer inom betongbranschen.  
 
Två olika pågående byggprojekt i Västsverige, ett med traditionell betong och ett med 
SKB-betong, har besökts vid olika tillfällen för att studera problematiken i fält. Erhållna 
provningsresultat från de två projekten har analyserats med utgångspunkt från betongens 
uppmätta konsistens vid fabriken alternativt vid arbetsplatsen. I underlaget saknas dock 
data om antalet kasserade betonglass med avseende på oönskad konsistensförlust under 
transporten. 
 
Från Vägverkets broarkiv i Göteborg har ett antal olika broprojekt valts ut och utifrån 
data i betonggjutningsjournalerna har de analyserats med avseende på vilken konsistens 
som har uppmätts vid arbetsplatsen. Det kan konstateras att den levererade betongen 
uppfyller ställda krav och att det inte har dokumenterats att det finns några problem med 
oönskade konsistensförluster. För en del projekt kan det noteras att den uppmätta 
konsistensen varierar. Det är tillsynes svårt att nå en god repeterbarhet vid tillverkning av 
en och samma betongsammansättning. 
 
Under projektets gång framkom det att problemet med oväntat snabba konsistens-
förändringar var som störst runt år 2000 och några år framåt. Problemen som uppstod runt 
år 2000 anser många vara ett cementrelaterat problem även om andra orsaker nämns. Idag 
rapporteras dock problemet vara relativt litet. Orsakerna till de begränsade problem som 
förekommer idag är det svårt att finna någon entydig förklaring till. Variationer i del-
material är dock troligen en bidragande orsak. I projektet har det noterats att det finns 
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endast sporadisk dokumentation om åtgärder och lösningar på problemet med oönskade 
konsistensförluster. 
 
En av orsakerna till att självkompakterande betong  används i så begränsad omfattning i 
Västsverige inom anläggningsbyggandet idag anses bero på problem med konsistens-
förluster runt år 2000. För en så relativt känslig produkt som SKB ger oönskade konsis-
tensförluster stora problem. Idag är detta ett mindre problem för en ökad användning av 
SKB jämfört med åren runt 2000, men det påverkar fortfarande omfattningen av 
användningen av SKB inom anläggningsbyggandet.  
 
Vägverket Region Väst skriver in i alla sina tekniska beskrivningar att självkompakte-
rande betong inte godtas utan särskilt tillstånd av Vägverket Region Väst. Detta kan vara 
en inverkande faktor till att entreprenörerna /betongfabrikanterna inte väljer SKB i större 
omfattning. Anledningen till detta krav är att Vägverket Region Väst vill ha en noggrann 
redogörelse över hur betongtillverkningen och gjutningen skall genomföras för att säker-
ställa att beställaren får önskad produkt. 
 
Orsakerna till uppkomsten av oönskade konsistensförluster är oklara och behöver stude-
ras vidare. Dessa studier bör göras i laboratoriemiljö där en eller ett fåtal parametrar kan 
studeras samtidigt. Erfarenheterna från detta projekt visar att det bland annat finns ökat 
behov av kunskap om följande faktorers inverkan på betongens konsistens och 
konsistensutveckling: 
 

• Finmaterialhalt och finmaterialets egenskaper 
• Betongtemperaturen 
• Egenskaperna hos krossad ballast 
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1 Inledning 
 
1.1 Allmänt 
 
Anläggningskonstruktioner är i regel armerade med tät armering vilket ställer stora krav 
på den färska betongens egenskaper. Armeringen skall omslutas utan att lämna några 
håligheter och betongen får inte separera under tiden den bearbetas med vibrostav eller 
under hårdnandeprocessen. Betongens konsistens, dvs förmåga att flyta ut och omformas 
i färskt tillstånd, är därför en mycket viktig egenskap. En betong med ”rätt” konsistens 
omsluter armering och förblir homogen med endast ett minimum av mekanisk bearbet-
ning. En betong med ”fel” konsistens kräver omfattande mekanisk bearbetning med risk 
för separation och ett sämre slutresultat i form av sämre betongytor och håligheter som 
kan ge upphov till olika beständighetsproblem mm. Betong som kräver mycket mekanisk 
bearbetning ger också i en dålig, tung arbetsmiljö med risk för personskador. 
 
För att minimera arbetsåtgången och förbättra arbetsmiljön har sedan ett 10-tal år den så 
kallade självkompakterande betongen utvecklats. Denna betong omsluter armeringen utan 
vibrering, även i konstruktioner med mycket tät armering. Detta skall ske utan att någon 
blockering av ballasten uppstår eller att betongen separerar. För denna produkt är det av 
största vikt att konsistensen kan styras och förutbestämmas i så hög grad som möjligt. 
 
Att konsistensen hos betong varierar över tid är helt normalt. Vanligen eftersträvas 
relativt små konsistensförändringar under vad som kallas öppethållandetiden som är 
under den tid man vill att betongen skall vara gjutbar. Därefter sker ganska snabbt 
förändring av betongens konsistens i samband med att cementreaktionen tar fart och 
betongen börjar hårdna. Även under öppethållandetiden förändras betongens konsistens. 
Man vill dock begränsa förändringen så att betongen hålls gjutbar. Oönskade konsistens-
förluster innebär att konsistensen förändrar sig snabbare än förväntat. I värsta fall kan 
betongen inte användas. 
      
För traditionell betong kan oönskade konsistensförluster i vissa fall avhjälpas med extra 
mycket vibrering eller om möjligt med att en extra dos flyttillsats tillsätts i roterbilen 
(detta är generellt inte ett godkänt förfaringssätt). För självkompakterande betong är 
oväntade konsistensförluster ett större problem. Vibrering med konventionell utrustning 
är svår att utföra då dess frekvens och amplitud inte är anpassad för SKB. Det finns även 
risk för separation. Extra tillsats av flytmedel kan rädda betongen men är normalt inte 
godkänt. För självkompakterande betong är konsistensintervallet inom vilket betongen är 
gjutbar relativt sett snävare än för traditionell betong. Problem med att styra konsistensen 
är därför speciellt allvarligt vid användning av självkompakterande betong. 
 
De problem med oönskade konsistensförluster som uppstod i början av 2000-talet och 
som är bakgrunden till detta projekt har drabbat utvecklingen och användningen av 
självkompakterande betong inom anläggningsbyggandet speciellt hårt. Medan användan-
det av självkompakterande betong inom anläggningsbyggandet är mycket lågt används 
den i betydlig större omfattning vid hus/kontorsbyggande och speciellt inom betong-
elementindustrin. Den självkompakterande betongens fördelar jämfört med traditionell 
betong, främst ur arbetsmiljösynpunkt men även produktionstekniskt, gör den dock väl 
lämpad att användas vid byggande av anläggningskonstruktioner. Konstruktioner som 
oftast är tätt armerade med avancerad formsättning, dålig arbetsmiljö på väderutsatta 
arbetsplatser, gjutningar vintertid och i mörker gör att den självkompakterande betongens 
alla positiva egenskaper till fullo tas tillvara i samband med byggandet av betong-
konstruktioner inom anläggningsområdet.  
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För att den självkompakterande betongen skall komma att användas mer inom 
anläggningsbyggandet krävs dock att alla eventuella frågetecken rätas ut. Oklarheterna 
kring oväntade konsistensförluster är ett sådant frågetecken.  
 
 
1.2 Bakgrund 
 
Oönskade konsistensförluster har under ett antal år, framförallt efter år 2000, varit ett 
uppmärksammat problem för anläggningsbetong och speciellt för självkompakterande 
betong. Orsakerna till dessa är inte klarlagda och det finns olika teorier till vad som 
inverkar. Inga klara samband har funnits men troligen inverkar ett stort antal parametrar  
t ex variationer i delmaterialens sammansättning såsom finmaterialhalt, tillsatsmedelstyp 
och cementkvalitet samt produktionstekniska faktorer som t ex blandningsordning, bland-
ningstid, temperatur mm.  
 
Oönskade konsistensförluster kan leda till stora ekonomiska förluster i form av kassa-
tioner och förseningar i byggprocessen. I värsta fall används undermålig betong vilket 
kan leda till anläggningskonstruktioner med sämre hållfasthet, sämre bärförmåga, sämre 
beständighet, kostsamma reparationer/åtgärder och kortare livslängd än planerat. 
 
I anslutning till att problemen med konsistensförluster ökade i omfattning under en period 
efter år 2000 har frågan studerats och möjliga orsaker har presenterats. Det huvudsakliga 
problemet upplevdes vara att anläggningscementet ansågs ha en varierande kvalitet. Till 
följd av detta har Svenska Fabriksbetongföreningen (SFF) och Cementa gjort utredningar 
var för sig. SFFs utredning under år 2004 riktade sig till flera olika betongfabriker där 
dessa skulle registrera fakta över sättmåttsförluster vid olika tidpunkter efter tillverkning 
av betongen samt information om tillsatsmedel och betongtemperatur mm. I SFFs 
utredning kom det inte fram några entydiga förklaringar till problemet med oönskade 
konsistensförluster. Utifrån Cementas utredning var en av åtgärderna installation av en ny 
vindsikt i Degerhamn (augusti 2004). Cementa har även tagit fram en broschyr till alla 
betongtillverkare ”Betong med anläggningscement – produktion och gjutegenskaper” (1) 
vilken innehåller råd och rekommendationer.  
 
Vägverket tog initiativet 2004 och samlade både representanter från branschen och 
experter i en arbetsgrupp för att diskutera problemet och möjliga orsaker vid två tillfällen, 
2004-12-07 och 2005-08-18. Från dessa möten finns minnesanteckningar dokumenterade 
av Vägverket. Arbetsgruppen kom fram till att man inte kan dra slutsatsen att orsaken till 
problemet endast är cementets utan det är många andra faktorer som påverkar. Arbets-
gruppen kom även fram till att problemen var som störst mellan 1999 och 2004 men 
sedan slutet på 2004 har det blivit klart bättre. Diskussionerna i denna grupp ledde fram 
till beslutet att starta den opartiska utredning som detta projekt utgör.  
 
 
1.3 Syfte 
 
Syftet med projektet var inledningsvis att öka kunskaperna om omfattningen av 
problematiken vid ett par stora projekt i Västsverige och via fält- och laboratoriestudier 
försöka förklara orsakerna till oönskade konsistensförluster. Under projektets gång har 
problemet visat sig vara mer komplext och begränsningar har gjorts på grund av detta. 
Fokus har därmed inriktats på en kartläggning av problemets omfattning idag och på att 
följa några projekt med vanlig anläggningsbetong. Kartläggningen har delvis gjorts 
genom en intervju av ett antal leverantörer och tillverkare inom betongbranschen samt ett 
par entreprenadföretag i Sverige. 
 



11 

 

Ett speciellt syfte med projektet har varit att försöka kartlägga problematiken i anslutning 
till användandet av självkompakterande betong (SKB). Idag används SKB i mycket liten 
omfattning vid anläggningsbyggande. Genom ökad kunskap om problematikens 
omfattning och orsaker möjliggörs en vidare användning av självkompakterande betong.    
 
Syftet med att studera problemet i fält var dels att undersöka i vilken omfattning proble-
met existerar idag och om det var möjligt att försöka förklara eventuella orsaker till 
problemet. Detta har gjorts främst genom intervjuer med ett antal aktörer inom betong-
branschen samt studier av betonggjutningsjournaler och en mindre utökad provning. I 
projektet har även en begränsad inventering i Vägverkets broarkiv i Göteborg genom-
förts.    
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2 Genomförande 
 
Projektet har utförts på SP, Bygg och Mekanik, under tiden 2006 – 2007. I ett tidigt 
stadium knöts en referensgrupp till projektet för att vara med och styra projektet och bistå 
med värdefull information. I projektets referensgrupp ingick följande deltagare: 
 

• Hans Bohman, Vägverket Bro och Tunnelteknik, Borlänge 
• Jan Sandberg, Vägverket Region Väst, Göteborg 
• Thomas Österberg, Vägverket Produktion, Växjö 
• Mats Karlsson, Thomas Concrete Group Centrallaboratoriet, Göteborg 

 
Under projektets gång har ett antal referensmöten hållits på SP för att diskutera projektet 
och problematiken. Det har varit väldigt betydelsefullt för projektledningen att få ta del 
av referensgruppens breda erfarenhet om problematiken och pågående vägprojekt. 
Projektet har även presenterats vid en ledarträff för brobyggare i Borås hösten 2006. 
 
Litteraturstudier i ämnet har pågått under projektets gång för att se vad som pågår inom 
området, såväl nationellt som internationellt. Dessutom har en kartläggning av problema-
tikens omfattning idag gjorts genom intervju med ett antal olika aktörer inom betong-
branschen.  
 
Två olika pågående projekt har besökts vid olika tillfällen för att studera problematiken i 
fält. Vid det ena projektet användes traditionell anläggningsbetong och i det andra 
användes självkompakterande betong. I båda fallen har provningen utökats i form av ett 
mindre antal extra provuttag för konsistensmätning. Samtidigt har SP fått ta del av de 
resultat som har gjorts vid arbetsplatskontrollen enligt beställarens krav på kontroll av 
den färska betongen. 
 
Erhållna provningsresultat från de två projekten samt från ett antal övriga broprojekt har 
analyserats med utgångspunkt från vilken konsistens betongen har haft vid fabriken samt 
vid arbetsplatsen. De övriga projektens data kommer från betonggjutningsjournalerna i 
Vägverkets broarkiv i Göteborg. I Västsverige sammanställs för alla genomförda anlägg-
ningsprojekt en betonggjutningsjournal med uppgifter om kvalitetskrav, betongsamman-
sättning, provtagning, härdning, provning mm se exempel i bilaga 1.  
 
Under projektets gång framkom det att problemets omfattning idag inte är anmärknings-
värt omfattande. Det var också svårt att finna lämpliga objekt att studera där det användes 
självkompakterande betong. Problemets komplexitet och därmed behovet av relativt stora 
resurser för att genomföra en systematisk studie i laboratoriet gjorde att det inom refe-
rensgruppen beslutades att inte genomföra planerade laboratorieprovningar inom detta 
projekts ram. Projektet fokuserades istället på att försöka kartlägga problemets omfattning 
i praktiken idag samt att följa några projekt för att finna orsaker till eventuella problem 
med konsistensen.     
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3 Dagens kunskapsläge 
 
3.1 Litteratur 
 
Litteraturstudierna har främst inriktat sig på konsistensförluster med avseende på 
självkompakterande betong men i flera fall har undersökningarna gällt både traditionell 
respektive självkompakterande betong. I följande redovisning över dagsläget har några 
intressanta referenser tagits upp speciellt för att de behandlar konsistensförluster allmänt, 
kostnadsaspekten på självkompakterande betong samt arbetet med standarder inom SKB-
området. 
 
Det pågår ett omfattande forskningsarbete världen över när det gäller självkompakterande 
betong. I litteraturen framkommer det många olika teorier om vad som orsakar konsis-
tensförluster. Teorierna gäller framförallt för självkompakterande betong men denna 
problematik kan i de flesta fall även tillämpas på traditionell anläggningsbetong. Proble-
matiken kring konsistensförlust har studerats och studeras fortfarande utifrån olika ut-
gångspunkter med avseende på olika inverkande faktorer. I flera fall har det studerats 
flera olika faktorer samtidigt. En del av dessa faktorer och litteraturhänvisningar redo-
visas nedan; 

 
• Cementsort/cementkemi: Anläggningscement kräver mindre vatten och lägre 

behov av tillsatsmedel än andra cement vilket ger en snabbare konsistens-
förändring (2 och 3). 

• Tillsatsmedel: Tillsatsmedlets inverkan på konsistensen har studerats i ett stort 
antal projekt, speciellt med avseende på så kallade ”tredje generationens medel” 
av polykarboxylattyp. Följande faktorer som eventuellt inverkar på konsistensen 
med avseende på tillsatsmedlet återfinns i litteraturen (2, 4, 5, 6, 7, 8 och 9): 

- typ av medel  
- doseringsmängd  
- tidpunkt för tillsättandet  
- blandningstid  
- kompabiliteten mellan cement och tillsatsmedel  

• Ballastmaterial: Egenskaperna hos ballasten beträffande kornkurvor, kornform 
och finmaterialhalt (2). Speciellt har fillerfraktionens specifika yta och variation i 
kornkurvan inverkan på konsistensutvecklingen för anläggningsbetong (1 och 10). 

• Fukthalt: Fukthalten i grusmaterial (11). 
• Betongtemperatur: Betongens temperaturen har större inverkan på själv-

kompakterande betong än traditionell betong oftast beroende på vilken typ av 
tillsatsmedel som används (12). 

 
Konsistensförluster / repeterbarhet 
I ett examensarbete ”Konsistensförändringar hos fabriksbetong” utfört under år 2004 av 
Anna Nilsson och Olle Olsson på Lunds Tekniska Högskola, Lund (13) var syftet att ta 
fram öppethållandekurvor för olika betongsammansättningar. Med hjälp av dessa kurvor 
tänkte man sig att betongfabrikerna skulle kunna fastslå lämplig utgångskonsistens som 
krävs av en viss betongsammansättning för att klara av transporttiden till arbetsplatsen 
utan att den blir för styv. Betongfabrikerna skulle även få en bättre inblick i sin bland-
ningsprocess och tillverkningens repeterbarhet.  
 
Examensarbetarna studerade, genom att göra fullskaleförsök, olika faktorers inverkan på 
betongens konsistens och lufthalt, t ex receptens sammansättning, olika tillsatsmedel, 
väderförhållanden. Sättmått togs på fabrik, på byggarbetsplatsen vid leverans och därefter 
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med ca 10 minuters mellanrum tills leveransen var klar. Arbetet utfördes i samarbete med 
Ballast Betong (NCC Roads AB Sverige Sydväst) och i de fall flyttillsatsmedel användes 
kom det från Sikas sortiment. 
 
Resultaten visade bland annat att det största problemet vid tillverkning av fabriksbetong 
på fabrik är blandningsrepeterbarheten dvs att få samma resultat, såsom lufthalt, konsis-
tens och reologi, vid olika tillfällen. De fann också att störst problem med repeterbar-
heten var vid tillverkning av självkompakterande betong.  
 
Traditionell betong – inverkan av cementets sammansättning på konsistensförluster 
Cementas rapport ” Anläggningscement för beständiga konstruktioner” (3) tar upp 
problemet med att konsistensförlusten mellan blandning och gjutning ofta sker märkbart 
snabbare för anläggningscement än för övriga Std P-cement. Enligt Cementas bedömning 
beror detta troligtvis på att en betong med anläggningscement har ett lägre vatteninnehåll.   
 
Konsistensförändringar hos färsk konventionell betong med anläggningscement har även 
studerats i ett examensarbete ”Förändring av arbetbarhet hos betong med anläggnings-
cement” utfört av Anders Anderberg vid Lunds Tekniska Högskola (14). Projektets syfte 
var att se hur stor inverkan en ändring av vattenmängden i betongen, respektive hur en 
ändring av tillsatt dosering tillsatsmedel påverkar konsistensförluster. Arbetet utfördes 
laborativt där tre olika tillsatsmedel från Cementa användes och testades på konventionell 
betong med anläggningscement. 
 
Anderberg kom fram till att vid en minskad mängd blandningsvatten dvs minskad mängd 
cementpastahalt sker konsistensförlusterna snabbare. Dessutom blir effekten av dose-
ringen tillsatsmedel mer avgörande för betong med låg cementpastahalt. Vid en liten 
ändring i doseringen av tillsatsmedlet ger detta ett stort utslag på konsistensen.  
 
Robust betong 
I Portugal pågår ett arbete med att ta fram en matematisk modell för proportionering av 
”robust” betong (15). Avsikten med modellen är att minimera inverkan av variationer hos 
cement och ballastmaterial. Även i Cementas skrift (2) ”Självkompakterande betong” 
påpekas vikten av att ta fram tåliga recept med bra gjutegenskaper men som även tar 
hänsyn till transporten och de förutsättningar som gäller på arbetsplatsen.  
 
Självkompakterande betong - standardiseringsarbete 
Inom det europeiska standardiseringsarbetet (CEN) pågår ett arbete med att komplettera 
EN 206 med uppgifter och krav på självkompakterande betong. Det pågår även arbete 
med att ta fram europeiska provningsmetoder för färsk självkompakterande betong. Inom 
detta arbete föreslås fem olika provningsmetoder för att utvärdera den självkompak-
terande betongens färska egenskaper. Dessa är: 
Provning av färsk betong - del 8: Slump-flow and T500 time for self-compacting concrete  
Provning av färsk betong - del 9: V-funnel test   
Provning av färsk betong - del 10: L-box test   
Provning av färsk betong - del 11: Sieve segregation resistance test   
Provning av färsk betong - del 12: J-ring test for self compacting concrete 
 
Konsistensklasser relaterade till dessa provningsmetoder kommer att finnas i komple-
mentet till EN 206.  
 
Idag finns rekommendationer gällande specifikation och provning av SKB i  ”The 
European Guidelines for Self-Compacting Concrete, Specification, Production and Use” 
(16 ). Rekommendationerna är framtagna av BIBM, CEMBUREAU, EFCA, EFNARC 
och ERMCO och kan fungera som vägledning tills europiska standarder tagits fram av 
CEN.  
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I Sverige har Svenska Betongföreningen i en betongrapport tagit fram rekommendationer 
för användning av självkompakterande betong.  (18). 
  
Självkompakterande betong – kostnadskalkyl 
När det gäller jämförelsen mellan traditionell betong och självkompakterande betong med 
avseende på kostnader och inverkan på arbetsmiljön har detta studerats av två examens-
arbetare inom tre husbyggnadsprojekt i mellersta Sverige (17). I deras utredning framgår 
att den högre kostnaden för självkompakterande betong är svår att räkna hem i en 
reducerad arbetsstyrka vid gjutningarna, trots en kortare gjuttid och att arbetsmiljön blir 
bättre. Det framgår dock att yrkesarbetarna anser att arbetsmiljön är en mycket viktig 
fråga och den självkompakterande betongen förbättrar deras arbetsmiljö väsentligt. 
 
 
3.2 Kartläggning – intervju 
 
För att kartlägga problemets omfattning idag i Sverige utfördes en intervju angående 
oönskade konsistensförluster hos anläggningsbetong generellt. Intervjun genomfördes 
dels muntligt och dels med hjälp av ett frågeformulär som sändes ut till ett antal 
leverantörer och tillverkare inom betongbranschen samt ett par entreprenadföretag i 
Sverige. Intervjuunderlaget innehöll frågor både gällande historik, analys av dagsläget 
med avseende på traditionell anläggningsbetong samt en del frågor om SKB-betong. 
Svarsfrekvensen var ca 90 % från leverantörer och tillverkare inom betongbranschen 
medan inga svar erhölls från entreprenadsidan. I bilaga 2 återges frågorna.  
 
 
3.3 Resultat från intervjun 
 
De resultat som har erhållits från olika tillsatsmedels- och betongtillverkare inom 
betongbranschen i Sverige sammanfattas i nedanstående sammanställning. Svaren 
gällande historik och nuläge gäller i första hand traditionell anläggningsbetong och i de 
fall svaren gäller SKB-betong är det noterat för respektive fråga. I den sista delen av 
frågeformuläret under ”Övrigt” gäller frågorna enbart självkompakterande betong.  
 
När det gäller den första frågan angående definitionen av konsistensförlust och falsk 
snabbindning finns följande definitioner i ”Betonghandbok, Material Kapitel 8.2.1 och 
2.7:4”. (Oönskad konsistensförlust saknar en klar definition.):  
Konsistensförlust definieras som: ”Med konsistensförlust avses tillstyvnandet som 
ändring i konsistens. Den bestäms genom upprepade mätningar av konsistens. Konsis-
tensförlusten beror på vattenavgång och på cementets hydratisering.” 
Falsk snabbindning: ”Falsk snabbindning inträffar när gipsens löslighet är för stor. 
Vattnet blir övermättat av gips och kristaller faller ut så att pastan styvnar. Allt eftersom 
aluminaterna förbrukar gipsen släpper bindningen, normalt inom 10-15 min. Därav 
namnet falsk snabbindning. Bindningen släpper också vid omrörning.” 
 
Frågor gällande traditionell anläggningsbetong: 
Hur definierar ni oönskade konsistensförluster respektive falsk snabbindning?  
Oönskad konsistensförlust definieras av de flesta som när betongen uppnår ett 
irreversibelt konsistenstapp dvs sättmåttet går inte att justera på arbetsplats. Det är en 
konsistensförlust som man inte har kontroll över och är mycket större än vad man 
normalt förväntar. 
Falsk snabbindning är en övergående konsistensförlust som uppstår redan vid 
blandningen i fabriken men som går att bryta. Antingen genom justering av 
betongsammansättning eller när betongen får rotera i betongroteraren. 
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Historik: 
I vilken omfattning har ni haft problem med stora, oönskade konsistensförluster? 
De flesta har endast haft problem med oönskade konsistensförluster ca 2 – 3 gånger / år. 
En betongproducent upplever problemen som störst vintertid när man tillsätter mycket 
varmvatten. En annan betongproducent har haft stora problem vid gjutningar med 
anläggningscement. 
SKB: En betongtillverkare har haft stora problem med självkompakterande betong. 
När inträffade detta? 
Problemen verkar ha varit störst i början på 2000-talet och fram till ca 2003 för de flesta. 
Ser man när på året problemen förekommer så beror det på vem man frågar men 
framförallt på vår och sommar då temperaturen är hög. En producent uppgav sig dock ha 
störst problem vintertid. 
Ge exempel på något objekt där detta problem var speciellt allvarligt?  
Exemplen är olika anläggningsprojekt men även husbyggnadsprojekt förekommer. 
Vad är enligt er mening huvudorsaken? 
De flesta anser att det är ett cementrelaterat problem dvs anläggningscementets 
sammansättning. En annan trolig inverkande orsak är även lufttemperaturen / betong-
temperaturen och framförallt om detta är i kombination med en lång transport. 
En orsak kan vara de nya typerna tillsatsmedel samt kombinationen mellan tillsatsmedel 
och cement. 
Kan det finnas andra orsaker? 
De flesta svarar här att det inte finns några andra orsaker. En tillverkare svarar dock att 
avdunstning, cementets temperatur samt hur ”färskt” cementet är kan inverka på 
konsistensen.  
En kommentar är att en del av problemen kanske kan relateras till andra saker som t ex 
brist på kunskap eller att man försöker skylla sina egna misstag på cementet. 
Vad vidtog ni för åtgärder för att förhindra/minimera detta problem och vilken effekt 
fick åtgärderna? 
Den vanligaste åtgärden är att man försöker justera konsistensen med hjälp av 
tillsatsmedel (t ex retarder) antingen på fabriken eller på arbetsplatsen. Andra åtgärder 
har varit att betongen skall hålla +10 ºC på arbetsplatsen eller att tunnan fick rotera under 
transport. I vissa fall har man en ökad utgångskonsistens genom högre flytmedelsdos 
samt en ökad kontroll av konsistens på fabrik och arbetsplats. 
Vad ledde konsistensförlusterna till? (användes betongen ändå?, kassationer?) 
I flera fall har betongen använts ändå men i samråd med arbetsplatsen. 
Konsistensförlusterna har lett till kassationer i samma omfattning som att betongen har 
använts.  
Har ni sammanställt era erfarenheter i rapporter? Är dom tillgängliga för SP? 
I några fall har de erfarenheter sammanställts internt men inget är tillgängligt för SP.  
 
Nuläge: 
I vilken omfattning är stora, oönskade konsistensförluster ett problem idag? 
Samtliga anger att det inte är något större problem idag, det är sällan det inträffar.  
SKB: En betongtillverkar svarar att de inte har några problem för de små volymerna av 
självkompakterande betong som de levererar. 
Vad är enligt er mening orsaken idag? 
Fick endast svar från fyra betongtillverkare som sammanfattas enligt följande: 

• Förändringar vid cementproduktionen 
• Variationer i cementets sammansättning samt cementets lagerhållning 
• Naturliga produktionsvariationer 
• Att anläggningscementet tar längre tid på sig att ”binda vattnet”. 

(Betongtillverkaren har tagit flera prov på fabrik och arbetsplats och konstaterat 
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att konsistenstappet är ganska konstant. Det kan dock konstateras att en blötare 
utgångskonsistens ger en större förlust.) 

Vad vidtar ni för åtgärder för att förhindra/minimera detta problem idag? 
Följande åtgärder vidtas för att förhindra/minimera problemet; 

• Utökad kontroll på arbetsplatsen – dialog med arbetsledare för att snabbt kunna 
sätta in erforderliga åtgärder 

• Något högre utgångskonsistens 
• Minska användningen av varmvatten 
• Kontroll från vilken depå cementet kommer, vid byte av depå extra kontroll. 

Hur arbetar ni idag med att förhindra/minimera detta problem? 
Samtliga är medvetna om problemen och arbetar med att ha bättre kontroll över 
tillverkningen inklusive transporten med avseende på konsistensen. 
 
Övrigt: 
Frågor gällande självkompakterande betong: 
I vilken omfattning säljer ni självkompakterande betong (SKB) till anläggnings-
byggande? 
Svaren från betongtillverkarna är att de i stort sett inte levererar någon själv-
kompakterande betong i dagsläget till anläggningsbyggande. 
Vad är huvudorsaken till att ni inte säljer mer (SKB)? 

• En betongtillverkare påstår att Cementas anläggningscement inte passar till 
självkompakterande betong! 

• Ingen efterfrågan, för stort risktagande. 
• En betongtillverkare är osäker på vilket formtryck det blir samt om det härdar 

långsammare eller inte? 
• Kunder är ovana vid SKB och de är inte beredda att betala för den utökade 

provningen som krävs på arbetsplatsen. 
Vilka andra orsaker kan finnas? 

• Prisbilden. 
• Osäkerhet hos beställare och leverantör av SKB-betong. 
• En betongleverantör anser att de tar på sig stor risk som betongleverantör då de 

övertar merparten av ansvaret för gjutningen. 
Vad har ni för strategi för SKB?  
De tillfrågade anger att de aktivt marknadsför SKB samt att de hjälper till med 
referensobjekt och kunskap angående att tillverka, gjuta och prova SKB.  
SKB skall vara en produkt bland alla andra så även inom anläggningsbyggandet. En 
betongtillverkare har inriktat sig på SKB till husbyggnadsändamål, där den redan idag 
ingår i standardsortimentet och levererar i stort sett dagligen SKB. 
 Arbetar ni aktivt för att utveckla SKB inom ert företag?  
Samtliga arbetar aktivt och är positiva till att utveckla SKB inom deras företag. En 
betongtillverkare arbetar på att ta fram en SKB för anläggningsändamål som skall 
erbjudas som en specialprodukt för mindre gjutningar. 
Vad är enligt er mening den betongtekniskt största utmaningen när det gäller SKB?   
Det råder olika meningar om utmaningarna när det gäller SKB, se nedan. 

• Få större kontrollmöjligheter för ingående delmaterial. 
• Utveckla snabbare och mer tillförlitliga provningsmetoder för kontroll av den 

färska betongens kvalitet. 
• Få en stabil SKB (jämn kvalitet) med rätt hållfasthet. 
• Att tillverka en SKB utan filler. 
• Att få en självkompakterande betong (med flytsättmått större än 750 mm) som 

håller ihop och är homogen. 
• Att få en bättre arbetsmiljö och bättre slutkvalitet i jämförelse med traditionell 

betong. 
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• Hålla ner materialkostnaden vilket ger ett lägre pris dvs en ökad försäljning. 
• Produktionstekniskt, svårt att tillverka SKB-betong i den dagliga produktionen 

när det pågår leveranser av andra betongkvaliteter samtidigt. Att minska behovet 
av extra provtagare vid tillverkning av SKB. 

 
3.3.1 Kommentarer till svaren på intervjun 
 
Det framgår av intervjusvaren att problemet med stora oönskade konsistensförluster var 
som störst i början på 2000-talet och några år framåt. De flesta ansåg att det var ett 
cementrelaterat problem men även att temperaturen kunde vara en inverkande faktor. I de 
fall som problemet uppstod var den vanligaste åtgärden att man försökte justera konsis-
tensen med hjälp av tillsatsmedel. Det skall noteras att betong som uppvisat klara brister 
när det gäller konsistensen i flera fall använts trots att bristerna upptäcktes. Hur detta 
påverkar kvaliteten på den färdiga konstruktionen är oklart. Det finns endast sporadisk 
dokumentation om åtgärder och lösningar på problemet med oönskade konsistens-
förluster. För att kunna ta tillvara på erfarenheterna och lära inför framtiden krävs ett 
genomtänkt system för uppföljning och kunskapsöverföring. 
 
Dagsläget är, enligt intervjusvaren, att problemen med oönskade konsistensförluster inte 
är så stora idag och att alla arbetar för att ha bättre kontroll över tillverkningen inklusive 
transporten med avseende på konsistensen. Detta har även framkommit vid studierna av 
de olika objekten inom projektet. 
 
När det gäller utveckling och användning av självkompakterande betong finns det en 
potential från tillverkarnas sida att vilja utveckla och tillverka självkompakterande betong 
i större omfattning än idag.  
 
 
3.4 Övrig information 
 
Under projektets gång har ett flertal personliga kontakter tagits med olika aktörer inom 
betongbranschen. Från dessa källor framgår det att problemet med oönskade konsistens-
förluster inte är av den omfattning idag som det varit tidigare. Idag är det andra problem 
som dominerar t ex vattenseparation och blåsor som ger porer i ytan på den färdiga 
konstruktionen. I de fall variationer i konsistensen hos levererad betong uppstår kan det 
oftast kopplas till byte av betongleverantör eller om det har varit en ny cementleverans. 
Har man väl kört in ett recept med en betongleverantör upplevs repeterbarheten god med 
avseende på  konsistens.   
 
En tillfrågad person med lång erfarenhet från betongbranschen sammanfattar sina 
erfarenheter på detta vis. Vid en återblick som täcker de senaste årtionden finns det en 
tendens att den genomsnittliga förändringen i konsistens under transport har ökat. Vid 
tiden före byggnationen av Öresundsbron räknade man med en konsistensförlust på ca 20 
- 30 mm / halvtimme under transport. Efter det att Öresundsbron var klar vilket var 
ungefär samtidigt som problem med oväntade konsistensförluster uppstod räknade man 
med ca 100 mm / halvtimme under transport. I  dagsläget räknar man med ca 50 mm / 
halvtimme under transport. Härvidlag skall man då beakta att det har satts in olika 
åtgärder vid cementtillverkningen  samtidigt som det har kommit nya typer av tillsats-
medel.   
 
Andra synpunkter på inverkande faktorer från arbetsplatserna är inverkan av betong-
bilarnas beskaffenhet t ex betongroterarens konstruktion och slitaget på roteraren. En 
annan viktig parameter är betongroterarens ”renhet”. Detta gäller även de lastbilar som 
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levererar ballastmaterial till betongfabriker, de måste vara väl rengjorda från rester från 
tidigare leveranser av t ex träflis. 
 
Det framkommer även av undersökningen att stora variationer i leveranserna med 
avseende på betongens konsistens kan leda till att betongarbetarna inte reagerar när det 
blir felleveranser av betong. Detta kan ge stora konsekvenser för byggprojektet i form av 
förseningar och merarbete. Betongarbetarna arbetar helst med en betong med ett relativt 
högt sättmått dvs en smidigare betong. 
 
En synpunkt rörande den begränsade användningen av SKB-betong idag inom anlägg-
ningsbyggandet är att betongarbetarna på arbetsplatsen inte har tillräcklig kompetens för 
att hantera denna betong.  
 
I ett projekt i Kalix utförde Vägverket Produktion en brobyggnation med självkompak-
terande betong. I samband med detta gjorde Peter Simonsson, Luleå Tekniska Högskola, 
en sammanställning över kostnaderna för gjutningarna Sammanställningen visade att de 
viktigaste ingående faktorerna var priset på den självkompakterande betongen, gjuthastig-
heten (lägre stighastighet innebär även en högre pumpkostnad) och hur många betong-
arbetare som behövs till gjutningen. Det som inte gick att sätta något pris på i projektet 
var förbättringarna i arbetsmiljön.  
 
Enligt norska cementindustrin (Norcem) är oönskade konsistensförluster generellt inget 
stort problem. Sporadiska problem kan dock förekomma. Norcems sakkunniga anser att 
kombinationen / kompatibiliteten mellan cement och tillsatsmedel är viktig vilket kräver 
noggranna förundersökningar. Ett samarbete mellan cementindustrin och delar av betong- 
och tillsatsmedelsindustrin har inletts för att förhindra liknande problem. Detta har gett 
mycket goda resultat. De olika aktörerna inom betongbranschen har genom samarbetet 
utbytt erfarenheter och klarat ut eventuella missförstånd. 
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4 Studerade projekt 
 
4.1 Allmänt 
 
I denna rapport gäller samtliga projekt och frågeställningar anläggningskonstruktioner där 
Vägverket är beställare. För dessa upphandlingar har den vid tillfället för upphandlingen 
då gällande Bro-norm styrt utformningen och betongsammansättningen. Bro-normen är 
en allmän teknisk beskrivning (ATB) som beskriver kraven vid nybyggnation och 
förbättringar av broar.  
 
Betongtillverkaren -  krav på kontroll: 
För tillverkare av betong gäller att betongen skall uppfylla kraven i SS-EN 206-1 och  
SS 13 70 03 enligt Bro 2004 kap 43.3 Material – Betong. När det gäller kontrollen av 
betongen skall denna ske enligt SS-EN 206-1, kapitel 10 inklusive bilaga C. 
 
Om betongen inte har önskad konsistens vid leverans får den i allmänhet inte justeras 
med hjälp av vatten eller tillsatsmedel. I speciella fall kan vatten eller tillsatsmedel 
tillsättas för att uppnå det specificerade värdet men då med särskilda förbehåll samt att 
detta sker under tillverkarens ansvar, enligt EN 206, kap 7.5. 
 
Kontrollen av överensstämmelsen av konsistensen på arbetsplatsen skall enligt EN 206 
ske för varje lass okulärt, utseendet skall jämföras med normalt utseende och reologiska 
egenskaper för den aktuella konsistensklassen. Samtidigt skall det tas ut prov för bestäm-
ning av sättmått enligt EN 12350-2 med minsta frekvens enligt följande (gäller för betong 
med certifierad produktionskontroll): 
 

• Samma frekvens som för tryckhållfasthet dvs 3 stickprov under de första 50 m3 
av tillverkningen. Därefter 1 prov per 200 m3 eller 2 per tillverkningsvecka. 

• Vid provning av lufthalt. 
• Om den okulära granskningen är oklar. 

 
Praxis är att man tar ut prov för konsistens och lufthalt på de tre första lassen därefter om 
det finns behov på grund av att konsistensen varierar. 
 
I  tabell 1 redovisas konsistensklasserna för sättmått enligt EN 206, kap 4.2.1 och 5.4.1 
för traditionell anläggningsbetong samt intervallet med högsta tillåtna avvikelse. 
 
Tabell 1.   Konsistensklasser – traditionell betong 
Klass Sättmått 

(mm) 
Sättmått med tillåten 
avvikelse  (mm) 

Benämning * 
Förkortning 

S1 10 till 40 0 till 60 P – Plastisk 
S2 50 till 90 40 till 110 T – Trögflytande 
S3 100 till 150 90 till 170 L – Lättflytande 
S4 160 till 210 150 till 230 HF – Halvflyt 
S5 ≥ 220   
* Enligt SS 13 71 09 är dessa benämningar och förkortningar inte standardiserade. 
 
I denna rapport används båda beteckningarna för den aktuella konsistensklassen, dvs till 
exempel S2 och T, beroende på vad som anges i underlaget i materialet till rapporten. 
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Entreprenören – krav på kontroll: 
Krav på kontroll på arbetsplatsen utförs genom grundkontroll. Betongleverantören går 
igenom gjutningarna tillsammans med entreprenören och med byggherrens representant. I 
särskilda fall upprättar konstruktören en tilläggskontrollplan för gjutningar. Denna om-
fattar oftast en särskild arbetsbeskrivning för att förhindra temperatursprickor i betongen.  
 
För mottagningskontroll av betongmassa enligt BBK 9.2.2 bör det utföras enligt SS-ENV 
13670-1 avsnitt 8.2 och 11.2. I tabell G.3 i SS-ENV 13670-1 anges att betongens konsis-
tens skall kontrolleras vid varje leverans visuellt för kontrollklass 2 och 3. I de fall det 
råder någon tveksamhet och vid provning av hårdnad betong skall konsistensen bestäm-
mas. 
 
För självkompakterande betong finns idag varken speciella krav eller standardiserade 
provningsmetoder på europeisk nivå. Arbete med att ta fram såväl krav som standarder 
för att bedöma den färska betongens egenskaper pågår. Detta arbete är när denna rapport 
skrivs inne i sitt slutskede. Det finns tillsvidare kriterier framtagna av den europiska 
betongindustrin som kan användas till dess att standarderna fastställs, tabell 2. 
 
Tabell 2.   Konsistensklasser* – självkompakterande betong 
Klass Flytsättmått 

(mm) 
SF1 550 - 650 
SF2 660 - 750 
SF3 760 - 850 
* Klasser hämtade från (19) 
 
 
4.2 Självkompakterande betong 
 
4.2.1 E6, Grindtunnlarna  
 
Grindtunnlarna är en del av E6 vid Rabbalshede norr om Munkedal i Bohuslän. Det är två 
parallella tunnelrör med längden 149 m. Betongarbetena var klara år 2000. Betong-
gjutningar med självkompakterande och även med traditionell anläggningsbetong pågick 
under åren 1999 och 2000. Kvalitetskraven på den självkompakterande betongen var 
betongklass I, K45, vct = 0,40 samt att den skulle vara frostbeständig. Bindemedlet var 
Anläggningscement och betongen innehöll även kalkstensfiller. Till de båda tunnlarna 
samt påslagen gick det åt ca 4500 m3 SKB-betong. De dagar då det levererades SKB-
betong fick det inte förekomma några andra betongleveranser från betongfabriken än 
SKB-betong till Grindtunnlarna. Från varje betonglass (ca 5,5 m3) togs det prov för 
bestämning av flytsättmått på arbetsplatsen. I de flesta fallen togs även prov på fabriken. 
Transporttiden var ca 30 minuter mellan betongfabriken och arbetsplatsen.  
 
Till barriärerna, vilka ligger utanför Grindtunnlarna, användes en traditionell anlägg-
ningsbetong; K45 med vct = 0,40 samt en önskad konsistens T (50–90 mm). 
 
 
4.2.2 E6, Heberg  
 
Vägverket Produktion reparerade under vår och höst år 2006 två brandskadade betong-
broar (N844) vid trafikplats Heberg strax utanför Falkenberg. Skadorna var koncentrerade 
till undersidan och kantbalkarna. Enligt uppgifter från Thomas Österberg, Vägverket 
Produktion har arbetet med reparationen av broarna genomförts enligt följande: Arbetet 
startade med att vattenbila bort den brandskadade betongen intill opåverkad betong vilket 
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innebar att mellan 4 – 6 cm brandskadad betong vattenbilades bort. För att återställa bron 
till ursprunglig bärförmåga och funktion krävdes en tunn pågjutning underifrån, med 
tjockleken 6 – 9 cm. Formarna var slutna med mycket begränsade möjligheter att vibrera 
betongen.  
 
För att klara dessa komplicerade undergjutningar i sluten form valdes en självkompak-
terande reparationsbetong. Reparationsbetongen utvecklades för ändamålet i samarbete 
med betongtillverkaren. Följande data om denna betong har erhållits från Vägverket 
Produktion: hållfasthet C 35/45, vctekv = 0,40-0,42, anläggningscement och stenmax 8 mm. 
Betongen blandades på fabrik och transporterades därefter till arbetsplatsen. Transporten 
tog oftast mellan 35 – 40 minuter. På arbetsplatsen utfördes kontroll av lufthalt, flytsätt-
mått och betongens temperatur. 
 
Betongen pumpades genom gjutslangar och ventiler in i formen, som hade dimensionerna 
3*5 meter (ibland mindre, beroende på lokal geometri). Gjutventilerna var placerade med 
ca 3 meters mellanrum. Minst två ventiler fanns monterade på varje form. För att få total 
utfyllnad i formen hade en arbetsmetod tagits fram vilken innebar att man startade med 
att pumpa in betongen genom den lägst belägna pumpventilen. Pumphastigheten var låg 
för att undvika höga formtryck. Gjutfronten rörde sig långsamt fram mot andra sidan och 
den kunde iakttagas genom små läckage av bruk och pasta samt genom knackning på 
formen. Pumpningen fortsatte tills gjutfronten nådde fram till formens motstående ända 
och ”svämmade över” i en speciell ”skvallerspalt”. 
 
I och med att pumphastigheten var låg och det var en relativt stor yta som skulle gjutas 
(oftast fylldes två formar vid samma tillfälle) tog hela gjutningen mellan 1 till 2 timmar. 
Detta ställde stora krav på att betongens öppethållande var god under hela gjutningen. 
Kontroll av flytsättmåttet skedde vid flera tillfällen under hela gjutningen. Kontrollen ut-
fördes av betongtillverkarens kontrollant. I de fall betongens flytsättmått understeg, ett i 
förväg överenskommet gränsvärde, tillsattes extra flyttillsatsmedel direkt i roterbilen 
enligt godkänd rutin. Regelmässigt utfördes också en efterkontroll av flytsättmåttet efter 
tillsatsen av flytmedel. 
 
 

 
 

Bestämning av flytsättmått på arbetsplats 
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För att undersöka den pågjutna betongens vidhäftning mot gammal betong provades 
vidhäftningen i fält och i laboratoriet. Resultaten från den västra bron visade att vidhäft-
ningshållfastheten var god och den komplicerade gjutningen alltså lyckad. Motsvarande 
värden från den östra bron visade att vidhäftningen för vissa prov var sämre. Orsakerna 
till detta utreds då denna rapport skrivs. 
 
 
4.3 Traditionell anläggningsbetong 
 
4.3.1 Objekt från broarkivet 
 
Uppgifter från betonggjutningar på projekt beställda av Vägverket dokumenteras i form 
av betonggjutningsjournaler. Dessa förvaras i Vägverkets Region Västs (VVÄ) broarkiv. 
VVÄ  har som krav att det skall upprättas betonggjutningsjournaler för samtliga projekt 
som genomförs i regionen. Jan Sandberg, Vägverket Region Väst, har lämnat förslag på 
lämpliga objekt i Västra Götalands län att studera i detta projekt.  
 
Praxis vid anläggningsprojekt är att man tar ut prov för konsistens och lufthalt på de tre 
första lassen och därefter kan fler prov tas om det finns behov på grund av att konsis-
tensen varierar. Kontrollen utförs vanligtvis av betongleverantörens kontrollant. 
Entreprenörens arbetsledare skall därefter godkänna betongen med avseende på de 
erhållna resultaten på lufthalt och konsistens. 
 
4.3.2 Pågående projekt i Västsverige 
 
4.3.2.1 RV40 mellan Borås och Ulricehamn 
 
 

 
 

RV40, betonggjutning 
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Sedan 2005 pågår en utbyggnad av RV40 till motorväg på en del av sträckan mellan 
Borås och Ulricehamn. I detta projekt ingår anläggande av ett flertal broar med varie-
rande längd och utförande. Den största bron är en kontinuerlig samverkansbro med total 
längd på 440 m. Bron består av 6 st brospann där spännvidden är upp till 70 m och höjden 
över mark är ca 16 m. Utöver detta byggs ett flertal mindre broar.  
 
Stora mängder traditionell anläggningsbetong har använts i projektet. Den betong som 
huvudsakligen har beställts är C40/50, vct=0,40, anläggningscement, stenmax 25 mm 
(första lasset 16 mm), frostbeständig och konsistens S2 (dvs sättmått mellan 50 och 90 
mm). Transporttiden mellan betongfabrik och arbetsplats tog oftast ca 30 minuter. 
 
4.3.2.2 E6, Örekilsbron  
 
 

 
 

E6, Örekilsbron 
 
 
På E6 norr om Uddevalla bygger Vägverket ut motorvägen mellan Saltkällan och Håby 
vid Munkedal i Bohuslän. Över Örekilsälven byggs en lång bågbro, Örekilsbron (14-
1689-1). Stränga miljökrav styr utformningen av Örekilsbron och de tekniska konstruk-
tionerna har utvecklats speciellt för att minimera påverkan på naturen, förhindra vatten-
föroreningar mm. Bågen och övrig underbyggnad är av betong samt även de 12 st 
pelarpar som finns på bågen. Brobanan består av betongfarbanor vilande på slanka 
stållådor. Byggtiden är under 2005 – 2008. Övriga fakta om bron; längd = 494 m, bredd = 
23 m, höjd = 50 m ö h och spännvidd = 225 m. 
 
Betongkvaliteten till bågen är C 45/55, vct = 0,40, anläggningscement, konsistens S3 
samt stenmax 16 mm. Medan betongkvaliteten till brobanan är C 30/45, vct = 0,40, 
anläggningscement, konsistens S3 (dvs sättmått mellan 100 och 150 mm) samt stenmax 
25 mm. Transporttiden mellan betongfabrik och arbetsplats var/är oftast ca 25 minuter. 
Betonggjutningarna av bågen var mycket komplicerade.
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5 Resultat 
 
5.1 Självkompakterande betong 
 
5.1.1 E6, Grindtunnlarna 
 
Självkompakterande betong 
 
Från de båda tunnlarna finns i betonggjutningsjournalerna redovisat inom vilket spann de 
uppmätta flytsättmåtten ligger för respektive dag. SP har fått ta del av kompletterande 
uppgifter avseende varje uppmätt flytsättmått på fabriken samt erhållna resultat på 
arbetsplatsen. I diagram 1 visas de uppmätta flytsättmåtten på fabriken respektive på 
arbetsplatsen för över 325 olika betongleveranser till tunnlarna.   
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Diagram 1. Grindtunnlarna  – Uppmätta flytsättmått vid fabrik och arbetsplats. 
 
 
För de flesta betongleveranserna finns uppgifter på uppmätta flytsättmått både vid 
fabriken respektive på arbetsplatsen. I diagram 2 redovisas för dessa betongleveranser 
uppmätta värden på fabrik mot uppmätta värden på arbetsplatsen. 
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Diagram 2. Grindtunnlarna – Uppmätta flytsättmått vid fabrik och arbetsplats. 
 
I diagram 3 visas betongens konsistensförändring under transporten från betongfabrik till 
arbetsplats som funktion av betongtemperaturen. Med konsistensförändring menas den 
ändring av flytsättmåttet som inträffar under transporten dvs ett positivt värde innebär att 
betongen har blivit ”lösare” och ett negativt värde innebär att betongen har blivit 
”styvare”  under transport.  
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Diagram 3.  Förändring av flytsättmått under transport (arbetsplatsens resultat – fabrikens 
resultat) med avseende på betongtemperaturen. 
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Traditionell betong 
 
Vid gjutningarna av barriärerna som skedde med vanlig manuellt vibrerad anlägg-
ningsbetong bestämdes konsistensen genom mätning av sättmått för de två första lassen. 
Enligt uppgifterna i betonggjutningsjournalen var den beställda konsistensen T-
trögflytande dvs. S2, med sättmått mellan 50 och 90 mm. I diagram 4 visas de uppmätta 
värdena. 
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Diagram 4. Grindtunnlarna – Uppmätta sättmått vid arbetsplats. 
 
 
5.1.1.1 Kommentarer till resultaten  
 
Beträffande den självkompakterande betongen ser man att uppmätta flytsättmått på 
fabriken ligger i intervallet mellan 600 och 750 mm. Motsvarande värden på arbetsplatsen 
ligger mellan 650 och 800 mm, se diagram 2. Variationerna i konsistens var störst i 
början av projektet men efter en inkörningstid blev variationerna mindre. Betong-
temperaturen varierade från + 10º C i början av projektet till + 20º C i slutet på projektet. 
Några slutsatser kan inte dras när det gäller betongtemperaturens inverkan på konsistens-
förändringen under transporten, se diagram 3. Erfarenheterna från projektet var att det 
genomfördes utan större komplikationer för att vara en på den tiden relativt ny metodik. 
Exempel på problem som noterades i samband med utförandet var följande;  

• att undvika separation vid höga flytsättmått  
• att betongen i vissa fall hade skummande tendenser 

 
Traditionell anläggningsbetong användes vid tillverkning av barriärerna. I diagram 4 
visas sättmåtten för de två prov som har tagits ut på arbetsplatsen. I samtliga fall ligger 
dessa i det övre området på en S2 (50-90 mm). Man kan även se att det är en relativt god 
repeterbarhet mellan de två olika proven samt att det första provet oftast gav ett något 
högre sättmått. Mer än 80 % av proverna ligger inom intervallet 80 - 110 mm. 
 
Från arbetsplatsen har inga svårigheter rapporterats som har sin grund i oönskade 
konsistensvariationer vilket stöds av resultaten från mätningarna av sättmått.  
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5.1.2 E6, Heberg  
 
Vid varje gjuttillfälle, 9 st mellan april – oktober 2006, utfördes en omfattande kontroll av 
betongen på arbetsplatsen av betongtillverkarens representant. Bestämning av flytsätt-
mått, lufthalt, temperatur på betongen och luft utfördes. Under gjutningens gång har extra 
flyttillsatsmedel tillsats för att återfå önskad konsistens vid flera tillfällen. Allt har 
dokumenterats i provtagningsprotokoll, vilka SP har fått ta del av.  
 
I diagram 5 - 8 redovisas ett par exempel på de uppmätta flytsättmåtten under gjutningens 
gång. I respektive tabell under diagrammen redovisas hur lång tid som förflutit sedan 
betongen lastades vid fabriken tills dess att extra flyttillsatsmedel tillsattes. Även luft- och 
betongtemperaturen anges i tabellen. SP har utifrån betongtillverkarens protokoll och 
noteringar gjort tolkningar av resultaten med avseende på tidpunkter och när flyttill-
satsmedel har tillsatts i förhållande till uttaget prov för flytsättmått. Det framgår inte klart 
från protokollen om provet har tagits ut från betongbilen eller efter pumpning. I diagram 
8 visas även uppmätta flytsättmått tagna vid användning av J-ring. Samtliga diagram för 
de nio olika gjuttillfällena redovisas i bilaga 3. 
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Lass  
2006-05-12 

Tillsättning av flyttillsatsmedel 
( h:min efter lastning på fabrik) 

Lufttemperatur 
(ºC) 

Betongtemperatur  
(ºC) 

1 01:27 14,5 – 17,2 17,2 – 18,1 
2 01:15 18,0 – 17,9 18,1 – 18,2 
3 01:17 15,0 – 15,2 18,0 – 20,3 
 
Diagram 5: Heberg 2006-05-12, Flytsättmått på fabrik och på arbetsplats. 
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Lass  
2006-09-28 

Tillsättning av flyttillsatsmedel 
( h:min efter lastning på fabrik) 

Lufttemperatur 
(ºC) 

Betongtemperatur  
(ºC) 

1 00:46 och 01:16 15,5 19,8 
2 00:43 och 01:12 15,3 19,3 
3 01:08 15,5 18,6 
 
Diagram 6. Heberg 2006-09-28, Flytsättmått på fabrik och på arbetsplats 
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Lass  
2006-09-28 

Tillsättning av flyttillsatsmedel 
( h:min efter lastning på fabrik) 

Lufttemperatur 
(ºC) 

Betongtemperatur  
(ºC) 

4 00:38 och 01:04 15,4 18,6 
5 00:48 och 01:32 15,6 19,0 
6 00:48 och 01:28 16,0 22,0 
 
Diagram 7: Heberg 2006-09-28, Flytsättmått på fabrik och på arbetsplats. 
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Lass  
2006-10-04 

Tillsättning av flyttillsatsmedel 
( h: min efter lastning på fabrik) 

Lufttemperatur 
(ºC) 

Betongtemperatur  
(ºC) 

1 00:35 och 01:30 14,5 – 14,3 19,7 – 20,0 
 
Diagram 8: Heberg 2006-10-04, Flytsättmått på fabrik och på arbetsplats samt J-ring på 
arbetsplats. 
 
I diagram 9 visas betongens konsistensförändring under transporten från betongfabrik till 
arbetsplats som funktion av betongtemperaturen. Med konsistensförändring menas den 
ändring av flytsättmåttet som inträffar under transporten dvs ett positivt värde innebär att 
betongen har blivit ”lösare” och ett negativt värde innebär att betongen har blivit 
”styvare”  under transport.  
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Diagram 9. Förändring av flytsättmåttet under transport (arbetsplatsens resultat – 
fabrikens resultat) med avseende på betongtemperaturen. 
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5.1.2.1 Kommentarer till resultaten 
 
De komplicerade gjutningarna i Heberg krävde en självkompakterande reparationsbetong 
med lång öppethållandetid. För att bibehålla önskad konsistens under lång tid mättes 
konsistensen med flytsättmått med jämna mellanrum och extra tillsats av flytmedel till-
sattes om så behövdes. Som kan ses av resultaten i diagram 5-8 samt i bilaga 3 resulterade 
detta i att konsistensen kunde bibehållas på önskad nivå (riktvärde för detta intervall var 
lägst 700 och högst 800 mm).  
 
Generellt hålls konsistensen uppmätt med flytsättmått till mellan 700-800 mm men i 
något fall, se diagram 5, faller konsistensen snabbt. Detta sker dock ”sent” då betongen 
varit öppen en längre tid och kan inte betraktas som onaturligt.  
 
Vid en gjutning då SPs representant var närvarande utfördes några extra prover på den 
färska betongen med så kallad J-ring, se diagram 8. J-ring är en metod som är föreslagen 
som europeisk standard och som medger bedömning av såväl en form av flytsättmått som 
risken för blockering och separation. Vid detta begränsade försök erhölls i stort samma 
resultat som från de traditionella mätningarna av flytsättmått. Det fanns på dessa prov 
inga tecken på blockering eller separation. 
  
 

 
 

J-ring 
 
 
Diagram 9 visar en sammanställning över konsistensförändringen under transport mellan 
fabrik och arbetsplats i relation till betongens temperatur. Transporten tog normalt 30-40 
minuter. Resultaten visar på en tendens att denna självkompakterande reparationsbetong 
förlorar i konsistens med ökande betongtemperatur. Vid en betongtemperatur på ca 18-19 ºC 
kan en förändring mot konsistensförlust anas. Resultaten är få och de varierande paramet-
rarna är många (tillverkningsdatum, möjliga variationer i delmaterial, transporttid, väderlek 
mm). För att kunna dra några säkra slutsatser om betongtemperaturens inverkan på betongens 
konsistensförändring krävs laboratorieförsök där varierande parametrar kan minimeras.  
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5.2 Traditionell anläggningsbetong 
 
5.2.1 Objekt från broarkivet 
 
Från broarkivets dokumentation har SP tagit fram uppgifter från betonggjutnings-
journalerna för ett tiotal större eller mindre broprojekt i Västsverige. Samtliga projekt är 
genomförda någon gång mellan november 2000 och september 2005. Fyra olika betong-
tillverkare har levererat betongen till de studerade broprojekten.  Konsistensen har i de 
flesta fall bestämts på de tre första lassen som levererats till byggarbetsplatsen. I en del 
fall har det tagits ut prov på fler än tre lass men lika ofta har det endast tagits ett eller två 
prov. En sammanställning av uppgifterna från broarkivet för samtliga nio olika projekt 
åskådliggörs i bilaga 4. Till varje objekt redovisas en del övriga uppgifter om projektet 
och betongen vilka har hämtats från betonggjutningsjournalerna. I diagram 10 – 13 visas 
några objekt som exempel på uppmätta konsistenser vid arbetsplatsen under projektets 
gång. 
 
Bro O1513: Uppgifter från betonggjutningsjournal: 
Tidsperiod:   april -03 – mars -05  
Kvalitetskrav:   K45 eller K50, vct < 0,45 eller < 0,40 och T (50 – 90 mm)  
Cement /tillsatmedel: Anläggningscement / BASF 
Betongmängd:   Totalt ca 3300 m3 betong 
Anmärkning: Stenmax 16 mm första lasset. 
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Diagram 10.  Uppmätt sättmått på arbetsplats från Bro O1513 
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Bro O1630: Uppgifter från betonggjutningsjournal: 
Tidsperiod:   nov -02 – april -03  
Kvalitetskrav:   K40 eller K45, vct < 0,45 eller < 0,50 och T (50 – 90 mm)  
Cement /tillsatmedel: Degerhamn anläggningscement / SIKA 
Betongmängd:   Totalt ca 1550 m3 betong 
Anmärkning:  Ingen 
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Diagram 11. Uppmätt sättmått på arbetsplats från Bro O1630. 
 
 
Bro O1639: Uppgifter från betonggjutningsjournal: 
Tidsperiod:   aug -03 – april -04  
Kvalitetskrav:   C35/45, vct = 0,40 och konsistens 140 eller 150   
Cement /tillsatmedel: Anläggningscement / Cementa 
Betongmängd:   Totalt ca 1750 m3 betong 
Anmärkning: Stenmax 16 mm första lasset. 
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Diagram 12. Uppmätt sättmått på arbetsplats från bro O1639. 
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Bro R838: Uppgifter från betonggjutningsjournal: 
Tidsperiod:   sept -03 – aug -05  
Kvalitetskrav:   K40, K45 eller K50, vct = 0,50, 0,45 eller 0,40  

och T (50 – 90 mm)  
Cement /tillsatmedel: Anläggningscement / SIKA 
Betongmängd:   Totalt ca 22000 m3  betong 
Anmärkning:  Ingen 
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Diagram 13. Uppmätt sättmått från Bro R838. 
 
  
5.2.1.1 Kommentarer till resultaten 
 
I denna undersökning har uppgifter från provtagning av betong studerats för olika objekt 
från broarkivet, såväl stora som små brogjutningar har ingått. För några objekt, se t ex 
diagram 10 och 12 uppvisas relativt stora variationer i sättmått medan andra, se t ex 
diagram 11 uppvisar relativt liten spridning. För något projekt finns det en tendens att 
variationen blir mindre ju längre projektet har pågått. Det går inte att se några samband 
mellan vilken ordning proven tagits och erhållna sättmåttsresultat.  
 
I de aktuella betonggjutningsjournalerna finns inte fabrikens resultat redovisade vilket 
medför att konsistensförlusten mellan fabrik och arbetsplats inte kan utvärderas. Det kan 
dock konstateras att i stort sett alla sättmått uppfyller kraven på S2 (50-90 mm) eller 
”lösare”. Levererad betong har därmed minst uppfyllt kravet T (dvs S2) och några 
oönskade konsistensförluster har inte kunnat dokumenteras.  
 
Inte i något av de studerade gjutprotokollen finns några anteckningar om problem med 
konsistensen. 
 
Den stora spridning i uppmätt konsistens som kan ses från ett par projekt är värd att 
notera. Det är tillsynes svårt att nå en god repeterbarhet vid tillverkning av en och samma 
betongsammansättning. Detta trots att betongen tillverkas flera gånger per dag under en 
lång period. Orsakerna till detta går inte att förklara genom de uppgifter som finns i de 
gjutprotokoll som SP tagit del av. Detta kräver en mer omfattande undersökning där såväl 
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variationer i delmaterialen, framför allt ballastmaterialen och dess finmaterialhalt, som 
produktionstekniska faktorer bör studeras. Även faktorer som hur rena roterbilarna har 
varit, hur slitna vingarna på respektive fordon var samt uppgifter om fabriken hade 
tillverkat flera olika typer av betonger i samband med de aktuella leveranserna bör vägas 
in i sammanhanget. 
 
Dessa exempel visar att det generellt levereras en relativt lös betong med sättmått ofta 
över 100 mm och ibland upp mot 140 mm. I de flesta fall har en S2  betong beställts, dvs 
med sättmått mellan 50-90 mm. Endast i undantagsfall levereras en sådan betong. I 
princip tillhörde all levererad betong snarare klass S3, sättmått mellan 100-150 mm.     
 
 
5.2.2 Pågående projekt på RV40 
 
5.2.2.1 RV40 mellan Borås och Ulricehamn 
 
I denna undersökning har några av de broar som ingår i den pågående utbyggnaden av 
motorvägen mellan Brämhult – Dållebo, RV40, studerats med avseende på uppmätt 
konsistens. Detta har gjorts både genom att SP har tagit del av arbetsplatsens råprotokoll 
från genomförda gjutningar samt att SP har varit närvarande i samband med några gjut-
ningar då extra prov vid fabriken har tagits ut. Projektet pågår fortfarande vilket innebär 
att inga fullständiga betonggjutningsjournaler är sammanställda. 
 
I diagram 14 redovisas uppmätta sättmåttsvärden på arbetsplatsen under produktion av en 
bro.  
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Diagram 14. Uppmätta konsistenser på arbetsplatsen under tiden augusti 2005 till 
september 2007. 
 
För en del av resultaten i diagram 14 finns kompletterande resultat från mätning av 
sättmått på fabrik före leverans. I diagram 15 redovisas uppmätta värden på fabrik mot 
uppmätta värden på arbetsplatsen. 
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Diagram 15. Uppmätta konsistenser vid fabrik och arbetsplats, under tiden augusti 2005 
till september 2007. 
 
Vid leveranser till ett par andra broobjekt på RV40 var SPs representant närvarande på 
fabriken och deltog i samband med extra mätningar som utfördes utöver den ordinarie 
kontrollen. Resultat från dessa mätningar redovisas i diagram 16. 
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Diagram 16. Uppmätta konsistenser vid fabrik och arbetsplats, 2006-09-21 och 2007-03-28. 
 
Från ett antal gjutningar finns det data på betongtemperaturen. I diagram 17 redovisas 
konsistensförändringen under transport från fabrik till arbetsplats som funktion av 
betongtemperaturen.  
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Diagram 17. Förändring av sättmåttet under transporten (arbetsplatsens resultat – 
fabrikens resultat) med avseende på temperaturen för en del gjutningar under tiden 
augusti 2005 till september 2007. 
 
5.2.2.2 Kommentarer till resultaten 
 
De studerade resultaten från mätningar på arbetsplatsen visar tydliga variationer i sätt-
mått, se diagram 14. Kravet på konsistensen är enligt betongjournalerna S2 (50-90 mm). 
De uppmätta sättmåtten på arbetsplatsen, som i de flesta fall ligger mellan 100 – 150 mm, 
motsvarar konsistensklass S3. Det går inte att se några samband utifrån vilken ordning 
proven tagits och erhållna sättmåttsresultat.  
 
Diagram 15 visar en jämförelse mellan uppmätt sättmått på fabrik och efter transport på 
arbetsplatsen. Transporten tog ca 30 minuter. På fabriken varierade sättmått mellan 80 – 
200 mm och på arbetsplatsen mellan 100 – 150 mm. För vissa betonglass sker en relativt 
stor konsistensförändring under transporten, i vissa fall med konsistenstapp på över 50 mm. 
Orsaken till detta är inte känd och varken betongleverantör eller entreprenör rapporterar 
några problem med oönskade konsistensförluster. Den levererade betongen uppvisar 
emellertid sättmått som uppfyller kraven på en S2 betong, dvs sättmått över 50 mm.   
 
Resultaten från ytterligare en jämförelse mellan konsistens uppmätt på fabrik respektive 
arbetsplats återfinns i diagram 16. Vid detta tillfälle deltog personal från SP vid provtag-
ningen. Även vid detta tillfälle erhölls mycket höga sättmått och i många fall stora konsis-
tenstapp under transporten mellan fabrik och arbetsplats. Trots detta höll betongen i samt-
liga fall ett sättmått på över 50 mm vid arbetsplatsen.    
 
I diagram 17 visas konsistensförändring under transport mellan fabrik och arbetsplats som 
funktion av betongtemperaturen. För den aktuella betongsammansättningen kan inte 
något samband mellan betongtemperaturen och konsistensförändring ses. Konsistens-
förändringar både åt det lösare och mindre lösare hållet förekommer oavsett temperatur 
inom intervallet 15-20 ºC.  
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Enligt betongtillverkaren kan varierande finmaterialhalt i grusmaterialet  vara en 
inverkande faktor till variationerna i sättmått på den levererade betongen. 
 
Under byggets gång har kassationerna varit ringa i relation till den stora mängd betong 
som har levererats. I de fall betongen skickades tillbaka var orsaken antingen att luft-
halten var under eller över gränsvärdena eller att betongen var för styv för att kunna 
vibreras ut. Utifrån de uppgifter som finns dokumenterade går det inte att se om konsis-
tensen redan vid fabriken var trög eller om det skulle kunna klassas som oönskad 
konsistensförlust. 
 
 

 
 

Betonggjutning 
 
 
5.2.2.3 E6, Örekilsbron  
 
Bygget av Örekilsbron (Bro-nr: 14-1689-1) startade 2005 och beräknas pågå till 2008. De 
slutgiltiga sammanställningarna från betonggjutningarna är då denna rapport skrivs därför 
inte slutförda. Vid gjutningarna har extra provuttag gjorts av betongtillverkarna både vid 
fabriken och vid arbetsplatsen med avseende på konsistens, lufthalt och betongtempera-
tur. SP har fått ta del av råprotokollen från dessa provuttag. Resultaten åskådliggörs i 
diagrammen 18 – 21. I diagram 18 är samtliga uppmätta resultat på arbetsplatsen redo-
visade för den aktuella tidsperioden. I och med de extra provuttagen blir antalet prov 
extra stort för en del dagar.    
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Diagram 18. Uppmätta sättmått på arbetsplats under tiden juli 2005 till april 2006. 
 
För en del av de levererade betonglassen finns det uppgifter på uppmätt konsistens både 
vid fabriken och på arbetsplatsen, se diagram 19. 
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Diagram 19.  Uppmätta sättmått på fabriken och arbetsplatsen. 
 
 
I  diagram 20 visas samma mätvärden som i diagram 19 genom att uppmätt sättmått på 
arbetsplatsen visas som funktion av uppmätt sättmått på fabriken. 
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Diagram 20.  Uppmätta sättmått vid fabrik och arbetsplats. 
 
Från några gjutningar finns data på betongtemperaturen. I diagram 21 redovisas 
konsistensförändringen under transport från fabrik till arbetsplats som funktion av 
betongtemperaturen. 
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Diagram 21.  Förändring av sättmåttet under transporten (arbetsplatsens resultat – 
fabrikens resultat) med avseende på temperaturen. 



41 

 

 
5.2.2.4 Kommentarer till resultaten 
 
Även i detta projekt rapporteras variationer i uppmätt konsistens på arbetsplatsen, se 
diagram 18. Kravet på konsistensen är enligt tillverkaren S3. Betongen håller en lös 
konsistens med i princip i samtliga fall sättmått på över 100 mm. Proverna på de första 
lassen hade generellt högre sättmått än påföljande lass.  
 
Vid gjutningarna på ena sidan av Örekilsbron rapporterades att det var det svårt att ”hitta” 
rätt konsistens på fabriken på grund av att det var komplicerade arbetsförhållanden vid 
pumpningen av betongen på arbetsplatsen. 
 
Diagram 19 och 20 visar på relativt jämna sättmåttsförluster under transporten mellan 
betongfabrik och arbetsplats. Förlusterna varierar generellt mellan 30-50 mm. Det kan ses 
att konsistensförlusterna ökade under slutet av den studerade perioden, under februari – 
mars 2006. Det står inget i gjutprotokollen som förklarar orsaken till detta. 
  
Diagram 21 visar konsistensförändringen under transport mellan fabrik och arbetsplats 
som funktion av betongtemperaturen. Av resultaten framgår det att för denna 
betongsammansättning kan inte några samband upptäckas mellan betongtemperaturen 
och uppmätta konsistensförändringar.  
  
 

 
 

Örekilsbron
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6 Slutsatser  
 
 
Allmänt  
Resultatet av de genomförda intervjuerna med ett antal aktörer inom betongbranschen 
visar att problemet med stora oönskade konsistensförluster var som störst runt år 2000 
och några år framåt. De flesta av de intervjuade ansåg att det var ett cementrelaterat 
problem men även att betongens temperaturen kunde vara en inverkande faktor. I de fall 
som problemet uppstod var den vanligaste åtgärden att justera konsistensen med hjälp av 
tillsatsmedel och en högre utgångskonsistens. Utifrån svaren verkar det som om det 
saknas eller endast i begränsad omfattning finns dokumenterat vilka åtgärder som 
vidtagits för att lösa problemet. För att kunna ta tillvara på erfarenheter och lära inför 
framtiden krävs ett system för uppföljning och kunskapsåterföring. 
 
I dagsläget uppges inte oönskade konsistensförluster vara något större problem och 
många av de intervjuade uppger att de arbetar för att få bättre kontroll över tillverkningen 
inklusive transportrelaterade konsistensförändringar.  
 
Traditionell anläggningsbetong 
Från de undersökningar som har genomförts inom projektet framgår det att problemen 
med oönskade konsistensförluster är små idag. Det förekommer problem med oönskade 
konsistensförluster i enstaka fall men det är svårt att finna en entydig förklaring till vad 
som orsakar dessa problem. Däremot har det visat sig att det finns andra problem, t ex 
svårigheter att tillverka betong med samma konsistens vid upprepade tillfällen, dvs hålla 
en hög repeterbarhet.  
 
Självkompakterande betong 
Inom anläggningsbyggandet används, till skillnad från hus/kontorsbyggande och inom 
betongelementindustrin, självkompakterande betong endast i mycket liten omfattning. En 
bidragande orsak till detta kan vara de problem som rapporterades rörande oönskade 
konsistensförluster i början av 2000-talet. I detta projektet har endast två objekt med SKB 
kunnat studeras varav ett var ett reparationsobjekt. Erfarenheterna från detta projekt tyder 
på att problemen med oönskade konsistensförluster idag är mindre än i början av 2000-
talet. Detta gäller främst traditionell anläggningsbetong men gäller troligen också SKB. 
Problem med oönskade konsistensförluster är alltså idag ett mindre hinder för att SKB 
skall kunna användas i högre grad i anläggningsbyggandet. SKB är dock fortfarande en 
mer känslig produkt jämfört med traditionell anläggningsbetong. Detta ställer stora krav 
på betongtillverkaren både när det gäller kontrollen av ingående delmaterial och kontrol-
len av produktionsprocessen. Det finns dock en stark vilja bland många betongtillverkare 
att utveckla en ”robustare” SKB-betong.  
 
Övrigt 
Från de studerade projekten finns en tendens att det levereras betong med relativt lös 
konsistens. Ofta betydligt lösare än vad som beställts. Detta ger en mer lättbearbetad 
betong men med större risk för separation. 
 
Vägverkets betonggjutningsjournaler är en värdefull källa till kunskap. Tyvärr, saknas 
dock ofta tillräckligt med information av mer förklarande karaktär för att lösa liknande 
framtida problem. T ex vore det bra om betonggjutningsjournalerna kompletterades med 
information om t ex antal kasserade lass, åtgärder för att förbättra konsistensen mm. 
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7 Förslag till fortsättningsprojekt 
 
 
Under projektets gång har ett antal olika problemställningar identifierats som är intres-
santa att gå vidare med när det gäller faktorer som inverkar på konsistensen och föränd-
ringen av konsistensförloppet över tid. För att minimera antalet påverkande faktorer krävs 
att laboratoriestudier görs där endast en eller ett fåtal parametrar kan studeras samtidigt. 
 
 
Inverkan av finmaterialhalten och finmaterialets egenskaper på konsistensen 
 
I olika sammanhang har det visat sig att mängden finmaterial i ballasten och / eller egen-
skaperna på finmaterialet skulle kunna vara en orsak till stora konsistensförluster. I labo-
ratoriet kan man studera vilken inverkan mängden finmaterial har på betongens konsis-
tensförändring. 

 
 

Temperaturens inverkan på konsistensen 
 
Både i litteraturen och i den genomförda undersökningen som presenteras här fram-
kommer det att betongtemperaturen inverkar på konsistensen och konsistensutvecklingen 
både för traditionell betong och självkompakterande betong. Orsakerna till detta bör 
studeras i en laboratorieundersökning. Olika cementsorter och typer av tillsatsmedel bör 
ingå i en sådan undersökning där inverkan av kemi och kompatibilitet mellan cement och 
tillsatsmedel studeras med avseende på konsistensförluster. 
 
 
Helkrossad ballasts inverkan på konsistensen 
 
Det har rapporterats från pågående broprojekt att det förekommer stora variationer i 
konsistensen vid användning av helkrossad ballast i traditionell anläggningsbetong. På 
sikt kommer användningen av helkrossad ballast att öka markant och därför är det viktigt 
att studera vilka faktorer som påverkar den färska betongen, speciellt vid användning av 
helkrossad ballast i fraktionerna 0 – 8 mm. En sådan studie bör omfatta både traditionell 
betong som självkompakterande betong. De egenskaper som är mest intressanta att 
studera är; 

• Kornfördelning 
• Kornform 
• Ytråhet 
• BET-yta 
• Ballastens vattenabsorption 
• Sandekvivalent 

Inom forskningsprogrammet Minbas pågår idag forskning om vilken inverkan krossad 
ballast har på betongen. 
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Entreprenör:    Betongleverantör  

Ansvarig person:  Namn:   

Byggledare/kontrollant:   Certifierad  **) "Anläggningscement"  
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* metod anges

Rad  Provtagning Härdning  Provning Anteckningar

Konsistens*: Hållfasthet Frostbest. Typ Tids- Håll- Provnings-     Tryckhållfasthet    Frostbeständighet

Prov 1 Prov 2 Prov 3 cylinder cylinder period fasthet organ Ålder Ålder Avflagning Utlåtande
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Övriga anteckningar

   

Ort och datum Underskrift av ansvarig person

  

  



 

 

    
  Bilaga 2. 
 
Konsistensförluster – Intervjuunderlag 
 
Företag:  
Kontaktperson:  
 
Hur definierar ni oönskade konsistensförluster respektive falsk snabbindning?  
……………………………………….. 
 
Historik: 
I vilken omfattning har ni haft problem med stora, oönskade konsistensförluster? 
……………………………………….. 
När inträffade detta? 
……………………………………….. 
Ge exempel på något objekt där detta problem var speciellt allvarligt?  
……………………………………….. 
Vad är enligt er mening huvudorsaken? 
……………………………………….. 
Kan det finnas andra orsaker? 
……………………………………….. 
Vad vidtog ni för åtgärder för att förhindra/minimera detta problem och vilken effekt fick 
åtgärderna? 
……………………………………….. 
Vad ledde konsistensförlusterna till? (användes betongen ändå?, kassationer?) 
……………………………………….. 
Har ni sammanställt era erfarenheter i rapporter? Är dom tillgängliga för SP? 
……………………………………….. 
 
Nuläge: 
I vilken omfattning är stora, oönskade konsistensförluster ett problem idag? 
……………………………………….. 
Vad är enligt er mening orsaken idag? 
……………………………………….. 
Vad vidtar ni för åtgärder för att förhindra/minimera detta problem idag? 
……………………………………….. 
Hur arbetar ni idag med att förhindra/minimera detta problem? 
……………………………………….. 
 
Övrigt: 
I vilken omfattning säljer ni självkompakterande betong (SKB) till anläggningsbyggande? 
……………………………………….. 
Vad är huvudorsaken till att ni inte säljer mer (SKB)? 
……………………………………….. 
Vilka andra orsaker kan finnas? 
……………………………………….. 
Vad har ni för strategi för SKB?  
……………………………………….. 
Arbetar ni aktivt för att utveckla SKB inom ert företag?  
……………………………………….. 
Vad är enligt er mening den betongtekniskt största utmaningen när det gäller SKB?   
………………………………………..  
  



 

 

 Bilaga 3. 
 
Samtliga resultat från Heberg 
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Lass  
2006-04-12 

Tillsättning av flyttillsatsmedel 
( h:min efter lastning på fabrik) 

Lufttemperatur 
(ºC) 

Betongtemperatur  
(ºC) 

1 01:40 och 01:53 4, 3 – 4,5 14,5 – 12,5 
2 01:18 5,1 – 3,3 14,6 – 13,0 
3  ---  3,5 – 5,0 13,3 – 13,0 
Diagram 3.1  Heberg 2006-04-12, Flytsättmått på fabrik och på arbetsplats. 
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Lass  
2006-04-21 

Tillsättning av flyttillsatsmedel 
( h:min efter lastning på fabrik) 

Lufttemperatur 
(ºC) 

Betongtemperatur  
(ºC) 

1 --- 3,0 – 4,0 -- 
2 01:46 6,0 – 9,0 16,0 – 15,0 
Diagram 3.2  Heberg 2006-04-21, Flytsättmått på fabrik och på arbetsplats. 
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Lass  
2006-04-28 

Tillsättning av flyttillsatsmedel 
( h:min efter lastning på fabrik) 

Lufttemperatur 
(ºC) 

Betongtemperatur  
(ºC) 

1  --- 5,0 – 8,0 -- 
2 00:50 och 01:20 8,0 – 6,0 -- 
3 00:58 10,0 – 11,0 17,0 
Diagram 3.3  Heberg 2006-04-28, Flytsättmått på fabrik och på arbetsplats. 
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Lass  
2006-05-05 

Tillsättning av flyttillsatsmedel 
( h:min efter lastning på fabrik) 

Lufttemperatur 
(ºC) 

Betongtemperatur  
(ºC) 

1 00:46 och 01:28 12,9 17,1 
2 01:13 18,3 17,3 
3 Osäkra uppgifter 10,0 – 11,0 17,0 
Diagram 3.4  Heberg 2006-05-05, Flytsättmått på fabrik och på arbetsplats. 
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Lass  
2006-05-12 

Tillsättning av flyttillsatsmedel 
( h:min efter lastning på fabrik) 

Lufttemperatur 
(ºC) 

Betongtemperatur  
(ºC) 

1 01:27 14,5 – 17,2 17,2 – 18,1 
2 01:15 18,0 – 17,9 18,1 – 18,2 
3 01:17 15,0 – 15,2 18,0 – 20,3 
Diagram 3.5  Heberg 2006-05-12, Flytsättmått på fabrik och på arbetsplats. 
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Lass  
2006-09-08 

Tillsättning av flyttillsatsmedel 
( h:min efter lastning på fabrik) 

Lufttemperatur 
(ºC) 

Betongtemperatur  
(ºC) 

1 01:30 11,2 – 11,7 17,8 – 18,0 
2 --- 10,0 – 11,0 18,3 – 18,0 
3 00:48 13,3 18,4 
Diagram 3.6  Heberg 2006-09-08, Flytsättmått på fabrik och på arbetsplats. 
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Lass  
2006-09-21 

Tillsättning av flyttillsatsmedel 
( h:min efter lastning på fabrik) 

Lufttemperatur 
(ºC) 

Betongtemperatur  
(ºC) 

1 00:41 16,1 – 17,7 20,2 – 20,7 
2 00:44 17,8 – 17,6 20,6 – 20,5 
Diagram 3.7  Heberg 2006-09-21, Flytsättmått på fabrik och på arbetsplats. 
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Lass  
2006-09-28 

Tillsättning av flyttillsatsmedel 
( h:min efter lastning på fabrik) 

Lufttemperatur 
(ºC) 

Betongtemperatur  
(ºC) 

1 00:46 och 01:16 15,5 19,8 
2 00:43 och 01:12 15,3 19,3 
3 01:08 15,5 18,6 
4 00:38 och 01:04 15,4 18,6 
5 00:48 och 01:32 15,6 19,0 
6 00:48 och 01:28 16,0 22,0 
Diagram 3.8  Heberg 2006-09-28, Flytsättmått på fabrik och på arbetsplats. 
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Lass  
2006-10-04 

Tillsättning av flyttillsatsmedel 
( h: min efter lastning på fabrik) 

Lufttemperatur 
(ºC) 

Betongtemperatur  
(ºC) 

1 00:35 och 01:30 14,5 – 14,3 19,7 – 20,0 
Diagram 3.9  Heberg 2006-10-04, Flytsättmått på fabrik och på arbetsplats. 
 



 

 

    
  Bilaga 4. 
 
 
Samtliga objekt från broarkivet 
 
Från broarkivets dokumentation har SP använt uppgifter från betonggjutningsjournalerna 
för ett tiotal större eller mindre broprojekt i Västsverige. Samtliga projekt är genomförda 
någon gång mellan november 2000 och september 2005. Fyra olika betongtillverkare har 
levererat betongen till de studerade broprojekten. Konsistensen har i de flesta fall 
bestämts på de tre första lassen som har levererats till byggarbetsplatsen. I en del fall har 
det tagits ut prov på fler än tre lass men lika ofta har det endast tagits ett eller två prov. En 
sammanställning av uppgifterna från broarkivet åskådliggörs i följande diagram 1 – 17. 
Till varje objekt redovisas en del övriga uppgifter om projektet och betongen vilka har 
hämtats från betonggjutningsjournalerna. 
 
 
Bro O698: Uppgifter från betonggjutningsjournal: 
Tidsperiod:   nov -00 – okt -01  
Kvalitetskrav:   K50, vct = 0,40 och T  
Cement /tillsatsmedel: Degerhamn anläggningscement / SIKA 
Betongmängd:   Totalt ca 370 m3 betong 
Anmärkning:  Vid 7 st gjuttillfällen under maj samt okt - 01 (totalt ca 100 m3)  
   tog inga sättmått på arbetsplatsen enligt betonggjutningsjournal. 
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Diagram 4.1.  Sättmått från Bro O698  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Bro O1513: Uppgifter från betonggjutningsjournal: 
Tidsperiod:   april -03 – mars -05  
Kvalitetskrav:   K45 eller K50, vct < 0,45 eller < 0,40 och T  
Cement /tillsatsmedel: Anläggningscement / BASF 
Betongmängd:   Totalt ca 3300 m3 betong 
Anmärkning: Stenmax 16 mm första lasset. 
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Diagram 4.2.  Sättmått från Bro O1513 
 
 
Bro O1630: Uppgifter från betonggjutningsjournal: 
Tidsperiod:   nov -02 – april -03  
Kvalitetskrav:   K40 eller K45, vct < 0,45 eller < 0,50 och T   
Cement /tillsatsmedel: Degerhamn anläggningscement / SIKA 
Betongmängd:   Totalt ca 1550 m3 betong 
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Diagram 4.3. Sättmått från Bro O1630. 



 

 

Bro O1631: Uppgifter från betonggjutningsjournal: 
Tidsperiod:   sept -03 – maj -04  
Kvalitetskrav:   K45, vct = 0,40 eller = 0,45 och T   
Cement /tillsatsmedel: Saknar uppgift / Cementa 
Betongmängd:   Totalt ca 1150 m3 betong 
Anmärkning:  Ingen 
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Diagram 4.4. Sättmått från Bro O1631. 
 
 
Bro O1633: Uppgifter från betonggjutningsjournal: 
Tidsperiod:   dec -01 – sept -02  
Kvalitetskrav:   K45, vct = 0,40 och konsistens 90 eller 95   
Cement /tillsatsmedel: Anläggningscement / Cementa 
Betongmängd:   Totalt ca 325 m3 betong 
Anmärkning:  Lufttemperaturen var -2, -5 och 2 ºC 
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Diagram 4.5. Sättmått från bro O1633. 



 

 

Bro O1634: Uppgifter från betonggjutningsjournal: 
Tidsperiod:   jan -03 – sept -03  
Kvalitetskrav:   K45, vct = 0,40 och konsistens 90/95 (eller 140/150 ?)   
Cement /tillsatsmedel: Anläggningscement / Cementa 
Betongmängd:   Totalt ca 330 m3 betong 
Anmärkning:  Stenmax 16 mm första lasset. 
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Diagram 4.6. Sättmått från bro O1634 
 
Bro O1639: Uppgifter från betonggjutningsjournal: 
Tidsperiod:   aug -03 – april -04  
Kvalitetskrav:   C35/45, vct = 0,40 och konsistens 140 eller 150   
Cement /tillsatsmedel: Anläggningscement / Cementa 
Betongmängd:   Totalt ca 1750 m3 betong 
Anmärkning:  Stenmax 16 mm första lasset. (2004-03-04 togs det ut 9 st  
   konsistensmätningar på ca 590 m3  betong!) 
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Diagram 4.7. Sättmått från bro O1639. 



 

 

Bro R833: Uppgifter från betonggjutningsjournal: 
Tidsperiod:   mars -04 – dec -04  
Kvalitetskrav:   C35/45 och C40/50, vct = 0,40 och T  
Cement /tillsatsmedel: Anläggningscement / ? 
Betongmängd:   Totalt ca 1220 m3 betong 
Anmärkning:  Ingen 

0

50

100

150

200

2004-01-14 2004-03-04 2004-04-23 2004-06-12 2004-08-01 2004-09-20 2004-11-09
Datum

S
ät

m
åt

t (
m

m
)

Första lasset
Andra lasset
Tredje lasset

 
Diagram 4.8. Sättmått från Bro R833. 
 
 
Bro R838: Uppgifter från betonggjutningsjournal: 
Tidsperiod:   sept -03 – aug -05  
Kvalitetskrav:   K40, K45 eller K50, vct = 0,50, 0,45 eller 0,40 och T   
Cement /tillsatsmedel: Anläggningscement / SIKA 
Betongmängd:   Totalt ca 22000 m3  betong 
Anmärkning:  Ingen 
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Diagram 4.9. Sättmått från Bro R838. 
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