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Sammanfattning 

När betongkonstruktioner gjuts kan det tidsmässigt vara mer eller mindre svårt för 
byggföretag att förhålla sig till en stighastighet på 0,5 m/h vid höga motgjutningar. 
Detta leder ibland till en önskan hålla en högre stighastighet och därför kan det vara 
av intresse att undersöka vad en för hög stighastighet kan ha för effekter på 
gjutresultatet. 

Examensarbetet utförs på uppdrag av Peab Anläggning AB i Umeå i syfte att 
undersöka hur betongkvalitén påverkas av en för hög stighastighet. Undersökningen 
utgörs av en litteraturstudie där befintlig information inom ämnesområdet tagits 
fram och sammanställts. Resultatet kan användas som underlag för fortsatt forskning 
inom ämnesområdet.  

Resultatet visar att en för hög stighastighet har tendens att orsaka sättsprickor i 
betongen. Sättsprickor kan vara upp mot 5 mm breda. Krav på maximala 
sprickbredder i konstruktioner i utsatt miljö är max 0,4 mm. En för hög stighastighet 
kan även medföra oönskade porer och kanaler i betongen. Sättsprickor kan vara av 
betydelse för betongens täthet, vilket i sin tur påverkar kvalitéparametrarna på ett 
eller annat sätt.  

Undersökningen avslutas i en diskussionsdel där egna slutsatser dras samt att 
eventuella felkällor presenteras och förslag till ett fortsatt arbete inom område.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

When pouring concrete constructions can it be temporally more or less difficult for 
construction companies to relate to a climb of 0.5 m/h at high concrete constructions. 
Sometimes this leads to a wish of keeping a little higher rate of climb and therefore it 
may be of interest to examine what a to high rate of climb may have effects on the 
cast result. 
 
The examination is commissioned by Peab Anläggning AB in Umeå and refers to how 
the concrete quality is affected by a to high rate of climb. The examination is of a 
literature review where existing information on the subject has been developed and 
compiled so it also can be used as a basis for further research in the area. 
 
The results shows that a high rate of climb has the tendency to cause cracks in the 
concrete manner which can be up to 5 mm wide. The requirements on maximum 
crack widths in structures in exposed environment are maximum 0.4 mm. A high rate 
of climb may also lead to the formation of unwanted pores and channels in the 
concrete which can be of importance for the density of the concrete. These cracks can 
in turn affects the quality parameters on one way or the other. 
 
The investigation ended in a conclusion part where own conclusions drawn in the 
work are exposed, potential sources of error and proposals for further examinations 
in the same area.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Förord 

Examensarbetet är det avslutande momentet för få en examen vid programmet 
högskoleingenjör inom byggteknik vid Umeå universitet. Mitt examensarbete går ut 
på att undersöka och sammanställa befintlig information på hur en för hög 
stighastigheten vid betonggjutning påverkar betongkvalitén. Examensarbetet är 
utfört åt företaget Peab Anläggning AB, under perioden 24/03 - 2015 till 05/06 2015. 
Undersökningen handlar om hur betongkvalitén avseende: hållfasthet, permeabilitet 
och täthet, beständighet och slitstyrka påverkas av en för hög stighastigheten vid 
gjutning. 

Ett stort tack till personalen på Peab Anläggning AB som lät mig sitta på deras kontor 
i Umeå och skriva mitt examensarbete. Jag vill även tacka min handledare på Peab, 
Joakim Vikberg, som föreslog ämnet till examensarbetet och gav mig en fot in på 
Peab. Joakim Vikberg ska även ha ett tack för ett stort stöd och för en väldigt bra 
kommunikation via mail. Ett tack går även till min handledare Emma Enevold på 
Umeå universitet för ett utomordentligt engagemang via mailkontakt och möten.  

Slutligen så vill jag tacka mina klasskamrater som bidrog till att göra dessa tre år på 
universitetet till en av de roligaste tiderna i mitt 21-åriga liv!  
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1. Inledning 

 
Här presenteras undersökningen för läsaren och undersökningens bakgrund, syfte 
och avgränsningar beskrivs.  

1.1 Bakgrund 

Peab har i intresse att undersöka hur betongkvalitén påverkas av betongens 
stighastighet, eftersom att stighastigheten vid höga gjutningar bestämmer hur fort 
gjutningen tar. Ett arbete beställts i form av en teoretisk undersökning av hur en för 
hög stighastighetens påverkan på betongkvalitén.  

Trots krav som finns beroende på vilken betongsort som används kan det ibland vara 
tidsmässigt svårt att förhålla sig till stighastighet som är 0,5 m/h vid höga 
motgjutningar. Undersökningen ska bland annat därför ta upp vilka effekter som en 
för hög stighastighet har. Resultatet ska redovisas i en litteratursammanställning.  

1.2 Frågeställning 

Hur påverkar en för hög stighastighet betongkvalitén? 

1.3 Syfte och mål 

Syftet med examensarbetet är att sammanställa och utvärdera dokumentation på hur 
en för hög stighastighet påverkar betongkvalitén. Betongkvalitet är en 
sammanfattning på egenskaper som den hårda betongen har. De parametrar som ska 
undersökas är betongens: hållfasthet, permeabilitet och täthet, beständighet och 

slitstyrka. Definition av betongparametrarna görs senare i rapporten. 

Målet med projektet är att presentera hur en för hög stighastighet kan påverka 
betongkvalitén samt utvärdera detta.  

1.4 Avgränsningar 

 Undersökningen är endast av en litteraturstudie. Tester, i den omfattning som 
krävs för att kunna dra relevanta slutsatser i fråga, var inte möjliga inom 
ramen för denna undersökning. 

 Ingen specifik betongsort kommer att undersökas.   
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2. Genomförande 

 
2.1 Val av forskningsmetod 

Enligt (Andersson och Borgbrant, 1998) finns det 4 huvudtyper av forskningsmetoder 
vid skapande av en rapport. Dessa 4 forskningsmetoder är:  

 Förändringsinriktad forskning 
 Utvärderande forskning 
 Teori- och modellbyggande forskning 
 Utprövande forskning    

Forskningsmodellen som används vid denna undersökning är utvärderande 

forskning vilket innebär att ta fram befintliga kunskapskällor och sedan utvärdera 
dessa till egna slutsatser (Andersson, Borgbrant, 1998). Vilket i detta fall är hur en för 
hög stighastighet vid gjutning påverkar betongkvalitén. 

2.2 Metod för datainsamling 

Under hela undersökningens gång har datainsamling skett parallellt med inläsning av 
redan befintligt material. Undersökningen inleddes med att göra en kravspecifikation 
som ställde krav på vad som skulle arbetas fram samt en projektplan som planerade 
undersökningens process från start till slut. När kravspecifikation och projektplanen 
var färdigställda fortsattes undersökningen med en informationsinsamling av 
vetenskapsteorier och forsknings inom valt ämnesområde.  

De främsta källorna i hela undersökningen har varit Sveriges Byggindustrier (2013), 

Burström (2007), Betonghandbok Material (1994) och Betonghandbok 

Arbetsutförande (1992). Dessa källor har granskats och jämförts mot varandra i stora 
delar av projektet och de är i hög grad eniga om projektområdet. Fler källor har även 
tagits med i beaktning och jämförts med information för att reliabiliteten av 
projektets källor ska höjas ytterligare.    

2.2.1 Litteraturstudier  

Betonghandbok Arbetsutförande (1992) och Betonghandbok Material (1994) 
återfinns båda i andra examensarbeten med inriktning mot betong i det digitala 
vetenskapliga arkivet DIVA. Sveriges byggindustrier (2013) och Byggnadsmaterial 

(2007) är kurslitteratur som använts i bygg- och anläggningskurser på Umeå 
Universitet. Övriga källor kommer från internet, främst från leverantörer som är 
verksamma inom området betong.  

2.2.1.1 Dokumenterad information av betong   

Olika typer av dokumentation av betong som material har studerats, både 
information från litteratur i form av böcker och på nätet samt offentlig information 
från leverantörers hemsidor. 
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2.3 Projektets pålitlighet 

Källorna i rapporten har olika publiceringsår från tidigt 90-tal till sent 2010-tal. 
Majoriteten av källorna är genom kritiskt granskande eniga angående fakta på 
samma forskningsområden. Några delar av undersökningen har kompletterats med 
nyare källor för att ge större pålitlighet.     

Största delen av informationen som studerats har tagits från litteraturen nämnd i 
avsnitt 2.2 Metod för datainsamling. Dessa fyra böcker är till stor del eniga om fakta 
som tagits upp i undersökningen vilket styrker pålitligheten. Information från 
leverantörers hemsidor har bidragit till att styrka reliabiliteten. Nackdelen med att 
använda information från leverantörer är att information som är ogynnsam för 
försäljning kan döljas eller inte alls nämnas.  
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3. Teori 
 
I denna del kommer bakgrundsinformation om det aktuella området att kartläggas. 
Detta för att ge läsaren de bakgrundskunskaper som behövs för att kunna tolka 
resultatet som sedan utvärderas i diskussionskapitlet.  

Kapitlet börjar med en beskrivning av betong och dess uppbyggnad för att kunna 
introducera läsaren till byggnadsmaterialet. Därefter följer två avsnitt som förklarar 
de centrala begreppen gjutning och stighastighet samt hur sprickor bildas. Slutligen 
så definieras begreppet betongkvalité och vilka parametrar som ska undersökas i ett 
eget avsnitt.  

3.1 Betong  

Betong är idag ett av de viktigaste byggnadsmaterial och används vid många olika 
typer av byggnationer. Betong har en bra beständighet, formbarhet samt hållfasthet. 
Betong används till stor del som stommaterial i bärande konstruktioner där nötnings- 
och fuktangrepp kan vara är stora. Exempel på sådana konstruktioner är broar, 
vägar, dammar, tunnlar, fasader och husundergrunder. 

Idag är betong ett mycket aktuellt byggnadsmaterial eftersom att betongen oftast 
levereras som ett ”råmaterial” till arbetsplatsen och därför kan den slutgiltiga 
produktens egenskaper som form och kvalitet påverkas väldigt mycket. (Burström, 
2007). 

3.1.1 Uppbyggnad 

Betong är ett material som består av ballast, cement och vatten. Utöver det används 
eventuella tillsatsmaterial och kemiska tillsatsmedel för att ge betongen speciella. 
Dessa material blandas och bildas en formbar massa som styvnar och får tillslut en 
hållfasthet av värde.  

 

Figur 3.1.1.1 Betongens uppbyggnadsdelar.  

Blandningen av cement, vatten, luft och eventuella tillsatsmaterial kallas för 
cementpasta och blir det lim som binder ihop sten och sandkorn. Därför kallas även 
cementpasta för bindemedel. Cementpastan i sig är finporös, påverkas i högre 
utsträckning av fukt och temperaturförändringar än ballast samt har även lägre 
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hållfasthet. Hållfastheten är då en orsak till varför mängden ballast vill maximeras 
samt minimera mängden cementpasta i betongen. Normalt består ballast andelen 
mellan 65 och 75 % av betongen.    

3.1.2 Ballast 

Ballasten är bergmaterial som exempelvis sand, grus, makadam, singel, granit och 
gnejs. För att få en betong med goda egenskaper (i både färskt och hårdnat tillstånd) 
ska ballasten innehålla partiklar med olika kornstorlek från några hundradels 
millimeter till flera centimeter. Det skulle vara omöjligt att styra en betongs 
egenskaper om ett material skulle tas direkt ifrån ett grustag och använda som ballast 
utan att dela upp det i kornstorlekar.  

Kornstorlekarna inverkar på många av betongens egenskaper till exempel mängden 
cementpasta som behövs för att betongen ska behålla samma konsistens. Beroende 
på storlek och mängd av olika partiklar som används som ballast behövs en viss 
mängd cementpasta för att omsluta de ytor som ska limmas ihop. Finns det då för lite 
cementpasta mellan partiklarna kan det leda till att partiklarnas ytor får kontakt med 
varandra och friktionskrafter uppstår.    

Kornstorlekarna avgör vilken beteckning partiklarna får där: 

- Filler: ≤ 0,125 mm  
 

- Finmaterial: ≤ 0,25 mm  

 

- Sand: ≤ 4 mm  

 

- Fingrus: ≤ 8 mm  

 

- Sten: > 8  

Sten kan vara både singel och makadam där singel är okrossat bergmaterial 
med rund kornform och makadam är krossat bergmaterial. 

3.1.3 Cement 

Cement är det vanligaste bindemedlet i Sverige. Man skiljer på hydrauliska 

bindemedel och icke hydrauliska bindemedel. Hydrauliska bindemedel hårdnar 
genom att reagera med vatten och härdar både i luft och i vatten, cement är ett 
exempel på ett hydrauliskt bindemedel. Hos ett icke hydrauliskt bindemedel krävs 
koldioxid för att det ska härda.  

3.1.4 Vatten 

Vattenkvalitén kan påverka betongens hållfasthet och beständighet. Dock ställs inga 
höga krav på det vatten som ska användas till betong utan en tumregel är att allt 
drickbart vatten är användbart till betong. Saltvatten bör undvikas, men kan dock 
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användas till enklare betongarbeten. För betong med mycket armering bör endast 
sötvatten användas. 

3.2 Vattencementtalet 

Betongens täthet och hållfasthet bestäms till stor del av vattencementalet (Sveriges 
byggindustrier, 2013) enligt ekvation 1, vct, som är en kvot av mängden vatten i 
förhållande till mängden cement. 

                      ��� = ��                                                                                                         Ekvation 1 

Där 

W = mängd blandningsvatten [kg], [kg/� ] eller [liter/� ]  

C = mängd cement [kg] eller [kg/� ]   

Beteckningar enligt Burström (2007). 

3.3 Gjutning 

När gjutning ska ske blandas först betongens delmaterial i en betongblandare tills en 
likformig massa erhålls. Därefter måste gjutningen ske inom några timmar innan 
betongen börjar stelna. Inom den tiden måste betongen placeras i formen och fylla ut 
den att den även omsluter armering och annat ingjutningsgods. För att därefter få 
tillräcklig bearbetning och arbeta bort större luftporer och håligheter vibreras 

betongen.  Vibrering sker i form av formvibrering eller stavvibrering. Stavvibrering 
innebär att en vibratorstav sticks ner i betongen och dras sakta upp när betongen 
flutit ihop. Efter det sticks staven ner igen på ett annat ställe i betongen och 
processen upprepas tills betongmassan har vibrerats. För golv eller vägbeläggningar 
kan vibration ske med hjälp av en vibratorbalk som dras över betongytan. 
Vibreringen gör även att betongen tillfälligt blir mer lättflytande och mer lättarbetad.  

Självkompakterande betong är även framtagen som inte kräver någon vibrering.  

3.4 Stighastighet och formtryck 

 

Med stighastighet menas den hastighet i m/h som betongen stiger lodrätt i formarna 
då gjutning sker. Stighastigheten i vertikala formar har stor påverkan på sidotrycket 
som uppstår i formväggarna och måste bland annat anpassas till formens hållfasthet 
(Betonghandbok, Arbetsutförande, 1992). Oftast gjuts vattentäta konstruktioner 
normalt med en stighastighet på max 1 m/h (Sveriges byggindustrier, 2013). Men hos 
betongkonstruktioner med höga krav på vattentäthet och beständighet bör det ej 
gjutas snabbare än 0,5 m/h (Svensk Byggtjänst, 2015). Högre stighastigheter kan 
förekomma vid enklare betongarbeten utan krav på exempelvis porighet, vattentäthet 
eller sprickor (Sveriges byggindustrier, 2013).  
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När betong gjuts uppstår ett tryck på form eller motgjutning. Detta fenomen kallas 
för formtryck och har enheten q = kN/m  (Konstruktionsteknik, 1985). Formtrycket 
är 0 kN/� vid betongytan men ökar med djupet. Dock nås tillslut ett maximalt tryck 
som inte blir högre för djupare del, se figur 3.4.1 (Sveriges byggindustrier, 2013). För 
flyt- och självkompakterande betong däremot gäller ett så kallat hydrostatiskt tryck, 

vilket innebär trycket ökar ända ned till formens botten. Vilket kan medföra höga 
formtryck (Swerock AB, 2008).   

 

(Bildkälla: Avén m. fl, 1985) 

Figur 3.4.1 Schematisk bild på formtryck i stödjande formar.  

Faktorerna som bestämmer formtrycket är många, men några av dem är: betongens 
stighastighet, betongens temperatur, konsistensen av betongmassan och 
betongmassans densitet (Sveriges byggindustrier, 2013, Byggforskningen, 1962). 

3.5 Sprickbildning 

Flera faktorer bidrar till att sprickor bildas och därför är det i princip omöjligt att 
åstadkomma en betongkonstruktion helt utan sprickor. Sprickor är i regel ofarliga 
och behöver ej begränsas såvida de inte får en extrem bredd som i sin tur kan ge en 
nedsatt vidhäftning och en starkt reducerad tryckzon på betongen. Grova sprickor är 
dock ett tecken på otillräcklig armering och kan bero på överbelastning eller 
felkonstruktion (Betonghandbok, Material, 1994).  

Undersökningar har visat sprickbredd upp till 0,4 mm är obetydlig för korrosion om 
ett bra täckskikt finns. Förutom att sprickor medför att korrosionen startar tidigare, 
speciellt vid sprickor som går längst med armeringen. Detta gäller både för korrosion 
av karbonatisering (vilket behandlas vidare i avsnitt 3.6.3.2.1 Korrosion beroende på 

karbonatisering) och korrosion av betong i miljö med hög klorhalt (vilket behandlas 
vidare i avsnitt 3.6.3.2.2 Korrosion beroende på kloridinträngning). I vissa fall bör 
sprickgränsen begränsas, vid; ”korrosionskänslig armering: 0,2 mm, konstruktioner 

utsatta för avisningssalter: 0,2 mm och för konstruktioner i havsmiljö: 0,4 mm” 
(citat: Betonghandbok, Material, 1994).   
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I uppvärmda lokaler inomhus med en låg relativ fuktighet kan armering inte 
korrodera, vilket innebär att sprickbredden i dessa fall inte påverkar beständigheten 
(Betonghandbok, Material, 1994). 

Socialt sett så kan sprickor enligt Betonghandboken, Material, 1994 samla upp smuts 
och bakterier som kan skapa hygienolägenheter i exempelvis restauranger eller 
livsmedelsindustrier. Sprickor i exempelvis operationssalar kan göra det svårare att 
få en steril miljö vilket möjligtvis skulle kunna påverka känsliga patienter. 

Sprickor kan även ha andra sociala effekter. Betonghandboken, Material, 1994 säger 
även att sprickor bredare än 0,3 mm på släta betongytor som betraktades på nära 
håll, kan uppfattas som störande. Förutom att sprickor är fula kan de också oroa oss 
människor att ett ras kan ske. 

3.5.1 Sättsprickor  

När betong är nygjuten sjunker betongens överyta genom en sättning som uppstår 
och som orsakas av vattenseparation. Förhindras denna sättning kan sättsprickor 
bildas när betongen styvnar. Sådana sättsprickor bildas vanligtvis 1-3 timmar efter 
gjutningen och har ofta ett regelbundet mönster (Utsi och Jonasson, 2008, 
Betonghandbok, Material, 1994, Sveriges Byggindustrier, 2013). Sprickdjupet är 
oftast litet men sprickbredden vid ytan kan bli ända upp till 5 mm stort 
(Betonghandbok, Material, 1994, Trafikverket, 2008). Sättsprickor är speciellt 
omfattande hos betong som har ett litet täckskikt (Betonghandbok, Material, 1994). 
Lämpliga åtgärder mot sättsprickor är: 

 Minska betongens vattenseparation 
 Gjutuppehåll 
 Återvibrering när sättningen slutat men betongen fortfarande kan vibreras. 

Efterbearbetning av betongytan kan stänga igen sprickor vid ytan, men inte 
alltid sprickor som finns lägre in i betongen.  
(Betonghandbok, Material, 1994, Utsi och Jonasson 2008). 
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3.6 Betongkvalitet  

Betongkvalitet är en sammanfattning för egenskaper som den hårda betongen har. 
Fyra av dessa egenskaper är: 

 ”Hållfasthet 

 Permeabilitet och täthet 

 Beständighet 

 Slitstyrka” 

(Citat: Sveriges byggindustrier, 2013). 

3.6.1 Hållfasthet  

Ett materials hållfasthet bestämts genom att låta en provkropp av materialet utsättas 
för en belastning. Denna belastning höjs sakta tills provkroppen går sönder, den 
högsta last provkroppen kan bära innan den brister kallas för brottlast (Burström, 
2007). 

Betongens hållfasthet, framför allt tryckhållfasthet, är en av de bäst klarlagda 
egenskaperna hos betong. Betongen delas in i olika tryckhållfasthetsklasser mellan 
C8/10 och C100/115 (Sveriges byggindustrier, 2013). Det första siffervärdet anger det 
högsta tryck-, i MPa, som betongklassen tål i cylinderform med 150 mm diameter och 
höjden 300 mm. Det andra siffervärdet anger det tryck en betongklass tål i en 
kubikform på 150 ��  (Esping, 2014) som har vattenlagrats. Ifall luftlagring har 
skett så ska värdet multipliceras med 0,92 (Sveriges byggindustrier, 2013). 

Cylinderhållfastheten är oftast något lägre än kubhållfastheten (Burström, 2007).  

Vattencementalet är en av de främsta faktorerna som påverkar betongens hållfasthet. 
Ju högre vct, desto lägre hållfasthet se figur 3.6.1.1. Cementtypen och cementkvalitén 
samt cementhållfastheten har även betydelse för betongens hållfasthet (Sveriges 
byggindustrier, 1994, Betonghandbok, Material, 1994).  

  

(Bildkälla: Sveriges byggindustrier, 2013)  

Figur 3.6.1.1 Samband mellan vct och tryckhållfasthet för singelbetong. 

Betong är väldigt benägen att stå emot tryckspänningar, men dock inte så benägen att 
stå emot dragspänningar. Draghållfastheten är ungefär 5 – 10 % av tryckhållfastheten 
och därför armeras betongen för att armeringsjärnen ska ta upp dragkrafterna i 
områden som utsätts av drag (Svenskbetong, 2015, Betonghandbok, Material, 1994).  
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Nämnvärt är att inte bara betongens vct påverkar hållfastheten. Studier har visat att 
en betongs hållfasthet påverkas även av dess porositet. Där en ökad porositet hos 
betongen ger en lägre hållfasthet och vice versa (Burström, 2007, Betonghandbok, 
Material, 1992). Hållfasthet och porositet illustreras i diagrammet nedan: 

 
(Bildkälla: Burström, 2007) 
Figur: 3.6.1.2 Samspel mellan betongens hållfasthet och porositet 

3.6.2 Permeabilitet och täthet 

Permeabilitet är ett materials förmåga att kunna släppa igenom en gas eller vätska 
som utsätts för tryck (Sveriges byggindustrier, 2013, Burström, 2007) alltså är det 
motsatsen mot materialets täthet. Hos betong är vattentätheten det huvudsakliga 
intresset men gastätheten kan i visa fall vara av intresse (Betonghandbok, Material, 
1994).  

För att väska ska ledas igenom ett material behövs öppna, sammanhängande porer 
och den mängd vätska som leds igenom materialet, beror förutom på trycket, på 
porfördelningen, porstorleken och porernas kontinuitet (Betonghandbok, Material, 
1994 och Burström, 2007).  

Med vattentät betong menas att betongens vattengenomströmning vid ett ensidigt 
vattentryck är så minimalt att vattenavdunstningen på den torra sidan räcker till för 
att fuktfläckar inte ska bildas på ytan (Sveriges byggindustrier, 2013, Betonghandbok, 
Material, 1994, Burström, 2007). Enligt Boverkets handbok om 
Betongkonstruktioner (Boverket, 2015) ska följande två krav uppfyllas för att en 
betong ska anses som vattentät: 

1. vct ≤ 0,60                                                                                                             ekvation 2                             
2. W ≤ 0,5 x (C + �≤0, 5+ D)                                                                                 ekvation 3 

 

Ekvation 3 har tagits fram med hänsyn tillvattenseparation för att andelen 
finmaterial i betongen ska vara tillräcklig (Betonghandbok, Material, 1994). Förutsatt 
att inte omfattande sprickor uppstår (Burström, 2007, Sveriges byggindustrier, 
2013). 
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Där 

W = vikt vatten  
C = Vikt cement �≤0, 5 = Vikt finmaterial i ballasten med kornstorlek ≤ 0,25 
D = Vikt tillsatsmaterial 

Beteckningar enligt Sveriges byggindustrier (2013). 

Normalt har svenska bergmaterial en låg permeabilitet och därför avgörs den i 
princip av bindemedlets kvalitet vid hårt tillstånd. Om cementpastan innehåller för 
mycket vatten kommer den vid hårdnat tillstånd att bli otät. Därför bör inte 
vattencementtalet överstiga 0,60 om krav ställs på motstånd mot vatteninträning. 
Nämnvärt är att vattentät betong ej garanterar att en betongkonstruktion förblir 
vattentät. Eftersom konstruktionen måste vara dimensionerad så att inte sprickor 
som försämrar betongens täthet uppstår (Sveriges byggindustrier, 2013, Burström, 
2007). Sänkt vct ger en tätare betong (Betonghandboken, Material, 1994). 

Sammanfattningsvis bestäms betongens täthet av: 

 ”vct  

 Total mängd material med kornstorlek mindre än 0,25 mm (finmaterial, cement och 

ev. tillsatsmaterial) 

 Ballastens täthet 

 Vidhäftning mellan ballast och cementpasta 

 Härdningstid 

 Efterbehandlingsinsats” 

(Citat av: Sveriges byggindustrier, 2013) 

 Även sprickor har stor betydelse (Burström, 2007, Betonghandbok, Material, 
1994),  

3.6.3 Beständighet 

Alla betongkonstruktioner påverkas på något sätt utav omgivningen och i princip kan 
betong förstöras av tre olika typer av angrepp: frostangrepp, armeringskorrosion 
och kemiska angrepp (Betonghandbok, Material, 1994, Sveriges byggindustrier, 
2013). Ett materials förmåga att stå emot nedbrytningsprocesser kallas för 
beständighet (Burström, 2007).  

Betongens beständighet påverkas även av sprickor som kan öppna upp och få vatten, 
klorider, fukt eller koldioxid att lättare tränga sig ner i betongen och nå armeringen 
(CBI, 2015).  
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3.6.3.1 Frostangrepp  

Volymen hos vattnet, som är inneslutet i betongens porsystem, ökar med 9 % vid 
frysning. När isen pressas in i betongens luftporer eller andra håligheter skapas inre 
spänningar. Längre avstånd mellan porerna ger större spänningar. Materialet brister 
när avståndet mellan dessa luftporer blir för långt och spänningarna blir för höga 
(Burström, 2007, Sveriges byggindustrier, 2013). Skadorna undviks om det finns 
tillräckligt med luftporer som kan ackumulera vattnets volymökning 
(Betonghandbok, Material, 1994).  
 
Sänkt vct innebär en mindre mängd frysbart vatten i betongen (Sveriges 
byggindustrier, 2013).     

3.6.3.2 Armeringskorrosion 

Armeringskorrosion kan ske på två sätt. Det första är korrosion initierad av 
karbonatisering och det andra är korrosion initierad av kloridinträngning. Angreppen 
kan inträffa separat eller samtidigt (Betonghandbok, Material, 1994). Betongens 
livslängd kan avgöras beroende på hur tidigt korrosionen startar. Täckskikt och vct 
har stor inverkan för livslängden av betongkonstruktioner utomhus (Sveriges 
byggindustrier, 2013, Betongkonsult, 2015).  

3.6.3.2.1 Korrosion beroende på karbonatisering innebär att luftens koldioxid tar sig 
in i betongen reagerar med betongens kalciumhydroxid, vilket gör att betongens pH-
värde sjunker avsevärt vilket gör att armeringen lättare börjar rosta (Sveriges 
byggindustrier, 2013, Betongkonsult, 2015). Kalciumhydroxid bildas när cement 
reagerar med vatten och håller betongen basisk så länge kalciumhydroxiden inte 
reagerar med koldioxid (Betonghandbok, Material, 1994, Sveriges Byggindustrier, 
2013).  
Hur fort karbonatiseringen sker beror på betongens täthet samt fukthalten i 
omgivande miljö (Sveriges byggindustrier, 2013, Betongkonsult, 2015). Lägre vct ger 
större täthet hos betongen och därmed långsammare karbonatisering. Reaktionen 
kräver dock fukt och därför kommer inte karbonatisering ske i extremt torr miljö 
(Betonghandbok, Material, 1994, Burström, 2007).    

3.6.3.2.2 Korrosion beroende på kloridinträngning innebär att betongen utsätts av en 
kloridkoncentration och när den blir nog hög börjar armeringen att rosta. Vanliga 
miljöer där detta inträffar är vid bropelare, lastkajer eller brobalkar (Sveriges 
byggindustrier, 2013, Betonghandbok, Material, 1994) speciellt om det byggs i 
saltvatten eftersom salt innehåller klorider. Betongens täthet bestämmer även här till 
största del hur hög kloridinträningen blir (Burström, 2007). Hur länge det tar för 
kloridkorrosion att starta beror på: 

 kloridkoncentrationen i omgivande miljö 
 Hur snabbt kloriderna tar sig in i betongen 
 Hur benägen betongen är att binda klorider 
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 Hur tjockt betongens täckskikt är 
 Hur hög kloridkoncentration som behövs för att starta korrosionen 

(Betonghandbok, Material, 1994) 
 Ju lägre pH-värde betongen har desto lägre klorkoncentration behövs för att 

angreppet ska starta (Sveriges byggindustrier, 2013). 

3.6.3.3 Kemiska angrepp består av tre olika typer av angrepp på betongen enligt 
Burström, 2007 och Sveriges byggindustrier, 2013:  

 Ämnen som löser upp betong. 
 Ämnen som tränger sig in och reagerar med betongen inifrån. 
 Angrepp av mjukt vatten, vatten med låg kalkhalt, som löser upp cementgelen 

vilket sänker hållfastheten och tätheten.  

Betongens förmåga att stå emot kemiska angrepp av aggressiva ämnen avgörs 
enligt Sveriges byggindustrier, 2013, Burström, 2007, Betonghandbok, Material, 
1994 av: 

 Permeabilitet, avgör hur fort angreppet sker.  
 Den kemiska uppbyggnaden hos betongen avgör vilka kemiska ämnen som är 

skadliga. 

3.6.4 Slitstyrka 

 

Slitstyrka är betongens förmåga att stå emot skada påverkad av bland annat 
trafikbelastning eller stötar (Sveriges byggindustrier, 2013) och tack vare att betong 
är så nötningståligt används den ofta vid ytor som utsätts för nötningsskador 
(Svenskbetong, 2015). Betongytans nerbrytning kan ske av hjul och föremål som 
släpas på ytan och ger en slipande effekt i form av friktionskrafter. Friktionskrafter 
kan även riva loss ballastkorn som sticker ut vid ytan. Andra typer av nötningar är 
stötkrafter riktade emot ytan från bland annat dubbdäck och isnötning, vilket kan 
slita av grövre ballastkorn (Betonghandbok, Material, 1994, Svenskbetong, 2015).   

Slitstyrka påverkas till stor del av betongens hållfasthet och därför beror den mycket 
av betongens vct och porositet (Sveriges byggindustrier, 2013, (Betonghandbok, 
Material, 1994). Ballastens kvalitet och största kornstorlek (vilket behandlas vidare i 
avsnitt 3.1.2 Ballast) har även stor betydelse för slitstyrkan samt vidhäftning mellan 
ballasten och cementpastan är av betydelse för slitstyrkan (Betonghandbok, Material, 
1992, Sveriges Byggindustrier, 2013). Ballasten är mer benägen att stå emot nötning 
än cementpastan och därför är det viktigt att betongens utsatta yta har en högre halt 
ballast (Sveriges Byggindustrier, 2013).   
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4. Resultat 

Nedan redovisas resultatet av undersökningen, hur stighastigheten påverkar 

betongkvalitén. 
 
4.1 Stighastighetens påverkan på betong 
 
Förutom höga formtryck (Swerock AB, 2011, Betonghandbok, Arbetsutförande, 1992) 
så kan en hög stighastighet medföra andra kvalitetsmässiga problem genom 
sättningar beroende på ”vattenseparation, luftavgång mot ytan och komprimerad 

luft i betongens porsystem” (Citat: Betonghandbok, Arbetsutförande, 1992).  
 
Under de första timmarna efter en gjutning pågår en sättning i betongmassan där luft 
och vatten pressas upp mot ytan, en så kallad vattenseparation (CBI, 2010, 
Betonghandbok, Arbetsutförande, 1992). Vattenseparation beror på att cementen och 
sandmaterialet inte kan hålla kvar allt blandvatten och densitetsskillnader gör att 
vattnet pressas upp mot ytan (CBI, 2010, Betonghandbok, Material, 1994, Sveriges 
byggindustrier, 2013). Separationen leder till att inre vattensamlingar bildas under 
större stenar och under armeringsstänger och där även bilda porer eller kanaler 
Dessa porer och kanaler blir senare hålrum som försämrar de egenskaper betongen 
har. Bland annat så försämrar de betongens hållfasthet, beständighet och täthet 
(Sveriges byggindustrier, 2013, Betonghandbok, Arbetsutförande, 1992) och dessa 
inre vattensamlingar inträffar speciellt när det gjuts med för hög stighastighet 
(Betonghandbok, Arbetsutförande, 1992).  
 
Detta kan i sin tur orsaka sättsprickor (vilket behandlas vidare i avsnitt 3.5.1 

Sättsprickor) (Svensk Byggtjänst, 2015, Betonghandbok, Material, 1994) i betongen 
och runt armeringsstängerna. Sättsprickor kan ge allvarliga skador på täckskiktet och 
därmed ett försvagat korrosionsskydd för armeringen samt en lägre slitstyrka för 
betongytan (Betonghandbok, Arbetsutförande, 1992, Sveriges byggindustrier, 2013). 
I avsnitt 3.5.1 Sättsprickor framgår det även att sättsprickor kan förhindras med 
förminskad vattenseparation.  

        ”Stighastigheten begränsas med hänsyn till risken för sättsprickor och 

kanalisation under horisontala armeringsstänger” (Citat: Svensk Byggtjänst, 2015).  

Att begränsa stighastigheten underlättar avgången av separationsvatten och luft i takt 
med gjutningen vilken ger en tätare och mer likformig betong. Stighastigheten måste 
dock alltid vara nog hög så att underliggande betonglager inte hinner härda mer än 
att lagren lätt kan arbetas ihop (Betonghandbok, Arbetsutförande, 1992). 
 

Slutsatsen är att en för hög stighastighet leda till sättsprickor, oönskade porer och 
kanaler bildas i betongen och runt armering (Svensk Byggtjänst, 2015, 
Betonghandbok, Arbetsutförande, 1992). 
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Nedan redovisas vilka olägenheter sättsprickor, oönskade porer och kanaler kan ha 
på betongens kvalitéparametrar:      

4.1.1 Hållfasthet 

Enligt avsnitt 3.6.1 Hållfasthet och figur 3.6.1.2 minskar betongens hållfasthet med 
en ökad porositet. Vilket innebär att bildning av oönskade porer och hålrum kan 
sänka betongens hållfasthet så att den inte klarar den last den är dimensionerad för. 
Därför kan en för hög stighastighet ha en negativ inverkan på betongens hållfasthet.  

Vct har också en stor inverkan på hållfastheten enligt avsnitt 3.6.1 Hållfasthet. Men 
enligt avsnitt 3.2 Vattencementtalet är vct endast kvoten mellan blandvatten i 
betongen och cementhalten (ekvation 1) utan hänsyn till stighastigheten.  

Stighastigheten påverkar inte betongens vct eftersom att samma mängd blandvatten 
fortfarande kommer att användas oavsett om det gjuts med för hög stighastighet eller 
inte.    

4.1.2 Permeabilitet och täthet 

I avsnitt 3.6.2 Permeabilitet och täthet nämns det att sprickor kan vara avgörande för 
betongens täthet, vilket innebär att sättsprickor kan påverka betongens täthet. Enligt 
avsnitt 3.6.2 Permeabilitet och täthet behöver ett material öppna, sammanhängande 
porer för att släppa igenom en vätska. Förutom porernas fördelning, storlek och 
kontinuitet så påverkas även den mängd vatten som släpps igenom av vätsketrycket. 
Därför kan även sprickor och oönskade porer bidra till en minskad täthet, beroende 
på hur högt vattentrycket är. 

Enligt 3.6.2 Permeabilitet och täthet ska ekvation 2 och ekvation 3 uppfyllas för att 
en betong ska anses som vattentät, där ekvation 3 framför allt har tagits fram med en 
hänsyn till vattenseparation. Det är viktigt att komma ihåg att även om ekvation 2 
och ekvation 3 uppfylls så är det ingen garanti för att en betongkonstruktion är 
vattentät eftersom sprickor, i det här fallet sättsprickor, har stor betydelse för 
tätheten enligt 3.6.2 Permeabilitet och täthet.  

I avsnitt 3.6.2 Permeabilitet och täthet nämns det att efterbehandlingsinsats av 
betongen kan påverka dess täthet. Bland annat kan sättsprickor åtgärdas via 
efterbehandling av betongytan samt återvibrering så länge betongen är vibreringsbar 
enligt avsnitt 3.5.1 Sättsprickor. Men det framgår även i avsnitt 3.5.1 Sättsprickor att 
efterbehandling av betongytan kanske stänger sprickor vid ytan men inte 
nödvändigtvis sprickor längre in i betongen.  
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4.1.3 Beständighet  

Enligt CBI i avsnitt 3.6.3 Beständighet kan sprickor öppna upp vägar ända in till 
armeringen för av vatten, fukt, klorider eller koldioxid. Vilket i sin tur kan skada 
armeringen i både karbonatisering och kloridinträngning. Skaderisken blir speciellt 
angelägen eftersom sättsprickor kan ha måtten 5 mm då maxbredden för sprickor för 
konstruktioner utomhus är 0,4 mm. Inomhuskonstruktioner i torr miljö drabbas inte 
av armeringskorrosion, vilket innebär att sprickbredd i dessa fall är oväsentlig enligt 
avsnitt 3.5 Sprickbildning.       

Täckskitets tjocklek har också inverkan på hur snabbt armeringskorrosion sker enligt 
avsnitt 3.6.3.2 Armeringskorrosion och i avsnitt 4.1 Stighastighetens påverkan på 

betong framgår det att täckskitet tar skada utav sättsprickor.  

Hur bra betongen står emot kemiska angrepp påverkas också till viss del av 
stighastigheten. I avsnitt 3.6.3.3 Kemiska angrepp framgår det att betongens 
permeabilitet och kemiska uppbyggnad avgör hur benägen betongen är att stå emot 
kemiska angrepp. Den kemiska uppbyggnaden beror helt på vilka kemiska ämnen 
som använts vid betongtillverkningen. Enligt avsnitt 3.6.2 Permeabilitet och täthet 

påverkar sprickor betongens permeabilitet och därför kan en för hög stighastighet via 
sättsprickor göra att betongen snabbare tar skada utav kemiska angrepp. Består 
angreppen av mjukt vatten så kan andra kvalitéparametrar så som hållfasthet och 
täthet skadas enligt avsnitt 3.6.3.3 Kemiska angrepp. 

Enligt Betonghandbok, Material, 1994 så kan vatten som trängt ner i sprickor öka 
risken för frostskador vid frysning då vattnet skapar ett tryck på omgivande 
betongdelar. Isen kan även glida ut ur sprickan eller ackumuleras av betongen om 
luftporer finns tillgängligt, enligt avsnitt 3.6.3.1 Frostangrepp. 

4.1.4 Slitstyrka 

Det framgår av avsnitt 4.1 Stighastighetens påverkan på betong att sättsprickor kan 
ge en försämrad slitstyrka för betongytan. Enligt Esping, (2015) så kan även 
sättsprickor orsakat av vattenseparation ge ett sämre ytskikt på betongen. 
Efterbehandlas inte ytan kan det leda till en sämre slitstyrka. I avsnitt 3.6.4 Slitstyrka 
nämns att den utsatta ytan bör bestå till största del av ballast. Hos betong som 
drabbats av vattenseparation finns risk att ballasten sjunker, vilket i sin tur också kan 
leda till en sämre slitstyrka (Esping, 2015). 

I avsnitt 3.6.4 Slitstyrka framgår det att slitstyrkan är väldigt beroende av betongens 
hållfasthet och därigenom av betongens vct och porositet. Som det redan nämns i 
avsnitt 4.1.1 Hållfasthet så påverkas ej vct av stighastigheten men porositeten gör, 
vilket i sin tur kan innebära att en försvagning av hållfastheten även kan ge en 
försvagad slitstyrka. Dock kommer inte små mängder oönskade porer att påverka 
slitstyrkan.  
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5. Diskussion  

5.1 Stighastighet och betongkvalité 

Sammanfattningsvis så har det nu klargjorts varför måste begränsa stighastigheten 
vid gjutning. En för hög stighastighet kan ge mer eller mindre konsekvenser på 
gjutresultatet i form av sättsprickor, oönskad por- och kanalbildning. Det är svårt att 
säga vilken av betongkvaliténs parametrar som drabbas hårdast av en för hög 
stighastighet. Mycket beror på vilken funktion konstruktionen har. Exempelvis, om 
det är en betongväg kanske slitstyrkan är en av de viktigaste egenskaperna. För en 
bro i havsvatten är det viktigare att göra bron benägen att stå emot 
armeringskorrosion än hos en konstruktion inomhus som inte är speciellt utsatt för 
fukt.   

Betongens täthet påverkas mycket av en för hög stighastighet med tanke på 
sprickbildning och oönskad porbildning som då kan uppstå. Sättsprickor kan bli så 
stora som 5 mm och maximala sprickbredd är 0,4 mm för många konstruktioner 
vilket kan ha stor inverkan på tätheten. Viktigt att komma ihåg är att det är näst intill 
omöjligt att gjuta en konstruktion som inte kommer att få någon typ av sprickor. 

Eftersom undersökningen skulle förklara hur betongen påverkas av stighastigheten 
så har en jämn nivå detaljerad fakta om hur kvalitéparametrarna påverkas tagits 
fram. Ett exempel är att sättsprickor kan ge försämrad slitstyrka vid betongytan, 
exakt hur har inte granskats. Den här undersökningen har gett uppfattningen att 
sättsprickor försämrar vidhäftningen mellan cementpasta och ballast. Försämrad 
vidhäftning mellan ballastkorn och cementpasta bidrar till att ballastkorn lättare slits 
av vid nötning av exempelvis fordon och betongen tar skada. Betongens täthet 
påverkas även av vidhäftningen mellan cementpasta och ballast enligt avsnitt 3.6.2 

Permeabilitet och täthet, vilket skulle innebära att även tätheten tar skada via 
försämrad vidhäftning. 

En fundering som undersökningen har gett är att i avsnitt 3.1.4 Vatten nämns att 
vattenkvalitén kan påverka hållfastheten och beständigheten, samt att det nämns att 
inga riktiga krav ställs på vattnet. Bör hårdare krav införas för att ge ännu större 
säkerhet vid gjutning? Om en för hög stighastighet används så kanske 
konsekvenserna för hållfastheten och beständigheten inte blir lika bristfälliga om 
åtminstone vattnet har bra egenskaper. 

5.2 Tidsmässig vinst   

Ekonomiskt sett så kan man säga ”tid är pengar” vilket innebär att om ett 
byggnadsprojekt avslutas snabbare än planerats har en tidsmässig vinst gjorts. Blir 
ett företag klar snabbare än väntat med ett byggprojekt kan företaget snabbare 
fortsätta med nästa projekt vilket ger en ökad vinst.  

Hur kommer stighastigheten in på detta? Är det bråttom och det gjuts snabbare än 
vad som är rekommenderat så kommer man garanterat bli klar med 
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betongkonstruktionen snabbare än väntat, speciellt om man inte är noggrann med 
vattenseparation. Företaget kan då, trots lägre kvalité på betongkonstruktionen, säga 
till byggherren att projektet är klart, få betalt och sedan fortsätta med nästa projekt. 
Efter en tid kanske byggherren inser att armeringsjärnen i konstruktionen börjar 
rosta eller att betongen inte är lika tät som lovat. Byggherren inser att en 
ombyggnation kanske måste göras som kommer kosta mer än den ”lilla” tidsvinst 
företaget gjorde av att ha för hög stighastighet.  

Ett annat exempel kan vara att en erfaren betongarbetare vet med sig att det är helt 
säkert för betongkvalitén att ha högre stighastighet än vad som rekommenderas, för 
att snabbare bli klar och göra en tidsmässig vinst. Detta leder då till att inte mer tid 
än nödvändigt läggs ned på gjutningen och företaget kan, därmed, snabbare få betalt 
och snabbare påbörja nästa projekt.  

Principen i det senare fallet gör det ännu mer intressant att fortsätta forskningen 
inom stighastighet. För att kunna räkna ut exakt hur snabbt det går att gjuta utan att 
riskera betongkvalitén (förutsatt att formen håller för formtrycket och att arbetskraft 
finns), för att göra så stor ”tidsmässig” vinst som möjligt.  

Enligt ovanstående resonemang kan denna undersökning på sätt och vis vara 
relevant för Peab. Det vill säga att företaget vet med sig vad som kan hända med 
betongen om man gjuter för fort. Det är viktigt att kunskapen om stighastigheten 
breddas, så att alla vet om ifall det går att gjuta snabbare utan att riska kvalité och på 
så sätt vinna tid.   

Går det ”offra” betongkvalité och gjuta med högre stighastighet för att spara tid? I 
avsnitt 3.4 Stighastighet och formtryck nämns att vid ”enklare” arbeten utan krav på 
exempelvis porstruktur, vattentäthet eller sprickor går det att hålla en betydligt högre 
stighastighet än 0,5 m/h. Vad som nu menas med ”enklare” arbeten är inte definierat 
i denna rapport. Men den uppfattning som undersökningen gett är att ”enklare” 
arbeten skulle kunna innebära någon mindre betongkonstruktion som exempelvis en 
mindre betongplatta till en lek- eller gäststuga.   

5.3 Sprickors sociala påverkan på människor 

Socialt sett så kan sprickor enligt avsnitt 3.5 Sprickbildning samla upp smuts och 
bakterier som kan skapa hygienolägenheter i exempelvis restauranger eller 
livsmedelsindustrier. Sprickor i exempelvis operationssalar kan göra det svårare att 
få en steril miljö vilket möjligtvis skulle kunna påverka känsliga patienter. 

Sprickor kan även ha andra sociala effekter. Betonghandboken, Material, 1994 säger 
även att sprickor bredare än 0,3 mm på släta betongytor som betraktades på nära 
håll, kan uppfattas som störande. Förutom att sprickor är fula kan de också oroa oss 
människor att ett ras kan ske. Uppfattas sprickor med bredden 0,3 mm som störande 
för människor så kan sättsprickor bli väldigt olägliga eftersom 5 mm > 0,3 mm. 
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Betongkonstruktioner som drabbats av en hårdare armeringskorrosion där både 
armering och rostfärgad avrinning är synlig är inte heller estetiskt snygg. I avsnitt 
3.6.1 Hållfasthet nämns att armeringens uppgift är att ta upp dragkrafterna som 
betongen utsätts för. Den uppfattning som undersökningen gett är att om armeringen 
skadas så kommer det leda till en sämre draghållfasthet hos betongen vilket i sin tur 
kan leda till ännu mer omfattande skador.   

5.4 Vct       

Undersökningen visar att ett sänkt vct har många positiva fördelar för betongen. 
Betongens hållfasthet ökar med ett sänkt vct enligt avsnitt 3.6.1 Hållfasthet. Det 
framgår även i undersökningen att slitstyrkan är beroende av hållfastheten enligt 
avsnitt 3.6.4 Slitstyrka och det antagande som gjorts i undersökningen är att en ökad 
hållfasthet bör ge en ökad slitstyrka. Eller, som nämns i avsnitt 3.6.3.2.1 Korrosion 

beroende på karbonatisering att ett lägre vct ger tätare betong som fördröjer 
karbonatisering.   

Sänkt vct ger en tätare betong och en mindre mängd frysbart vatten, vilket kan ses 
som en ”dubbel vinst”. Därför kan det vara av intresse att vara noga med att vct inte 
överstiger bestämmelser för en specifik konstruktion eftersom vct tydligen påverkar 
många av betongens egenskaper.  

Bara hur vct påverkar flera av betongens kvalitéparametrar visar hur de går ”hand i 
hand”. Ett annat exempel är avsnitt 3.6.3.3 Kemiska angrepp som säger att 
betongens beständighet mot kemiska angrepp kan påverka betongens hållfasthet och 
täthet. Påverkas hållfastheten ska kan det enligt avsnitt 3.6.4 Slitstyrka också sägas 
att vct kan påverka betongens slitstyrka.  

Precis som det nämns i 4.1.1 Hållfasthet påverkar inte betongens stighastighet vct 
eftersom det fortfarande används samma mängd vatten vid gjutningen oberoende av 
stighastigheten. Hade stighastigheten nu haft en inverkan på betongens vct skulle det 
innebära att ännu större noggrannhet med att inte gjuta med fel stighastighet.  

5.5 Formtryck 

Formtrycket i sig är även det ett intressant fenomen. Eftersom en högre stighastighet 
även medför ett högre formtryck skulle det vara intressant att kunna analysera hur 
formtrycket påverkar betongens kvalité. Enligt McCarthy, 2015 (CBI) så påverkar inte 
formtrycket själva betongkvalitén utan främst formen och eventuella utböjningar i 
formytan. Att inte formtrycket påverkar betongkvalitén verkar relevant eftersom 
källorna för formtryck i undersökningen endast har förklarat vad fenomenet beror på 
men inte direkt vad formtrycket har för effekt på betongen. Anledningen till varför 
formtrycket har en liten del i undersökningen är som sagt eftersom en ökad 
stighastighet ger ett ökat formtryck.  
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5.6 Slutsats 

Tabell 5.2.1 visar kortfattat av undersökningens resultat, se avsnitt 4. Resultat, hur 
respektive kvalitéparameter för betongen påverkas av en för hög stighastighet. En för 
hög stighastighet vid betonggjutning påverkar endast kvalitéparametrarna negativt.  

 
Kvalitéparameter 
 

 
Parametern försämras av en för 
hög stighastighet genom: 

 
Hållfasthet 
 

 

 Ökad porositet 

 
 
Permeabilitet och täthet 
 

 

 Bildning av sättsprickor 
 

 Bildning av oönskade porer och 
hålrum i betongen 

 
 
 
 
 
 
Beständighet 
 
 
 
 
 

 
 Bildning av sättsprickor 

underlättar inträning av skadliga 
ämnen 

 
 Försämring av täckskiktet via 

sättsprickor 
 

 Vatteninträngning via sättsprickor 
ökar risken för frostskador 

 
 
 
 
 
Slitstyrka  
 
 

 

 Minskad hållfasthet ger lägre 
slitstyrka  

 
 Bildning av sättsprickor vid 

betongytan  
 

 Nersjunkning av ballastkorn vid 
betongytan 

 
 

Den slutsats som kan dras av undersökningen är att det är viktigt att begränsa 
stighastigheten. Dels måste betongen hinna bearbetas, det måste finnas tillräcklig 
arbetskraft och kontinuerlig betongtransport samt en form som klarar av 
formtrycket. Stighastigheten måste även vara nog hög för att underliggande betong 
inte ska stelna och fortfarande kan bearbetas. Gjuts det snabbare än 0,5 m/h vid 
högre motgjutningar är det viktigt att hålla koll på vattenseparationen och att inte 
sättsprickor uppstår, för att inte riskera betongkvalité. Går det att gjuta snabbare än 
0,5 m/h utan att riskera betongkvalité kan en tidsmässig vinst göras.   
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Något som undersökningen saknar är data på vilken inverkan specifika 
stighastigheter har på en specifik betong, vilket också är ett intressant område för 
fortsatta studier i framtiden.   

Förhoppningsvis kan fortsatt forskning inom området leda till att denna ”tidsmässiga 
vinst”, utan att riskera betongkvalité, alltid kan göras i framtiden för att effektivisera 
produktionen.   

5.7 Felkällor 

Felkällor i undersökningen kan vara att viktiga källor undgåtts från datainsamling 
och därför inte kunnat lämna sitt bidrag till undersökningens resultat.  

5.8 Förslag till fortsatt arbete 

Eftersom detta endast är av litteraturstudie och en grund för fortsatta 
undersökningar inom samma område, skulle det i framtiden vara intressant om ett 
liknande arbete gjordes. I ett liknande arbete kunde en praktisk undersökning göras 
på hur betongkvalitén påverkas av olika stighastigheter. En praktisk undersökning 
skulle kunna innebära att egna formar gjuts och med olika stighastigheter och samma 
betong och resultatet redovisas utifrån det. 
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