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Sammanfattning
Betonggjutning är ett tungt moment inom byggproduktion och entreprenörer har länge använt 
betong med flyttillsats för att få en mer lättarbetad betong. Ändå har det krävts långa 
arbetspass och många tungarbetade moment. Efter lasernivellering, vibrering, slodning och 
glättning har man kunnat uppnå en yta som nästan är helt jämn. Dock ej så jämn att 
avjämningsmassa kunnat elimineras för att inte få sviktande parkett eller buktande 
plastmattor.

Självkompakterande betong (SKB), eller vibreringsfri betong som man först kallade den, 
forskades fram på 80-talet i Japan och dök upp i Sverige i slutet på 90-talet. Det är en betong 
som innehåller en flyttillsats och en så kallad filler vars gemensamma egenskaper ger en 
betong som har bibehållen homogenitet samtidigt som den fyller ut formen och omsluter 
armering endast genom gravitationskraften. SKB är ca 10-15 % dyrare än traditionell betong 
men har motiverats med framförallt minskad produktionstid, färre betongarbetare och bättre 
arbetsmiljö.

Eftersom SKB mer eller mindre är flytande så blir jämnheten mycket god. Erfarenhetsmässigt 
har ytorna blivit i det närmaste perfekta efter lasernivellering, slodning och torrslipning. Trots 
stora konstaterade arbetsmiljövinster och vetskapen om den goda ytjämnheten har AB Färdig 
Betong i Karlstad endast levererat SKB till 8 projekt sedan 1997. 

Examensarbetets syfte är att fastställa om SKB kan motiveras baserat på den goda ytjämnhet 
som kan uppnås redan efter gjutning jämfört med normalpresterande betong (NPB). 

Examensarbetet har utförts i samarbete med Skanska Sverige AB i Karlstad, som under våren 
2006 genomförde två projekt med SKB. Mätningar av ytor med SKB gjordes på Färjstad i 
Karlstad och mätningar av referensytor med NPB gjordes i Karlstad med omnejd.
Mätningarna kompletteras med intervjuer i form av erfarenhetsåterföring från dem som 
tillverkat, levererat, mottagit, gjutit och efterbehandlat betongtypen. 

De krav på ytjämnhet av platsgjuten betong som generellt tillämpas återfinns i Hus AMA 98 
och definieras som buktighet, lutning och nivåskillnad. Resultaten från mätningarna
bedömdes i enlighet med Hus AMA 98, därefter har betongtypernas mätvärden analyserats 
och jämförts.

Utifrån resultaten har bland annat följande slutsatser kunnat konstateras:

Självkompakterande betong kan vid rätt handhavande ge en yta som uppfyller kraven enligt 
Hus AMA’s krav för undergolv i klass B utan varken vibrering, slipning eller efterbehandling.

Användandet av SKB i större bostadsprojekt skapar stora förutsättningar för lägre 
totalekonomi jämfört med användandet av NPB. Detta baseras huvudsakligen på minskat 
behov av arbetskraft vid gjutning och efterbehandling av den gjutna ytan.

De bekräftade möjligheterna för förbättrad ytkvalitet redan efter gjutning kommer i framtiden 
innebära att fler entreprenörer väljer SKB.
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Abstract
Concrete moulding is a heavy moment in the building process and for a long time contractors
have used an admixture to create a concrete that is easier to handle. However many hours of 
work and heavy moments has been required. After laser levelling, vibrating, screeding and 
troweling a surface that is almost flat has been obtained. Yet not flat enough to eliminate floor 
levelling and thereby avoiding bending parquet flooring or curved plastic flooring.

Self-compacting concrete (SCC), or vibrating free concrete as it was named in the beginning, 
was developed in the eighties in Japan and showed up in Sweden in the late nineties. It is a 
concrete that contains an admixture and filler that together makes the concrete flow under its 
own weight, completely filling the formwork and achieving full compaction, even in the 
presence of congested reinforcement. SCC is approximately 10-15 % more expensive than 
traditional concrete but is motivated with faster construction times, fewer workers and an 
improved work environment.

Since SCC just about flows the resulting surface becomes almost perfect. Experience shows 
that surfaces are nearly perfect after laser levelling, screeding and dry smoothing. Despite the 
advantages of the flat surfaces and the established improvement on the work environment, AB 
Färdig Betong in Karlstad, Sweden has only delivered SCC to eight projects since 1997.

The aim of this degree thesis is to determine if SCC can be motivated based on the flat 
surfaces that can be obtained after moulding compared to traditional concrete.

The degree thesis has been performed in cooperation with Skanska Sverige AB in Karlstad, 
Sweden at their two projects with SCC in spring 2006. The measurement of SCC surfaces was 
made in Färjestad, Karlstad and reference measurements of traditional concrete was made in 
Karlstad and surroundings. The measurement have been complemented with interviews that 
present experience of producing, delivering, receiving, moulding and after treating SCC.

The requirements for on site moulding concrete surfaces that are to be followed are found in 
Hus AMA 98 and is defined as curve, rake and level variance. The result from the 
measurements are judged on the basis of the requirements.

Conclusions

Correctly performed SCC can create a surface that fulfils the requirements in Hus AMA 98 for 
a class B floor.

The use of SCC in larger housing constructions makes conditions for a lower total cost. This 
is based principally on fewer workers, faster construction times and less after treatment of the 
moulded surfaces.

The confirmed possibilities of improved surfaces after moulding should mean that more 
contractors will use SCC in the future.
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1 Inledning

1.1 Bakgrund
Betonggjutning är ett tungt moment inom byggproduktion och entreprenörer har länge använt 
betong med flyttillsats för att få en mer lättarbetad betong. Ändå har det krävts långa 
arbetspass och många tungarbetade moment. Efter lasernivellering, vibrering, slodning och 
glättning har man kunnat uppnå en yta som nästan är helt jämn. Dock ej så jämn att 
avjämningsmassa kunnat elimineras för att inte få sviktande parkett eller buktande 
plastmattor.

Självkompakterande betong (SKB), eller vibreringsfri betong som man först kallade den, 
forskades fram på 80-talet i Japan och dök upp i Sverige i slutet på 90-talet. Det är en betong 
som innehåller en flyttillsats och en så kallad filler vars gemensamma egenskaper ger en 
betong som har bibehållen homogenitet samtidigt som den fyller ut formen och omsluter 
armering endast genom gravitationskraften. Eftersom SKB mer eller mindre är flytande så blir 
jämnheten mycket god. Ytan har erfarenhetsmässigt blivit i det närmaste perfekt efter 
lasernivellering, slodning och torrslipning. SKB är ca 10-15% dyrare än traditionell betong 
men har motiverats med fram för allt minskad produktionstid, färre betongarbetare och bättre 
arbetsmiljö.

I detta examensarbetes inledning togs en kontakt med Skanska i Karlstad för att gemensamt 
arbeta fram ett ämne. Vårt intresse var att skriva i ämnet SKB och Skanska hade vid 
tidpunkten 2 projekt i Karlstad där SKB skulle användas. I samråd med Skanska Teknik i 
Solna diskuterades lämpliga mål, riktlinjer och begränsningar fram som kunde vara till nytta 
för bägge parter. Resultatet blev:

Kvantifiering av ekonomiska konsekvenser då vanlig betong ersätts av SKB
1. t.ex. minskat/borttaget behov av avjämningsmassa
2. snabbare produktionstid
3. ökad direkt betongmaterialkostnad
4. mindre personalbehov under gjutning

Valet föll på linje 1 med inriktning på behovet av avjämningsmassa. Problemställningen 
handlade till en början främst om den ekonomiska konsekvensen men ändrades och blev 
slutligen fokuserad på betongens ytjämnhet med behovet av avjämningsmassa som 
konsekvens. Valet gjordes bland annat efter besök på ett av Skanskas projekt med SKB där
platschefen uttryckte intresse att få bekräftat den goda ytjämnheten han upplevt.

1.2 Arbetsuppgift
Arbetet är utfört vid Avdelningen för miljö-, energi- och byggteknik på Karlstads universitet 
med Malin Olin, programledare vid byggingenjörsprogrammet som handledare och 
examinator. Extern handledare är Carl Boström på Skanska Sverige AB.

Arbetet blir att mäta och analysera ytjämnheten hos horisontella betongytor gjutna med 
självkompakterande betong (SKB) och normalpresterande betong (NPB). Ytjämnheten 
definieras enligt Hus AMA 98, huvudsakligen som lutning och buktning. Detta kompletteras 
med intervjuer av berörda aktörer inom branschen.
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Mätningarna av SKB har utförts på ett Skanska-projekt i Karlstad. Referensplattor med NPB 
har uppmätts på ett villaprojekt i Skåre samt ett villaprojekt utanför Skattkärr.

1.3 Målsättning
Rapportens syfte är att fastställa om SKB kan motiveras baserat på den goda ytjämnhet man 
kan uppnå redan efter gjutning jämfört med NPB. Som följd av detta även se om SKB är 
fördelaktigt med hänsyn till användandet av avjämningsmassor.

Målsättningen är att svara på frågorna:
- Vilka krav ställs på en betongyta som ska verka som undergolv?
- Klarar SKB att uppfylla kraven redan efter gjutning?
- Kan SKB motiveras ekonomiskt med hänsyn till kostnaderna för avjämningsmassa?
- Ger SKB en jämnare yta än NPB och vilka kriterier är i så fall viktiga?
- Kommer en konstaterad god yta innebära att fler entreprenörer väljer SKB?

1.4 Rapportens upplägg
Rapportens inledning följs av kapitlet Självkompakterande betong där SKB presenteras. 
I kapitlet Genomförande presenteras den litteratur som använts i arbetet och de krav som 
ställs enligt Hus AMA beträffande undergolv, metoden för mätningar och intervjuer samt 
apparaturen som använts under mätningarna.
I kapitlet Resultat presenteras kortfattade mätresultat samt utdrag ur intervjuerna.
I kapitlet Slutsatser redovisas de slutsatser som kan ställas utifrån gjorda mätningar och 
intervjuer.
I kapitlet Diskussion analyseras mätresultaten och intervjuerna. Vidare presenteras förslag till 
fortsatta studier.

I rapporten benämns självkompakterande betong som ”SKB” och normalpresterande betong 
som ”NPB”. Normalpresterande betong är traditionell husbyggnadsbetong.
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2 Självkompakterande betong
Platsgjutna betongkonstruktioner är idag och har under decennier varit den mest använda 
byggkonstruktionsmetoden vid svenskt stombyggande till flerbostadshus men möter hård 
konkurrens från andra material, såsom prefabricerad betong, trä och lättbyggnadsstommar. 
Arbetssättet med platsgjutning är hårt kritiserat för krävande arbetsmiljöer, långa och 
svårbedömda produktionstider och fuktrelaterade innemiljöproblem. Dock har det under de 
senast 10 åren introducerats ett flertal nya tekniker som innebär att den ofta ej utnyttjade 
totala potentialen hos platsgjutet stombyggande ges möjlighet att tillvaratas i större 
utsträckning. Ny betongteknik, framförallt högpresterande betong (HPB) och 
självkompakterande betong (SKB), har tagits fram genom såväl svensk som internationell 
betongforskning. Även nya armeringssystem har introducerats, såsom olika typer fiber 
armeringar och förtillverkade armeringssystem. Gemensamt för dessa tekniker är att de kan
generera ett flertal fördelar, till exempel vad gäller konstruktionstekniska prestanda, 
produktionsekonomi och arbetsmiljö. En annan gemensam aspekt är tyvärr att de fortfarande 
utnyttjas i begränsad utsträckning. I såväl Sverige som internationellt har SKB utnyttjats både 
i anläggnings- och husbyggande, men fortfarande är de levererade volymerna i 
fabriksbetongbranschen mycket begränsade. Det som begränsar ett ökat användande utgörs av 
både teknisk och icke-teknisk karaktär. För att åstadkomma ett modernt och 
konkurrenskraftigt plastgjutet stombyggande krävs troligtvis att användandet av ny teknik 
ökar, vilket i sig förmodligen underlättas om en helhetssyn tillämpas redan i projektets tidiga 
skeden. De tekniska problemen uppkommer i samband med tillverkning, transport och 
hantering medan de icke-tekniska problemen har fokus på direkt materialkostnad, bristande 
samarbete mellan aktörer och oklart ansvar. Om samarbete och en helhetssyn kan tillämpas 
tidigt i projekten kan dessa hinder begränsas. 1

Motiv till utveckling av SKB
Sedan 1970-talet har flytbetong som kräver liten vibreringsinsats använts i Sverige. Den 
självkompakterande betongen, som är ytterliggare ett steg mot industriellt platsgjutet 
byggande, utvecklades i Japan i slutet av 1980-talet och användes för första gången i Europa i 
några svenska vägbroar i slutet av 1990-talet. Sedan dess har användningen av produkten 
stadigt ökat. Med hjälp av sin egentyngd flyter den självkompakterande betongen ut och fyller 
formen. Detta gäller även för tätt armerade konstruktioner. Den hårdnade betong blir tät och 
homogen samt har samma egenskaper och beständighet som traditionellt vibrerad betong. 
Användningen av SKB leder till en snabb gjutprocess och säker kringgjutning av armeringen. 
Eftersom betongen har hög fluiditet i kombination med låg separationsbenägenhet säkerställs 
konstruktionens homogenitet. SKB har dessutom en liten mängd porer samtidigt som 
hållfastheten är lika tvärs genom hela konstruktionen, vilket innebär att potentialen för en god 
ytjämnhet och hög beständighet ökar. 2

En förbättrad produktivitet utgör ett viktigt mål i strävan att utveckla betongbyggandet. Lägre 
kostnad och kortare byggtider eftersträvas inom betongens hela användningsområde, från 
enklare utfyllnader till de mest krävande konstruktioner vad gäller gjutning och teknik. 
Eliminering av vibrering ger direkta produktionsvinster och nya produktionstekniska 
lösningar blir möjliga när den färska betongen beter sig som en vätska istället för en massa 
som behöver kompakteras. Behovet att förbättra betongbyggandets arbetsmiljö har också varit 
ett viktigt skäl för utvecklingen. 

  
1 Ny betongteknik för rationellt husbyggande, Competitive Building.
2 Självkompakterande betong: klassificering av självkompakterande betong, Svenska Fabriksbetongföreningen.
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Bullerskador, skador på blodkärl vid handhållen vibrering och påfrestningar av tunga lyft kan 
minskas väsentligt genom användandet av SKB. Ett tredje skäl för utvecklingen av SKB har 
varit behovet av förbättrad kvalitetssäkring vid svåra och komplicerade gjutningar. Vid tät 
armering, trånga sektioner i formar, överformar kan det vara svårt att med säkerhet få god 
utfyllnad och kompaktering med vibrerad betong. Detta kan resultera i försämrad 
beständighet och minskad bärförmåga. 

Materialegenskaper i färskt stadium
Färsk SKB kan beskrivas som en partikelsuspension d.v.s. partiklar fördelade i en vätskefas. 
De materialmekanismer som utnyttjas i utformningen av SKB är minskning av friktion mellan 
partiklar, optimerad packning speciellt av de fina partiklarna samt fixering av vatten på 
finkorniga oorganiska pariklars ytor. Detta åstadkommes med hjälp av ytaktiva tillsatsmedel 
så kallade flytmedel samt genom utökad mängd fina partiklar (filler). I en del fall används 
dessutom speciella viskositetsmedel. Karakteristiskt för SKB är att materialsammansättningen 
styrs i högre grad av använt ballastmaterial och att ännu större hänsyn måste tas till 
konstruktionens utformning och tänkt gjutteknik när betongen sammansätts. SKB kan ges 
sådana flytegenskaper att den kan flyta genom trånga öppningar och fylla formen enbart 
genom gravitationen. Betongen innehåller inga porer som måste elimineras genom 
kompaktering med yttre verkan. En nödvändig förutsättning är att materialet bibehåller sin 
homogenitet, d.v.s. att varken grövre partiklar eller komponenter i vätskefasen separerar. De 
funktionskrav som ställs på färsk SKB i praktisk produktion relateras till tre egenskaper vilka 
är flytförmåga, passeringsförmåga och stabilitet. Flytförmågan kan indelas i utbredningens 
slutmått, flytsättmått och dess utbredningshastighet. Passeringsförmågan anger förmågan att 
flyta genom trånga öppningar utan att blockering uppstår som hindrar flödet. Stabiliteten 
beskriver förmågan att undvika separation. Arbetbarhetsmått utgör underlag för planering av 
gjutprocessen, för upphandling av betong och för acceptanskontroll.

Materialegenskaper i hårdnat stadium
SKB med god flytförmåga, god stabilitet, hög pulverhalt och som inte har vibrerats får en 
homogen mikrostruktur. Utelämnad vibrering samt utökade mineralytor skapar förutsättningar 
för en tät övergångszon mellan ballastpartiklar och pastafas. I konventionell betong är 
övergångszonen mellan ballast och pasta en inverkande faktor för såväl hållfasthet som täthet. 
SKB kan således förväntas få högre hållfasthet och täthet än vanlig betong vid samma 
vattencementtal. Ökad täthet minskar hastigheten för de flesta nedbrytningsmekanismer. 
Ökad hållfasthet och förbättrad täthet är erfarenheter som ofta redovisas från forskning och 
utvärdering av konstruktioner gjutna med SKB. 3

Klassificering av SKB
Självkompakterande betong klassificeras enligt de europeiska riktlinjerna, European 
Guidelines for Self-Compacting Concrete,4 som är framtagna av ERMCO (European Ready 
Mixed Concrete Organization), EFCA (European Federation of Concrete Admixtures 
Associations), BIBM (Bureau International du Béton Manufacturé), EFNARC (European 
Federation for Specialist Construction Chemicals and Concrete Systems) och Cembureau
(The European Cement Association). I normala fall räcker det med att specificera SKB med 
ett flytsättmått (SF). I vissa fall kan det vara motiverat att även specificera passeringsförmåga 
(PA) och/eller viskositet (VS alt. VF), som i så fall bestäms genom förprövning. I vissa fall 
kan klassificeringen ersättas av riktvärden. 

  
3 Självkompakterande betong: rekommendationer för användning, Betongrapport nr 10, Svenska 
Betongföreningen.
4 <http://www.efnarc.org/pdf/SCCGuidelinesMay2005.pdf> 2006-05-24
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Som tidigare nämnts räcker de i de flesta fall med att beskriva konsistensen hos den 
självkompakterande betongen med hjälp av flytsättmått. För golv som har låg 
armeringsmängd räcker det oftast med klassen SF1, som är den mest trögflytande, medan det 
för väggar och pelare rekommenderas SF2. Tätt armerade konstruktioner och/eller 
komplicerade former kan kräva SF3 som normalt tillverkas med mindre stenstorlek än 16 
mm. Ett typiskt fall för SF3 är gjutning mot överform. SF3 ger normalt mycket bra betongytor 
men risken för separation ökar. Viskositet anges endast undantagsvis och det i speciella fall. 
Den anges med hjälp av T500 eller V-tratt. Det kan vara motiverat med VS1/VF1 (som 
beskriver en snabb utflytning) när det krävs mycket god ytfinish, vid mycket tät armering. 
VS2/VF2 kan användas då formtryck ska begränsas eller vid gjutning av till exempel ramper 
men risken för gjutveck och gjutblåsor ökar, betong beskrivs då som tixotrop. 
Passeringsförmågan hos den självkompakterande betongen bör endast utnyttjas i speciella fall 
som då betongen ska användas i trånga sektioner eller med tät armering. PA1 kan anges vid 
konstruktioner med ett gap mellan 80-100 mm och PA2 om utrymmet är 60-80 mm. 5

  
5 Självkompakterande betong: klassificering av självkompakterande betong, Svenska Fabriksbetongföreningen.
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3 Genomförande

3.1 Litteratur
Eftersom självkompakterande betong är ett relativt nytt område inom betongteknik så har det 
inte hunnit skrivas så mycket i ämnet. Några examensarbeten och licentiatavhandlingar har 
publicerats men de är få. Grundläggande information har på senare år tagits fram, bland annat 
Självkompakterande betong – rekommendationer för användning av Svenska 
Betongföreningen 2002 och de europeiska riktlinjerna Guidelines for Self-Compacting 
Concrete. I detta arbete har även informationsbroschyrer om SKB från Svenska 
Fabriksbetongföreningen använts som källa.

De krav på platsgjuten betong som generellt tillämpas återfinns i Hus AMA 98 som ges ut av 
Svensk Byggtjänst. AMA står för ”Allmänna Material- och Arbetsbeskrivningar” och finns 
för bl.a. Hus, Anläggning, VVS, Kyl och El. Det är ett referensverk som beskrivningar 
hänvisar till. Tillsammans med Råd och anvisningar (RA) förenklar AMA arbetet med att 
formulera beställarens krav på den färdiga produkten och dess olika delar. I kapitel 4 
behandlas rumsbildande byggdelar, huskompletteringar samt ytskikt och 
rumskompletteringar. Undergolv återfinns i delkapitel 43.DC. 

Citat ur Hus AMA 98 sid. 72

43.DC Undergolv

Toleranser
Undergolv skall uppfylla kraven enligt tabell 43.DC/-1. Kraven gäller även för 
samtliga i undergolvet ingående materialskikt.

Tabell 43.DC/-1. Undergolv
Mått Mätlängd Tolerans mm Måttdef

m Klass A Klass B nr
Buktighet 0,25 ± 1,2 ± 1,2 15

2,0 ± 3 ± 5 15
Lutning1) L2) L/600 L/600 16

lägst ± 8 lägst ± 8
högst ± 20 högst ± 20

Läge i nivå från sekundär- ± 20 ± 20 2
punkt i nivå3)

Språng (höjdskillnad) vid 5 5 29
öppningar mellan rum
1) Där fall anges för lutning får bakfall inte förekomma.
2) Mätlängden L i mm.
3) Läge i nivå avser lägsta och högsta nivå för undergolv inom vilka buktighets-

och lutningskrav skall inrymmas (överbestämning).

Undergolv (och samtliga i undergolvet ingående materialskikt) för ytskikt av parkett och 
laminatbräder skall uppfylla kraven för klass A.
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Kapitlet består till största del av en tabell som benämns 43.DC/-1. Där kan krav på buktighet, 
lutning, läge i nivå från sekundärpunkt i nivå samt språng vid öppningar mellan rum utläsas.
Toleranserna är indelade i klass A och B, där A är den bästa. Språng kommer ej behandlas i 
detta examensarbete.

Buktighet (b) mäts på sträckan 0,25 eller 2,0 
meter. I klass A får toleransen maximalt 
uppgå till 1,2 mm på 0,25 m och 3 mm på 
2,0 m. I klass B får toleransen maximalt 
uppgå till 1,2 mm på 0,25 m och 5 mm på
2,0 m. Måttdefinitionen för buktighet
beskrivs i AMA som: ”Avvikelse från en rät 
linje i godtycklig sektion. Två mätsträckor, 
2,0 alternativt 0,25 m. Kan bukta upp eller 
ned respektive ut eller in. Avvikelsen kan 
därför vid behov anges med tecken (±) där + 
anger buktning uppåt respektive utåt relaterat 
till komponents eller byggdels yta.” 6

Lutning mäts på valfri längd och ska uppfylla 
lutningen L/600 (vilket motsvarar 0,17 %)

med lägst ± 8 mm och högst ± 20 mm tolerans. Att sätta en lägsta och högsta tolerans innebär 
att kraven varken blir orimligt lätta eller svåra. Lägstagränsen innebär att alla mätsträckor 
under 4,8 m får luta maximalt ± 8 mm och högstagränsen innebär att alla mätsträckor över 
12,0 m inte får luta mer än ± 20 mm. Måttdefinitionen säger: ”Avser lutning i mm över en 
bestämd mätsträcka L, som kan avse en komponents höjd, t.ex. vägg eller pelare, eller 
längden av en godtycklig sektion i tak eller golv. Lutningen relateras till ett horisontalt eller 
vertikalt plan och kan även benämnas höjdskillnad.” 7

Läge i nivå från sekundärpunkt i nivå 
innebär största tillåtna tolerans mellan högsta 
och lägsta punkt där kraven för buktighet och 
lutning uppfylls. Den är ± 20 mm för både 
klass A och B.

Hus RA 98 ger råd och anvisningar för det 
som står i Hus AMA 98. RA säger bl.a. att 
toleranskraven gäller inom ett rums 
begränsningar, oavsett om kontrollmätning 
utförs innan väggarna monterats.

  
6 Hus AMA 98, sid. 778, Svensk Byggtjänst.
7 Hus AMA 98, sid. 778, Svensk Byggtjänst.

Figur 1. Buktighet enligt AMA. (Hus AMA 98, sid. 
778, Svensk Byggtjänst)

Figur 2. Lutning enligt AMA. (Hus AMA 98, sid. 778, 
Svensk Byggtjänst)
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3.2 Metod
Detta examensarbete har utförts i samarbete med Skanska Sverige AB i Karlstad. De har 
under 2006 varit entreprenör för ett projekt på Färjestad i Karlstad. Efter tidigare goda 
erfarenheter av SKB så bestämde sig byggherren tillsammans med Skanska att välja SKB i 
grundplattor och valv. I första etappen byggdes 5 identiska hus med vardera 6 lägenheter. 
Stommen är konstruerad enligt följande:

Bottenbjälklag....................... Platta på mark på ca 330 m2 gjuten med SKB och platsgjutna 
bärande lägenhetsavskiljande väggar gjutna med NPB

Mellanbjälklag (valv)............ 50 mm filigranbjälklag med en pågjutning av 200 mm SKB 
(ingjutna installationer) och platsgjutna bärande 
lägenhetsavskiljande väggar gjutna med NPB

SKB-gjutningarna utfördes med pumpbil. Tidsmässigt bestämdes examensarbetets ämne i 
samband med att platta 1 göts. När arbetet kommit så långt att det var dags för mätningar så 
hade plattan till hus 4 och 5 precis gjutits. De båda var först ut, platta 4 mättes endast färsk 
medan platta 5 mättes dels när betongen var färsk och dels efter torrslipning. Färsk betong 
definieras i arbetet som en betong som är mindre än ett dygn gammal. För att ta bort 
eventuella toppar på den härdade SKB-ytan så torrslipar Skanska betongen med en ABS 
betongslipmaskin.

Under första mätomgången mättes även första plattan med NPB på ett villaprojekt i Skåre. I 
det projektet byggs villor med en platta på mark som är mellan 100-150 m2 stor. Plattorna har 
uppmätts efter glättning.

Andra mätningen av SKB inleddes omedelbart efter att valvet till hus 2 gjutits. Först med att 
mäta in valvet till hus 1 som då hade torrslipats och därefter den färska ytan på valv 2. 

Andra mätomgången innefattade även ytterligare en mätning av NPB i Skåre samt en mätning 
av en platta på mark vid ett villabygge utanför Skattkärr. Den plattan är ca 100 m2 stor och 
hade en färsk glättad yta vid mätningen.

Mätningar
De krav som ställs och som generellt är de som tillämpas i Sverige återfinns i Hus AMA. För 
att kontrollera att ytan följer de krav som ställs så använder sig byggentreprenörer och 
golventreprenörer sig av rätskiva och kilar samt vattenpass (alternativt digitalpass). 

En rätskiva är en styv och helt rät skiva vanligtvis tillverkad i aluminium. Den skiva Skanska 
använder sig av i projektet med SKB är 4,0 m lång. Med den kan man kontrollera buktighet
och lutning. Buktighet mäts genom att skivan läggs på undergolvet och kontrolleras med 0,25 
m och 2,0 m intervall. Mätningen utförs med hjälp av graderade kilar som sticks in i de 
eventuella springor som uppstår mellan skivan och undergolvet. Ytan kontrolleras i en 
godtycklig sektion inom de områden som kommer att bilda rum. Lutning mäts på längre 
sträcka och utförs enklast med hjälp av ett vattenpass eller digitalpass och en rätskiva. Även 
lutningen mäts godtyckligt inom rummens begränsningar.

I detta arbete krävdes mätningar med hög precision och hög tidseffektivitet. Eftersom 
byggproduktionen är hårt tidspressad i dagens läge så är det ofta omöjligt att göra en 
omfattande och exakt mätning med entreprenörernas metod. 
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Redan dagen efter gjutning påbörjas ibland uppförandet av väggar. En exakt metod som ej 
kräver protokollföring är att väga av det gjutna undergolvet med hjälp av en digitalavvägare 
som lagrar de inmätta höjderna. Det kräver dock noggranna mätningar på ett förutbestämt 
rutnät eftersom avvägaren ej lagrar koordinater. Dessutom kräver alla nämnda metoder 
beträdande av den gjutna ytan.

En metod som kan utföras helt passivt är att använda sig av en totalstation som mäter direkt 
på ytan genom så kallad ”Direktreflex”. Den har sämre noggrannhet än ett 
avvägningsinstrument men kan mäta in en stor mängd data på kort tid med hög noggrannhet. 
Med rätt handhavande kan man få en hög mätnoggrannhet samtidigt som man kan utföra 
mätningen utan att beträda ytan. Detta innebär att den kan ske direkt efter gjutningen medan 
betongen fortfarande är färsk.

För att få tillgång till en totalstation som mäter direktreflex med hög precision så måste man 
vända sig till en professionell mätfirma som hyr ut mätinstrument. Detta examensarbete har 
skett i samarbete med Trimtec i Karlstad som är auktoriserad distributör av märket Trimble. 
Trimble tillverkar flera varianter av totalstationer med direktreflexmätning och till detta arbete
inhyrdes en av de mest avancerade och noggranna modellerna. Användarvänligheten har 
utvecklats betydligt senaste åren och även en novis lär sig handhavandet snabbt. Att utföra en 
mätning med hög noggrannhet kräver däremot både erfarenhet och kunskap.

Med instrumentet kunde mätningen ske redan direkt efter gjutning vilket möjliggjorde ett 
större antal mätningar. Mätningarna utfördes enligt följande:

1. Totalstationen ställs upp och 
lodas vid betongytans 
långsida.

2. Instrumentet stationsetableras 
utan kända koordinater och 
känd höjd (detta underlättade 
arbetet eftersom det var 
irrelevant var ytan exakt låg).

3. Ett rektangulärt mätområde
väljs genom att mäta in två 
hörnpunkter och en punkt på 
motstående linje. Därefter 
väljs ett lämpligt intervall för 
den automatiska avläsningen.
Lämpligt intervall grundades 
dels på hur lång tid 
mätningen skulle ta och dels 
att 2,0 m var delbart med 
intervallet eftersom buktigheten mäts på det avståndet.

4. Totalstationen lägger sedan upp ett punktnät som den systematiskt och automatiskt följer 
och mäter in genom mätserier.

Datan som lagras i instrumentet innehåller koordinater och höjd vilket innebär att det går att 
ta fram en terrängmodell av ytan. Ytan kommer i en dator och på en utskrift förefalla absolut 
plana. Vissa programvaror kan råda bot på detta genom att förvanska höjdskalan. 

Figur 3. Beskrivning av inmätning.
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Då kommer buktigheten att visas tydligt. Varje enskild punkt redovisas och kan jämföras mot 
andra för att fastställa buktighetens och lutningens storlek på valfri sträcka och sektion.

Programvaran som användes i arbetet är SBG Geo. SBG eller Svensk ByggnadsGeodesi AB 
är ett företag som agerar internationellt med att utveckla mjuk- och hårdvara för mätning. De 
är även huvudleverantör av programvara för mätning till Skanska Sverige AB. 8
Geo är ett program för geodesi och lantmäteri. Programmet innehåller funktioner för alla steg 
i design, utsättning, inmätning och redovisning. Det har även tilläggsmoduler för bl.a. 
terrängmodeller vilket gör det till ett komplett geodesisystem. 9

I Geo behandlades datan först genom att skala bort inmätta punkter som ej representerade 
betongytan, t.ex. uppstickande armering för väggar, utsparningar för fall, installationer m.m. 
Eftersom totalstationen mätt in med ett exakt intervall så hade ofrivilligt dåliga punkter följt 
med. Ca 5-10% av punkterna togs i genomsnitt bort. Utifrån tabellen kunde nu högsta samt 
lägsta nivå utläsas.

Därefter skapades en terrängmodell där höjdskalan förvanskades 100 gånger för att tydligare 
visa på höjdskillnaderna. Utifrån terrängmodellen valdes de sektioner mellan inmätta punkter 
som gav de största lutningarna. Lutningarna kunde då enkelt beräknas i programvaran genom 
att mäta avstånd och nivåskillnad.

Buktigheten var svårast att beräkna. Eftersom totalstationen mätt in värdena systematiskt så 
kan en punkts nivå jämföras med en annan punkt 2,0 m längre fram i mätserien. Mätvärdena 
sorterades efter punktnummer, med början på första inmätta punkten och slut vid sista inmätta 
punkten. Nivåerna för respektive punkt kopierades utan att ändra sortering till Microsoft 
Excel. Därefter gjordes beräkningar av nivåskillnad mellan alla punkter med 2,0 m intervall. 
Resultatet blev ytterligare en kolumn med positiv eller negativ nivåskillnad. Dessa värden kan 
direkt jämföras med kraven för buktighet i Hus AMA.

Terrängmodellerna och de valda lutningslinjerna redovisas sist i rapportens bilagor.

  
8 <http://www.sbg.se/about.html> 2006-05-08
9 <http://www.sbg.se/products/geoone.html> 2006-05-08

Figur 4. Exempel på terrängmodell.
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Intervjuer
Eftersom litteratur och mätningar endast ger en teoretisk bild av ytjämnheten hos SKB så
utökas examensarbetet med en dimension i form av erfarenhetsåterföring från dem som 
tillverkat, levererat, mottagit, gjutit och efterbehandlat betongtypen. Studien utformades som 
en öppen intervju med 10-15 frågor att diskutera runt. 

Karlstads enda betongfabrik som kan tillverka och leverera SKB är FärdigBetong. Där fick vi 
vid två tillfällen möjlighet att träffa en säljare och en tekniker, dels vid förstudien och en 
andra gång under fältarbetet.

För att få höra byggenreprenörens syn på SKB så intervjuades en erfaren projektchef vid 
Skanskas huvudkontor i Karlstad.

Sista intervjun gjordes med entreprenadchefen och en arbetsledare hos Karlstads enda av 
Golvbranschens Riksorganisation auktoriserade golventreprenör, BBM. 

FärdigBetong, Skanska och BBM har gemensamt erfarenhet som innefattar ett golvs hela 
produktion. Den röda tråden går från tillverkning av betong till färdig golvbeläggning. 
Samtliga är regionalt mer eller mindre marknadsledande och även inblandade i det projekt där 
examensarbetet utförts.

Intervjuerna i sin helhet redovisas sist i rapportens bilagor.

3.3 Apparatur
Det instrument som användes vid mätningarna är av märket 
Trimble och modellen 5600 DR 200+. Det är en totalstation med 
servomotor som medför att instrumentet bland annat kan utföra 
automatiska inmätningar. Den har en kontrollenhet med Windows-
gränssnitt vilket medför ett mycket förenklat handhavande för en 
van PC-användare.
DR som återfinns i modellbeteckningen innebär Direktreflex. 
Instrumentet har en avståndsmätare som kan mäta reflektorlöst upp 
till 600 m på ett 90 % reflekterande material. En betongyta kan 
mätas på upp till 200-300 m avstånd och längdmätaren har på 200 
m en noggrannhet (standardavvikelse) på ± 3 mm + 3 ppm. 10

Bruksnoggrannheten hos totalstationer ligger normalt runt ± 3 mm. 
Sedan tillkommer 3 mm per kilometer beroende på mätavstånd 

mellan instrument och objekt. 3 ppm motsvarar med andra ord 3 mm/km. Eftersom mätningen 
i detta examensarbete skett på maximalt 20 m så är alltså den teoretiska noggrannheten för 
längdmätaren ± 3 mm. 11

Ett analogt avvägningsinstrument från Trimble har en noggrannhet på mellan ± 1,0 – 2,5 mm 
per dubbelavvägd km och ett digitalt avvägningsinstrument mellan ± 0,3 – 1,3 mm per 
dubbelavvägd km.

  
10 Trimble 5600 Datasheet – Swedish
11 Karlsson (1997) Mätningsteknik

Bild 1. Trimble 5600DR.
<http://www.trimtec.se/>
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4 Resultat

4.1 Mätresultat
I denna del redovisas sammanfattade mätresultat för respektive mätning. Mätningarna är 
döpta enligt följande indelning:

Namn Lokalisering Konstruktion Betongstatus Mätdatum

Självkompakterande betong (SKB)
Karlstad
SKB 1 Hus 4 Platta på mark Färsk betong 060405
SKB 2 Hus 5 Platta på mark Färsk betong 060405
SKB 3 Hus 5 Platta på mark Torrslipad betong 060407
SKB 4 Hus 1 Valv Torrslipad betong 060418
SKB 5 Hus 2 Valv Färsk betong 060418

Normalpresterande betong (NPB)
Skåre
NPB 6 Villa 1 Platta på mark Färsk betong 060407
NPB 7 Villa 2 Platta på mark Glättad betong 060419
Skattkärr
NPB 8 Villa Platta på mark Glättad betong 060419

Varje mätning redovisas med en grundläggande information samt tabeller för buktighet och 
lutning beräknade i Excel och Geo. Antalet beräkningar i tabellen ”Buktighet” beskriver
antalet buktigheter med respektive differens.

Fullständiga mätdata finns lagrade och tillgängliga hos författarna.
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SKB1 
Uppmätt area: 300 m2 Mätintervall: 2,0 m Antal mätpunkter: 90 st

Mätningen ägde rum omedelbart efter gjutning på färsk självkompakterande betong. 

Buktighet

Tabell 1:1. Buktighetsberäkningar.

Differens [m]
Antal 

beräkningar Andel [%]
± 0,006 2 2,2
± 0,005 4 4,5
± 0,004 3 3,4
± 0,003 6 6,7

< ± 0,003 74 83,1
Totalt 89 100

Av 89 beräkningar med 2,0 m intervall har 2 (2,2 %) överskridit Hus AMA’s krav för 
undergolv i klass B och 9 (10,1 %) har överskridit kraven för undergolv i klass A. 
Överskridelsen för klass B är maximalt 1 mm och för klass A maximalt 3 mm.

Lutning

Tabell 1:2. Lutningslinjer enligt bilaga B2.
Linje Mätsträcka [m] Höjdskillnad [mm] Lutning [%] Uppfyller krav

1 13,6 11 0,08 JA
2 15,2 14 0,09 JA
3 16,7 12 0,07 JA
4 5,8 12 0,21 NEJ

Av de 4 mest ogynnsamma lutningslinjerna klarar 3 kraven för lutning enligt Hus AMA.

Läge i nivå från sekundärpunkt i nivå: 14 mm

Nivåskillnaden uppfyller kraven enligt Hus AMA.
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SKB2 
Uppmätt area: 312 m2 Mätintervall: 1,0 och 0,5 m Antal mätpunkter: 389 st

Mätningen ägde rum omedelbart efter gjutning på färsk självkompakterande betong. 

Buktighet

Tabell 2:1. Buktighetsberäkningar.

Differens [m]
Antal 

beräkningar Andel [%]
± 0,006 3 0,8
± 0,005 8 2,1
± 0,004 27 7,1
± 0,003 41 10,7

< ± 0,003 304 79,4
Totalt 383 100

Av 383 beräkningar med 2,0 m intervall har 3 (0,8 %) överskridit Hus AMA’s krav för 
undergolv i klass B och 38 (10,0 %) har överskridit kraven för undergolv i klass A. 
Överskridelsen för klass B är maximalt 1 mm och för klass A maximalt 3 mm.

Lutning

Tabell 2:2. Lutningslinjer enligt bilaga B3.
Linje Mätsträcka [m] Höjdskillnad [mm] Lutning [%] Uppfyller krav

1 3,7 7 0,19 JA
2 5,1 10 0,20 NEJ
3 7,0 10 0,14 JA
4 6,1 10 0,16 JA

Av de 4 mest ogynnsamma lutningslinjerna klarar 3 kraven för lutning enligt Hus AMA.

Läge i nivå från sekundärpunkt i nivå: 10 mm

Nivåskillnaden uppfyller kraven enligt Hus AMA.
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SKB3
Uppmätt area: 260 m2 Mätintervall: 1,0 m Antal mätpunkter: 265 st

Mätningen ägde rum 2 dygn efter gjutning på torrslipad självkompakterande betong. 

Buktighet

Tabell 3:1. Buktighetsberäkningar.

Differens [m]
Antal 

beräkningar Andel [%]
± 0,005 1 0,4
± 0,004 6 2,3
± 0,003 28 10,7

< ± 0,003 228 86,7
Totalt 263 100

Av 263 beräkningar med 2,0 m intervall har ingen överskridit Hus AMA’s krav för undergolv 
i klass B. Dock har 7 beräkningar (2,7 %) överskridit kraven för undergolv i klass A. 
Överskridelsen för klass A är maximalt 2 mm.

Lutning

Tabell 3:2. Lutningslinjer enligt bilaga B4.
Linje Mätsträcka [m] Höjdskillnad [mm] Lutning [%] Uppfyller krav

1 5,1 10 0,20 NEJ
2 8,1 9 0,11 JA

Av de 2 mest ogynnsamma lutningslinjerna klarar 1 kraven för lutning enligt Hus AMA.

Läge i nivå från sekundärpunkt i nivå: 10 mm

Nivåskillnaden uppfyller kraven enligt Hus AMA.
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SKB4
Uppmätt area: 31 m2 Mätintervall: 0,4 m Antal mätpunkter: 217 st

Mätningen ägde rum på torrslipad självkompakterande betong. 

Buktighet

Tabell 4:1. Buktighetsberäkningar.

Differens [m]
Antal 

beräkningar Andel [%]
± 0,005 1 0,5
± 0,004 14 6,6
± 0,003 27 12,7

< ± 0,003 170 80,2
Totalt 212 100

Av 212 beräkningar med 2,0 m intervall har ingen överskridit Hus AMA’s krav för undergolv 
i klass B. Dock har 15 (7,1 %) överskridit kraven för undergolv i klass A. Överskridelsen för 
klass A är maximalt 2 mm.

Lutning

Tabell 4:2. Lutningslinjer enligt bilaga B5.
Linje Mätsträcka [m] Höjdskillnad [mm] Lutning [%] Uppfyller krav

1 6,3 7 0,11 JA
2 3,8 6 0,16 JA

De 2 mest ogynnsamma lutningslinjerna klarar kraven för lutning enligt Hus AMA.

Läge i nivå från sekundärpunkt i nivå: 7 mm

Nivåskillnaden uppfyller kraven enligt Hus AMA.
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SKB5
Uppmätt area: 97 m2 Mätintervall: 0,5 m Antal mätpunkter: 409 st

Mätningen ägde rum omedelbart efter gjutning på färsk självkompakterande betong. 

Buktighet

Tabell 5:1. Buktighetsberäkningar.

Differens [m]
Antal 

beräkningar Andel [%]
± 0,005 5 1,2
± 0,004 23 5,7
± 0,003 38 9,4

< ± 0,003 339 83,7
Totalt 405 100

Av 405 beräkningar med 2,0 m intervall har ingen överskridit Hus AMA’s krav för undergolv 
i klass B. Dock har 28 (6,9 %) överskridit kraven för undergolv i klass A. Överskridelsen för 
klass A är maximalt 2 mm.

Lutning

Tabell 5:2. Lutningslinjer enligt bilaga B6.
Linje Mätsträcka [m] Höjdskillnad [mm] Lutning [%] Uppfyller krav

1 3,6 8 0,22 JA
2 6,0 9 0,15 JA

De 2 mest ogynnsamma lutningslinjerna klarar kraven för lutning enligt Hus AMA.

Läge i nivå från sekundärpunkt i nivå: 9 mm

Nivåskillnaden uppfyller kraven enligt Hus AMA.
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NPB6
Uppmätt area: 28 m2 Mätintervall: 1,0 m Antal mätpunkter: 42 st

Mätningen ägde rum efter gjutning på färsk glättad betong.

Buktighet

Tabell 6:1. Buktighetsberäkningar.

Differens [m]
Antal 

beräkningar Andel [%]
± 0,006-0,0013 20 50,0

± 0,005 2 5,0
± 0,004 1 2,5
± 0,003 4 10,0

< ± 0,003 13 32,5
Totalt 40 100

Av 40 beräkningar med 2,0 m intervall har 20 (50,0 %) överskridit Hus AMA’s krav för 
undergolv i klass B och 23 (57,5 %) har överskridit kraven för undergolv i klass A. 
Överskridelsen för klass B är maximalt 8 mm och för klass A maximalt 10 mm.

Lutning

Tabell 6:2. Lutningslinjer enligt bilaga B7.
Linje Mätsträcka [m] Höjdskillnad [mm] Lutning [%] Uppfyller krav

1 4,1 14 0,34 NEJ
2 4,1 12 0,29 NEJ
3 3,6 12 0,34 NEJ
4 3,5 17 0,49 NEJ

Av de 4 mest ogynnsamma lutningslinjerna klarar ingen kraven för lutning enligt Hus AMA.

Läge i nivå från sekundärpunkt i nivå: 17 mm

Nivåskillnaden uppfyller kraven enligt Hus AMA.
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NPB7
Uppmätt area: 68 m2 Mätintervall: 0,6 m Antal mätpunkter: 215 st

Mätningen ägde rum efter gjutning på färsk glättad betong. 

Buktighet

Tabell 7:1. Buktighetsberäkningar.

Differens [m]
Antal 

beräkningar Andel [%]
± 0,006-0,010 29 13,7

± 0,005 14 6,6
± 0,004 17 8,0
± 0,003 27 12,7

< ± 0,003 125 59,0
Totalt 212 100

Av 212 beräkningar med 1,8 m intervall har 29 (13,7 %) överskridit Hus AMA’s krav för 
undergolv i klass B och 60 (28,3 %) har överskridit kraven för undergolv i klass A. 
Överskridelsen för klass B är maximalt 5 mm och för klass A maximalt 7 mm.

Lutning

Tabell 7:2. Lutningslinjer enligt bilaga B8.
Linje Mätsträcka [m] Höjdskillnad [mm] Lutning [%] Uppfyller krav

1 3,1 13 0,42 NEJ
2 2,5 14 0,56 NEJ
3 2,5 10 0,40 NEJ

Av de 3 mest ogynnsamma lutningslinjerna klarar ingen kraven för lutning enligt Hus AMA.

Läge i nivå från sekundärpunkt i nivå: 14 mm

Nivåskillnaden uppfyller kraven enligt Hus AMA.
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NPB8
Uppmätt area: 57 m2 Mätintervall: 0,6 m Antal mätpunkter: 189 st

Mätningen ägde rum efter gjutning på färsk glättad betong. 

Buktighet

Tabell 8:1. Buktighetsberäkningar.

Differens [m]
Antal 

beräkningar Andel [%]
± 0,004 4 2,2
± 0,003 19 10,2

< ± 0,003 163 87,6
Totalt 186 100

Av 186 beräkningar med 1,8 m intervall har ingen överskridit Hus AMA’s krav för undergolv 
i klass B. Dock har 4 (2,2 %) har överskridit kraven för undergolv i klass A. Överskridelsen 
för klass A är maximalt 1 mm.

Lutning

Tabell 8:2. Lutningslinjer enligt bilaga B9.
Linje Mätsträcka [m] Höjdskillnad [mm] Lutning [%] Uppfyller krav

1 6,8 7 0,10 JA
2 6,3 5 0,08 JA

De 2 mest ogynnsamma lutningslinjerna klarar kraven för lutning enligt Hus AMA.

Läge i nivå från sekundärpunkt i nivå: 7 mm

Nivåskillnaden uppfyller kraven enligt Hus AMA.
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4.2 Intervjuer
Utdrag ur intervjuer. Fullständiga intervjuer återfinns i rapportens bilagor.

Färdig Betong
”Priset för C25/30 16S4 (NPB) är ca 1200 kr/m3 och för C32/40 SKB (SKB) ca 1350 kr/m3.”

”FB kan inte marknadsföra att SKB ger jämnare ytor just eftersom mottagningen är helt 
avgörande för resultatet. Men de är själva övertygade om att SKB ger en jämnare yta än 
”halvflyt” då entreprenören gör jobbet rätt.”

”Det huvudsakliga problemet med SKB är konsistensproblem. Det kan uppstå vid exempelvis 
långa transporter men märks tydligast vid ojämna leveranser. För att betongen inte ska skikta 
sig så måste ny betong tillföras i jämt takt tills formen är fylld.”

”FB är övertygade om att en påvisat bättre ytjämnhet med SKB skulle innebära att fler 
entreprenörer valde den före NPB.”

”Enligt FB leder SKB generellt till en förbättrad totalekonomi, bland annat i form av mindre 
arbetskraft och kortare arbetstid vid gjutning samt mindre efterarbete och avjämningsmassa.”

BBM
”Enligt BBM så finns det tre huvudsakliga orsaker till varför man använder 
avjämningsmassor. För det första … och slutligen baserat på krav på undergolv enligt tabell 
43.DC/-1 i Hus AMA.”

“Kostnaden för att lägga avjämningsmassa är ca 80-150 kr/m2.”

Skanska
”Huvudanledningen till att Skanska väljer SKB är att slippa avjämningsmassa.”

”Skanska räknar med en kostnad på ca 80 kr/m2 för avjämningsmassa. Utöver den ska även 
de mer diffusa kostnaderna för bl.a. städning och torktid inräknas.”

”Efter 4 större projekt och 2 år med SKB så kan Skanska erfarenhetsmässigt säga att SKB ger 
jämnare ytor än NPB. Hårt arbete med NPB har aldrig gett de resultat SKB gett, oavsett hur 
mycket man skurat och glättat.”

”På frågan om Skanska tror att fler byggentreprenörer skulle använda sig av SKB om det 
kunde påvisas en förbättrad ytjämnhet jämfört med NPB så svarar de klart, ja.”

”Pengen avgör i nästan 100 % av alla projekt och Skanska har i sina projekt med SKB sparat 
pengar främst i form av avjämningsmassor. Materialkostnaden för betongen är högre men 
totalekonomin blir lägre.”
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5 Slutsatser

Självkompakterande betong kan vid rätt handhavande ge en yta som uppfyller kraven enligt 
Hus AMA’s krav för undergolv i klass B utan varken vibrering, slipning eller efterbehandling.

Vid goda gjutförhållanden samt extra noggrant arbetsutförande kan till och med en yta 
som uppfyller Hus AMA’s krav för undergolv i klass A uppnås.

För att uppnå kvaliteten för Hus AMA’s krav i klass A eller B krävs vid gjutning mycket 
god logistik, främst i form av jämna leveranser. Dessutom påverkar ett torkande klimat 
(sol och vind) resultatet negativt.

Eftersom SKB kan uppfylla Hus AMA’s krav för undergolv redan efter gjutning så elimineras 
behovet av avjämningsmassa helt. Fall för golvbrunnar måste dock konstrueras i efterhand. 

Normalpresterande betong kan vid mer omfattande bearbetning under gjutning och noggrann 
slipning uppnå lika god ytjämnhet vad beträffar buktighet, lutning och nivåskillnad som SKB. 
Detta kräver dock mycket större arbetskraft och arbetstid.

Användandet av SKB i större bostadsprojekt skapar stora förutsättningar för lägre 
totalekonomi jämfört med användandet av NPB. Detta baseras huvudsakligen på minskat 
behov av arbetskraft vid gjutning och efterbehandling av den gjutna ytan.

I intervjuer med entreprenörer och leverantörer svarar de klart ja på frågan om de tror att 
fler byggentreprenörer skulle använda sig av SKB om det kunde påvisas en förbättrad 
ytjämnhet jämfört med NPB.

De bekräftade möjligheterna för förbättrad ytkvalitet redan efter gjutning kommer i 
framtiden innebära att fler entreprenörer väljer SKB.
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6 Diskussion
Utförande
Ytjämnheten hos NPB-plattorna varierar mycket. I villaprojektet i Skåre uppfyllde inte 
plattorna något av kraven enligt AMA medan villaprojektet utanför Skattkärr nästan uppfyllde 
kraven för Klass A. Variationen är stor och beror till stor del på vilka som utfört gjutningen 
samt hur länge de efterbearbetat betongytan. Arbetslagets insats beror på deras målsättning 
med ytjämnheten, och vi tror att den skiljer sig mellan projekten. I båda fall utgår dock 
entreprenören från att avjämningsmassa kommer användas. Samma arbetslag göt alla SKB-
ytor. Det optimala hade varit att samma gjutlag hade utfört samtliga inmätta betongytor 
eftersom de då kan prestera likvärdiga arbetsinsatser.

Följden till detta är att det inte går att jämföra ytorna endast med hänsyn till betongtyp. En 
jämförelse är däremot möjlig om man väger in nedlagd arbetstid och målsättning med 
betongytan. Det som kan konstateras är att Skanska göt 2 st 300 m2 stora SKB-plattor på en 
dag med en kvalitet som uppfyller Hus AMA’s krav i klass B. Vi tror inte att den prestationen 
hade varit möjlig med NPB utan omfattande efterbearbetning och därmed lång arbetstid.

Enligt leverantören kan en liten armeringsmängd, på t.ex. ett valv, innebär att gjutresultatet 
försämras. Detta är inget vi har kunnat utläsa ur resultatet, eftersom ytjämnheten på valven 
varit mycket god. 

Betongstatus
Anledningen till att mätningarna skett på olika ytor i form av färsk, torrslipad eller glättad 
betong är att tillgängligheten till fria betongytor var mycket begränsad. Dessutom var 
resurserna för mätinstrumentet begränsad i budgeten vilket pressade oss till att mäta när 
tillfälle gavs. Önskvärt hade varit att genomföra alla inmätningar när betongytan var 
färdigbearbetad. Dock tror vi att den efterbearbetning som gjordes på vissa av projekten inte 
påverkade buktigheten, lutningen och nivåskillnaden i någon stor utsträckning. 
Efterbearbetningen utfördes med en mindre slipskiva som endast påverkade små ytor. För att 
kunna påverka buktigheten effektivt skulle en slipskiva med minst 2 m diameter krävas. 
Torrslipningens syfte var snarare att eliminera de toppar som bildats efter gjutning, och 
därmed ge en slätare yta.

Mätutrustning
Mätmetoden med totalstation valdes på grund av att den var mest effektiv med tillräcklig 
noggrannhet för att kunna mäta ett flertal betongytor under begränsad tid. Det hade givetvis 
varit bättre om vi använt oss av ett avvägningsinstrument men dagens byggtider är så pressade 
att en sådan mätning inte kunnat utföras på en byggarbetsplats, utan snarare med egenhändiga 
provgjutningar.

Noggrannheten hos en totalstation är sämre än ett avvägningsinstrument men mätmetoden och 
den korta mätlängden medför att mätresultaten kan anses ha bättre noggrannhet än ± 3 mm. 
Vi menar att i varje inbördes mätserie uppnås en betydligt förbättrad noggrannhet pga. att 
förutsättningarna för varje inmätt punkt nästan är identiska. Ett antal gånger prövades 
mätnoggrannheten genom att mäta in samma punkt ca 10 gånger. Instrumentet gav i samtliga 
fall samma mätvärde för samma punkt.
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Mätareor
Mätningarna har utförts på olika areor. Önskan var att mäta så stor yta som möjligt av 
respektive betongplatta men i vissa fall har installationer satt gränser och i andra 
mätinstrumentets begränsade placeringsmöjligheter. På de 3 första SKB-mätningarna 
uppmättes mer eller mindre hela betongytan då detta var möjligt. De 2 resterande uppmättes 
på mellanbjälklag där placeringen av instrumentet var begränsat till byggställningen samt att 
arbete för nästa våning hade inletts på vissa ytor. NPB-plattorna hade en mindre area än SKB-
plattorna, vilket ledde till att de inmätta areorna blev mindre. Detta tror vi inte har påverkat 
resultatet. Dock ska tilläggas att det lett till att mängden mätdata är större för SKB är för 
NPB.

Mätintervall
Mätningarna har utförts med olika mätintervall, syftet var att erhålla mätpunkter på minst 
varann meter beroende på Hus AMA’s mätlängd för buktighet. Vi valde tätare mätintervall 
eftersom en större mängd mätdata skulle ge en mer detaljerad analys av ytan. Inmätningen av 
en punkt tar ca 3 sekunder vilket innebär att många mätpunkter tar lång tid. Vid varje mätning 
fick därför tiden för inmätningen delvis styra intervallet. Anledningen är att en mätning som 
tar lång tid utsätts för en stor risk att störas av verksamheten på byggarbetsplatsen.

De varierande mätintervallen har inneburit att betongytorna inte uppmätts lika detaljerat. 
Dock är alla inmätta med maximalt det intervall Hus AMA kräver, 2,0 m. En mer detaljerad 
inmätning ser vi som en fördel då fler beräkningar av buktighet och lutning kunnat utföras.

Buktighet
Buktighetsberäkningarna är gjorda utifrån mätserien som löper i parallella linjer. Detta 
innebär att de inte åskådliggör buktighet i andra riktningar. Det täta mätintervall vi använt har
till viss del minskat problemet eftersom mycket fler kontroller har utförts än normalt. Vid 
kontrollberäkningar i andra riktningar har ingen avvikande buktighet konstaterats.

Ekonomi
I intervjuerna har vi konstaterat att leverantörer och entreprenörer tycker att SKB ger en bättre 
totalekonomi bl.a. eftersom de sparar in på avjämningsmassa. Detta åskådliggörs tydligt i de 
priser vi tagit del av. En kvadratmeter stor och 10 cm tjock betongplatta som gjuts med NPB 
och som kommer kräva avjämningsmassa för minst 80 kr/m2 kostar ca 120 + 80 = 200 
kr/m2. Om samma betongplatta gjuts med SKB som inte kommer kräva avjämningsmassa så 
kommer den kosta ca 135 kr/m2. En 50 % större kostnad per kvadratmeter för NPB i detta 
exempel visar att Färdig Betongs och Skanskas uppfattning vad beträffar totalekonomin 
troligtvis stämmer.

Om priset för avjämningmassa är konstant per m2 och betongkostnaden ökar gradvis desto 
tjockare gjutningen är så finns det ett gränsvärde för när SKB slutar vara lönsamt. Detta sker 
vid > 0,5 m tjock betongplatta eller valv vilket är en mycket kraftig och ovanlig konstruktion.

Komplikationen vad gäller priser är att om avjämningsmassa kan elimineras på en NPB-
gjutning så blir den mer lönsam. Men hur mycket arbete krävs för att klara det och hur mycket 
kostar det? Dessutom kan SKB behöva efterbehandling i form av avjämningsmassa vid en 
misslyckad gjutning och då skjuter kostnaden i höjden direkt. Förutsättningen i exemplet ovan 
är ändå det normala Skanska räknar med, NPB kräver avjämning medan SKB klarar sig utan.
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6.1 Förslag till fortsatta studier

• Att samma arbetslag utför SKB- och NPB-gjutningarna samt att målet med 
gjutningarna är desamma.

• Utföra mätningarna med ett instrument med högre noggrannhet, förslagsvis digitalt 
avvägningsinstrument och i alla mätningarna tillämpa samma:
o mätintervall
o mätarea
o betongstatus

• Utföra mätningarna under kontrollerade former, exempelvis labbmiljö.

• Att grundligt utvärdera den påvisade ekonomiska fördelen med SKB med fler faktorer 
än bara betong- och avjämningspriser.
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SKB 1 (Hus 4, platta på mark, färsk betong)

Terrängmodell

Lutningslinjer

0,003

0,011

0,008

0,006

0,000

0,014

[m]

[m]

Linje 1
Linje 2

Linje 3

Linje 4
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SKB 2 (Hus 5, platta på mark, färsk betong)

Terrängmodell

Lutningslinjer

0,002

0,008

0,006

0,004

0,000

0,010

[m]

[m]

Linje 1

Linje 2

Linje 3

Linje 4
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SKB 3 (Hus 5, platta på mark, torrslipad betong)

Terrängmodell

Lutningslinjer

0,002

0,008

0,006

0,004

0,000

0,010

[m]

[m]

Linje 1

Linje 2
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SKB 4 (Hus 1, valv, torrslipad betong)

Terrängmodell

Lutningslinjer

0,001

0,006

0,004

0,003

0,000

0,007

[m]

[m]

Linje 1

Linje 2
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SKB 5 (Hus 2, valv, färsk betong)

Terrängmodell

Lutningslinjer

0,002

0,007

0,005

0,004

0,000

0,009

[m]

[m]

Linje 1

Linje 2



Självkompakterande betong – Ytjämnhet utan efterbehandling Bilagor

Examensarbete av Andreas Elofsson & Mikael Hallin, Karlstads universitet, 2006. B7

NPB 6 (Villa 1, platta på mark, glättad färsk betong)

Terrängmodell

Lutningslinjer

0,003

0,014

0,010

0,007

0,000

0,017

[m]

[m]

Linje 1

Linje 2

Linje 3Linje 4
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NPB 7 (Villa 2, platta på mark, glättad färsk betong)

Terrängmodell

Lutningslinjer

0,003

0,011

0,008

0,006

0,000

0,014

[m]

[m]

Linje 1

Linje 2

Linje 3
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NPB 8 (Villa, platta på mark, glättad färsk betong)

Terrängmodell

Lutningslinjer

0,001

0,006

0,004

0,003

0,000

0,007

[m]

[m]

Linje 1

Linje 2
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Intervju med en säljare och en tekniker/inköpare på Färdig Betong i 
Karlstad den 13 april 2006

Frågor

− Hur länge har FB tillverkat/levererat betong i Karlstad?

− Hur länge har FB tillverkat/levererat SKB i Karlstad?

− Hur många projekt har FB levererat SKB till i Karlstad?

− Vad är en traditionell husbetong och hur mycket kostar den?

− Hur mycket kostar SKB?

− Hur marknadsför ni SKB?

− Tror ni att SKB ger jämnare ytor jämfört med traditionell husbetong?

− Om man kan få jämnare ytor med SKB, vilka krav ställs och vad påverkar?

− Upplever ni att byggentreprenörer väljer SKB pga. bättre ytjämnhet? Om inte, hur 
motiverar de sitt val?

− Tror ni att fler byggentreprenörer skulle välja SKB om det kunde påvisas en förbättrad 
ytjämnhet?

− Tror ni att SKB ger en lägre totalekonomi än traditionell husbetong? Om inte, vilka är 
undantagen?

Svar

Färdig Betong (FB) har producerat och levererat betong sedan 1954 då den första fabriken 
uppfördes i Karlstad. Sedan dess har företaget vuxit till 36 fabriker och är därmed Sveriges 
största leverantör av fabriksbetong. Deras specialitet är platsgjutet byggande. 12

Cirka 30 % av FB’s fabriker kan producera och leverera självkompakterande betong (SKB). 
Karlstadfabrikens premiär var 1997 då första leveransen gick till NCC’s projekt Kv. 
Vågmästaren. Där testade man för första gången att gjuta valv och väggar med den helt nya 
betongtypen. Sedan dess har fabriken levererat SKB till totalt 8 projekt, flera av dem mycket 
omfattande.

När FB levererar en traditionell husbetong så innebär det en C25/30 16S4. C25/30 är 
hållfasthetsklassen som beskriver materialets tryckhållfasthet vid två olika provtryckningar 
och 16S4 är konsistensklassen som beskriver hur betongen flyter i ett sättmått. 

  
12 <http://www.fardigbetong.se/foretaget-betong/historik-fardig-betong.asp> 2006-04-17
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Betongen har ett tillsatt flytmedel och kallas vanligen ”halvflyt”. 13 Den kostar ca 1200 kr/m3 
+ moms i Karlstad.

SKB som används vid husbyggen kallas formellt C32/40 SKB och kostar 1350 kr/m3. Den 
självkompakterande betongens egenskaper gör att hållfasthetsklassen ofrivilligt stiger en 
klass. En parentes är att C32/40 16S4 kostar 1250 kr/m3.

FB marknadsför inte SKB officiellt men visar gärna på fördelarna för den entreprenör som är 
intresserad. Man berättar bland annat att SKB är arbetsbesparande i och med att man kan ha 
större gjutningsetapper och att man slipper övertid för slipning.
När SKB dök upp på marknaden så var man osäker på om ansvarsfördelningen var densamma 
som för normalpresterande betong (NPB). Detta eftersom SKB kräver en noggrannare 
mottagning för att uppnå gott resultat. Man var rädd att entreprenörerna skulle lägga ansvaret 
för ett dåligt resultat på produkten och producenten oavsett kvaliteten på mottagningen. Det är 
numera klarlagt och SKB behandlas likadant som NPB.

FB kan inte marknadsföra att SKB ger jämnare ytor just eftersom mottagningen är helt 
avgörande för resultatet. Men de är själva övertygade om att SKB ger en jämnare yta än 
”halvflyt” då entreprenören gör jobbet rätt.

Det huvudsakliga problemet med SKB är konsistensproblem. Det kan uppstå vid exempelvis 
långa transporter men märks tydligast vid ojämna leveranser. För att betongen inte ska skikta 
sig så måste ny betong tillföras i jämt takt tills formen är fylld. Vidare problem kan även 
uppstå när betong torkar för snabbt vid exempelvis torr väderlek eller sugande ballast. Det 
leder till att betongen blir trög och delvis förlorar sin självkompakterande egenskap. En liten 
armeringsmängd kan innebära att betongen flyter för bra och det blir svårare att hinna tillföra 
färsk betong innan det bildats ett ”skinn”. Dessutom kan markisoleringen ge problem om den 
har glipor och öppningar. Den lättflytande betongen kan då tränga sig in i gliporna och lyfta 
isoleringen.

Vissa av entreprenörerna som FB har levererat SKB till har valt den delvis för dess förmåga 
att ge bra ytor. Bland annat Skanska i Karlstad har haft mycket goda erfarenheter efter ett 
projekt med flerbostadshus där plattor och valv göts med SKB. Övriga har valt SKB för dess
arbetsbesparande egenskaper.

Dock är FB övertygade om att en påvisat bättre ytjämnhet med SKB skulle innebära att fler 
entreprenörer valde den före NPB.

Enligt FB leder SKB generellt till en förbättrad totalekonomi, bland annat i form av mindre 
arbetskraft och kortare arbetstid vid gjutning samt mindre efterarbete och avjämningsmassa.

  
13 Europastandard för Betong, SS EN 206-1, Svenska Fabriksbetongföreningen
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Intervju med entreprenadchefen och en arbetsledare på BBM i Karlstad 
den 19 april 2006

Frågor

− Hur länge har BBM funnits i Karlstad?

− Vilka huvudsakliga tjänster säljer BBM?

− Ungefär hur många projekt arbetar BBM i per år?

− Hur många projekt har BBM arbetat i där SKB varit inblandad? Har de projekten skilt 
sig från andra på något sätt?

− När behöver man använda avjämningsmassa?

− Hur mycket avjämningsmassa går i genomsnitt åt per m2? Vad kostar den?

− Vilka nackdelar kan det finnas med att använda avjämningsmassa?

− Hur mäter/kontrollerar ni om en ytan är tillräckligt jämn?

− Tror ni att totalekonomin i ett projekt skulle bli positivare med jämna betongytor 
redan efter gjutning?

Svar

BBM är den 3:e största golventreprenören i Sverige och grundades 1947 i Karlstad under 
namnet Elinders. Idag har BBM ca 100 anställda i Karlstad och är en av två golventreprenörer 
i Värmland som är auktoriserade av Golvbranschens Riksorganisation (GBR). 14

BBM’s huvudsakliga tjänster är att lägga trägolv, mattor, plattor och avjämningsmassor. 
Dominerande är plattläggningen följt av mattläggning, tredje vanligast är avjämningsmassor 
och sist trägolv. De arbetar i ca 1 200 projekt per år varav ca 1 050 är i Sverige. Återstående 
150 projekt som i regel är av större karaktär görs i Norge.

Enligt BBM så finns det tre huvudsakliga orsaker till varför man använder avjämningsmassor. 
För det första om betongytan är av dålig kvalitet t.ex. pga. ålder och därför inte ger tillräcklig 
vidhäftning, för det andra om man måste ha olika höjder pga. varierande tjocklek på 
golvbeläggning som gränsar till varann, och slutligen baserat på krav på undergolv enligt 
tabell 43.DC/-1 i Hus AMA.

En normal beläggning av avjämningsmassa på en gjuten betongyta ligger på 14-20 kg/m2. För 
att bygga en millimeter avjämningsmassa på en kvadratmeter så behövs 1,7 kg 
avjämningsmassa. Detta innebär att 14 kg/m2 motsvarar ca 8 mm tjock beläggning och 20 
kg/m2 motsvarar ca 12 mm. 

  
14 <http://www.auktorisation.se/Default.aspx?tabid=71&foretagsnr=11943> 2006-04-25
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Priset på detta beror på många olika faktorer enligt BBM, den överlägset största är 
kvantiteten. Det arbete examensarbetet refererar till är nyproduktion av bostäder med fler än 
6-7 lägenheter som överstiger 600 m2 där parkett ska läggas. Avjämningen kan över 500 m2 
utföras med hjälp av pump och bulkbil och priset hamnar därmed någonstans mellan 80-150 
kr/m2 beroende på övriga faktorer såsom etablering, antal arbetare, arbetstid, merarbete med 
exempelvis fall osv. Ett medelvärde sätts till 115 kr/m2 vid en beläggning på 17 kg/m2 (10 
mm) och innebär därmed ca 6,80 kr/kg avjämningsmassa.

BBM använder sig av avjämningsmassa från maxit AB som är ett dotterbolag till tyska 
HeidelbergCement-koncernen. De utvecklar, tillverkar och säljer golvavjämning samt andra 
produkter och system för bygg och anläggning. maxit AB certifierar sina golventreprenörer 
för att få använda deras produkter och kallas då ”Certifierad maxit Golventreprenör”. BBM är 
således en certifierad golventreprenör. 
maxit AB har en ledande position som tillverkare av cementbundna golvavjämningsmassor.
De levererar ca 15-20 typer av golvavjämningsmassor till BBM i Karlstad.

De största nackdelarna med att använda avjämningsmassa enligt BBM är att det är ett hårt 
arbete. Dels att ”dra slang” vid avjämning på stora ytor med bulkbil och dels att ”knäcka 
säck” vid arbete på mindre ytor.

BBM utgår från tabell 43.DC/-1 i Hus AMA som ger två alternativ, klass A och klass B. 
Klass A som är den bästa ger en yta där man kan lägga parkett och stora klinkerplattor. 
Parkett är mer eller mindre styv och kan ge upphov till sviktande, knarrande eller buktande 
golv vid dålig ytjämnhet. Stora klinkerplattor är känsliga eftersom de kan spricka vid 
belastning om undergolvet inte är helt jämnt. Klass B ger en yta där man kan lägga plastmatta, 
linoleum och vanlig klinker.

Ytan kontrolleras av BBM med hänsyn till lutning och buktighet. Lutning vägs av med hjälp 
av digitalpass och buktighet kontrolleras med hjälp av rätskiva och kilar på 2 meters intervall.

Ett exempel på kvantiteten avjämningsmassa som används är projektet ”Mitt i City” i 
Karlstad där 1 200 ton avjämningsmassa kommer att läggas, kostnaden uppgår 
uppskattningsvis till drygt 8 miljoner kronor. Ett annat exempel är Skanskas projekt i Vålberg 
där man bygger nya Vålbergsskolan med 230 ton avjämningsmassa för ca 1,5 miljoner 
kronor.
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Intervju med en projektchef på Skanska i Karlstad den 2 maj 2006

Frågor

− Hur länge och i hur många projekt har Skanska arbetat med SKB?

− Har alla projektchefer/platschefer arbetat med SKB? Om inte, varför?

− Vad kostar traditionell husbetong kontra SKB?

− Varför väljer Skanska SKB och vilka fördelar värderar ni?

− När måste man använda avjämningsmassa på ett betonggolv?

− Vad kostar avjämningsmassa?

− Tror ni att SKB ger jämnare ytor jämfört med traditionell husbetong?

− Om man kan få jämnare ytor med SKB, vilka krav ställs och vad påverkar?

− Väljer ni SKB bl.a. pga. bättre ytjämnhet?

− Hur mäter ni om ytan är tillräckligt jämn?

− Tror ni att fler byggentreprenörer skulle välja SKB om det kunde påvisas en förbättrad 
ytjämnhet?

− Tror ni att SKB ger en lägre totalekonomi än traditionell husbetong? Om inte, vilka är 
undantagen?

Svar

Skanska är ett av världens största byggföretag och har en mer än 100 år lång historia som 
börjar med AB Skånska Cementgjuteriet 1887. 15

Skanska i Karlstad kom i kontakt med SKB första gången 2004 i samband med projekteringen 
av projektet Kv. Järpen. Det var en projektchef och en platschef som fått nys om betongtypen. 
De åkte på ett antal studiebesök och fick se varierande resultat. I samband med detta togs även 
en kontakt med Skanska Teknik i Solna. Erfarenheter utbyttes och bjälklagen i 
flerbostadshusen konstruerades med filigranbjälklag och en pågjutning med SKB. Skanska 
räknade med att slippa avjämningsmassa på Kv. Järpen och så blev också fallet, ytjämnheten 
var till mycket stor belåtenhet.

Sedan Kv. Järpen har Skanska i Karlstad arbetat i 4 projekt där SKB varit inblandat. I dessa 
projekt har 2 av 5 projektchefer och 5-8 av 30 platschefer/arbetsledare varit inblandade.

  
15 <http://www.skanska.se/> 2006-05-30
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Skanska räknar med en 200-300 kr högre kostnad för SKB än NPB.

Huvudanledningen till att Skanska väljer SKB är att slippa avjämningsmassa.

För att kontrollera om avjämningsmassa behövs så använder sig Skanska av en 4,0 m rätskiva 
och vattenpass. Mätningarna jämförs med golventreprenörens krav som är Hus AMA’s tabell 
43.DC/-1. Ytjämnheten i form av toppar och gropar är avgörande för exempelvis plastmattor 
och linoleum. Toppar slipas bort med en ABS betongslipmaskin. Toppar och gropar är mindre 
avgörande för parkett och klinker. Där är ytjämnheten i form av buktighet och lutning 
avgörande.

Skanska räknar med en kostnad på ca 80 kr/m2 för avjämningsmassa. Utöver den ska även de 
mer diffusa kostnaderna för bl.a. städning och torktid inräknas.

Efter 4 större projekt och 2 år med SKB så kan Skanska erfarenhetsmässigt säga att SKB ger 
jämnare ytor än NPB. Hårt arbete med NPB har aldrig gett de resultat SKB gett, oavsett hur 
mycket man skurat och glättat.

På frågan om Skanska tror att fler byggentreprenörer skulle använda sig av SKB om det 
kunde påvisas en förbättrad ytjämnhet jämfört med NPB så svarar de klart, ja.

Pengen avgör i nästan 100 % av alla projekt och Skanska har i sina projekt med SKB sparat 
pengar främst i form av avjämningsmassor. Materialkostnaden för betongen är högre men 
totalekonomin blir lägre.


