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SAMMANFATTNING 

Självkompakterande betong (SKB) eller som den också kallas vibreringsfri betong upptäcktes och 
utvecklades i Japan i slutet av 1980- talet. Anledningen till detta utvecklingsarbete var att betong 
gjutning väldigt kämpigt och tillgången på erfarna betongarbetare började bli låg. I Sverige använde man 
självkompakterande betong året 1993 som tekniken hämtades hem av CBI Betonginstitutet. 

Användning av självkompakterande betong leder till många fördelar som skiljer sig från den vanliga 
betongen avseende arbetsmiljö t.ex. slipper man vibrering och undviker tungt arbete som i konsekvens 
minskar antal skador på arbetsplatsen. Utöver detta ger SKB förkortad arbetstid, bättre utförande och 
möjlighet till arbetskraftbesparing.  

Sedan 1997 har Sverige ökat användning av SKB i platsgjutning medan andra länder som Danmark har 
gått fram till ca 30 % av sin platsgjutning. Den låga användningen beror på att självkompakterande 
betong är väldigt känslig och dyrare eftersom den innehåller mer tillsatsmaterial. 

Huvuddelen av projektet bestod av att ställa frågor till experter i byggbranschen om självkompakterande 
betong för att få största möjliga mängd av informationer. Informationer som vi har fått var emellan åtta 
besök och sex mail.  

Syftet med examensarbete är att öka kunskap om orsaken till låg utveckling av SKB på platsgjutning och 
kunskap om arbetsmiljö. Vidare syftar arbetet till att lyfta fram de arbetsmiljömässiga och konstruktiva 
fördelarna samt sprida information om dessa.  

Informationerna visar att anledningen till den låga användningen av SKB framför allt är priset.  Men 
tidigare misslyckanden och varierande betongegenskaper är också en av anledningarna. Genom att öka 
användning av SKB där man många fördelar bland annat ekonomisk vinst på lång sikt och framför allt 
bättre arbetsmiljö med tanke på samhället.  
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ABSTRACT 

Self-compacting concrete (SCC) or vibrated concrete was invented and developed in Japan in the late 
1980's. Working with concrete is very hard and all of that is because of injuries that come from using of 
the usual concrete.  In Sweden, they used self-compacting concrete since 1993 when the technology has 
brought to Sweden from Japan by the Swedish cement and concrete Research institute.  

Self-compacting concrete has many advantages that are different from the traditional concrete 
according to the work environment which include avoidance of vibration and heavy work and all these 
can reduce the number of injuries at workplace. Shortened construction time and possibilities to save 
manpower are additional benefits. 

Today, self-compacting concrete is used for about 10 % on site casting in Sweden. Many other countries 
have gone forward in using of SCC, Denmark uses about 30%. The low use is due to the sensitivity of SCC 
and expensive because it contains more filler. 

The main work of the project consists of the interviews with the related persons in the building branch 
and questions to them about self-compacting concrete to get the maximum amount of information. 
Information that we have received was between eight visits and six mail. 

The aim of the thesis is to increase knowledge about the cause of the low development of SCC in place 
casting and knowledge of the work environment. Furthermore, this work aims to highlight the work 
environment and constructive advantages and disseminate information about them. 

The study shows that the reason for the low use of SCC is especially the price. But the previous failures 
and varying concrete properties are also such of these reasons. Increasing the use of SCC leads to many 
benefits including economic profit in the long term, and especially from the society side.  
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Begrepp 
 

SKB Självkompakterande betong förkortas på svenska med SKB. Den engelska förkortningen SCC (self-
compacting concrete) används även ofta i Sverige. 

Tillsatsmaterial Finfördelat material använt i betong för att förbättra vissa egenskaper, för att erhålla 
speciella egenskaper eller för att vinna miljömässiga fördelar: 

Filler Tillsatsmaterial samt finmaterial i ballast. 

Vattenpulvertal Vikten vatten/vikten pulver. 

Flytförmåga den färska betongens förmåga att flytta ut under gravitation eller under tryck (t.ex. 
pumpning) och fullständigt fylla former och omsluta armeringsjärn. 

Flytsättmått Slutliga utbredningen hos betong som fyllts i en sättkon vilken sedan lyftas.  

Vct vattencementtal är förhållandet mellan vatten och cement i betong. 

Formtryck Det tryck på formkonstruktion p.g.a. den färska betongen. 
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1. Inledning  

1.1 Institutet 
CBI Betonginstitut AB är ett forskningsinstitut som bildades på 1940- talet för att skapa en samverkan 
mellan industri och högskolor och genomföra betongforskning, utveckling och vidareutbildning inom 
material, konstruktion och produktion. Ett av de senaste forskningsprogrammen handlar om 
självkompakterande betong. 

1.2 Bakgrund 
Självkompakterande betong (SKB) används sedan 1997 i Sverige och spreds snabbt kraftigt inom industri 
(prefabricerad betong). Andra länder har kommit längre fram i användning av SKB men det är 
fortfarande under 10 % (enligt CBI) i Sverige vad gäller platsgjutning. Det beror bl.a. på att SKB har 
varierande egenskaper och kräver mer kompetens och kontroll i hela gjutningskedjan (fabrik, transport, 
mottagning på arbetsplats och gjutning).   

Att gjuta på plats med SKB har flera fördelar som bidrar till  

1. Förbättrad arbetsmiljö 
2. Förbättrad produktivitet  
3. Arbetskraftbesparande 
4. Minska arbetsskador (behövs ej vibreras) 
5. Förenklad produktion vid tät armering 
6. Förbättrad komplicerad konstruktionsutformning 
7. Högre hållfasthet 
8. Förbättrat utseendet hos den gjutna konstruktionen 

 
 

1.3 Syfte och mål 
Detta examensarbete handlar om att utreda orsakerna till långsam utveckling av SKB inom platsgjuten, 
öka kunskapen om SKB och arbetsmiljö. Syftet med denna rapport är att öka kunskapen om hur 
arbetsmiljö och konstruktiva aspekter kan utnyttjas bättre för att öka användningen av SKB.  

Målet är att lyfta fram de arbetsmiljömässiga och konstruktiva fördelarna samt sprida information om 
dessa.   
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1.4 Avgränsningar 
Huvudarbetet fokuseras på intervjuer, litteratur-och rapport undersökning. Rapporten fokuseras på att 
visa arbetsmiljömässiga och konstruktiva fördelarna för självkompakterande betong på platsgjutning. I 
arbetet skall inte ingå i prefabricerad sektorn och finansiering. 

1.5 Metoder och material 
Metoder som har använt för att genomföra detta examensarbete var intervjuer, litteraturstudie och 
webbsidor.  Vi har valt dessa metoder p.g.a. målet av detta arbete är att undersöka och diskutera med 
byggsektorns experter varför vi har låg användning av SKB på platsgjutning.  
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2. Självkompakterande betong (SKB) 

2.1 Historia 
I mitten av 1980-talet genomfördes de första studierna i Japan i syftet att förbättra kvalitet och 
effektivitet av betongkonstruktionen förhållbarhet. Ett annat problem som uppstod var minskning av 
arbetserfarenheter hos byggnadsarbetare vad gäller betongs vibrering och tungt arbete. Professor H. 
Okamura från Tokyo universitet åstadkom i ett forskningsprojekt för att förbättra hållbarhet av betong 
en ny produkt som kom att kallas självkompakterande betong (SKB) och som därefter användes i ett 
värdefullt projekt i Japan 1990. 

I mitten av 1990-talet startade forskningen om SKB i Sverige av CBI och en betongbro söder om 
Stockholm var det första genomförandet av byggprojektet utan vibrering under 1997. Sedan 1997 flera 
olika konstruktioner med SKB utförde t.ex. tunnlar och broar. En hel del forskning om SKB har gjort och 
fortsätter fram till idag för att nå bättre resultat till följd av den. SKB är ett steg framåt när det gäller att 
upprätthålla en god arbetsmiljö, förbättra betongskvalitet och höja arbetskraftens kompetens (Rapport 
nr 10, 2002) (Elofsson & Hallin, 2006) (Billberg, 1999). 

 

2.2 Vad är SKB? 
Självkompakterande betong är ett homogen och lättflytande betongmassa som har några speciella 
egenskaper som skiljer sig från den konventionella betongen. SKB kan fylla gjutform, även om dessa 
former är komplexa överlappande i varandra utan behov av vibrering. Utöver detta är SKB möjligheten 
att passera i alla gjutformer mellan armeringsstänger även vid tät armering.  

För att få självkompakterande betong med bra kvalitet måste man uppnå tillräckligt lättflytande betong 
och viskositet, förutsatt att det inte finns någon separation av sten och andra del material. Dessa 
egenskaper hos SKB kan nås genom att tillägga flyttillsattsmedel med kombination av filler som höjer 
stabiliteten hos SKB. Ett annat sätt att öka stabiliteten hos SKB är att höja viskositeten med hjälp av mer 
viskositetsmedel.  

Under gjutprocess och transporter måste man bevara viskositeten i blandningen för att få bra resultat 
utan separation som kan ge allvarliga konsekvenser för den färdiga konstruktionen (Rapport nr 10, 2002) 
(Elofsson & Hallin, 2006) (Lennartsson & Hildingsdotte, 2009) (Billberg, 1999).  
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2.3 Tillverkning 
Tillverkning av SKB avviker från tillverkning av vanlig betong på flera sätt. Proportioneringen av SKB är en 
viktig beståndsdel. Det gäller att kunna balansera förhållande mellan mängd vatten och mängd cement 
och filler (vattenpulvertalet) och balansera relationen mellan vatten, flytmedel och eventuellt 
viskositetsmedel. Tre viktiga faktorer som ligger bakom tillverkning av SKB är. 

• Blandare: 

SKB innehåller en hög halt finmaterial och detta innebär att större krav ska ställas på blandaren än vid 
tillverkning av konventionell betong. Utöver det tar blandningen ungefär så dubbelt så långt tid som 
vanlig betong vid tillverkning och det för att skapa enhetlig och dispergerad massa (Rapport nr 10, 
2002). 

• Blandningsordning:      

Blandningsordning är en viktig faktor i tillverkningsprocessen som påverkas av olika parametrar t.ex. 
flödet av delmaterialen ner i blandaren, blandarens innandöme och användning av tillsatsmedel. Det är 
lätt att specificera en allmän vägledning till hur man bör anordna blandning, därför använder tillverkare 
samma princip av blandning för SKB som för normal betong och får nöjaktigt resultat (Rapport nr 10, 
2002). 

• Blandning:  

Utmaningen i blandningsprocessen är hur man styr innehållet av fukt i ballastsmaterial under blandning. 
Den viktigaste åtgärden att vattnet på en gång utöver den höga noggrannhet vid vägning av delmaterial 
som ingår i blandningen och de små förändringar som sker i delmaterials egenskaper. När dessa villkor 
och procedurer görs får man bästa möjlighetet för en homogen och stadig betongmassa. Om man vill 
kontrollera denna homogenitet i fabriken bör det vara i första hand med en viss mängd av spädvatten. 
Detta är att föredra framför att tillsätta mer vatten på arbetsplatsen. Det är viktigt att göra en visuell 
kontroll av varje blandning innan den släpps ut i bilen. Instruktioner för hur man bedömer betongen 
skall finnas och de människor som gör bedömningen skall vara både erfarna och kunniga (Rapport nr 10, 
2002). 
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2.4 Egenskaper 
Självkompakterande betong har positiva egenskaper som överträffat dem hos traditionell betong utöver 
de gemensamma egenskaperna, men det finns också negativa egenskaper som måste beaktas i 
byggprocessen. I vårt projekt kommer vi att klargöra de positiva och negativa egenskaperna 
(Lennartsson & Hildingsdotte, 2009). 

 

2.4.1 Fördelar med SKB: 
• Flytförmåga  

Den goda flytförmågan som kännetecknar SKB är den att kunna fylla alla typer av former och omsluta 
armering utan att behöva vibreras och det är just flytförmågan som gör att SKB skiljer sig från 
konventionell betong (Retelius, 2004) (Lennartsson & Hildingsdotte, 2009). 

                                               

Bild 1        Bild 2 

Bilder 1 och 2 visar flytförmågan hos SKB. Bilden har tagit av Husam från KAVALJEREN- projekt i Täby 
Centrum. 

 

• Snabb uttorkning 

Den snabba uttorkningen i färdig konstruktion hos SKB indikerar att den har hög hållfasthet. 
Produktionssättet innebär också att hållfastheten är nästan lika stor i botten som i överytan vilket är 
fallet hos vanlig betong där hållfastheten är större i botten än i överytan (Winberg, 2009) (Retelius, 
2004). 
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• Bättre vid komplicerade konstruktioner 

Den förmågan hos SKB gör att det är lämpligt för slanka, avancerade och komplexa konstruktionsformer. 
Detta leder till att SKB ger breda möjligheter att utforma och klara konstruktionsformer som är svåra att 
genomföra med traditionell betong (Retelius, 2004) (Rapport nr 10, 2002).  

• Förbättrad betongs ytor 

Utseendet på den yttre ytan av SKB är glänsande, vilket minskar eftergjutningsarbetet, eftersom 
luftbubblorna på den yttre ytan är färre och har mindre storlek än på vanlig betong. Antalet luftporer 
kan även styras genom att öka mängden fillermaterial (Retelius, 2004) (Rapport nr 10, 2002). 

                                     

   Bild 3                                     Bild 4 

Bild 3 och 4 visar yttre ytan för SKB. Bilder tagna av Kamal från KAVALJEREN- projekt i Täby Centrum. 

 

2.4.2 Nackdelar med SKB: 
• Högt formtryck: 

Anledning till detta är att SKB är mycket lättflyttande. Den snabba stighastigheten vid gjutningen leder 
till högre formtryck än vid gjutning med traditionell betong. Därför behövs det mer arbetserfarenhet. 
Och ökad omsorg vid val av form (Lennartsson & Hildingsdotte, 2009) (Eklund & Koskenniemi, 2009). 

• Veckbildning: 

På grund av att betongen inte tillförs kontinuerligt under gjutningsprocess uppstår risken för 
veckbildning. Orsaken till den är att betongmassan inte blandas med tidigare betong och detta leder till 
att betongmassan inte fyller ut fogarna mot formar och den tidigare betongsytan ordentligt (Retelius, 
2004) (Eklund & Koskenniemi, 2009). 
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• Konsistens: 

Svårt att hålla jämn konsistens på betongmassan under överföringsprocess, där transporten inverkar i 
hög grad på konsistens, vilket i sin tur påverkar egenskaperna hos betongmassan. Detta problem kan 
lösas genom ordentligt kontroll och kvalitetssäkringsrutiner (Retelius, 2004) (Lennartsson & 
Hildingsdotte, 2009) (Eklund & Koskenniemi, 2009). 

 

2.5 Användningsområden. 
Självkompakterande betong kan användas inom både anläggnings- och husbyggande. Till husbyggande 
passar SKB till väggjutningar men det används också till andra typer av konstruktioner eftersom SKB gör 
arbetet enklare och normalt ger bättre konsekvenser vid komplicerade konstruktioner. Både 
platsbyggnation och prefabricerade betongelement använder SKB med mycket bra resultat. I Sverige är 
det Prefab industrin som har den största andelen när man använder SKB, men fabriksbetong- 
produktionen ökar också, men långsamt (Rapport nr 10, 2002) (Swerock, 2011). 

Svensk fabriksbetongförening har delat SKB i tre olika klasser utifrån deras flytförmåga som grundas av 
de europiskor riktlinjerna för att ha bättre förbindelse mellan användare och tillverkare av SKB. De tre 
klasserna är (Swerock, 2011) (Lennartsson & Hildingsdotte, 2009). 

• SF1 Flytsättmått 550-650 mm. Används framför allt vid gjutning av bottenplattor och bjälklag. 
• SF2 Flytsättmått 660-750 mm. Används i första hand till väggar och pelare. 
• SF3 Flytsättmått 760-850 mm. Används till tät armerade och avancerade konstruktioner t.ex. 

broar. 

 

Bild 5 visar flytsättmått utfört på en godkänd SKB. Bilden har tagit från Peter Simmonsson från 
Trafikverket vid intervju. 
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2.6 Arbetsprocesser och gjutning 
 Arbetsprocess 

Innan man bestämmer att använda självkompakterande betong bör man tänka på självkompakterande 
betongs positiva egenskaper och hur man kan utnyttja dem fullt ut. Bland annat att minska kostnaderna 
genom att minska efterarbetet, minska arbetstid och arbetskraftsbesparande. För att få fortlöpande 
kvalitetssäkring vid användning av SKB bör betongleverantören och konstruktören som är ansvarig ha 
ett möte, där de diskuterar betongkvalitet, på vilket sätt SKB ska tas emot på arbetsplats och 
provtagning av leveranser på arbetsplats med mera. Arbetsledare och arbetsgrupp bestämmer vilka krav 
på den färdiga betongytan man skall ställa därefter fastlås vilka resurser, teknik och gjuthastighet 
behövs innan man börjar gjuta med SKB (Winberg, 2009) (Retelius, 2004) (Eklund & Koskenniemi, 2009). 

 Transport, hantering och gjutning med SKB 

SKB är en känslig betong och det finns många faktorer som måste beaktas under gjutningsprocessen.  
Att gjuta med SKB kräver mer noggrann planering för att undvika onödiga stopp som påverkar betongs 
egenskaper, inte minst konsistensen och tillstyvnaden. 

Transporten av betongmassan påverkar betongs egenskaper, därför krävs det väldigt noggrann 
planering med hänsyn till avstånd, tid, trafiksituation och vädret. Dessa faktorer bör beaktas vid 
tillverkning av betongmassa. För att säkerställa bra kvalitet på betongen måste betongmassan provas 
innan den avlämnas från fabriken och efter ankomst till arbetsplatsen eftersom betongs egenskaper 
förändras under transporttiden. 

Arbetsplatsen bör förberedas för att gjutningen skall kunnat utföras med konstant flöde av betong med 
rätt egenskaper, eftersom det finns lite möjlighet att rätta till fel och störningar vid gjutning med SKB. 
Avståndet mellan betongsnedsläppen bör inte vara för långt och betongmassan får inte släppas ned 
medför hög hastighet. Lämplig hastighet gör att massan kan fylla ut formen ordentligt och luftbubblorna 
hinner försvinna ur betongmassan. Gjutningsformar måste vara täta och stadiga och ha rätt mått för att 
klara det verkliga formtrycket. Det är viktigt att betongmassan hela tiden är i rörelse och tillförs 
kontinuerligt utan stopp med lämplig stighastighet. När man börjar gjuta måste man se till att 
betongmassan som kommer till arbetsplatsen inte har hunnit bli för gammal när det fyller formen och 
inte för gammal i formen innan ny betong fylls på. Det är väldigt viktig att ha kontroll över 
betongmassan under hela gjutningsprocessen (Winberg, 2009) (Retelius, 2004) (Eklund & Koskenniemi, 
2009). 
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3. Arbetsmiljöinverkan 

3.1 Inledning 
SKB har många fördelar vad gäller arbetsmiljö framför allt är det vibreringsfri, men tyvärr har SKB låg 
användning på platsgjutning i Sverige. Vi försöker i detta kapitel beskriva fördelarna i olika sektioner. 

Detta kapitel är baserat på information som sammanställts från intervjuer med entreprenörer, 
beställare, tillverkare, konstruktörer, forskare och arbetsmiljökunniga inom arbetsmiljöaspekter. 

3.2 Regelverk på området 
I detta avsnitt citeras de arbetsmiljöföreskrifter om vibration och buller, riskbedömning, allmänna 
skyldigheter och belastningsergonomi som vi har tagit del av från Arbetsmiljöverket, där man kan läsa 
mer om föreskrifter. 

Kapitel 1 - Lagens ändamål och tillämpningsområde 

1 § Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god 
arbetsmiljö. 

Kapitel 2 - Arbetsmiljöns beskaffenhet 

1 § Arbetsmiljön skall vara tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur och den sociala och tekniska 
utvecklingen i samhället. 
Teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll skall utformas så att arbetstagaren inte utsätts för fysiska 
eller psykiska belastningar som kan medföra ohälsa eller olycksfall. Därvid skall även löneformer och 
förläggning av arbetstid beaktas. 

4 § De arbetshygieniska förhållandena när det gäller luft, ljud, ljus, vibrationer och liknande skall vara 
tillfredsställande. 

Kapitel 3 - Allmänna skyldigheter 

1a § Arbetsgivare och arbetstagare skall samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö. 

2 § Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för 
ohälsa eller olycksfall. En utgångspunkt ska i det sammanhanget vara att allt sådant som kan leda till 
ohälsa eller olycksfall skall ändras eller ersättas så att risken för ohälsa eller olycksfall undanröjs. 

6 § Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska under varje skede av planeringen och 
projekteringen se till att arbetsmiljösynpunkter beaktas när det gäller såväl byggskedet som det framtida 
brukandet. 

7 § Under varje skede av planeringen och projekteringen av ett byggnads- eller anläggningsarbete ska 
arkitekter, konstruktörer och andra som medverkar, inom ramen för sina uppdrag, se till att 
arbetsmiljösynpunkter beaktas när det gäller såväl byggskedet som det framtida brukandet (Paragrafen 
ändrad genom SFS 2008:934). 
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De viktigaste risker på arbetsplats är vibrationer, buller och belastningar där arbetsgivare måste ta 
hänsyn till och utföra åtgärder för att minska skador. Råden som tillämpar för riskbedömningar är: 

4 § Arbetsgivaren skall undersöka arbetsförhållandena och bedöma de risker som kan uppkomma till 
följd av exponering för vibrationer i arbetet. 

 ( ISBN 91-7930-456-7, ISSN 1650-3163)( AFS 2005:15) 

5 § Arbetsgivaren skall undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna till följd av exponering för 
buller i arbetet. 

 ( ISBN 91-7930-455-9, ISSN 1650-3163)( AFS 2005:16) 

1 § Dessa föreskrifter om belastningsergonomi syftar till att arbetsplatser och arbetsuppgifter ska ordnas 
och utformas så att risker för hälsofarliga eller onödigt tröttande belastningar förebyggs. Manuell 
hantering och annan kraftutövning. 

6 § Arbetsgivaren ska ordna arbetsplatsen så att man minskar eller undvikerrisken för arbetstagarna att 
drabbas av belastningsbesvär, särskilt i ryggen, vid manuell hantering av bördor och laster eller vid 
andra arbetsuppgifter som kräver kraftutövning. Arbetsgivaren ska vidta lämpliga åtgärder, framför allt 
när det gäller arbetsmiljöns utformning och de krav arbetsuppgiften ställer. Det innebär både 
organisatoriska åtgärder och att använda sig av hjälpmedel, framför allt teknisk utrustning, för att 
undvika att arbetstagarna behöver hantera bördor och laster manuellt. Om man inte kan undvika 
manuell hantering av bördor och laster, ska arbetsgivaren vidta åtgärder och beakta de påverkande 
faktorer som framgår av bilaga A.  

ISBN 978-91-7930-565-9, ISSN 1650-3163) (AFS 2012:2). 
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3.3 Arbetsmiljöeffekter 
Användningen av självkompakterande betong i platsgjutning leder till mycket stor arbetsmiljömässiga 
förbättringar jämfört med konventionell betong som behöver vibreras för att flytta ut och packas 
ordentligt. Detta kräver tid när man vibrerar och dessutom höga ljudnivåer som kan leda till 
arbeteskada. Självkompakterande betong behöver inte vibreras och detta ger en betydande fördel bl.a. 
mindre arbetskador och mindre störningar med avseende på arbetsmiljö och betongarbetare. 
Förbättringar vid användning av SKB riktar sig också mot ett samhällsperspektiv vilket innebär att 
betongarbetare avgår tidigare med pension för att det är tungt arbete. Använder man SKB blir arbetet 
lättare och sannolikt kan den faktiska pensionsåldern höjas (Rapport nr 10, 2002). 

Personalen från intervju kommenterade, 

”Tyvärr har aldrig, så vitt jag vet, SKBs positiva inverkan på arbetsmiljön värderats i form av vinster i 
form av minskad sjukfrånvaro, och förtidautträde från arbetsmarknaden på grund av kroniska led- och 
muskelbesvär, mm.” (Thomas Österberg). 

 ”När man använder SKB där det alltså arbetsmässigt finns en vinst där man slipper vibrering, det man 
kan vinna är att kunna jobba efter 65-års åldern.” (Tomas Kullberg).   

  
 

Bild 6       Bild 7   

Gjutning med traditionell betong 
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Bild 8 

Gjutningen med SKB 

 Bilder 6,7 och 8 visar arbetsmiljöeffekter vid användning av SKB och traditionell betong. Bilder tagna 
av Kamal och Husam från KAVALJEREN- projekt i Täby Centrum. 

3.3.1 Arbetsskador 
Självkompakterande betong är vibreringsfri och den positiva effekten leder till att man kan undvika 
arbetsskador som uppstår vid användning av traditionell betong. De vanligaste arbetsskadorna är 
belastningsskador på grund av tunga stavvibratorer. Betongarbetarna är tvingade att utsättas för 
ansträngande belastning och det är ofta tunga lyft vid ergonomiskt oriktig kroppställning. En oförmånlig 
kroppställning uppkommer när man klättrar upp och ner i formen för att kunna vibrera betongen. 
Musklarskador sker på grund av ensidig belastning. Blodkärl i händerna skadas genom att hålla 
vibratorstav som leder till s.k. ”vita fingrar” (Rapport nr 10, 2002). 

En undersökning som gjordes av Peter Simonsson som var doktorand vid Luleå universitet och nu jobbar 
på Trafikverket tillsammans med Romuald Rwamamara som är forskare på Cementa handlar om 
användning av Cube-modellen och ett dataprogram vid namn ErgoSAM syftade till att bedöma 
arbetsbelastning på ett projekt för att jämföra med traditionell betong. Tre faktorer som man använder i 
Cube-modelle och påverkar arbetsplats är arbetsställningar, kraft och frekvent och skalan ligger mellan 1 
och 3 för varje faktor och bedöms från arbetsplatsen. Genom att multiplicera värden på 
arbetsställningar med kraft och frekvent och sedan summera ihop dem fås ett s.k. kubvärde. 
Arbetsbelastning är enligt Cube-modellen poängsatta med 0-6 låg belastning, 6-9 i visa fall acceptabelt 
och 9- 27 är oacceptabelt.  Figurer nedan visar att SKB har tre gånger mindre arbetsbelastningen än 
vanlig betong (Sperling, 1993). 
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Bild 9 visar Cube-modellen och Ergo SAM program vid ett projekt och har tagit från Peter Simonsson 
vid intervju. 
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Flera respondenter ansåg att SKB medför stor minskning av arbetsskador.  

”Det finns många fördelar, slippa vibrering och då får man inte vita fingrar och naturligtvis ljudet, det är 
väldigt låg ljudnivå med SKB. Det är tyngre arbete när man står och lyfta vibratorstav.” (Peter 
Simonsson). 

”De positiva effekterna är att belastningen på axlar, armar, ben och ländrygg är mycket mindre nästan 
ingenting jämfört med vanlig betong även de som är mycket flyt i.” (Sören Fredriksson). 

”Man slipper vibrera betongen och det är ett moment som är problematisk för dem som jobbar med 
betongen, de förstör i händerna (vita fingrar) eller får problem med handlederna och sådant så att de 
slipper den biten är väldigt positiv. Det är tungt arbete när man gjuter med vanlig betong vid användning 
av bask då slipper man den med SKB .” (Ted Rapp). 

”Framför allt med mindre vibrationsskador (vita fingrar, försliten handled, axlar och problem med 
ryggen) på individen, lättare hantering, mindre lyft, där ligger hantering på verktygen och sådana saker.” 
(Tomas Kullberg). 

3.3.2 Bullernivå 
Bullernivå är ett irrationsmoment vid användning av traditionell betong p.g.a. vibrationsapparatur och 
det är därför arbetarna bör ha hörselskydd på sig. Det buller som skapas vid vibrering kan förorsaka 
hörselskador och öka risken för olyckor. Enligt arbetsmiljölagen får ljudet inte stiga över gränsvärden 85 
dB och vid vissa fall får man inte arbeta under kvällstid, då är SKB en bra lösning att använda. En 
undersökning gjordes av NCC visar att ljudnivå på arbetsplats var 94 dB(A) och minskade till 84 dB(A) vid 
användning av SKB vilket innebär att bullernivån minskar avesvärt om man använder SKB, cirka 10 dB(A). 
Detta kan leda till många fördelar, särskilt på arbetsplatsen, det blir tryggare för yrkesarbetarna genom 
att minska stressen och kommunikationen mellan varandra blir mer lättare. En tyst arbetsplats gagnar 
till att inte begränsa gjutningen till en viss tid utan att dra nytta av hela arbetsprocessen (Rapport nr 10, 
2002). 

De intervjuade anser att bullernivå minskar vid användning av SKB. 

”Det är väldigt mycket buller från vibreringen till kringboende, om man bygger bostäder eller sjukhus och 
vill försöka bygga tyst där kan man använda SKB.” (Ebbe Rosell). 

”När det blir tyst på arbetsplatsen då minskar stressen, säkerheten på arbetsplatsen blir bättre, man kan 
höra betongbilen när den kommer och undvika att snubbla eller ramla. Ljudet ska inte vara högre än 80 
dB eller man får inte jobba under kvällen, så i det här fallet är SKB bättre att använda än traditionell 
betong.” (Mats Emborg).  

 ”Ingen vibrering av betongen behövs vilket i sig är mycket bra för arbetsmiljön. Arbetsplatsen blir 
tystare och därmed också säkrare.” (Peter Billberg). 

”Minskad utsatthet för vibrationer, statisk belastning och ljudexponering för omgivningen.” (Bengt 
Ström). 
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3.3.3 Säkerheten på arbetsplats 
Vid gjutning med självkompaterande betong vinner man säkerheten på arbetsplats. Genom att slippa 
vibreringsmoment och vibreringsverktygen, minskar risken för skador på grund av hög ljudnivå och 
stress på arbetsplatsen jämfört med traditionell betong där man måste ha på sig hörselskydd. Genom att 
använda SKB behöver man inte ta på sig hörselskydd och på det sättet blir kommunikationen mellan 
arbetarna lättare och säkerheten ökar (Rapport nr 10, 2002) (Simonsson, 2000) (Retelius, 2004). 

De som vi har intervjuat anser att arbetssäkerhet ökar med självkompakterande betong. 

”Det bli bättre med arbetssäkerhet särskilt med ljudet när det minskar bli lättare att prata och slippa 
stressen, inte så mycket sladdar så man kan undvika att snubbla eller ramla på grund av detta.”( Peter 

Simonsson). 

”När det blir tyst på arbetsplatsen då minskar stressen, 
säkerheten på arbetsplatsen blir bättre, man kan höra 
betongbilen när den kommer och undvika snubblande 
eller ramla.” (Mats Emborg). 

”Ingen vibrering av betongen behövs vilket i sig är mycket 
bra för arbetsmiljön. Arbetsplatsen blir tystare och 
därmed också säkrare.” (Peter Billberg). 

”När man använder SKB slipper man vibreringsverktyg.” 
(Tomas Kullberg). 

”Ingen vibrering, det blir tystare. Och slippa jobba för 
mycket.” (Per Ödborn). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 10 visar hur säkerheten på arbetsplats 
ökar vid användning av SKB. Bilden tagen 
av Kamal Alwan från KAVALJEREN- projekt i 
Täby centrum.  
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3.4 Arbetskraftbesparingar 
Man får många besparingar när man gjuter med SKB. Yrkesarbetarna och kostnader minskar grundlig 
både för före- och för efterarbetning jämfört med traditionell betong.  

Totalkostnader är lägre vid användning av SKB än konventionell betong därför att man inte behöver 
vibrera, då behöver man färre betongarbetare vilket leder till lägre arbetskostnader.  Man kan styra 
arbetstiden p.g.a. kortare gjuttiden. Detta kan utföras om man planerar noggrant och på rätt sätt 
(Simonsson, 2000). 

Arbetserfarna personalen var överens om SKB- besparingar, deras uttalanden finns nedan. 

 ”Ja, behöver inte lika mycket folk om man gjuter med SKB och bättre arbetsmiljö blir det då man tar bort 
vibreringen.” (Ebbe Rosell). 

”Man kan spara 2/3 av gjutkostnaderna i arbetskraftens kostnader. Vid brokonstruktion minskar 
kostnader med 5-15% när man använder SKB. Platschefen vid ett broprojekt sa att vi har hantverkare 
ändå och det spel ingen stor roll i kostnader. Men jag tycker att det faktiskt kostar deras tid, de kunde 
t.ex. förbereda till nästa gjutning eller börja armera om projekt med flera broar istället för att stå och 
vibrera, det är helt onödigt arbete. Man kan spara mycket om man planerar på rätt sätt men det beror 
på projektet också.” (Peter Simonsson). 

”Man kan spara yrkesarbetare genom att dela arbetet och minska arbetstid, då kan man spara både tid 
och pengar.” (Mats Emborg). 

”Ja, när man använder vanlig betong behöver man tre stycken, en som håller pumpslangen, en som 
väger av höjden (laser) och en som rakar ut betongen. Men när man använder SKB behöver man bara en 
person som håller pumpslangen och en som väger av höjden.” (Per Ödborn). 

”Ja, färre behöver göra arbetet. Och det blir ett mycket mindre efterarbete, det som blir är mycket 
lättare. Ger en stor besparing.” (Sören Fredriksson). 

”Ja, absolut, man kan plocka bort minst en man, mest vid bottenplatta eller stora projekt.” (Ted Rapp). 

”Tidigare rapporter som har fokuserat på tids- och arbetsmiljöbesparingar vid användningen av SKB, har 
indikerat en arbetstidsbesparing på grund av kortare gjuttider, speciellt vid gjutning av brovalv eller 
bottenplattor och liknande konstruktioner. Det kan röra sig om upp till 30 % kortare gjuttider, 
innebärande kortare arbetsdagar, och mindre övertidsersättning för betongarbetarna, betongfabrik, 
pumpförare och betongbilschaufförer. Peter Simonsson på Trafikverket har visat att belastningsmässigt, 
så minskar tidsandelen olämpliga arbetsställningar med storleken 70 %, vid en övergång till SKB.” 
(Thomas Österberg). 

”Mindre arbetskraft. Besparing av folk beror på kvalitetsmål men i alla fall plockar man bort en person 
när man använder SKB jämfört med vanlig betong, men man tar många resurser med mottagning och 
planering och hur det fungerar. Det är glidande skala. Det är inte bara att tar bort folk.” (Kjell Wallin). 
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En respondent nämnde att det finns inga besparingar om man jämför SKB med vanlig betong.  

”Nej, det tror jag inte att det blir mindre folk utan min känsla är att man behöver samma mängd när 
man gjuter med SKB. Möjligtvis om man gjuter väggen att man kan gå och pumpa med en person istället 
för två personer i så fall där kan finnas, det beror lite på läget och applicering av pumpen. Ingen 
arbetskraftsbesparing.” (Tomas Kullberg). 

 

  
 

Bild 11       Bild 12 

Gjutning med SKB     Gjutning med vanlig betong 

Bilder 11 och 12 visar arbetskraftbesparingar när man gjuter med SKB. Bilder tagna av Kamal Alwan 
och Husam Khamees från KAVALJEREN- projekt i Täby centrum.  
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4. Komplicerade konstruktioner 

4.1 Konstruktionsutformning 
Självkompakterande betong är en vätska och den här förmågan fylla ut formar och omslutna armering 
ordentlig. Man kan gjuta avancerande konstruktioner där det är svårt att komma åt och vibrera med en 
vibreringsstav. Man kan t.ex. tanka formen underifrån, med överformsgjutning och med täta 
armeringskonstruktioner. Gjutluckor samt öppningar minskar med SKB och man kan gjuta med friare 
armering men man måste ta hänsyn till att armering inte bör vara obegränsad (Rapport nr 10, 2002) 
(Swerock, 2011) (Retelius, 2004). 

Intervjuade personaler kommer överens om att självkompakterande betong passar alla 
konstruktionsformar. 

”Konstruktioner som är svåra att komma åt att vibrera samt konstruktioner med stora volymer.” (Bengt 
Ström). 

”Framför allt att det blir lättare att gjuta upp mot tak som inte var möjligt förut. Vid höga väggar och 
trånga utrymme. I praktiken kan man armera tätare, om man ska vibrera ska man lämna öppningar för 
att komma åt att vibrera men med SKB finns en möjlighet att man kan tanka formen med betong utan 
behov av öppningar.” (Ebbe Rosell). 

”Svår konstruktion, väggar mot berg, trång armering och högre pelare.” (Kjell Wallin). 

”Alla krångliga gjutningar och alla konstruktioner som inte lutar för mycket. Alla som har mycket 
armering, speciellt fundament, ramar och bro platta.” (Mats Emborg) 

”Alla konstruktioner med väldigt mycket armering, stora passager, bottenplatta och vid hårt armerad 
brobana och kanske kan man behöva SKB vid grovarmering som ligger väldigt tätt, då måste man få 
betongen hela vägen till täckskikt, ibland är det svårt med vanlig betong.”( Mikael Hallgren). 

”Den anpassas till olika konstruktionstyper som vertikala, horisontella, slutna mm.” (Peter Billberg). 

”Alla förutom lutningar, på broar har vi lite lutning på 3 % utan problem. Betongleverantör säger att det 
klar ut 6 % speciellt vid tunnel. Man gjuter mot berg, det är enklare och bra med SKB. Det är bra med SKB 
och det är bara man vågar.” (Peter Simonsson). 

”Erfarenhetsmässigt så har runda pelare visat sig fördelaktiga att gjuta med SKB. Ytterligare exempel är 
hårt armerade betongvalv mot en bergsyta. Fler exempel är höga smala väggar och ramben, där det är 
svårt, näst intill omöjligt, att komma åt och vibrera i botten på grund av utrymmesbrist och tät 
armering.” (Thomas Österberg). 
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4.2 Vidhäftning 
Den färska betongens egenskaper påverkar vidhäftning mellan betong och betong samt mellan betong 
och armering. Materialsammansättning och tillverkningsteknik av god kvalitet och en homogen 
självkompakterande betong ger bättre vidhäftning mellan betong och armering samt i slutprodukt. Om 
det uppstår dålig vidhäftning medför att bärförmågan försämras betydligt därför är det viktigt att ha stor 
kontroll under tillverkningsprocessen och vid gjutningen (Rapport nr 10, 2002) (Betongindustri, 2012) 
(Peyman Banisy & Sarayut, 2014). 

4.3 Tvärkraftskapacitet 
Självkompakterande betong har högre skjuvhållfasthet jämfört med vanlig betong vilket innebär att den 
också har högre tvärkraftkapacitet. Undersökningen visade att styvheten för SKB är lägre än för normal 
betong och lägre vid högre viskositet än normal viskositet för SKB (Boverket, 2004) (Ahmed 
Abouhussien, 2013). 

4.4 Hållfasthet och täthet 
Hållfasthet för självkompakterande betong är högre än för vanlig betong vid samma vattencementtal 
(vct). Det är snabbare hållfasthetstillväxt på grund av SKB innehåller stora andelar av cement och 
finmaterial samt fillermaterial. Kombinationen mellan fillertillsats och flytsatsmedel ger högre 
hållfasthet och täthetsförhöjande effekter (Simonsson, 2000) (Rapport nr 10, 2002). 

Nästan hälften av de intervjuade uttalade att det inte finns någon skillnad och andra uttalade att det är 
högre för SKB än normal betong vad gäller hållfastheten och tvärkraftkapacitet. 

”SKB kan ha alla olika hållfastheter och mekaniska egenskaper, precis som vanlig betong.” (Peter 
Billberg). 

”SKB är bättre hållfasthet på grund av högre andel finmaterial.” (Peter Simonsson). 

”Har inga siffror som stöder mitt uttalande, men jag är av den uppfattningen att både hållfasthet och 
tvärraftskapacitet är högre jämfört med den motsvarande konventionella betongen med jämförbar 
cementhalt och vattencementtal.” (Thomas Österberg). 

”Högre hållfasthet beror på hur högt det modifierade vct (vattencementtal) är, men för att utnyttja det i 
design är inte helt enkelt och att utnyttja den genom att ha minskning av krympning men kanske spelar 
det inte så stor roll på grund av högre tryckhållfasthet så det balansera.” (Kjell Wallin). 

”Det innebär att tvärkraft och andra egenskaper (krypning, krympning o.s.v.) är likvärdiga som vanlig 
betong.” (Mats Emborg). 

”Lika vid rätt utfört. Men vid dåligt blandat och utförande sämre.” (Bengt Ström). 

”Det är ingen skillnad i hållfasthet och tvärkraftskapacitet mellan SKB och vanlig betong” (Ebbe Rosell). 

”Det är ingen skillnad, de har samma hållfasthetsklass.” (Mikael Hallgren). 
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5. Genomförande av studier 

5.1 Intervjuer 
Metoderna som har använts för att utföra detta arbete var genom litteratur, webbsidor och intervjuer 
som har genomförts med experter, entreprenörer, leverantörer, tillverkare och forskare om 
självkompakterande betong. Nedan finns en lista som visar de personer som vi har intervjuat och ställt 
frågor. Tabellen beskriver varje persons uppgift, när vi hade besöket eller mailet och på vilket sätt fick vi 
svaren. 

Namn Företag  Befattning Tid Genomföring 
Tomas 
Kullberg 

Svenska 
Byggnadsarbetareförbundet 

Arbetsmiljökunnig 06/05/ 2014 Besök 

Ebbe Rosell Trafikverket Beställare 07/05/ 2014 Besök 
Ted Rapp Sverige Byggindustri Entreprenör 09/05/ 2014 Besök 
Kjell Wallin Projektengagemang Entreprenör 13/05/ 2014 Besök 
Per Ödborn JM Entreprenör 14/05/ 2014 Besök 
Mats Emborg Betongindustri Tillverkare 14/05/ 2014 Besök 
Peter 
Simonsson 

Trafikverket  Forskare/Beställare 16/05/ 2014 Besök 

Mikael 
Hallgren  

Tyrens Konstruktör 16/05/ 2014 Besök 

Peter Billberg Consolis Group Material 
Development Centre 

Tillverkare  12/5/ 2014 Email 

Jan Kling Trafikverket Beställare 12/5/ 2014 Email 
Sören 
Fredrikson 

Galaxen bygg AB Arbetsrehabilitering 8/5/ 2014 Email 

Thomas 
Österberg 

Svevia AB Entreprenör/ 
Arbetsmiljökunnig 

22/5/ 2014 Email 

Bengt Ström NCC Entreprenör/ 
Betongkonsult 

18/5/ 2014 Email 

Romuald 
Rwamamara 

Cementa  Forskare  4/6/ 2014 Email 
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5.2 Resultat och analys  
Analysen som denna rapport främst bygger på är intervjuer med personer som fått svara på frågor om 
de skäl som visar den låga användningen av SKB. De har även givit förslag för att lyfta fram användning 
av SKB på platsgjutning. Vissa av respondenterna konfirmerade att SKB har många fördelar vad gäller 
arbetsmiljö och konstruktion jämfört med konventionell betong.  

De positiva effekterna är att SKB ger möjligheter till bra betongytor, hanteringmässigt enklare och god 
utfyllnad av form, förutsatt att betongen är rätt proportionerad.  Den leder till att arbetsprocessen blir 
enkel och effektiv. Dessutom minskar den arbetsskador, belastningarna på dem som skall utföra arbetet 
och ger vinst på lång sikt.  

Det finns en paragraf i arbetsmiljölagstiftningen som anger att den mest miljövänliga och tillgängliga 
produktionsmetoden skall användas i samband med uppförandet av byggnader och andra 
byggnadsverk.  

Den låga användningen av SKB är på grund av framför allt priset. Utöver det finns negativa effekter som 
höga formtryck vid väggjutning med snabb stighastighet och veckbildning. Till detta kommer problem 
med formläckage, samt problem med separerad betong.  Osäkerheten hos entreprenörer p.g.a. tidigare 
misslyckanden medför att de inte använda SKB, men under de senaste 3 – 4 åren har dessa risker 
minskat. 

För att uppnå mindre misslyckanden bör kunskapsnivå ökas hos leverantörer och entreprenörer. 
Gjuttekniken och hanteringen på plats av SKB är ett område där det finns brister och därför måste 
kunskapen höjas.  Forskningar kring SKB vad gäller arbetsmiljö och ekonomiska fördelar behöver göras, 
om inte annat för att uppmärksamma beställare, entreprenörer och myndigheter på fördelarna.  

Ett steg framåt är att CBI tar ledningen till att utbilda platschefer att använda SKB på rätt sätt eftersom 
beställare tyvärr inte kan tvinga konstruktörer och arbetsplatschefer att använda den men det gäller att 
övertyga dem. 
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5.3 Slutsats och diskussion 
Att lyfta fram de arbetsmiljömässiga och konstruktiva fördelarna med SKB var syftet med detta 
examenarbete. Målet är att utnyttja de arbetsmiljömässiga fördelarna för att höja produktiviteten, 
förutom att öka kunskapen om de skäl som leder till den långsamma utvecklingen av användningen. 

Det andra kapitlet handlar om bakgrunden till SKB och metoden för att tillverka en bra produkt på ett 
enkelt sätt, samt de fördelar som kan utnyttjas som ett resultat av dess användning, liksom några av de 
egenskaper som behöver ytterligare uppföljning och kontroll. Att öka medvetenheten bland 
arbetstagarna på arbetsplatsen och i processen att överföra produkten har också berörts i detta avsnitt. 

Att förbättra arbetsmiljön är en stor del av projektet och behandlas kapitel tre. Där har vi främst förlitat 
oss på intervjuer och litteratur för att ge en större bild av de skador som kan undvikas genom 
användning av SKB. Inte bara med tanke på att förbättra arbetsmiljön, utan också på samhället. Det är 
många arbetare lämnar arbeteslivet tidigt på grund av kroniska skador som kostar samhället mycket. 
Dessutom kan fysiskt skadade utveckla psykisk sjukdom på grund av sin oförmåga att engagera sig i 
annat arbete. I denna del berörs de faktorer som påverkar arbetsmiljön och hur man undviker problem 
genom att använda SKB istället för vanlig betong. Förutom den ekonomiska vinst som kommer igenom 
användning av SKB. 

För att höja kunskapen om hur man kan utnyttja SKB inom konstruktion, behandlar kapitel fyra vissa 
speciella konstruktionsegenskaper. Genom omfattande provning visade sig SKB vara bättre än vanlig 
betong vad gäller vidhäftning, tvärkraft, hållfasthet och täthet. SKB ger även nya möjligheter att gjuta 
mot överform och andra komplexa former. Detta kapitel baseras också på intervjuer och 
litteraturerstudie. 

Svaret från intervjuer med entreprenörer, tillverkare, forskare, beställare samt arbetsmiljökunniga 
påpekar att vill man öka användning av SKB framför allt lyfta fram arbetsmiljöfördelarna. Genom att 
använda SKB kan man minska arbetsskador och belastning, minska ljudexponering för omgivningen och 
öka säkerheten på arbetsplats. Utöver det finns ekonomiska vinster. Men de har också påpekat att 
priset spel stor roll vid den låga användningen av SKB. 

Förslag till fortsatta studier 

Ett förslag till hur fördelarna med arbetsmiljö och konstruktiva aspekter skall kunna utnyttjas bättre är 
att hitta en enkel metod för att sprida information om självkompakterande betong.  
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Bilagor 

A. Frågeställningar 

1. Vilka positiva och negativa tekniska effekter (samtliga) erhålls när man använder 
SKB? 

2. Varför har vi så låg användning av SKB och hur kan vi öka användningen? 

3. Kan man uppnå arbetskraftsbesparing när man använder SKB? 

4. På vilka sätt erhålls bättre arbetsmiljö med SKB? 

5. Kan arbetsmiljölagstiftningen användas för att påverka användningen av SKB? 

6. Vilken inställning har fackföreningar till SKB? 

7. Påverkar tillverkaren kundens val av betongstyp? 

8. Hur stor del av tillverkarens betongvolym är SKB? 

9. På vilket sätt påverkas produktion och pris vid tillverkning av SKB? 

10. Behöver kunskapsnivån kring SKB ökas och i så fall vilka kunskaper? 

11. Behövs det mer forskning för att lyfta fram fördelarna med SKB, både vad gäller 
tekniska och arbetsmiljömässiga fördelar? 

12. Vid vilka konstruktioner anser ni att SKB är bättre än traditionell betong? 

13. Vilken tvärkraftskapacitet och hållfasthet har SKB jämfört med vanlig betong? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



B. Intervjuer och svar 

 

Tomas Kullberg Svenska Byggnadsarbetareförbundet Arbetsmiljökunnig 06/05/ 2014 Besök 
1- De positiva effekterna framför allt är hanteringsmässigt enklare, det är inte lika tunga 

arbete man slipper vibrera, man har inga efter jobb med dem i själv gjutögonblicket och 
den flyter ut på annat sätt när man pumpar upp den. 
De negativa effekterna framför allt att man måste ha väldigt tät formar för att den flyter 
ut och kan bli tunga efter skada, att man måste lagalapp lite mer än förut beror på hur 
konsistensen är efter jobbet när formen riven och att den är färdig, det blir mer med 
gjutformen.     

2- Ja, det mest troligt är ju prisfråga. SKB är dyrare att köpa in, den egentligen största 
delen. Det finns inget motstånd till den hanteringmässigt och enklare men vi tjänar inget 
tid på den när vi gjuter med SKB. Vi behöver lika mycket folk när man jobbar med SKB 
jämför med vanlig betong där finns ingenting och då bli lite dyrare process på den för att 
skaffa.  
Det första att öka användning är att faktiskt prisbilden är likavärde oavsett om den löpar 
vanlig betong kontra SKB borde vara samma pris, det skulle öka användning av SKB. 
Betong tillverkare kan styra detta genom att lägga pris på den. Ju mer som efterfråga 
efter SKB ju blir den bättre och kommer mer på marknaden och prisbilden sjunker. 

3- Nej, det tror jag inte att det blir mindre folk utan min känsla är att man behöver samma 
mängd när man gjuter med SKB. Möjligtvis om man gjuter väggen att man kan gå och 
pumpa med en person istället för två personer i så fall där kan finnas, det beror lite på 
läget och applicering av pumpen. Ingen arbetskraft besparing. 

4- Framför allt med mindre vibrationsskador (vita fingrar, försliten handled, axlar och 
problem med ryggen) på individen, lättare hantering, mindre lyft, där ligger hantering på 
verktygen och sådana saker.   

5- Ja, det kan faktiskt göra och det använder man någonting som heter belastnings 
ergonomi, i den förskrift och hävda man den så ska arbetsgivare förebygga så att man 
inte hamnar i röd zon när det gällerbelastnings ergonomi och då kunna hävda att 
vibration vid betong för att minska vibrations skador för individen. 

6- Det är bra system men tyvärr det är för litet där har vi skulle ha mer, det är inte så 
många bolag som driver, vi tycker att det är bra sen vet att inte funkar överallt. Om det 
skulle vara 70 % av SKB, det ska vara bra för oss. 

7- Nej, jag tror inte att tillverkaren påverkar kunden utan det är prisbilden som avgör, bara 
om tillverkaren säger att de ligger på samma pris då skulle kunden köpa SKB. Jag tror att 
kunden har krav på hållfasthet, täthet och kanske SKB inte klara de kraven. 

8- Det vet jag inte faktiskt, det beror på tillverkaren. 
9- Det blir lättare hantering och slut pris skall bli samma, man vinner ingen vinst i 

produktionsmässigt. Tidsmässigt, man vinner inte heller, det tar ungefär samma tid när 
man gjuter med vanlig betong kontra nya. När man använder SKB där det alltså 
arbetsmässigt finns en vinst där man slipper vibreringsverktyg, det man kan vinna är att 
kunna jobba efter 65 åldern. 

10- Jag tror att man skulle försöka komma ut och använda SKB, då behöver man faktiskt 
redovisa vinsterna, de mänskliga faktorerna att man inte behöver vibrera. 
Kunskapsmässigt är samma sak när man gjuter fyra meter uppåt utan att då få successivt 

 
 



som man gjuter med andra traditionella, den delen är inte förändrat. 
11- Nej, jag tror inte behöva göra forskningar på det utan att man behöva göra reklam på 

det. Man behöver belysa vilka fördelar, den är en bra produkt redan idag. Man behöver 
bara få ut den. 

12- I alla konstruktioner oavsett om det är bjälklag eller en vägg eller pelare men självklart är 
det framför allt bra för tät armering och för trångt utrymme.  

13- Den tekniska delen kan jag inte. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Ebbe Rosell Trafikverket Beställare 07/05/ 2014 Besök 
1- Den positiva är att man slipper vibrera. Det är väldigt mycket buller från vibreringen till kring 

boende, om man bygger bostäder eller sjukhus och försöka bygga tyst där kan man använda 
SKB. I praktiken kan man armera täta, om man ska vibrera ska man lämna öppningar för att 
komma ut vibrera men med SKB finns en möjlighet att man tanka formen av betong utan behov 
av öppningar. De negativa tekniska effekterna är att den kräver mycket egenskaper och den är 
en känslig betong på något sätt. Dessutom tycker vi att det finns en stor risk med hantering att 
den misslyckas och kommer att riva konstruktion. Den där diskussionen hamnar nu att SKB inte 
är stabil, kan separera och misslycka med gjutning som blir massa gällande med tidplana 
förskjutningar, kostnader och riva om och det är stora ekonomiska grejer i betong gjutning.   

2- Den låga användningen är p.g.a. att den är fortfarande oroligt för att den var instabil för 10 år 
sen som många gjutningar som misslyckades. Andra situationer är också om platschef inte har 
stora marginaler i eget arbetssituation. Användningen ökas genom att de avgörande av 
betongen tror att den är stabil och öka kunskapen. Beslutet ligger med platschef om han vill 
eller bestämma att använda SKB. 

3- Ja, behöver inte lika mycket folk om man gjuter med SKB och bättre arbetsmiljö blir det då man 
tar bort vibreringen. 

4- Inget svar 
5- Jag tror att seriösa företagen bör jobba med arbetsmiljö utan att arbetsmiljöverket komma dit 

och peka på att arbetsmiljön är dåligt. Arbetsmiljö får inte bli dålig om det finns enklare sätt att 
göra den bättre. Om det finns en möjlighet att gjuta utan vibreringsproblem borde man göra 
det. 

6- Ingen aning om fackförening 
7- Det beror på vad man har för servicenivå och hur aktiva är de processen eller kommunikation 

mellan kunden och tillverkare, förtroende mellan varandra. 
8- Inte mycket koll på den. 
9- Jag skulle tro att traditionell betong är lite dyrare i total kostnaden än SKB eftersom man 

behöver mindre folk, inte behöva vibratorer tills och med hämtning och lämning kostar också 
någonting. Det är väldigt ofta när man vill göra stora förbättringar inom produktion så sparar 
man massa pengar, de ofta går åt samma hål, det är arbetsmiljö förbättring genom att använda 
mindre energi så sparar man pengar. 

10- Det är vanligt eftersom det finns många handlingar som arbetare eller platschef behöver veta 
mer om det. De allmänna kunskaperna om SKB hos personer kan fattas så den prioriteten är att 
sprida sig kunskaper om den mer. Kunskapen är inte svår för att det inte finns så stor skillnad ur 
dimensionering än vanlig betong. 

11- Jag är inte säker att det behöver mer forskningar utan att det behövs känna mer inom bygg 
branschen. 

12- Framför allt att det blir lättare att gjuta upp mot tak som var inte möjligt förut. Vid höga väggar 
och trånga utrymme. 

13- Det är ingen skillnad i hållfasthet och tvärkraftskapacitet mellan SKB och vanlig betong. Den 
stabilitet eller separering som sitter i vägen att den ökas användningen på framtiden. 

 

 

 
 

 



 

Ted Rapp Sverige Byggindustri Entreprenör 09/05/ 2014 Besök 
1- Man slipper vibrera betongen och det är ett moment som är problematisk för dem som jobbar 

med betongen, de förstör i händerna (vita fingrar) eller får problem med handlederna och 
sådant så att de slipper den biten är väldigt positiv. Det är tungt arbete när man gjuter med 
vanlig betong vid användning av bask då slipper man den med SKB. Nackdelen är de som gör 
betongen är inte lika duktiga över landet, det är kanske lite bättre. Det finns risk att man får en 
betong som inte riktigt flyter ut som man ska ha och det kanske man behöver vibrera lite ändå 
för flytten och här finns risk att separera och stenar faller i botten så det är viktig är en rätt 
sammansättning. Jag tror att den är mycket känsligare d.v.s. man måste bli mycket snabbare och 
skydda den i många fall så man inte ska ha vatten avgång och fukthärdning måste ske så snabbt 
för att undvika plastisk krympning och sprickor eller annat problem som kan komma efter en 
timme. 

2- Jag tror att en del negativt var i början inte riktigt bra och jobba med, stationerna kunde inte 
riktigt få till betong så jag hört i alla fall på vissa platser, lägre utbildning av yrkesarbetarna. Det 
är en konservativ bransch och kanske man vågar inte använda något nytt. Man måste utbilda 
eller informera om det. 

3- Ja, absolut man kan plocka bort minst en man mest vid botten platta eller stora projekt. 
4- Det kan låta mycket (hög ljudnivå) när man vibrerar betongen. Använder man SKB slipper man 

vibrerings ljud och det bli tystare på arbetsplatsen. 
5-  Det vet jag inte, men det är möjligt att man gå och lag stifta. Jag tror att det är svårt för 

arbetsmiljö lagstiftning att gå in och lagstiftaer om en viss produkt, det är lite gran konkurrens 
begränsad om man säger. Jag tror att det är tveksam faktiskt däremot vill man generallt vad 
gäller vibrering kanske ha vissa begränsningar t.ex. man får inte vibrera hur länge som helst utan 
man måste byta person för att minimera tid att hålla på med den kanske.        

6- Ingen aning 
7- Jag skulle tro att de föreslå som alternativ kanske. Det beror också på hur duktiga är de med att 

blanda produkten. Men jag antar att det är dyrare än vanlig betong. 
8- Ingen aning. 
9- Ingen aning. 
10- Behöver ökas genom att förstå fördelen med SKB. När man pratar om kontroll på arbetsplatsen, 

det bör vara viktig att man får information om SKB, framför allt arbetsplatser personal, de som 
jobbar med gjutning som borde ha kunskap om SKB och även arbetsledarna som styr den här 
kontrollen. 

11- Det tycker jag att öka forskningar. 
12- Vid bottenplatta för att det slipper minst en person. Man kan säga också vid väldigt hårt 

armerade konstruktioner där man vet att betongen flyter ut, det kan vara svårt att komma åt 
och vibrera vid väldigt mycket armering, trånga armering och vid anläggningsprojekt mer kanske 
bro. 

13- Det är inte skillnad tror jag, det armering som styr. 
 

 

 

 

 
 



Kjell Wallin Projektengagemang Entreprenör 13/05/ 2014 Besök 

1- Det beror på både material teknik och utförande teknik. Material teknik: mycket högre basta 
volym och har mindre sten storlek (max 16mm) vid tillverkning av SKB. Den negativa kan inte 
använda sten storlek mer än 16mm eftersom det sjunker ner även om större stenar har lägre 
basta volym och det minskar krympning och krypning. SKB har mycket fina material som ökar 
risken för plastisk krympning således det behöver mer kompetens. Den positiva är SKB homogen 
produkt. Utförande teknik: man måste ha kompetens och erfarenhet för att kunna arbeta med 
SKB, betong måste behandlas på rätt sätt och således krävs provtagning på arbetsplats när 
betongen kommer från fabriken på grund av det är oftast bli styvt och behöver tillsättas 
flytmedel. 

2- Det är dyrt för att det är mycket filler material, konstruktions krav, gjut problem och separation 
inom husbyggnad och anläggning och på grund av risker är det så lågt användning (både risk 
kalkyl och ekonomiska kalkyl). Nu är det hemskt bra med SKB eftersom man lägger ner 
bearbetning. Det börjar lite lågt tills hittar man det dags formen.  

3-  Mindre arbetskraft. Besparing av folk beror på kvalitets mål men i alla fall blockar man bort en 
person när man använder SKB jämfört med vanlig betong, men man tar många resurser med 
mottagning och planering och hur det fungerar. Det är glidande skala. Det är inte bara bort folk. 

4- Det blir tystare, den minska fysiska satsen men i alla fall beror på arbetet. Man slipper vita 
fingrar vid vibrering. 

5- Ja, om man skulle kunna lagstifta bort användning av vibratorer med betvingade regler och 
samhället ska ta över ansvara för lämpligt och använda olika material som uppfylla tekniska 
kraven. Ja, det är svårt och säga att lagstifta bort dessa saker och det beror på materialet 
egenskaper är ju inte jämförbar fullt ut kanske i alla angelägen och det saknas mer forskning vad 
gäller material parameter, krympning och krypning fullt ut i praktik. 

6- Jag kan inte svara på 
7- Ja, det kan vara mot bägge håll, tillverkare är bra på det och det andra håll beror på vilken 

omsorg och arbetsinsats man utför på planering stadiet och i gjutstadiet. 
8- Jag har ingen uppfattning. 
9- Produktion och pris. Ja, mer material som filler ju det kostar mycket pengar och har också 

kostationsgraden som måste tillverkaren räkna på liksom för ekonomi i varje enskild produkt 
från sin ekonom. Man kan leverera en perfekt produkt men det kan vara dyrare om det ger 
ekonomiska fördelar. 

10- Kunskapsnivå måste flytta fokus på produktion till provtaggning, verifiering av betong. 
11- Ja, lyfta fram fördelarna, som sagt det skulle behöva egentligen, om man kommer åt 

arbetsmiljövägen eller om man går på andra vägen för att forska fram ny teknik som gör 
materialet mer stabilt och användbar eftersom det har inte hänt så mycket om material tekniska 
de senaste 15 år utan det är samma bistånd princip och samma problem vad gäller tidsberoende 
egenskaper, hur konistensen ser ut i tiden och variationen i konsistensen vid tillverkning.    

12- Svår konstruktion, väggar mot berg, trång armering och högre pelare. 
13- Högre hållfasthet beror på hur det modifierad(vct), men för att utnyttja det i design är inte helt 

enkelt och att utnyttja den genom att ha minskning av krympning men kanske det spelar inte så 
stor roll på grund av högre tryckhållfasthet så det balanserad.   
 
 

 
 

 
 



Per Ödborn JM Entreprenör 14/05/ 2014 Besök 
1- Det positiva att man slippa vibrera plus det är lättare att jobba med och flyta ut, jämför med 

vanlig betong måste man raka ut och sedan vibrera och det är tyngre att jobba med sådan 
betong. Den negativa är formen måste vara tätt och inte få större hål för att den flyttar ut, och 
gjutformen ska klara det aktuella formtryck, det ska inte vara så stor skillnad. 

2- Vet inte, men på JM använder de SKB på alla valv. SKB är lite dyrare därför använder den inte så 
mycket och nackdelen är att man får luftblåsor när man gjuta vägg när man riva formen dagen 
efter ser man blåsor. 

3- Ja, när man använder vanlig betong behöver man tre stycken en som håller pumpen slangen, en 
som väga höjden(laser) och en som raka ut betongen. Men när man använder SKB behöver man 
bara en person som håller pumpen slangen och en som väga höjden. 

4- Ingen vibrering, det blir tystare. Och slippa jobba för mycket. 
5- Ja, att tala om arbetsmiljöfördelar. 
6- Ingen aning 
7- Ja det kan men oftast är det kvalitet och pris som styr kunden. Slutprodukten blir det samma 

nästan men SKB är dyrare än vanlig betong. Det är egentligen skillnaden mellan SKB och vanlig 
betong är att SKB är lättare att arbeta med(lättare för gjut och mindre för ljud) men slutresultat 
är det samma. 

8- Ingen aning. 
9- Ingen aning 
10- Flera ska använda den så att de tycker att den är bra. 
11- Det är klart att forskningarna är bra för att tydliga göra fördelarna. Man kan säkerställa kvalitet 

att inte separera att man inte får så massa luft och alltid går förbättra produkten. 
12- Valv, golv och skalväggar (man gjuter mellan skivorna), skalväggar är det blandning av 

prefabricerad och platsgjutning. 
13- Det är samma, konstruktören bestämmer kvalitet men arbetschef bestämmer konsistensen 

antingen SKB eller vanligbetong. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Mats Emborg Betongindustri Tillverkare 14/05/ 2014 Besök 
1- Den flyter bättre (flytbarhet), man kan gjuta mycket snabbare och med mindre personal 

(ekonomisk effekt). Tystmässigt att man gjuta snabbare och sluta tidigare (behövs inte kväll 
arbete). Det blir bättre ekonomi hos entreprenör och arbetsmiljö. Man kan få SKB i trång 
armering, kan gjuta tunnelklädnad när man vill sätta formen mot berget och man kan undvika 
hål som man får för att SKB rinner ut. Utöver detta man kan få fina ytor som kan måla på om 
man har perfekt betong. Negativ är om man gör fel, betongen är styv och inte vibrerad då får 
man på andra sidan stora blåsbildningar på ytorna. En sak man är rädd på är formtryck, om man 
fyller en form och det är väldigt lös då kan man få formtryck (hydrostatisk tryck, vatten tryck). 
Det är svårt att gjuta med stora lutningar (inte mer än 3 %) t.ex. parkeringsplats och 
badrummen. 

2- Man är rädd för att SKB är osäker formtryck, osäker för läckage (den löser så den måste vara 
täta) och bli noggrann. Man rädd på att betongen separerar därför betongen inte får för lös. Det 
är väldig känslig av vatteninnehållet vid tillverkning, i ballasten finns fukt som måste ta hänsyn 
till, man måste minska tillsättning av vatten vid blandningen. Entreprenörer tycker att den 
varierar för mycket så därför använder de inte. Öka användning genom att fortsätta tala om de 
positiva effekterna. 

3- Man kan spara yrkesarbetare genom att dela arbetet och minska arbetstid, då kan man spara 
både tid och pengar. 

4- När det blir tyst på arbetsplatsen då minskar stressen, säkerheten på arbetsplatsen blir bättre, 
man kan höra betongbilen när den kommer och undvika snubblande eller ramla. 

5- Ljudet ska inte vara högre än 80 dB eller man får inte jobba under kvällen, så i det här fallet är 
SKB bättre att använda än traditionell betong. 

6- Fackförening vill inte ha arbetare förlora sina jobb, men samtidigt vill de nå bättre arbetsmiljö. 
De vill väva ihop både. 

7- Ja, tillverkare försöker att få kunden att välja SKB genom att visa till kunden att SKB snabbare att 
gjuta och billigt i slut resultat. Utöver detta bör både tillverkaren och entreprenören göra en 
bättre affär genom att visa upp fördelarna av SKB i både ekonomi och arbetsmiljö. 

8- I Sverige ungefär 10 % platsgjutning, prefabricerad 20 %, lokalt 30 % 
9- Det är dyrare att tillverka SKB. Produktionen tar lite längre tid, det tar längre att blanda, 

personen som tar provtagning till färsk betongen kostar pengar också. 
10- Alla får reda på fördelarna med SKB. De arbetare som gjuta med SKB måste veta hur man gjuta 

den och att inte schysta betongen för lång för att den separerar. Tillverkaren måste veta hur 
man sätta samman betongen och hur mycket tillsattsmedel måste man ha i betong fabriken och 
hur ser recepten ut för att det ska vara fint ut. 

11- Det är dags att ha nya informationer om SKB 
12- Alla krångliga gjutningar och alla konstruktioner som lutar inte för mycket. Alla som har mycket 

armering speciellt fundament, ramar och bro platta. 
13- Den är konstruktiv precis som vibrerad betong. SKB har samma hållfasthet eller bättre 

hållfasthet för den samma vct än vanlig betong för att den innehåller fina partiklar. Det innebär 
att tvärkraft och andra egenskaper (krypning, krympning o.s.v.) är lika värdiga som vanlig 
betong. 

 

 

 

 
 



Peter Simonsson Trafikverket  Forskare/Beställare 16/05/ 2014 Besök 
1- Positiva är högre hållfasthet på SKB (t.ex. man blandar special C30/35 så får man en högre 

betong). Negativa att det är svårt att gjuta allt för stora lutningar, det är en teknisk aspekt som 
man måste fundera på. Man kan gjuta med 6 % lutning i Sverige och 25 % i Danmark. Den 
negativa att hända högre formtryck men kan gjuta långsammare istället om man orolig. SKB ska 
vara homogen och stenar måste inte går ner. Det är mycket rinnande betong och man vill ha 
den med tät form. 

2- På bro sidan, man rädd eftersom de har provat under de 10 år och det har varierande kvalitet 
väldigt mycket. Den varierande leder till mindre erfarenhet och mindre kontinuitet. Man tycker 
att det är dyrt och det är billigare med vibrerad betong men på långsikt är det tvärtom. 
Resultatet av användning av SKB var inte bra därför blir det lång användning av SKB. 

3- Beställaren har ansvar att öka användning av SKB, vi har arbetsmiljöansvar och vi uppmuntrar 
entreprenörer att använda SKB eftersom det är mycket bättre för arbetsmiljö. Öka användning 
av SKB genom att man jobbar mycket med det för att öka erfarenhet och undvika de dåliga 
resultaten. 

4- Man kan spara 2/3 av gjutkostnaderna av arbetskrafternas kostnader. Vid brokonstruktion 
minskar kostnader med 5-15% när man använder SKB. Platschefen vid ett broprojekt sa att vi 
har hantverkare ändå och det spel ingen stor roll i kostnader. Men jag tycker att det faktiskt 
kostar deras tid t.ex. de kunde förbereda till nästa gjutning eller börja armera om projekt med 
flera broar istället för att stå och vibrera, det är helt onödigt arbete. Man kan spara mycket om 
man planerar på rätt sätt men det beror på projektet också. 

5- Det finns många fördelar, slippa vibrering och då får man inte vita fingrar och naturligtvis ljudet, 
det är väldigt låg ljudnivå med SKB. Det är tyngre arbete när man står och lyfta vibratorstav. Det 
bli bättre med arbetssäkerhet särskilt med ljudet när det minskar bli lättare att prata och slippa 
stressen, inte så mycket sladdar så man kan undvika att snubbla eller ramla på grund av detta. 

6- Inget svar. 
7- De är rädda för att handverkarna ska förlora sina jobb men samtidigt vill de ha så bra 

arbetsmiljö. Men de folken ska behövas göra andra saker men det är lite svårt kan man säga.   
8- Tillverkaren kan påverka kundensval av betongen men det är inte lätt men entreprenören våga 

ta till sig den här tekniken eftersom det inte är nytt. 
9- 8 % av fabriksbetong är SKB i Sverige. 30 % i Stockholm jämför med Danmark har 30 %. 

Arbetstiden minskar när man gjuta med SKB om man planerar på rätt sätt. De totala 
kostnaderna minskar och kan uppnå arbetskraftbesparing. 

10- CBI bör utbilda alla platschefer att använda SKB på rätt sätt eftersom trafikverket och beställare 
tyvärr inte kan tvinga konstruktörer och arbetsplatschefer att använda den men det gäller att 
övertyga dem. Man behöver utbildas med fördelarna av SKB man måste förstå att arbetsmiljö 
att det är farligt och kostar samhället så mycket pengar, många som går på pension tidigt. 
Utbildningen och erfarenhet genom praktiken är både viktiga för att öka användning av SKB och 
minska arbetsmiljömässiga effekter.   

11- Nej, det behövs inte. 
12- Alla förutom lutningar, på broar har vi lite lutning på 3 % utan problem. Betongleverantör säger 

det klar 6 % speciellt vid tunnel. Man gjuter mot berg, det är enklare och bra med SKB. Det är 
bra med SKB och det är bara man vågar. 

13- SKB är bättre hållfasthet på grund av fin material. Vanlig betong har gradering 8-16 mm sten 
storlek, material 0-8 mm och cement. SKB har gradering 8-16 mm sten storlek, material 0-8 mm 
och filler, det är olika. Det blir mer packat och då blir hårdare. 

 

 
 



 

 

Peter Billberg Consolis Group Material Development Centre Tillverkare   Email 
1- Det finns inga negativa tekniska aspekter avseende användande av SKB. Fördelarna är många, 

förutsatt att betongen är rätt proportionerad, god utfyllnad av form och ingjutning av armering 
och ingjutningsgods, bra ytor och möjlighet att gjuta komplexa strukturer. 

2- Inom Prefab industrin används SKB mycket redan idag. Men för platsgjutna konstruktioner så är 
problematiken relaterad till olika saker. Det finns en utbredd osäkerhet om vilket formtryck som 
uppstår Men kanske oftare relaterar problemen till varierande konsistens hos levererad betong. 
Detta skapar bekymmer för mottagaren. Det sistnämnda bottnar i att SKB generellt är svårare 
att tillverka och leverera inom ramen för uppställda krav. Den är känsligare och man måste 
bland annat ha koll på ballastens finhet och fukt. Men mångakan det trots allt, så det är inte FÖR 
svårt. Det är bara enklare att tillverka och leverera vanlig betong. Vad som behövs för ökad 
användning är kompetenta beställare och entreprenörer som kan specificera SKB rätt och som 
kan planera så att fördelarna kommer fram också rent ekonomiskt. Myndigheterna kan ju gärna 
trycka på och premiera användning av SKB eller kanske föreskriva användning av SKB. Om 
trycket på leverans av SKB ökar från beställarhåll så kommer betongleverantörerna snabbt lära 
sig hantera tillverkningen och erhålla den behövliga kompetensen och erfarenheten. 

3- Ja, absolut! Om man planerar arbetet rätt så kan man uppnå det. 
4- Ingen vibrering av betongen behövs vilket i sig är mycket bra för arbetsmiljön. Arbetsplatsen blir 

tystare och därmed också säkrare. 
5- Förmodligen, men det vet andra bättre än jag. 
6- Vet ej, men den bör definitivt vara positiv. Friskare och i mindre grad utslitna arbetare är väl en 

viktig sak fackföreningarna bör ha i fokus. Ingen behöver bli arbetslös pga. SKB-användning, men 
arbetsuppgifterna blir andra (trevligare) än tidigare. 

7- Förmodligen bara om kunden inte är kompetent nog att själv välja rätt betong. 
8- Frågan bör ställas till respektive betongtillverkare. Inom Strängbetong använder vi SKB till all 

tillverkning av element utom till hål däck (där istället en jordfuktig betong används). 
9- Betongen blir aningen dyrare per m³ men det sparar man enkelt in om man planerar för 

produktionen så att den anpassas till SKB. 
10- Som sagt, beställares och entreprenörers, och varför inte också myndigheters kunskapsnivå bör 

öka. När trycket på betongtillverkarna ökar så ökar snart deras kunskapsnivå också. Och när 
detta sker är kommer användningen att bli avsevärt högre än idag. 

11- Mycket kunskap finns om materialet SKB, såväl om dess färska som hårdnade egenskaper. Se 
bara inom RILEM där flera kommittéer utförligt behandlat frågor som beständighet, mekaniska 
egenskaper och formtryck (jag leder själv kommittén om formtryck). Men forskning kring just 
arbetsmiljö och ekonomiska fördelar vid användning av SKB tycker jag absolut behövs, om inte 
annat för att öppna upp ögonen på beställare, entreprenörer och myndigheter. 

12- I stort sett alla. Ni måste veta att SKB inte är en enda typ av betong. Den anpassas till olika 
konstruktionstyper som vertikala, horisontella, slutna mm. 

13- SKB kan ha alla olika hållfastheter och mekaniska egenskaper, precis som vanlig betong. 
 

 

 

 
 



 

 

Jan Kling Trafikverket Beställare  Email 
1-  Inget svar 
2-  Inget svar 
3-  Inget svar 
4- Sannolikt betydligt minder fysiskt belastande för de som ska utföra arbetet. 
5- Ja, enligt arbetsmiljölagen (1977:1 160) 3 kap. 2§ ska: Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som 

behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. En utgångspunkt ska 
då vara att allt sådant som kan leda till ohälsa eller olycksfall skall ändras eller ersättas så att 
risken för ohälsa eller olycksfall undanröjs 

6-  Inget svar 
7-  Inget svar 
8- Inget svar  
9-  Inget svar 
10-  Inget svar 
11- Ja, sannolikt samt att den fördelaktiga ergonomin med metoden ”marknadsförs” av alla 

”intressenter”. 
 

Sören Fredrikson Galaxen bygg AB Arbetsrehabilitering  Email 
1- De positiva effekterna är at belastningen på axlar, armar, ben och ländrygg är mycket mindre 

nästan ingenting jämfört med vanlig betong även de som är mycket flyt i. Kvalitén ökar i och 
med att man måste vara noggrannare med formar, så tätheten blir större i och med det så är 
ytorna bättre, mindre spackling efter gjutning. Det blir ofta mindre med bilning efter och 
därmed mindre belastning med vibrationer. Ända negativa är att det är dyrare och formsättning 
tar längre tid. 

2- Ofta har byggbolag kontrakt med viss betong leverantörer som inte tillhanda håller SKB. 
Kostnaden är viktig för företag i dag, man ser ofta inte hela biten. Man tycker ofta att det gamla 
sättet är bäst provar ej något nytt även om SKB ej är nytt. 

3- Ja färre behöver göra arbetet. Och det blir ett mycket mindre efterarbete det som blir är mycket 
lättare. Gör en stor besparing 

4- Mindre vibrationer vid gjutning och mindre belastning för hela kroppen därmed även vid 
efterarbete. Buller minskar också mycket. 

5- Ja för att påvisa att vissa arbetsmoment blir lättare. 
6- De har en bra inställning till SKB mindre skaderisk. Det här med att det tar bort arbetstillfällen 

inte är relevant. De vill ha friska och bra medlemmar! 
7- Ja till viss del de pratar alltid för sin egen vara, inte konkurrents vara. 
8- Kan inte svara. 
9- Kan inte svara. 
10- Ja den behövs utbildning för att visa fördelar med att använda SKB. 
11- Ja för att kunna visa vad man vinner med SKB.( Kostnadsbesparingar) 
12- Kan inte svara. 
13- Kan inte svara. 

 

 
 



 

 

Thomas Österberg Svevia AB Entreprenör/ Arbetsmiljökunnig  Email 
1- Vad beträffar egenskaperna i färskt tillstånd, så erhålls en avsevärt lägre flyt-gräns-spänning och 

en lägre viskositet, även om denna inte skiljer sig radikalt från ”vanlig” vibrerad brobetong. 
Dessa egenskaper resulterar i ett mer vätskelikt beteende i samband med pumpning, men med 
en förhållandevis hög viskositet (om betongen fortfarande är homogen). Undersökningar av 
formtryck pekar på ungefär lika stora formtryck som konventionellt vibrerad betong, vid 
jämförbara stighastigheter. I hårdnat tillstånd är tryckhållfastheten avsevärt högre, vid 
jämförbara cementhalter och vattencementtal, jämfört med traditionellt vibrerad brobetong.  
Undersökningar av motståndet mot diffusion av vätska och gaser i betongens porsystem har 
visat på en större täthet hos självkompakterande betong, förmodligen beroende på att mängden 
finpartiklar är högre i denna typ av betonger och att detta ger ett finmaskigare nät av 
mikroporer. 

2- Under de första åren av 2000-talet förekom det flera misslyckanden i form av formhaverier (på 
grund av högt formtryck), förmodligen beroende på höga stighastigheter. Till detta kom problem 
med formläckage, samt problem med separerad betong, där ett tjockt lager av pasta och luft 
hamnade överst i gjutetappens yta. Dessa misslyckanden skapade en osäkerhet hos 
leverantörerna av SKB, under tidigt 2000 – tal, i kombination med en skepsis hos 
entreprenörerna mot SKB. Men, glädjande nog verkar det som om, under de senaste 3 – 4 åren, 
har dessa problem minskat, och jag har faktiskt inte hört något om havererade formar i samband 
med gjutningar med SKB under de senaste åren. En annan hämsko har varit priset. Backar man 
ca 13 - 15 år bakåt i tiden så kostade en SKB – brobetong mellan 150 och 250 kronor mer per 
kubikmeter, jämfört med en konventionell dito. Detta innebär att det inte fanns något 
ekonomiskt incitament att använda SKB i gjutetapper där det var förhållandevis enkelt att 
komma åt att vibrera/kompaktera betongen med konventionella metoder. Endast i gjutetapper 
med slutna formar, med hög armeringstäthet, eller gjutetapper om delvis omgärdas av berg, har 
det visat sig lönsamt med SKB trots prisskillnaden. Tyvärr har aldrig, så vitt jag vet, SKBs positiva 
inverkan på arbetsmiljön värderats i form av vinster i form av minskad sjukfrånvaro, och 
förtidautträde från arbetsmarknaden på grund av kroniska led- och muskelbesvär, mm. Men 
utvecklingen går åt rätt håll. Prisskillnaden har sjunkit efterhand och är i dag nere på en nivå 
motsvarande ca 80 -120 kronor mer per kubikmeter. Detta borde borga för en ökning av andelen 
SKB inom anläggningsbyggandet framledes. 

3- Tidigare rapporter som har fokuserat på tids- och arbetsmiljöbesparingar vid användningen av 
SKB, har indikerat en arbetstidsbesparing på grund av kortare gjuttider, speciellt vid gjutning av 
brovalv eller bottenplattor och liknande konstruktioner. Det kan röra sig om upp till 30 % kortare 
gjuttider, innebärande kortare arbetsdagar, och mindre övertidsersättning för betongarbetarna, 
betongfabrik, pumpförare och betongbilschaufförer. Peter Simonsson på Trafikverket har visat 
att belastningsmässigt, så minskar tids-andelen olämpliga arbetsställningar med storleken 70 %, 
vid en övergång till SKB. 

4- Samma svar på fråga 3. 
5- Det lär finnas en paragraf i arbetsmiljölagstiftningen som anger att den mest miljövänliga och 

tillgängliga produktionsmetoden (metoderna) skall användas i samband med uppförandet av 
byggnader och andra byggnadsverk, exempelvis broar. Denna paragraf verkar emellertid inte 
tillämpas i samband upphandlingen av bygg-entreprenader. 

6- Såvitt jag vet, positiv. 
 

 



7- Om det härmed avses betongtillverkaren-leverantören, så är min erfarenhet, att denne vanligtvis 
inte påverkar beställaren-entreprenören, utan det är byggaren-entreprenören som efterfrågar 
speciella kvalitéer. 

8- Vet ej, men jag skulle kunna gissa på ca 15 % inklusive Prefab-sektorn 
9- Oftast innebär det inga större förändringar i produktionen, jämfört med konventionell betong, 

om betongfabriken är någorlunda modern. En datorstyrd fabrik, med kapacitet att dosera och 
blanda tre olika tillsatsmedel, och minst ett tillsatsmaterial, förutom cement, är vad som krävs. 
Rent prismässigt handlar det om något högre dosering av flytmedel och i praktiken även tillsats 
av en filler, vanligtvis kalkfiller. Merkostnaderna skulle jag vilja uppskatta till ca 50 – 75 kronor 
per kubikmeter. 

10- Enligt min åsikt måste kunskaperna bli större om hur platskontrollen av levererad betong skall 
utföras på ett relevant sätt. Detta inkluderar även på plats bedömningen av gjutegenskaperna 
hos en anläggnings SKB. Gjuttekniken och handhavandet på plats av SKB är ett annat område där 
det finns brister och där kunskapen måste öka. 

11- Återigen, så anser jag att det som behövs nu är fokusering mot utförandet av gjutningen, 
arbetstekniken och kontrollen av levererad produkt. Hur skall man utnyttja denna innovation 
(SKB) på ett optimalt sett på byggplatsen och samtidigt ha en bra kontroll på att den levererade 
produkten uppfyller de krav som ställdes i upphandlingen av produkten. 

12- Erfarenhetsmässigt så har runda pelare visat sig fördelaktiga att gjuta med SKB. Ytterligare 
exempel är hårt armerade betongvalv mot en berg yta. Fler exempel är höga smala väggar och 
ram ben, där det är svårt, näst intill omöjligt, att komma åt och vibrera i botten på grund av 
utrymmesbrist och tät armering. Plana bjälklag och bottenplattor är ett bra exempel på ett 
användningsområde där husbyggnads SKB har använts frekvent under en längre tid. 

13- Har inga siffror som stödjer mitt uttalande, men jag är av den uppfattningen att både hållfasthet 
och tvärraftskapacitet är högre jämfört med den motsvarande ”konventionell” betong med 
jämförbar cementhalt och vattencementtal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Bengt Ström NCC Entreprenör/ Betongkonsult  Email 
1- Under förutsättning att Betongen är rätt sammansatt för sitt ändamål så ser jag endast positiva 

effekter, som bättre packning, möjligt att gjuta konstruktioner som rent fysiskt är svårt att 
genomföra med vanlig vibrerad betong, jämförbart med injektering. 

2- högt och man marknadsförde denna betong som den stora problemlösaren vilket inte vart 
kundens upplevelse i många fall, kunden fick många gånger vara försöksobjekt för leverantören 
som inte hade kunskaper och resurser att utveckla sin produkt med rätt sammansatt material. 

3- Ja 
4- Minskad utsatthet för vibrationer, statisk belastning och ljudexponering för omgivningen. 
5- Ja och den används idag men man måste vara säker på att produkten SKB verkligen håller 

samma eller bättre egenskaper som vanlig betong. ( det som hänt är att det har uppstått skador 
som blivit kostsamma att åtgärda) detta på grund av att leverantören ej har levererat en riktigt 
förprovad SKB och/eller fel hantering på arbetsplatsen. Vilket visar att man inte har den kunskap 
som krävs hos leverantör och kund. 

6- Troligtvis positiv, men fråga fackföreningen 
7- Positivt genom att leverera en produkt som uppfyller kunden och beställarens krav, men det 

gäller att tillverkaren ställer krav eller tillgodoser kundens behov av utbildning för att hantera 
och utföra mottagningskontroll. 

8- Lyssna med tillverkare. 
9- Lyssna med tillverkare. 
10- Kunskapsnivån behöver ökas. Hos leverantören kunskaper att åstadkomma bra rörlighet och att 

styra uppethållande tiden, Tixotropi och hydratationsbindning. Kunden har behov att öka 
kunskaper i mottagningskontroll innan man släpper i form och även kunskaper om gjutsätt. Allt 
för att minska risken för misslyckande. 

11- Ja det behövs framförallt att man hittar metoder och arbetssätt som ger 100 % bra resultat. 
12- Konstruktioner som är svåra att komma åt att vibrera samt konstruktioner med stora volymer. 
13- Lika vid rätt utfört. Men vid dåligt blandat och utförande sämre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Romuald 
Rwamamara 

Cementa  Forskare   Email 

1. Positiva effekter är att SKB ger möjligheter till bra betongytor, bättre fyllnad i tät armerade 
konstruktioner, bra utfyllnad i slutna och trånga formar, goda gjutresultat i geometriskt 
avancerade konstruktioner. Negativa effekter är att det svårt att hålla jämn konsistens på 
leveranserna, den färdiga betongytan uppvisar ibland blåsor, veckbildning och flammighet, risk 
för höga formtryck vid väggjutning med för snabb stighastighet, svårt att använda SKB vid tjocka 
plattor och bjälklag, med mer än en gjutpall. 

2. Låg användningen av SKB beror delvis på hög priset och det är svårt att hålla jämn konsistens på 
leveranserna.   

3. Arbetsprocessen blir effektivare och belastningarna på dem som utför arbetet minskar d.v.s. 
färre mantimmar. Vibreringens hälsorisker försvinner, vilket bör ge lägre ohälsotal och friskare 
betongarbetare. Det blir oftast mindre efterarbete och ger lägre kostnader för utrustning. 

4. Vid gjutning med SKB behöver inga vibratorer användas för att kompaktera betongen. Detta 
innebär att ett tungt arbetsmoment försvinner. Risken för vibrations- och förslitningsskador 
minskar. En annan fördel är en betydligt lägre ljudnivå. 

5. ? Inte säkert, lagstiftningen kan inte användas som industriprodukt marknadsförenigen. 
6. Jag vet inte, jag har aldrig frågat vad dem tycker om SKB användning. 
7.  Absolut, det går att marknadsföra sin produkt. 
8. Uppskattningsvis kring 10 till 15 %. 
9. SKB är dyrare än traditionell betong och på grund av priset mindre entreprenörer vill använda 

SKB och det påverkar hur mycket tillverkaren kan producera. 
10. Det är bara marknadsföring som behövs. 
11. Ja, absolut. Målsättningen bör vara att hitta lösningar som ytterligare förbättrar den 

självkompakterande betongens egenskaper. 
12. Gjutning med självkompakterande betong lämpar sig särskilt väl vid följande gjutsituationer: 

Svårgjutna konstruktioner, tunnel linning, gjutningar med upprepningseffekt, gjutningar där 
vibrering ger olämplig arbetsställning, tunna pågjutningar på vertikala ytor. 

13. Genom att SKB ha högre hållfasthet bör också betongens självuttorkning vara något större. 
Mätningar har visat att man oftast får något snabbare uttorkning med SKB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Mikael Hallgren Tyrens Konstruktör 16/05/ 2014 Besök 
1. Positiva när vi har mycket armering och vid trång armering och smala utrymme. SKB har en 

positiv att den är täthet betong och då får man bra hållfasthet och E-modul. Det kan vara 
negativ på ett sätt om man inte får den feedback som konstruktör. Betongen fyller ut formen 
och det här blivit högre hållfasthet och mycket högre draghållfasthet också. När vi räknar 
armeringen på vissa delar då är miniarmeringen som är baserat på draghållfasthet. SKB är mer 
krävande betong. det ställer högre krav på de som använder SKB. Negativa är utförande sidan. 
Den har en negativ effekter som är att SKB väldigt känslig. När man gör fel i utförandet vid 
proportionering av SKB när man gjuter och det kan skapa problem. Man lyckas inte med 
proportionering att en betong som inte håller ihop bra och får man separation. 

2. De barnsjukdomar som hade i början kan vara en sak och det kan vara att SKB är dyrare ska det 
leda till låga användningen. Och i många konstruktioner finns det ingen anledning att använda 
SKB eftersom det fungerar att använda vibrerad betong och det bli billigare, snabbare för att 
tillgången av SKB eller leverera SKB är inte lika stor som kan leverera normal betong. Den som 
vill gjuta med SKB måste ha högre kompetens och det finns kompetens krav för tillverkare och 
de som gjuter med SKB.   

3. JA 
4. Man slipper momenten med vibrera betongen, bli lätt arbete och mindre arbetsskador på 

yrkesarbetarna. Konstruktör har arbetsmiljö ansvar. Vi ritar saker som kan utföras inom 
rammen för arbetsmiljö. 

5. Konstruktör har arbetsmiljö ansvar. Vi ritar saker som kan utföras inom rammen för 
arbetsmiljölagstiftning. Ingen aning om hur lagstiftning påverkar användning av SKB. 

6. Ingen aning. 
7. Det skulle jag tro. Jag vet industri eller leverantör t.ex. Swerock marknadsföra alla sina 

produkter och SKB som positiv och bra. Vilka problem kan man minska särskilt vid stora eller 
bra projekt, diskussionen ligger fram att vilken betong använder man. Konstruktörer är inte 
ansvariga att ange att det ska vara SKB eller inte med hänsyn till byggregler utan vi säger att 
den hållfastheten ska uppfylla den exponering klassen(beständighet). 

8. Ingen aning. 
9. Det är inte så mycket skillnad eftersom det inte finns teknisk anledning, bara kanske arbetsmiljö 

anledning. 
10. Ja absolut, konstruktörer i allmänhet behöver kanske veta mer om SKB men även 

entreprenörer bör veta också och yrkesarbetarna. 
11. Självklart. 
12. Alla konstruktioner med väldigt mycket armering, stora passager, botten platta och vid hård 

armerad brobanan och kanske behöva SKB vid grovarmering som ligger väldigt tät då måste få 
betongen hela vägen till täckskikt ibland är det svårt med vanlig betong. SKB fördrar inte vid 
platta på mark eller industrigolv där väldigt stor med gles armering, dessutom har vi att man 
inte vill ha för hög draghållfasthet när betongen krymper och den är löst någonstans då spricker 
betong när spänningen uppnår draghållfasthet, då behöver det mer armering för att klara den 
sprickkraften och det innebär att SKB har högre draghållfasthet och det innebär att SKB 
behöver mer armering och det är inte lätt att ta SKB på grund av tekniska perspektiv. 

13. Det är ingen skillnad, det har samma hållfasthet klass. Det hög hållfasthet är negativt för att det 
faktiskt kräver mer armering för sprick armering. I brottgränstillståndet är hög hållfastheten är 
alltid bra. SKB har en bra beständighet och SKB har en snabb hållfasthet utveckling 
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