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SAMMANFATTNING 

Att bestämma vidhäftningen mellan prefabricerade element och senare pågjutning på 

arbetsplats är viktigt. Självkompakterande betong är en betongtyp som flera prefabricerade 

företag börjat använda på grund av dess goda egenskaper. Dock finns några oklarheter som 

behöver utredas vidare, exempelvis vidhäftningskapaciteten vid pågjutning. I och med 

införandet av Eurokod blev det större krav på skrovligheten jämfört med tidigare krav i BBK 

04. För självkompakterande betong kan det vara svårt att få till en skrovlighet enligt både 

BBK och speciellt Eurokod. För undersökning av vidhäftningskapacitet kopplat till 

draghållfastheten finns beprövade metoder som följer svensk standard. Dock finns ingen 

svensk standard för vidhäftningsprov för skjuvhållfastheten, bland annat på grund av att för 

få undersökningar har utförts och att provnings-utförandet är mer komplext.  

Syftet med denna undersökning är att jämföra olika mätmetoder för att mäta 

skjuvspänningar för vidhäftningen mellan prefabelement och pågjutningsbetong samt att 

också undersöka olika metoder för att mäta ytjämnheten. Målet är att identifiera 

skjuvkapaciteten i vidhäftningen samt få reda på vilken påverkan ytjämnhet och 

ytbehandling har för vidhäftningen. Detta för att utvärdera om Eurokod 2:s hårdare krav på 

skrovlig yta är nödvändig jämfört med BBK 04 med avseende på skjuvning. Ytor som ska 

jämföras är avdragen yta och yta som uppfyller BBK 04:s samt Eurokod 2:s  krav på skrovlig 

yta. Mätmetoder för skrovlighet ska undersökas för att senare utvärderas och användas i 

undersökningen.  Förutom dessa ytor som normalt förvattnas ska även en yta som följer BBK 

04:s krav på skrovlig yta utan förvattning undersökas om förvattning har någon positiv 

inverkan på vidhäftningen.  

Den mätmetod som valdes för att identifiera skjuvhållfastheten var L-formad Push-Off-

metod, vilket dimensionerades med hjälp av en referensundersökning. Provkroppen 

tillverkades i Strängbetongs fabrik i Kungsör och innan pågjutningen utfördes mättes 

ytjämnheten på vidhäftningsytan med hjälp av Sand-Patch-metoden. För att bekräfta 

validiteten hos Sand-Patch-metoden användes också en annan mätmetod, så kallad 

Profilmall. Efter att ytorna var uppmätta och pågjutningen hårdnat skickades provkropparna 

till CBI Betonginstitut för skjuvhållfasthetsprovning samt tryckprovning.  

Resultaten från undersökningen visade att inga större skillnader i skjuvhållfasthet mättes 

mellan Eurokods och BBKs krav på ytjämnhet, men det visade sig att den obehandlade ytan 

klarade av högst skjuvhållfasthet. Alla värden var betydligt högre än vad både Eurokod och 

BBK 04 anger för hållfasthetsklassen C45/55. Under provningstillfället upptäcktes 

sprickbildning vid 85 kN både i den befintliga betongen samt vid pågjutningen på de 

tunnaste delarna, för samtliga provförsök.  



Utöver skjuvhållfastheten mättes även deformationer såväl vertikalt som horisontellt och det 

framgick tydligt i resultatet att vertikala deformationerna var mer än tio gånger större än de 

horisontella. Ingen skillnad mellan BBK och Eurokod kunde tydas vid vertikala 

deformationer, dock vid horisontella deformationer mättes Eurokod till tre gånger större 

horisontella deformationer jämfört med BBK. Detta tyder på att BBKs krav på skrovlighet är 

bättre än Eurokod ur deformationssynvinkel 

Med denna undersökning som grund kan tillverkarna välja att avstå från Eurokod 2:s 

hårdare krav på skrovlig yta och fortsätta att behandla ytan enligt BBK 04. I och med detta 

menar författarna att Eurokod 2:s hårdare krav på skrovlig yta inte är nödvändig jämfört 

med BBK 04 med avseende på skjuvning (vidhäftning), vilket var det primära målet för 

undersökningen. 
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ABSTRACT  

Self-compacting concrete has soon been around for a decade. Recently the prefabrication 

industry has started to use this fairly new concrete type in larger scales, mainly because of its 

distinctive properties.  There are still certain areas that need to be thoroughly examined, such 

as bond capacity. There have been very few studies regarding shear capacity due to the fact 

that the procedure is complicated.  

This report will highlight a method to examine the shear capacity of different surfaces that 

have been prewetted as well as non-prewetted surfaces. The surface areas follow BBK 04’s 

and Eurocode 2’s demand for surface roughness.  A smooth surface will be completed in 

order to confirm if the different shapes influence the bond strength by shear stress or not.                         

The purpose of this essay is to measure the bond strength within the shear capacity as well as 

examine the impact it has on surface roughness and treatment for shear bond.  

The method used to identify the shear capacity is called L-shaped Push-Off Test. The 

dimension of the object was selected with the help of a previous research paper. The Sand-

Patch method is predominantly used to measure the surface roughness.   

The results showed no difference between the demands of surfaces of BBK04 and Eurocode 2 

considering the shear capacity. However the non-prewetted surface was measured with the 

highest shear capacity value. Apart from the shear strength, deformation was measured in 

both vertical and horizontal direction and it was clearly shown that the vertical deformation 

was measured to be ten times higher than the horizontal deformation.  There was no 

difference between the BBK 04 and Eurocode 2 considering the vertical deformation. 

However the difference occurred on the horizontal direction between BBK 04 and Eurocode 2 

where the specimens of Eurocode 2 received three times higher deformation compared to 

BBK 04. The conclusion can be drawn that the surface roughness of BBK 04 would be more 

suitable than eurocode2 considering deformation.       

The overall result was that the surface treatment with the demands of BBK 04 and Eurocode 

2 showed minor difference after being measured with the Push-Off Test method. This has 

been confirmed with the estimated shear capacity (1.2 MPa). The results revealed that the 

treatment of surface could be made in either way, brush or rake. As a conclusion the 

assessment of the shear strength showed that Eurocode 2's demand is too strict comparing 

demands of BBK 04. 

Keywords: Self compacting concrete, bond, prefabelement, topping, concrete overlay, 

prefabricated construction, surface measurement, roughness, shear strength, deformation 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Strängbetong har sedan lång tid använt samverkande pågjutning på bland annat TT/F-

plattor. Detta fungerade väldigt bra så länge man använde normalbetong. Behovet av 

samverkansarmering kunde då beräknas med en gammal utprovad metod med olika 

behandlingssätt av betongytan, exempelvis krattad yta och borstad yta. Likare av 

ytstrukturen användes av personalen för att jämföra ytan som skulle framställas.  

I dag använder Strängbetong självkompakterande betong istället för normalbetong, vilket har 

många fördelar men även några nackdelar. Svårigheter uppkom vid framställning av 

betongytan, vid användande av självkompakterande betong, för att klara av BBK 04:s krav. 

Det blev även svårare då Eurokod 2 började gälla och införde högre krav på grövre betongyta 

samt högre skrovlighet. 

I detta examensarbete ska en vidare studie utföras på ett tidigare examensarbete  

(Fransson 2013), där en beprövad metod för att ta fram draghållfastheten i vidhäftningen 

mellan prefabelement och pågjutningsbetongen utfördes för olika ytjämnhet. Studien 

påvisade att ytjämnheten inte har någon inverkan på vidhäftningen vid draghållfasthet. 

1.2 Problemformulering 

För undersökning av vidhäftningskapacitet för draghållfastheten finns beprövade metoder 

som följer svensk standard, dock finns ingen svensk standard för vidhäftningsprov för 

skjuvhållfastheten på grund av att för få undersökningar har utförts och att 

provningsutförandet är mer komplext. I denna rapport ska en lämplig provningsmetod 

undersöka skjuvkapaciteten för olika ytjämnheter som vattenbehandlats, samt en yta som 

inte behandlas med vatten. Dessa ytor följer BBK 04:s och Eurokod 2:s (EK) krav på skrovlig 

yta och bekräftas med hjälp av en mätmetod. Mätmetoder ska undersökas för att senare 

utvärderas och användas för undersökningen.  Förutom de skrovliga ytorna ska även en 

avdragen yta utföras för att undersöka om ytjämnheten över huvud taget har någon påverkan 

på vidhäftningen, vilket i Franssons (2013) examensarbete inte hade någon påverkan vid 

dragprov. 
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Arbetets problemformulering blir: 

 Vilken mätmetod kan användas för att mäta skjuvhållfasthet mellan prefabelement 

och pågjutning med självkompakterad betong? 

 Vilka metoder finns för att mäta skrovlighet på en betongyta? 

 Är Eurokod 2:s  hårdare krav på skrovlig yta nödvändig jämfört med BBK 04 med 

avseende på skjuvning? 

 Har en vattenbehandlad yta en högre skjuvhållfasthet i jämförelse med en yta som 

inte vattenbehandlas? 

1.3 Syfte och mål 

Syftet med denna rapport är att jämföra olika mätmetoder för att mäta skjuvspänningar för 

vidhäftningen mellan prefabelement och pågjutningsbetong samt att undersöka olika 

metoder för att mäta ytjämnheten. 

Strängbetongs mål är att identifiera skjuvkapaciteten i vidhäftningen samt få reda på vilken 

inverkan ytjämnheten och ytbehandlingen har för vidhäftning, detta för att utvärdera om 

Eurokod 2:s hårdare krav på skrovlig yta är nödvändig jämfört med BBK 04 med avseende på 

skjuvning. 

Målet för denna rapport är att hitta en mätmetod som kan användas för att identifiera 

skjuvhållfastheten för vidhäftning mellan prefabelement och pågjutning samt att undersöka 

och hitta en lämplig metod för att mäta ytjämnhet. 

1.4 Avgränsning 

Jämförelser mellan undersökningar av skjuvhållfasthet ska utföras med självkompakterande 

betong med hållfasthetsklass C 45/55.  Skrovligheterna på betong ytan ska enbart undersökas 

och behandlas enligt fabrikens arbetsprocess.  

De ytor som ska undersökas är: 

 avdragen yta 

 skrovlig yta som uppfyller kraven enligt BBK 04 

 skrovlig yta som uppfyller kraven enligt BBK 04, utan vattenbehandling innan 

pågjutning. 

 skrovlig yta som uppfyller krav enligt Eurokod 2 
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1.5 Metodbeskrivning 

1.5.1 Litteraturstudie 

Insamling av material har utförts med hjälp av databaser från Mälardalens högskola samt 

Kungliga tekniska högskolan. Databaser som har använts är ”Web of Science”, ”DiVa” och 

”Scopus” för att ta fram vetenskapligt granskade artiklar i ämnet. Artiklar har även erhållits 

av externa handledare och experter från olika företag, exempelvis CBI Betonginstitutet samt 

Färdig betong AB, eftersom artiklarna inte har varit åtkomliga i databaser. Litteraturstudien 

omfattas av svenska standarder, BBK 04 samt Eurokod 2 där litteraturstudien bygger på de 

allmänna villkoren.  

Sökord som har använts är: vidhäftning, Självkompakterande betong, skrovlighet, 

prefabelement, pågjutenbetong, skjuvhållfasthet, ytmätning, topping, roughness, adhesion, 

concrete surface, concrete overlay, torsion och Shear-Bond Test.  

1.5.2 Fastställande av provningskroppar 

Forskningsartiklar om undersökning av skjuvhållfasthet (Shear-Bond Test) utvärderades 

med ett syfte att utveckla en lämplig metod för en undersökning av skjuvhållfasthet. Artiklar 

om utförandet erhölls av bland annat forskare från Kungliga Tekniska Högskolan och 

Chalmers Tekniska Högskola. Geometrin fastställdes samt beräkning av armering utfördes 

och redovisades i en CAD-ritning som skickades till produktionen i Strängbetong för 

tillverkning.    

1.5.3 Gjutning och genomförande av provning 

Provkroppar gjöts i former med hjälp av erfarna betongarbetare i Strängbetongs produktion. 

Provelementen delades upp i tre olika former med fyra olika provningskroppar som 

behandlades med olika ytjämnhet. Tre av ytorna valdes att inte vattenbehandlas för att 

undersöka om vidhäftningskapaciteten vid skjuvning påverkas.  

Ytorna behandlades med borstning och krattning för att säkerställa skrovlighetskraven enligt 

BBK 04 och Eurokod 2 samt en avdragen yta. Detta för att undersöka hur ytjämnheten 

påverkar skjuvhållfastheten i vidhäftningen. 

Skrovlighetsmätning utfördes efter att ytan torkats med hjälp av en mätmetod. Efter 

gjutningen härdades betongen i 14 dygn innan pågjutningen utfördes, för att betongen skulle 

uppnå sin tryckhållfasthet på minst 55 MPa. 28 dygn efter första gjutningen transporterades 

provkropparna till CBI Betonginstitutet för skjuvkraftsprovning. 
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2 LITTERATURSTUDIE 

2.1 Betong 

Betong har ett brett användningsområde och är flexibelt att bygga med, vilket har medfört att 

många företag i byggbranschen idag använder sig av betong. Tillverkning av betong har lett 

till förmåner för tillverkning av avancerade byggnader och andra sammansatta 

konstruktioner, samt fungerat som reperationsmaterial som utförs på äldre 

betongkonstruktioner (Svensk Byggtjänst 1987). 

De olika beståndsdelarna i betong är cement, vatten och ballast. Blandning av cement och 

vatten kallas för cementpasta, även kallad för cementlim, och är huvudingredienser för 

betongens bindemedel. Bindemedlet fäster ihop stenmaterialet som innan 

bindningsprocessen blandas med olika stentyper. Bearbetningen är viktig då betongen 

annars kan få en försämrad hållfasthet vid felaktigt utförande då luftporer inte har hunnit 

avta. För en vidare förbättring krävs vibrering som fördelar betongen ut i formen och ökar 

viskositeten för materialet (Burström 2006).  

Cement är ett hydrauliskt bindemedel i pulverform och reagerar med vatten till en 

hårdnande form. Cementet är den avgörande beståndsdelen som fastställer betongens 

egenskap och hållfasthet (Burström 2006). 

Ballast är en samling av stenmaterial av olika kornstorlekar som avgör hur högt vattenbehov 

som krävs vid bearbetningen och vilken egenskap som betongen kommer att erhålla  

(Svensk Byggtjänst & Cementa AB 1994).  

Tillsatsmedel är den beståndsdel som förändrar betongens egenskap under det hårdnande 

stadiet. Vid påskyndande härdning används tillsatsmedel för att uppnå en snabbare fast 

form. Användningen av tillsatsmedel har ökat betydligt för att det underlättar arbetet för 

byggföretagen (Burström 2006). Vanliga tillsatsmedel som används är:  

 flyttillsatsmedel  

 vattenreducerade 

 luftporbildande 

 acceleratorer 

 retarderade  

Betongkonstruktioner tillverkas antingen som platsgjutet eller prefabricerad. Platsgjuten 

betong utförs på arbetsplatsen medan prefabricerad betong produceras i fabrik. 
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Prefabricerad betong har bidragit, ökat möjligheten, till att bygga arkitektoniska och 

komplicerade konstruktioner jämfört med andra konstruktionsmaterial. Betongelementen 

kan produceras i fabrik och därmed reducera olyckor som uppstår på byggarbetsplatsen. 

Däremot kompliceras projekteringen av byggandet. Att bygga med prefabricerade 

betongelement har således blivit den allt vanligare arbetsmetoden för större 

betongkonstruktioner.    

2.2 Självkompakterande betong 

Självkompakterande betong (SKB) har många fördelar jämfört med normalbetong, vilket har 

lett till att många företag valt att använda betongtypen. Fördelarna framgår av betongtypens 

arbetsvänliga utförande och miljövänliga aspekter. Skillnaderna mellan traditionell betong 

och självkompakterad betong utgörs av blandning mellan olika tillsatser och material där 

självkompakterande betong innehåller mera filler (Aslani & Nejadi 2013).  

Med de förbättrande egenskaperna har självkompakterande betong blivit ett av de största 

framstegen inom betongindustrin. 

2.2.1 Materialegenskaper 

Färsk SKB är en partikelsuspension där partiklar är fördelade i vätskefas. I och med detta 

binds materialet inte vid kontakt med vätska, då en minskning av friktion mellan partiklarna 

åstadkoms. Denna egenskap uppnås i samband med flyttillsatsmedel samt fina partiklar även 

kallad för filler (Aslani & Nejadi 2013). 

Flyttillsatsmedel ger en fördel för betongtypen där inverkande av medlet leder till en 

kontinuerlig rörlighet utan separation. Denna rörlighet avtar efter 15-30 minuter under ett 

passivt stadium. Denna egenskap gör att SKB kan flyta i trånga former och fördelas 

homogent (Retelius 2003). 

Filler har en inverkan på SKB:s viskositet. Dessa filler är flygaska, kalksten, kisel i 

pulverform. Undersökningar av bland annat Barbhuiya (2011) har visat att med en tillsats av 

flygaska upp till 30-50 % kan en ideal SKB produceras. Tillverkning av SKB med tillsatta 

filler visade sig i slutändan att kostnaderna av producering av SKB sänktes och blev därmed 

lönsamt att användas i produktion (Bingöl & Tohumcu 2013).  
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2.2.2 Underlättande av arbete 

Egenskaperna för självkompakterande betong har lett till en bättre arbetsmiljö, dels vid 

utförande av avancerade konstruktioner samt dels för att betongen inte har något behov att 

vibreras (Billberg et al. 1999). Med hjälp av dess egentyngd flyter betongen och fyller ut 

formen och därmed krävs en förbehandling av betongen. Detta leder till en vibreringsfri 

behandling av betong som förenklar arbetsprocessen samt arbetsmiljön. Bullerskador och 

skador på blodkärl kan reduceras genom användandet av SKB (Elofsson & Hallin 2006). Med 

SKBs egenskaper omsluter betongen armeringsstängerna utan vibrering. I samband med 

tillverkning av betongtypen uppstår det i liten grad porer samtidigt som hållfastheten blir 

homogen i hela konstruktionen. Dessutom har SKB underlättat för byggarbetarna att 

tillverka komplicerade betonggjutningar i jämförelse med traditionell betong. (Lennartsson & 

Hildingsdotter 2009). 

Tabell 1: Egenskaper för självkompakterande betong, fördelar & nackdelar (Swerock 2013). 

Självkompakterande betong 

Allmänna 
egenskaper 

 Med den flytförmåga SKB har krävs ingen vibrering för att fylla formen 
och omsluts armeringen. 
 

 Snabbare uttorkning 

 Erhålla fina ytor 

 Ökad vidhäftningsförmåga  

Fördelar  Åstadkommit bättre arbetsmiljö 

 Minskat resursbehov 

 Snabbare gjutning 

 Snabbare härdning 

 Tidsbesparing 

 Arbetskraftbesparing  

Nackdelar  Kräver en djupare detaljplanering 

 Behöver ytjämnas manuellt  

 Större krympning som kan leda till plastiska krympsprickor   

2.2.3 Klassificering 

I och med att produktionen av självkompakterande betong har ökat i Sverige liksom i 

Europa, behövdes underlättande av kommunikation ske mellan användare och tillverkare, 

detta genom att klassificera betongen i olika benämningar. Klasserna är specificerade enligt 

europeiska riktlinjer, ”European Guidelines for Self-Compacting Concrete”. Oftast räcker det 

att specificera SKB endast med hjälp av flytsättmått (SF), men i speciella fall kan även 
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viskositetsförmåga (VS alt. VF) eller passeringsförmåga (PA) specificeras. (Svenska 

Fabriksbetongföreningen 2013). 

Flytsättsmått 

Flytsättsmåttet bestäms genom att en sättkon fylls med SKB som placeras i mitten av en 

skiva. Innan sättkonen lyfts ska betongen vila en liten stund. Efter att sättkonen har lyfts och 

betongen har flutit ut, mäts medeldiametern för att klassificera flytsättsmåttet. För en bra 

SKB ska flytsättsmåttet mätas upp till 700-750 mm utan separationer (Retelius 2003). I figur 

1 illustreras mätning av flytsättsmått och i tabell 2 visas rekommenderat flytsättsmått för 

olika betongkonstruktioner.  

 

 

 

 

 

Figur 1: Mätning av flytsättmått (Retelius 2003). 

 

Tabell 2: Klassificering av flytsättmått (Svenska Fabriksbetongföreningen 2013). 

Klass Flytsättmått (mm) Rekommenderas för: 

SF1 550-650 Golv med låg armeringsmängd 

SF2 660-750 Väggar och Pelare 

SF3 760-850 Tätt armerade konstruktioner 

  

Viskositet  

Denna klassificering anges undantagsvis vid speciella 

fall som vid tät armerad betong eller trånga formar. 

Detta utförs genom att använda en sättkon med SKB 

som placeras på en platta som har en markerad cirkel 

med ett mått på 500 mm i diameter. Då betongen släpps 

från sättkonen, startas tidtagning tills betongen når den 

markerade cirkeln. Denna tid benämns till T500 och 

anges i sekunder. Metoden kan även utföras med en 

tratt där tratten fylls med SKB som senare släpps genom 

trattens ända. Betongen släppas inom tio sekunder på 

grund av att betongen inte ska sätta sig och tiden börjar Figur 2: Tratt vid mätning av 
viskositet (Svenska 
Fabriksbetongföreningen 2013) 



9 

direkt vid utsläppet. I figur 2 illustreras en måttsatt tratt som används vid viskositetsmätning 

och i tabell 3 visas klassificering för respektive tidtagning.       

 

Tabell 3: Klassificering av viskositet (Svenska Fabriksbetongföreningen 2013). 

Klass T500 S  (s) V-tratt  F (s) 

VS1/VF1 <2 <8 

VS2/VF2 >2 >9 - 25 

 

Passeringsförmåga 

Precis som viskositeten används klassificering av passeringsmått vid undantag, dock är 

utförandet annorlunda. Denna metod använder sig av en L-formad låda med en spärr i den 

nedre delen av formen. Vid spärren 

placeras armeringsstänger för att 

agera som ett hinder. Spärren 

öppnas och betongen flyter igenom 

och förbi armeringsstängerna. Efter 

att betong passerat spärren och 

armeringarna mäts höjderna H1 och 

H2, se figur 3. Höjden H2 divideras 

med H1, detta för att beräkna fram 

en blockeringskvot som beskriver 

betongens passeringsförmåga. I 

tabell 4 är blockeringskvoten 0,80 

och är ett gränsvärde som klassificerar betongens passeringsförmåga.   

Tabell 4: Klassificering av passeringsförmåga (Svenska Fabriksbetongföreningen 2013). 

Klass Passeringsförmåga 

PA1 >0,80 med 2 armeringsstänger 

PA2 >0,80 med 3 armeringsstänger 

2.2.4 Gjutning med SKB 

Att arbeta med SKB kräver en god planering för att utföra arbetsgången på ett lyckat sätt. 

SKB har en tendens att komplicera genomförandet då betongtypen är svårgjuten. Under 

arbetsprocessen är det därför viktigt att vidta försiktighetsåtgärder på grund av betongens 

känslighet. Om det skulle uppstå några fel under gjutningsprocessen finns det få möjligheter 

Figur 3: L-låda (Svenska Fabriksbetongföreningen 2013). 
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att korrigera de misstag som uppstår, vilket innebär att det krävs en god planering av 

arbetsgången innan SKB används. (Retelius 2003). 

Avståndet mellan nedsläpp av betong till form rekommenderas till 4-10 meter vid pågjutning 

av lång vägg. Betongen ska hanteras utan påfrestningar för att kunna flyta ut i formen på ett 

enkelt sätt så att det uppstår färre luftbubblor samt att luftbubblorna ska hinner avta från 

betongens massa. Den rekommenderade hastigheten av utsläpp beräknas till 12-16 

m3/pump/h. Vid gjutningar av långa väggar är stigarhastigheten beräknad till 25 cm/ 15 

minuter och anses vara ett acceptabelt värde. Det är i detta fall viktigt att anpassa 

utsläppshastigheten med stigarhastighet för olika formar. (Retelius 2003). 

För gjutning av SKB används olika metoder och utrustningar med avseende på hur känslig 

betongen är, därför är det viktigt att val av utrustning väljs med en noggrannhet. De olika 

metoderna för att fylla formen är bask, ränna och betongpump där betongpumpen anses vara 

den mest kompletta för gjutningen av långa väggar. Fördelen med betongpump är att 

betongen tillförs jämt samt att det oftast inte uppkommer några störningar. Det är dock 

viktigt att fortfarande vara uppmärksam så att flödet inte störs. (Retelius 2003). 

2.2.5 Skjuvkraftspåverkan 

Det pågår fortfarande undersökningar om skjuvkrafters påverkan i självkompakterande 

betong då det ännu finns oklarheter om hur stor kapacitet betongen kan klara av. 

Undersökningar på SKB visar relativt lågt värde i skjuvkapacitet, detta beror på att SKB har 

mindre aggregatstorlekar som påverkar skjuvfriktionen för materialet (Choulli et al. 2007). 

Detta kan förstärkas med stålfibrer som kan öka skjuvhållfastheten och reducera 

sprickbildningar som uppstår (Ding et al. 2011). Denna undersökning har bekräftats enligt 

RILEM Formulation som är ett sätt att beräkna skjuvhållfasthet med olika fibrer och 

tillsatsmedel (Cuenca & Serna 2013).  

Undersökningar om förbättring av skjuvhållfastheten utan stålfibrer pågår fortfarande men 

är idag ännu oklar. 

2.3 Pågjutning 

Pågjutningar på befintlig betong har många användningsområden. Pågjutningar används för 

att förstärka betongkonstruktioner vid höga belastningar och för att jämna ut ytor så ytorna 

blir plana. Pågjutningar används även på bjälklag i bostäder och kontor för att klara av 

boverkets krav på täthet mot luft, ljud, fukt och brandmotstånd. Dessa krav är oftast 
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dimensionerande på grund av att hållfastheten oftast kräver betydligt tunnare pågjutningar 

än vad som utförs i praktiken (Svensk Byggtjänst 1997).  

Idag används håldäck oftast för bjälklag i 

bostäder, kontor och parkeringshus. Vid 

höga laster används spännarmerad 

betong, vilket har betydligt högre 

tryckhållfasthet än slakarmerad betong. 

Ett problem med spännarmerad betong är att överhöjning sker. Detta för att när armeringen 

spänns av vill armeringen återgå till sin ursprungliga längd, vilket skapar ett tryck i 

betongkonstruktionen som i sin tur ger överhöjningar. För att jämna ut överhöjningar görs 

en tunn pågjutning alternativt att överhöjningen minskas på grund av de permanenta 

lasterna. Det är därför viktigt att konstruktören beaktar detta redan i projekterings skedet 

(Betongelementföreningen 1998) . 

TT/F-plattor är ett vanligt konstruktionselement som används idag både med och utan 

pågjutningar. Dessa betongelement används i industrier där det finns stora laster och vid 

gårdsbjälklag där TT/F-plattorna ska klara av påfrestningar från lastbilar och 

utryckningsfordon.  

Vid tillverkning utförs antingen plattor med tjocka eller tunna däck. Vid tjocka däck, ca 90-

100 millimeter, planeras inte någon pågjutning. För plattor med tunna däck, ca 40-50 

millimeter, planeras pågjutning efter att dessa har monterats på plats. Plattorna kopplas till 

varandra med hjälp av svetsade kopplingsplåtar, detta för att få skivverkan i konstruktionen 

Thomas Pettersson1. Målet med pågjutningen är att öka tvärsnittet, vilket i sin tur leder till 

att bärförmågan ökar (Silfwerbrand 2006). 

Det är vanligt att vakuumbehandla pågjutningsbetongen för att förbättra hållfastheten och 

minska krypningen. För att få till en bra samverkan mellan pågjutning och prefabricerade 

betongelement krävs vid tjockare pågjutningar uppstickande armering. Detta medför 

problematik då det blir svårt att behandla ytorna enligt Eurokods krav på ytbehandling 

(Betongelementföreningen 1998). 

                                                        

1 Thomas Pettersson Tekniska avdelningen Strängbetong, e-post den 28 oktober 2013 

Figur 5: Till vänster: snitt i ett TT/F element. Till höger: illustration på hur pågjutning kan se ut 
vid överhöjning (Betongelementföreningen 1998). 

Figur 4: Håldäck med en tunn pågjutning (Svensk 
Byggtjänst 1997) 
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2.4 Vidhäftning 

För att pågjutningen och den befintliga betongen ska samverka krävs en god vidhäftning. 

Detta för att om dålig vidhäftning uppstår kan hållfastheten försämras markant. Därför är 

det viktigt att ta reda på vilka faktorer som påverkar vidhäftningen.  Professor Johan 

Silfwerbrand, har under flera år behandlat dessa faktorer i sina rapporter  

(Silfwerbrand 2002, 2006, 2009a).  

 

Figur 6: Faktorer som spelar in i en god vidhäftning. Ju högre stapel desto högre dignitet för 
vidhäftning. (Silfwerbrand 2009a). 

Enligt figur 6 är de faktorer som påverkar vidhäftningen mest mikrosprickor, cementhud, 

renhet, kompaktering och härdning. I detta avsnitt ska fördjupning utföras för varje kategori 

för att få en bättre syn på dessa faktorer och hur de påverkar vidhäftningen. 

2.4.1 Mikrosprickor 

Vid pågjutningar ska ytan på 

den befintliga betongen vara 

sprickfri för att god vidhäftning 

ska erhållas. Det är viktigt för 

om sprickor inte tas bort 

kommer den befintliga betongen 

utgöra en svaghetszon. För att 

avlägsna sprickor kan flera olika 

metoder användas. En vanlig 

metod som används idag är att vattenbila ytan. Laborationer har utförts av Silfwerbrand 

(1987) där mätresultaten visade att vidhäftningskapaciteten var vid sprickfri yta ca 2 MPa 

och ca hälften då ytan innehöll sprickor, se figur 7 för mätresultat. Man kan även se i figur 7 

att råheten av ytan har betydelse för en bra vidhäftning. 

0
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Figur 7: Skjuvhållfasthetenspåverkan med avseende på 
råhet och mikrosprickor (Silfwerbrand 2009a). 
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2.4.2 Råhet 

Råheten eller ytjämnheten på den befintliga betongen har enligt Eurokod 2 en betydande 

påverkan på vidhäftningen, men enligt figur 6 har råhet en liten påverkan jämförelsevis mot 

mikrosprickor och renheten. Silfwerbrand utförde en testserie av dragprov för att jämföra 

ytans råhet, vilket resulterade att ytan inte har en stor påverkan vid dragprovning. Även 

bekräftades detta av Fransson (2013) där 15 provkroppar testades med olika ytjämnhet. 

Vid skjuvspänningar har även utförts provningar på ytstrukturen, då ytorna behandlades 

med och utan vatten innan pågjutning (Mones & Brena 2013), då skjuvspänningskapaciteten 

inte har påverkats anmärkningsvärt. 

2.4.3 Förvattning 

Förvattning innebär att ytan som ska pågjutas vattenbehandlas innan pågjutningen 

genomförs, detta kan utföras med olika metoder. Den optimala metoden är att spola ytan 

med högt tryck för att även få bort lösa partiklar alternativt kan en sprayflaska användas. 

Förvattning är viktigt för att om ytan på den befintliga betongen är för torr kan fukten från 

pågjutningsbetongen absorberas i den befintliga betongen, vilket kan ge risk för en heterogen 

och porös zon i vidhäftningen. Det är även viktigt att ytan på den befintliga betongen inte är 

för blöt för då blir vct-talet för hög i vidhäftningen, vilket leder till att 

vidhäftningskapaciteten försämras. Viktigast av allt är att det inte ska finnas något fritt 

vatten på ytan för då förstörs vidhäftningen helt. (Silfwerbrand 2009a). 

Enligt Silfwerbrand (2009a) har 

förvattningen en relativt låg betydelse 

för en bra vidhäftning och är svår att 

skilja på jämfört med andra faktorer 

då förvattning sällan är en konstant 

vid praktiskt utförande. Dock har 

kvantitativa mätningar av att hitta den 

optimala fuktighetskvoten utförts av  

Zhu (1992). Resultatet från Zhus 

undersökning redovisas av en graf i 

figur 8. 

  

Figur 8: Vidhäftningskapacitet vid olika behandlingar av 
ytan på den befintliga betongen (Zhu 1992) 



14 

Vägverket (2006) tar upp i sin rapport att om den befintliga betongens yta ska hållas fuktig 

ska förvattning ske konstant under 48 timmar innan pågjutning och 12 timmar innan 

pågjutningen ska ytan torkas ut för att få en bra pågjutning. Detta gäller oftast för vägar och 

andra större konstruktioner. Vid små konstruktioner kan man enbart förvattna dagen innan 

pågjutningen samt någon timme innan pågjutningen ska utföras för att ytan ska återfuktas. 

2.4.4 Cementhud 

Cementhud är oftast det översta skiktet på betongytan som har en låg hållfasthet. 

Cementhuden består av cement och blödning från bindningsmedlet, vilket innebär att ytan 

inte är lika kompakt som resterande konstruktion. Det är därför viktigt att avlägsna 

cementhuden innan pågjutning utförs för att få en bra vidhäftning. Vanligtvis brukar 

cementhuden avlägsnas genom att sandblästra ytan. Detta enligt figur 6 är en väldigt viktig 

faktor för att få en god vidhäftning. Detta har även bekräftats av andra forskare exempelvis 

Ibrahim et al. (2013).  

2.4.5 Kompaktering 

För att pågjutningen ska få en bra vidhäftning krävs att vidhäftningen mellan den befintliga 

betongen och pågjutningen är tät och homogen. Detta innebär att om pågjutning ska utföras 

på mycket ojämna ytor är det viktigt att betongen fyller igen hålrummen för att förhindra 

luftfickor/bom. Även tät armering kan ge upphov till att betongen behöver kompakteras extra 

noggrant då betongen inte lätt kan passera armeringsstängerna samt distanserna 

(Silfwerbrand 2009a). 

Detta uppmärksammades då Vägverket gjorde en undersökning av reparationer som utförts i 

början av 80-talet och upptäckte att många luftfickor hittades i vidhäftningen, vilket innebar 

att reparationen fick göras om (Silfwerbrand 1990). I vägverkets rapport (2006) 

rekommenderas att vibratorer används för att kompaktera betongen för att få en homogen 

hållfasthet och god vidhäftning. 

Självkompakterande betong har den fördelen att betongen fyller igen hålrummen, vilket ger 

en bra kompaktering som resulterar i en god vidhäftning (Retelius 2003). 
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2.4.6 Härdning 

När betongen har pågjutits är det viktigt att skydda betongen för att betongen inte ska härda 

för snabbt. Detta för att det finns risk att pågjutningen krymper snabbt som kan resulterar till 

att sprickor uppstår. Därför är det viktigt att skydda betongen med plast så vattnet i betongen 

inte avdunstar då betongen härdar.  

Undersökningar utförda av Delatte et al. (2000) har upptäckt att om pågjutningen utsättas 

för solljus kan detta ge sämre vidhäftningskapacitet även då härdningsförhållandena är rätta.  

Förvattning är en viktig faktor som påverkar härdningen. Undersökningar har utförts av 

Li et al. (1999) där olika reparationsmaterial gav bättre vidhäftning med våt härdning och 

andra material gav bättre vidhäftning med torr härdning. Det är ett bra exempel på att alla 

material bör undersökas om förvattning är bra för vidhäftning eller inte.  

2.4.7 Renhet 

Den viktigaste faktorn, enligt Silfwerbrand (2009a), som har högst inverkan på en god 

vidhäftning är om ytan är fri från lösa partiklar och föroreningar. Det bevisades då en svensk 

bro skulle repareras, med hjälp av vattenbilning i mitten på 80-talet, där prover togs från 

bron och resultaten från proverna påvisade att vidhäftningen var väldigt låg. Anledningen till 

detta var att ytan inte hade rengjorts från lösa partiklar. 

För att renligheten är så pass viktigt kan det vara bra att rengöra ytan två gånger innan 

pågjutningen utförs. Första gången ska ytan rengöras efter att ytan har vattenbilats för få 

bort gammal betong som har förlorat sin hållfasthet. Andra gången ska ytan rengöras precis 

innan pågjutningen utförs, detta för att på en arbetsplats kan sand, olja, damm och andra 

partiklar fastna på ytan.  

Den bästa metoden för att få ytan ren är att använda sig av en industridammsugare eller 

tryckluft (Ibrahim et al. 2013). 
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2.5 Skjuvspänningar i vidhäftningen 

När pågjutningar utförs görs alltid kontroller genom dragprov för att mäta 

vidhäftningskapaciteten, vilket innebär att kraften dras vinkelrätt mot vidhäftningsytan. 

Denna kapacitet har inte någon större betydelse då de flesta konstruktioner medför 

skjuvspänningar parallellt med vidhäftningsytan, exempelvis en vägg och ett bjälklag. Detta 

innebär att skjuvhållfastheten av vidhäftningen är mer intressant jämfört med 

draghållfastheten. 

För att kunna beräkna fram skjuvkrafter krävs 

det att den maximala kraften som påverkar 

provkroppen divideras med tvärsnittsarean. Ett 

förenklat sätt att beräkna den maximala 

skjuvhållfastheten illustreras i figur 9 där både 

pågjutningen och den befintliga betongen har 

samma höjd. 

I artikeln Bygg & Teknik (2009b) skriver Johan Silfwerbrand att skjuvhållfastheten ofta är 

högre än draghållfastheten, i vissa fall upp till två gånger. Detta motsäger dock Mones & 

Brena (2013) där deras resultat visar precis tvärtom, draghållfastheten är dubbelt så hög som 

skjuvhållfastheten. 

Det är omöjligt att uppskatta vidhäftningskapaciteten för att få en bra samverkan. Detta på 

grund av att skjuvspänningen beror på många olika faktorer som geometri, laster och 

randvillkoren. Även styvhet och armering har en påverkan på skjuvkapaciteten (Silfwerbrand 

2009b). Det enda sätt att kunna undersöka skjuvhållfastheten är genom kvantitativa 

mätningar där ytan har behandlas på olika sätt (Ibrahim et al. 2013).  

En intressant undersökning som Gohnert (2003) utfört om skjuvspänningar resulterade att 

för varje millimeters ökning av ytans ojämnhet ökas skjuvhållfastheten med 0,2 N/mm2. 

Dock enligt Silfwerbrand (2009a) finns det ett gränsvärde på hur mycket skrovligheten kan 

ökas. Efter att gränsvärdet har passerats förbättras inte vidhäftningskapaciteten.  

Figur 9: Illustration av maximal 
skjuvspänning 
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2.6 Regelverk 

För en bättre samverkan mellan EU-länder har nya gällande bestämmelser utformats för 

dimensionering av bärande konstruktioner. Detta för att samma regler ska följas samt att 

dimensioneringar uppdateras och kvalitetssäkras (Eurocodes 2013).  

Januari 2011 ersattes tidigare boverkets handbok om byggkonstruktioner, BBK 04, med 

Eurokod 2 för dimensionering av betongkonstruktioner. Även tillämpningar av BBK 04, 

Boverkets konstruktionsregler BKR har ersatts med Europeiska konstruktionsregler EKS. 

Detta har påverkat svenska byggindustrin till att klara av högre krav, vilket har lett till 

svårigheter vid utföranden. Denna förändring har även skapat stora fördelar för export- och 

tjänsteföretag då dessa kan konkurrera med andra företag i Europa, vilket innebär att 

kostnaderna minskas (SIS 2013). 

2.6.1 Jämförelse av skrovlighet enligt BBK 04 och Eurokod 2 

När en pågjutning ska utföras på prefabricerade konstruktioner kan ytans textur behandlas 

olika. För att ytan ska anses vara skrovlig har BBK 04 och Eurokod 2 delade meningar, där 

Eurokodens utförande är betydligt svårare än tidigare BBKs. Nedan finns utdrag från  

BBK 04:s samt Eurokod 2:s definition på skrovligheten. 

BBK 04  

”En yta anses skrovlig om dess råhet mätt enligt SIS 81 20 05 uppgår till minst  

s = 1,5 mm. Detta uppnås normalt genom borstning.” (Boverket 2004) 

Eurokod 2 

”Skrovlig: En yta med minst 3 millimeters ojämnhet på ca 40 mm avstånd, 

åstadkoms med kratta, friläggning av ballast eller andre metoder som ger 

likvärdiga egenskaper.” (SIS 2005) 
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2.7 Metoder för mätning av beläggningsyta 

För att få en god vidhäftning mellan prefabricerade betongelement och pågjutningar har 

ytstrukturen på den befintliga betongen en betydelse enligt Eurokod 2. Enligt  

Silfwerbrand (2009a) har vidhäftningen flera faktorer som påverkar god vidhäftning. Dessa 

faktorer är exempelvis mikrosprickor, renhet, kompaktering och härdning. 

Enligt figur 6 har ytstrukturen en låg inverkan, men i denna undersökning ska påverkan av 

ytstrukturen beaktas ändå för att mäta värden för skjuvhållfastheten vid pågjutningar.  

För att mäta ytstrukturen på vägar används idag RST-mätningar, vilket är en mätning med 

laser av exempelvis spårdjup på vägar.  Detta utförs av en lasermätningsbil som transporteras 

med en konstant hastighet och samlar mätdata, på kilometerlånga sträckor. Bilarna är dyra 

och anpassade för längre sträckor, vilket gör att denna metod inte är hållbar för mätning av 

betongelement i dagsläget. Forskning pågår, dock internationellt, där nya laserbaserade 

metoder utvecklas för mindre skalor (Santos & Julio 2013). 

För mätning av ytstrukturer på betongkonstruktioner finns en metod (SIS 1973) som 

används ofta idag, Mätlåda, men denna mätmetod har inte utvecklats eller förändrats sen 70-

talet. En modernare metod har utvecklats från Mätlådan som heter Profilmall (SIS 1999). 

Utrustning som krävs för att mäta ytjämnheten är en profilmall som är en borste med nålar 

som släps över ytan.   

En annan metod, Sand-Patch-metoden, har nyligen standardiserats enligt svensk standard 

(SIS 2010), vilket har lett till att fler har börjat använda metoden inom byggbranschen. Dock 

finns det många nackdelar med denna metod som kan påverka resultaten jämfört med 

tidigare, exempelvis den mänskliga påverkan. 

Internationell forskning kring lasermätningar pågår, men dessa provningsmaskiner är ännu 

inte tillgängliga för kommersiellt bruk. 
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2.7.1 Mätlåda 

En beskrivning av mätmetoden görs nedan och följer svensk standard 81 20 05 (SIS 1973). 

Utrusning 

En illustration av hur utrustningen kan se ut 

visas i figur 10.  

Ett mätur (1) som är graderat i hundradels 

millimeter och är kopplad till en klotformad 

spets med en radie på 3 millimeter är kopplad 

på en slid (2) som förflyttas mellan två 

horisontella skenor (3) . På vardera sidan om 

skenorna är det vertikala gejder (4) som är 

utrustade med dubbar (5). Avståndet mellan 

dubbarna är 250 millimeter. På den översta 

skenan finns en mätsträcka (6) på 200 millimeter. På en av de vertikala gejderna finns ett 

stöd för stabilisering av apparaten (7) vid mätning. 

Utförande 

Mätinstrumentet placeras på ytan som ska mätas och sex olika mätsträckor markeras. Dessa 

mätsträckor ska vara utspridda och utrustningen ska hållas horisontell. Detta innebär att 

placeringen av dubbarna ska undvika toppar, gropar och skador för att få en korrekt mätning. 

Tre av mätsträckorna ska vara placerade parallella och tre vinkelräta. 

Mätinstrumenten placeras på en mätsträcka för att avläsa tio punkter på fem millimeters 

avstånd. Detta innebär att den totala sträckan som mäts är 45 millimeter. 

De mätdata som ges från de sex mätningarna beräknas variansen, Sn
2, mellan närliggande 

punkter (an, bn,…jn)2: 

(  )
  

 

 
[(     )

  (     )
   (     )

  
 

 
(     )

 ] , där n = 1 sätts i första 

mätsträckan och n = 2 för andra mätsträckan och så vidare. 

Medelvärdet av variansen för de sex mätvärdena bestämmer ytjämnheten (s): 

  √
 

 
(  
    

     
 ) 

 

Figur 10: Illustration av mätlåda (SIS 1973). 
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Fördelar och nackdelar 

Denna metod standardiserades (SIS 1973) i början på 70-talet och är en beprövad metod som 

många industrier använder för att mäta ytjämnheten på betongytor, dock har inte metoden 

utvecklats sedan 70-talet och mätinstrumenten är väldigt gamla och svåra att få tag på om 

utrustningen går sönder. Mätmetoden är icke förstörande, vilket innebär att ytan inte 

kommer att påverkas när mätningen utförs. 

Det negativa med denna metod är att beräkningsgången är svår för manuell beräkning och 

dator med beräkningsprogram måste användas, vilket kan vara besvärligt då dessa 

mätningar ska utföras på fält (Santos & Julio 2010).  

2.7.2 Profilmall 

Profilmall är en mätmetod som har används sen 90-talet och standardiserats i slutet av 90-

talet (SIS 1999). Denna metod består av en borste med nålar som släps över en betongyta 

som sedan bildar ett mönster där ytans skrovlighet kan mätas. Denna metod är en utveckling 

av tidigare mätmetod, Mätlåda. 

Utrustning 

Utrustningen kan se olika ut beroende på vad 

för dimensioner man ska mäta, men normalt 

består utrustningen av en borste med 500 

nålar. Varje nål är placerad med 1 millimeters 

mellanrum och diametern för varje nål är 0,8 

millimeter i diameter. (Abu-Tair et al. 2000). 

Nålarna fästs i en mätsträcka som mäter den 

totala ytan som ska uppmätas. I figur 11 illustreras en bild på hur en enkel profilmall kan se 

ut. 

Utförande 

Ytan som ska mätas ska först borstas från 

smuts och lösa partiklar. Profilmallen 

placeras på sex angivna sträckor på 

betongytan, tre horisontellt och tre 

vertikalt. Mätning görs genom att placera 

profilmallen på betongytan för att sedan släppa nålarna över ytan för att skapa ett mönster 

som kan ritas av på ett papper. Efter att flera mätningar har utförts på ytan kan medeldjupet 

Figur 11: Profilmall. 

Figur 12: Sågtandskurva för att beräkna medeldjupet 
av betongens ytjämnhet (Silfwerbrand 1987) 
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beräknas enligt en sågtandskurva där amplituden på kurvan är 2a och våglängden λ. 

Våglängden beror dock på hur behandlingen av betongytan har utförts (Silfwerbrand 1987). 

Fördelar och nackdelar 

Profilmall är en väldigt billig och enkel 

mätmetod som kan användas till olika 

ändamål. Problematiken med denna metod 

är att medeldjupet inte kan beräknas exakt 

beroende på att man förenklar kurvan 

enligt en sågtand, vilket nämnts i 

utförandet. Oftast används denna metod 

manuellt vilket kan ge skilda mätningar 

beroende på om man trycker för hårt på 

ytan eller om man inte har rengjort ytan 

tillräckligt, dock kan denna metod automatiseras med en maskin, se figur 13, vilket skulle ge 

betydligt bättre mätningar då dessa blir kontinuerliga (Abu-Tair et al. 2000). 

För att få goda mätvärden måste ytan vara horisontell detta dels beroende på att nålarna ska 

släppas ovanpå ytan samt dels vid vertikala mätningar måste profilmallen tryckas på ytan för 

att få fram ytstrukturen (Santos & Julio 2013). 

2.7.3 Lasermätningar 

För att minimera mänsklig påverkan på ytmätningar är det nödvändigt att laserbaserade 

mätningar införs. Detta har funnits i flera år vid vägmätning, men för mätning av 

betongkonstruktioner har detta inte än införts än. Internationell forskning undersöker nya 

metoder där ytan kan mätas med hjälp av laser både i såväl 2D som 3D. Två forskare från 

University of Comibra i Portugal, Pedro Santos och Eduardo Julio, har under flera år 

undersökt för att utveckla nya lösningar för ytmätningar med laser. De har utvecklat en 

apparat som kan mäta ytan med hjälp av en laser i 2D och 3D. Denna apparat kallas 2D-LRA 

Method och 3D-Laser Scanning Method (Santos 

& Julio 2008). 

Maskinen består av två lasersensorer med 

mätområde på 30-50 millimeter och 30-130 

millimeter med en upplösning på 10 mikrometer 

och 60 mikrometer. En förskjutning i en 

Figur 13: Profilmall (Abu-Tair et al. 2000) 

Figur 14: Utrusning i en 2D-LRA Metohod 
(Santos & Julio 2008) 
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riktning tillåter lasersensorerna att mäta upp till 220 millimeter och utrustningen skyddas av 

en aluminium låda. För illustration av utrustning av 2D-LRA Metohod Se figur 14.  

 

Utrustningen kopplas till en dator som avläser 

data från apparaten och detta illustreras i ett 

diagram i ett datorprogram, se figur 15 

(Santos & Julio 2013). 

Denna metod har utvecklats från en tidigare 

laserapparat som Silfwerbrand använder i sin 

rapport från 1987. Där en datorstyrd stegmotor 

förflyttar mätutrustningen utmed med två 

aluminiumprofiler. Från mätutrustningen sänds 

en laserstråle med en specifik vinkel som träffar 

ytan som ska mätas, vilket reflekterar ljuset till en 

sensor som mäter avståndet från ytan. Avståndet 

beräknas med triangelmetoden, se figur 16.  

Lasern som användes har ett mätområde på ± 50 

millimeter och en upplösning på 0,2 millimeter. 

 

Fördelar och nackdelar 

Lasermätningar är väl etablerat inom vägindustrin, dock är mätningar av betongytor inte lika 

omfattande vilket gör att laserutrustning inte är lönsamma idag. Maskinerna är otroligt dyra 

samt reparationskostnaderna är ännu okända då lasermätningar fortfarande är på 

forskningsstadiet. Lasermätningar som behandlats i detta avsnitt är att dessa är väldigt 

noggranna och kan mäta avdragna ytor, vilket Sand-Patch-metoden och Profilmallen inte 

klarar av. Då utvecklingen går mot digitalisering samt att man vill minska subjektiva 

mätningar kan lasermätning vara lösningen på detta. (Santos & Julio 2010, 2013) 

    

Figur 16: Illustration på hur lasermätning 
beräknas enligt Silfwerbrand (1987). 

Figur 15: Illustration på hur indata 
redovisas (Santos & Julio 2013). 
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2.7.4 Sand-Patch-metoden 

Sand-Patch-metoden introducerades i början av 90-talet då en standard för denna metod 

utvecklades för industrin. Denna mätningsmetod användes främst för ytmätning av vägytor, 

men har blivit en standard för mätning av råhet på betongkonstruktioner. Denna teknik är en 

enkel metod där man använder sig av olika redskap för att mäta ytjämnheten. Metoden går ut 

på att applicera en känd volym glaskulor som sprids ut till en cirkel, därefter mäts diametern 

för flera prover och medeldiametern beräknas för att senare räkna fram ytans medeldjup. 

Denna mätmetod kan endast användas vid ytråhet mellan 0,25 - 5 millimeter. 

 

Utrustning 

Den utrustning som krävs är ett 

portabelt vindskydd (1) som används 

för att skydda glaskulorna från yttre 

påverkan så som vind och turbulens 

från biltrafiken, se figur 17. Ett 

spridningsverktyg (2) används för att 

sprida glaskulorna till en cirkel. Innan 

glaskulorna läggs på betongytan ska 

ytan rengöras med borste (3) för att ta 

bort löst material som kan påverka 

cirkelns diameter. En behållare, av 

metall eller plast, med känd volym (4) 

hälls över ytan som ska mätas för att 

senare använda spridningsverktyget för att framställa en cirkel. Efter att cirkel har 

framställts mäter man diametern med en linjal (5). 

Mätning 

Inledningsvis borstas ytan för att 

ta bort eventuellt löst material. 

Sedan läggs ett vindskydd över 

ytan som ska mätas. Tänk på att 

vindskyddet ska vara tillräckligt 

stor för att en cirkel ska kunna 

skapas inom ramen. Välj en känd 

volym som är minst 25000 mm3, 

vilket motsvarar 25 milliliter, och häll över den kända volymen av glaskulor över den ytan 

Figur 17: Utrustning som används för att genomföra 
ytmätning med Sand-Patch-metoden (SIS 2010) 

Figur 18: Dimensionerings krav på spridningsverktyget enligt 
standard (SIS 2010) 
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som ska mätas. För att få fram exakt den vikt som glaskulorna har bör en våg med 

tiondelsmillimetersprecision användas. Glaskulorna ska ha en kornstorlek mellan 0,15 – 

0,30 millimeter enligt standard. Efter att glaskulorna har hällts över ytan används ett 

spridningsverktyg med en hård cylinderyta med diametern 65 ± 1 mm och en gummiyta med 

en tjocklek på 2 ± 0,5 millimeter. Vikten på spridningsverktyget ska följa kravet på 305 ± 10 

gram. För illustreringsbild på spridningsverktyget se figur 18. 

Det är väldigt viktigt att inte trycka för hårt på spridningsverktyget för då kan man få för stor 

spridning, vilket ger en felaktig mätning av ytans råhet.  

Efter att cirkel har skapats mäts diametern med en linjal med millimeterprecision. 

För att få en kvantitativ mätning krävs fyra mätningar på ytan för att senare beräkna 

medeldjupet. Detta beräknas med en enkel formel: 

    
  

   
 

där: 

                                                     

                                                                                    

                                                           

Fördelar och nackdelar 

Sand-Patch-metoden har många fördelar men samtidigt även vissa begränsningar. Metoden 

är en enkel, billig och beprövad metod (Santos & Julio 2010), men den främsta 

begränsningen är att ytan måste vara helt torr när mätningen ska genomföras 

(Jacobson & Hornwall 2001), vilket kan vara ett stort problem vid fältmätningar. Andra 

nackdelar är att ytan som ska mätas måste vara horisontell för att mätningen ska ge 

godtagbara värden (Santos & Julio 2013). Detta är oftast fallet på arbetsplatsen men i vissa 

fall kan det finnas ytor som har en vinkel som ska mätas. Andra nackdelar som Sand-Patch- 

metoden har är att endast några mätpunkter kan mätas och inte hela ytan, vilket innebär att 

personen som ska mäta ytan måste med noggrannhet välja ut mätpunkterna. Detta problem 

kan undvikas om man använder sig av lasermaskiner som kan scanna av hela ytan (Jacobson 

2002).  

Vid mätning av olika råhet på betongytan bör större volymer användas då diametern blir 

väldigt liten och svår att mäta vid väldigt skrovliga ytor. Om större volym används fås ett mer 

exakt värde och mindre avvikelser.  
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Även personen som utför ytmätningen har en påverkan på resultatet då det är ett subjektivt 

antagande av hur hårt personen trycker på spridningsverktygen samt hur noggrant 

fördelningen blir av glaskulorna.  

Enligt Jacobson (2002) ska RST-mätning ses som ett alternativ till Sand-Patch-metoden då 

mer exakta värden fås vid en viss punkt jämfört med RST-mätning som ger en större 

osäkerhet då denna är ämnad för större ytor exempelvis vägar. 

I det fall då provelementen är relativt små är Sand-Patch-metoden den metod som man bör 

använda, för att metoden är resurssnål samt visuell direkt metod. 

  



26 

2.8 Metoder för mätning av skjuvhållfasthet 

De två olika vidhäftningstest som används idag i forskningssyfte är draghållfasthet och 

skjuvhållfasthet. I figur 19 illustreras de olika undersökningsmetoderna för hur 

skjuvhållfastheten kan tas fram med hjälp av olika geometrier. Draghållfasthetstestet utförs 

vanligtvis med dragkrafter som omfattas av cylindriska provkroppar. Dessa cylindrar är 

urborrade provkroppar från ett sammansatt 

betongelement. Dragprovning (Pull-Off Test) 

anses vara enklare att undersöka jämfört med 

skjuvhållfasthetsundersökningar. I och med 

detta används dragprovshållfasthetstestet som 

en standardundersökning för vidhäftningens 

hållfasthet (bond strength). (Silfwebrand 2005)   

Undersökningar av skjuvhållfasthet har utförts 

med många undersökningsmetoder samt med 

olika betongtyper. Några av metoderna används 

för experimentundersökningar, exempelvis L-

formade geometrier Push-Off-metoden och 

Wedge-Split Test, där en excentrisk kraft 

påfrestar provdelar (Neshvadian 2010).  

I undersökningarna är brott i vidhäftningen 

eftersökt vilket gör att geometrin blir dimensionerade och formad efter den standard som 

finns i tidigare undersökningar (Lundgren et al. 2005). 

Varje test har egna geometrier som avviker från varandra likt Push-Off Test med L-formade 

geometri och Slant Shear Test som har en lutande testyta. Skillnaderna mellan testerna leder 

till olika sprickbildningar och deformationer. Dock är de olika metoderna anpassade för olika 

brottyper, vilket gör att det finns ett urval av metoder för olika målsättningar. Undersökning 

av skjuvkapacitet är en avancerad metod där det oftast uppstår skjuvhållfasthetsvärden som 

är svåra att mäta (Silfwerbrand 2005). Undersökningar kan utföras på större element vilket 

speglar situationer i praktiken. Dessa metoder är oftast komplicerade att utföra på grund av 

för omfattande konstruktioner. Däremot är mindre provkroppar mer effektiva vid 

undersökningar då mer exakta värden erhålls (Randl 2013).  

Vid varje påfrestning förekommer spänningar som leder till olika brott, vilket kan identifieras 

genom Mohrs spänningscirkel. Spänningarna identifieras i olika lägen, se figur 20, där 

spänningarna som sker i mitten av halvcirkeln tillförs med en vinkel som visar när 

spänningen uppnår ett maximalt värde. Skjuvspänningarna visas i y-led och 

Figur 19: Geometrier för 
skjuvhållfasthetsundersökningar  
(Silfwerbrand 2006) 
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dragspänningarna i x-led (Neshvadian 2010). Slant Shear Test är en av metoderna som 

använder sig av Mohrs spänningscirkel vid beräkning av maximal spänning som sker vid 

brott. Detta beräkningssätt är användbart vid lutande testyta, vilket uppstår i de flesta 

testmetoderna som kommer att nämnas i senare del av kapitlet. 

  

Figur 20: Illustration av Mohrs spänningscirkel (Ramsey 2004) 
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2.8.1 Push-Off Test - L-formad geometri  

Denna undersökningsmetod tar hänsyn till skjuvhållfasthet i vidhäftning samt deformation 

vid påfrestning av krafter. Undersökningsmetoden har används vid flera tillfällen av olika 

forskare och professorer på grund av metodens enkla undersökningssätt. Provkropparna är 

lätta att tillverka och kräver inte mycket arbete. Med tidigare erfarenheter och resultat har 

denna metod blivit en av de främsta metoder som används för skjuvhållfasthets 

undersökning. Push-off-metoden används vid undersökning 

av vidhäftning mellan två L-formade betongelement som är 

armerade med eventuellt L-bockad armering och/eller 

byglar.  Beroende på typ av vidhäftning och eftersökt 

resultat kan proverna armeras med tvärkraftsarmeringar 

som är en förstärkning av vidhäftningen. Sprickor i 

provdelarna tas fram som ett tillägg för studien om 

skjuvkraftspåverkan i vidhäftningen (Jayaprakash 2009). 

Sprickorna mäts med deformationsgivare som placeras på 

provkropparna. Deformationsvärdena är enkla att bedöma 

då värdena visas som grafer angivna från 

deformationsgivarna. I L-formade provelementet kan 

deformationer beaktas i båda horisontellt- och vertikalt led, 

vilket ger fler förutsättningar för undersökningar  

(Lundgren et al. 2005).     

Utrustning 

Metoden använder sig av utrustningar som omfattas av tryckpress 

och eventuellt deformationsgivare. En stålplatta fästs på båda 

ändarna av provelementen för att stabilisera och jämna ut 

krafterna, detta för att undvika moment i provkroppen.  

Utrustningen används vanligtvis i laborationsmiljö, då metoden 

oftast används i forskningssyfte.  

Undersökningsmetod  

Tillverkning av provkroppar sker innan undersökningen ska 

utföras vilket oftast sker i betongfabriker. Under tillverkning kan 

ytbehandlingen utföras enligt standarder. För experiment utförda 

i Europa följs de allmänna råden i Eurokod 2 (SIS 2010). 

Utförandet av metoden inleds med slipning av ändarnas ytor för placering av stålplattor som 

senare fästs på mätmaskinen. Om sprickbildningar är eftersökta kopplas deformationsgivare 

på provkropparnas vertikala och horisontella led. Efter att all utrustning är placerad på 

Figur 21: Uppställning av 
provkropp  
(Lundgren et al. 2005). 

Figur 22: Förslag på 
utformning av armering på 
en L-formad geometri 
(Mansur et al. 2008) 
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provkroppen, läggs provkropparna på tryckpressen. Mätutrustningen utsätter provkroppen 

med en konstant ökande kraft under en tid, tills den överskrider vidhäftningens 

hållfasthetsvärden där brott sker. (Jayaprakash 2009)     

 

Figur 23: Praktiskt förslag på placering av armering (Jayaprakash 2009) 

Fördelar/Nackdelar 

Metoden är enkel att utföra, men rätt utrustning krävs. Tillverkning av provkroppar utgör 

inga svårigheter för utförandet och beräkning av armeringar är lika enkel som 

tillverkningsprocessen där fogens ekvation beräknas enligt kapitel 6.2.5 i SS-EN 1992-1-

1:2005. Med metodens geometri kan det konstateras att vid minsta fel av vinkeln i 

vidhäftningen eller osymmetriska geometrier kan detta leda till moment som tillför sprickor 

och brott i fel ställen. Vid skjuvhållfasthetstestet är det nödvändigt att den påfrestade ytan 

och pågjutningsbetongen behandlas på rätt sätt så att brottet sker i den eftersökta ytan. 

Moment reduceras vid rätt montering och rätt utförande av provdelar, det vill säga 

provdelarna är tvungna att vara symmetriska (Lundgren et al. 2005). Om en undersökning 

där ren skjuvkapacitet eftersöks är denna metod lämplig då den är dimensionerad för enbart 

skjuvhållfasthets undersökning.  

En nackdel är att denna metod inte kan utföras på plats med platsgjuten betong, då 

utrustningar för mätning av hållfasthet enbart är tillgänglig i laborationsmiljö. 

Undersökningen har då anpassats för platsgjuten betong genom att utföra undersökningen 

som två sammansatta betongelement, där ena är ett befintligt betongelement och det andra 

pågjuten betong.     
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2.8.2 Slant Shear Test  

Undersökningsmetoden används i dagens forskning och har blivit en allmän 

undersökningsmetod för reparationssyfte (Abu-Tair et al. 1996). Ursprungligen var syftet 

med denna metod att ta reda på 

tryckhållfastheten hos det sammansatta 

betongelementet. Med en vinklad testyta 

kunde man därmed ta fram skjuvhållfastheten 

för provelementet. Det är möjligt för denna 

metod att utföra en dragprovning likt 

vidhäftningsproverna Pull-Off Test och på ett 

sådant sätt få en kombination av dragspänning 

och skjuvspänning. I denna typ av 

undersökning är vinkeln i testytan avgörande 

för identifiering av skjuvbrott. Det är därför 

nödvändigt att vinkeln utförs med 

noggrannhet, därmed är en beräkning av vinkeln rekommenderat innan utförandet. I detta 

fall är Mohrs spänningscirkel användbar för utförandet där spänningscirkeln anger det 

rekommenderade värdet för vinkeln (Neshdavian 2010). I tidigare undersökningar har man 

kommit fram till att andra faktorer än vinkeln påverkar vidhäftningens hållfasthet, 

exempelvis betongens ytstruktur. Ytstrukturen utgör en påverkan i vidhäftningen då grövre 

ytstruktur leder till högre motstånd som 

håller mot den påfrestande kraften på 

geometrin. Ytstrukturen har alltjämnt 

varit den påverkande faktorn för 

vidhäftningens hållfasthet. I och med detta 

anses utförandet av ytbehandlingar viktigt 

på betongytorna för att kunna uppnå 

kraven som nämns i regelverket. 

Betongens kvalité har likväl en påverkan 

på vidhäftningens hållfasthet men utgör 

en mindre påverkan. I tidigare 

undersökningar har man alltid valt den 

vanligaste betongkvalitet som används i fabriker exempelvis C45/55 och fått fram goda 

resultat (Austin et al. 1999).  

 

 

Figur 25: Tryckpress av Slant Shear geometri 
(Santos et al. 2007) 

Figur 24: Slant Shear Test (Austin et al. 1999) 
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Utrustning 

Geometrin för detta metodval har ett brett användningsområde, vilket gör Slant Shear Test 

fördelaktig om flera parametrar vill undersökas. I och med att geometrin inte är omfattande 

kan den användas flexibelt med olika utrustningar, antingen tryck- eller dragmaskin 

beroende på vad som eftersträvas.  

Undersökningsmetod 

Undersökningen inleds med att tillverka 

provelementet antingen i laborationsmiljö eller i 

fabriksmiljö beroende på syftet av undersökningen. 

Formning av provelement utförs antingen i 

cylindriska- eller kvadratiska formar med en sned 

vinkel som beräknas. 30  är ett värde som 

beräknas vara den optimala vinkeln för brott i 

vidhäftningen (Neshvadian 2010). Provelementet 

förstärks med byglar som dimensioneras efter 

Eurokod 2 och ytbehandlingen utförs efter svensk 

standard. Vid slutförande av tillverkning undersöks 

hållfastheten hos provelementen med hjälp av antingen en tryckpress eller en dragmaskin.  

(Saldanha et al. 2013)  

Fördelar/Nackdelar  

Undersökningen kan mäta flera parametrar och resultat, men kan samtidigt också vara en 

komplicerad metod att utföra. Tillverkningsprocessen kräver noggrannhet då 

provelementens geometri är avgörande för resultatet. Vid fel vinkel på påfrestningsytan 

ändras det eftersökta brottet, det vill säga materialbrott kan uppstå istället för 

vidhäftningsbrottet. I och med detta är det viktigt att vinkeln beräknas, alternativt väljs 30 . 

Ytbehandling av provelementets yta har ett krav som ska utföras enligt standard, då vid 

minsta fel av ytstruktur kan leda till brott i fel ställen. Enligt undersökningar av bland annat 

Austin et al. (1999) har dessa tester visat att ändringar från slätare till grövre ytor orsakat 

materialbrott, vilket gett vidhäftningen bättre hållfasthet. Vid dessa ändringar krävs 

dessutom en ändring i betongkvalité då hållfastheten måste ökas för att undvika 

materialbrott. Vid ändring av ytstruktur krävs likaså en ändring av vinkeln då ytans grova 

struktur orsakar högre spänningar. Enligt figur 27 visar behov av spänning för varje 

ytstruktur samt vid vilken vinkel brottet kan ske beroende på spänningens värde.  

 

 

Figur 26: Förslag på armering av Slant 
Shear Test (Saldanha et al. 2013). 
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Figur 27: Påverkande spänningar på ytstruktur beroende på vinkel av yta (Austin et al. 1999).    

Denna metod är för väl anpassad för reparationskonstruktioner vilket utgör en skillnad från 

undersökningar på exempelvis vidhäftning mellan pågjuten betong och befintlig betong. 

Därmed anses denna undersökningsmetod vara en god fördel enbart för undersökningar av 

reparationskonstruktioner och vid djupare studier om olika spänningars samtida påverkan 

på vidhäftningen.              

2.8.3 Wedge-Split Test 

Undersökningsmetoder såsom Push-

Off-metoden och Slant Shear Test har 

blivit en standard och en väl användbar 

undersökningsmetod som forskare 

använder. Dessa metoder tar i synnerhet 

fram enbart skjuvhållfasthet i 

vidhäftningen både med och utan 

tvärkraftsarmering. Däremot har en ny 

metod etablerats för undersökningar av 

skjuvhållfasthet i vidhäftning med 

förankringar som förstärkning. Denna 

metod upptäcktes av Tschegg et al. (2000) som visade en undersökningsmetod där 

tryckkraftens påverkan på vidhäftningen mellan betongelementen leder till en klyvning 

(Silfwerbrand 2002). I och med en klyvning så sker det en uppdelning av provelementet där 

Figur 28: Wedge-Split Test (Lundgren et al. 2005). 
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skjuvspänningar uppstår i vidhäftningen vid en påtvingad separation. Deformationen 

uppstår under påfrestningen, vilket utgör en faktor som avgör vidhäftningens hållfasthet. 

Betongelementet utgörs av två olika betongtyper där ena är gammal betong och den andra 

pågjuten betong. Metoden har möjligheten att undersöka båda i kub- och cylindriskform där 

geometrierna urholkas i toppen av formen för att kilen ska kunna placeras på den urholkade 

ytan. Genom detta kommer formen att delas upp i två delar, vilket är undersökningens syfte 

(Bruhwiler & Wittmann 1990). Förankring har för närvarande bristande forskning inom 

vidhäftningsområdet då detta anses vara ovanlig i praktiken.  

 

Figur 29: Olika geometrier av Wedge-Split Test (Brohwiler & Wittman 1990) 

Denna metod är fortfarande under utveckling och har ännu inte blivit en standardiserad 

metod för undersökning av vidhäftning mellan betongelement. Metoden är tidigare anpassad 

för undersökning av materialbrott hos betongtyper vilket skiljer sig från Slant Shear Test och 

andra testmetoder som har nämnts. Däremot använts idag undersökningsmetoden för 

kontroll av hållfasthet i vidhäftning mellan betongelement samt deformationer. Fortfarande 

är undersökningsmetoden omständlig vilket 

gör det svårt för tillverkarna att använda sig av 

denna metod. (Xiao et al. 2004).    

Utrustning 

Utrustningen som används för denna metod 

skiljer sig från andra metoder som har nämnts 

tidigare. I och med att provelementet påfrestas 

med en kraft som leder till en uppdelning i två 

delar, krävs en speciell utrustning för att denna 

metod ska kunna genomföras. Den vanligaste 

utrustningen som används för denna undersökningsmetod är "Crack Opening Displacement" 

även kallad för "COD". En annan påfrestningsmaskin kallad för ”Crack Mouth Opening 

Displacement” ”CMOD” har använts under senare tid och har liknande funktion som ”COD” 

(Walter et al. 2005). Som figur 30 visar, finns två rullar placerade i var sin sida av 

urholkningens kant där en trekantig kil (wedge) placeras för att klyva provelementet i två 

Figur 30: COD- Crack Opening Displacement 
(Bruhwiler & Wittmann 1990) 
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delar. Utrustningen mäter upp den energi som krävs för att brott ska ske, vilket betecknas Gf. 

(Bruhwiler & Wittmann 1990)     

Undersökningsmetod 

Undersökningen används vanligtvis i forskningssyfte 

och har ett avancerat tillvägagångsätt. Geometrier kan 

utföras på två olika sätt där ena geometrin enbart 

består av en och samma betong och det andra av två 

sammansatta betongelement med vidhäftnings-

material mellan. Detta ska observeras då dessa två 

varianter tillför olika resultat med tanke på olika 

geometrityp. Om vidhäftningsundersökning är 

eftersökt bör det sammansatta betongelementet väljas. 

Undersökningen går ut på att dela upp geometrin till 

två delar med hjälp av utrustningen ”COD”  

(Bruhwiler & Wittmann 1990). Utrustningen kommer 

att påfresta provelementen med en konstant ökande 

kraft och avta efter att större deformationer har 

uppstått. Denna undersökning visar deformationer, sprickbildning samt hållfasthet i 

vidhäftning (Xiao et al. 2004)       

Fördelar/Nackdelar 

Metoden är under en pågående utveckling vilket har lett till att den inte klassas som en 

lämplig metod för exempelvis vidhäftningsundersökning. Däremot har denna metod använts 

av flera forskare som har fått goda resultat. Detta har därför på senare år klassats som en 

lämplig metod (Lundgren et al. 2005). Undersökningsmetoden anses ha en stadig geometri 

för undersökning av deformation samt att momentet kan reduceras vid påfrestning, då 

geometrin placeras på ett sätt där vrickning och böjning inte sker. Geometriers utformning 

bidrar även till den stabiliteten som uppstår under påfrestningen (Bruhwiler & Wittmann 

1990). Metoden ger en god möjlighet att få ut mätvärden som överensstämmer med program 

som bygger på finita element metoden, vilket är en fördel för undersökningsmetoden.  

 

 

 

Figur 31: Uppställning av Wedge Split 
Tests (Xiao et al. 2004). 
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2.8.4 Torison Twist Test 

De vanligaste metoderna för undersökning av hållfasthet i vidhäftning 

utförs allmänt i laborationsmiljö, då den utrustning som krävs för 

utförandet inte finns tillgänglig i fält. För att lösa denna problematik 

har en ny undersökningsmetodmetod utvecklats som heter Torsion 

Twist Test. Metoden har testats av Silfwerbrand (2002) och har gett 

goda resultat. Däremot har resultatet visat att skjuvspänningen som 

uppstår visas vara 2-3 gånger större än dragspänningen, vilket inte har 

skett i tidigare undersökningsmetoder.  

Med denna metod kan undersökningar ske på plats där man borrar halvvägs in i 

provelementet och sedan vrider den borrade delen, se figur 32. Metoden är under utveckling 

och har därmed inte etablerats i forskningsvärlden ännu (Silfwerbrand & Beushausen 2005).      

Utrustning 

Utrustningar för undersökningsmetoden består 

av en vridmaskin som fästs med tre stålbultar, 

cylindrisk stålplatta och ledlager som placeras 

på stålplattan. Tre stålstänger placeras runt 

provkroppen och används som en 

momentkonverterare samt en utrustning som 

är kopplad till vridmaskinen som samlar in 

data.  

Undersökningsmetod  

Provelementen tillverkas i samma princip som Pull-Off-metoden, fast i provelementen borras 

istället provdelar ut och vrids för att få den eftersökta skjuvspänningen. Innan borrning av 

provdelar ska utföras, limmas cirkulära stålplattor på provelementen som ska representera 

provdelens storlek i diameter vid påfrestning. Stålstänger ska placeras där påfrestningen sker 

och agera som en momentkonverterare för provdelen. Ledlager ska användas för att undvika 

normal- och skjuvkrafter och ska bestå av två olika varianter placerade på provdelen. Efter en 

klar montering av utrustning på provelementen, tillförs moment på provdelen för att få en 

rotation som konstant ökar tills brott uppstår. Detta kan uppskattas genom en ekvation där 

en relation mellan skjuvspänning och vridmoment rent elastisk uppstår:  

    
 

  
 
  

 
                        (  ) 

 

Figur 32: Torsion 
Twist Test  
(Silfwerbrand 2002) 

Figur 33: Utrustning för Torsion Twist Test 
(Silfwerbrand 2002) 
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För ren plastisk beräknas skjuvspänningen till:  

    
 

  
 
  

 
                       (  ) 

Denna undersökningsmetod utfördes på ett platsgjutet betongbjälklag av Silfwerbrand. Med 

detta innebär att inga tester har utförts på andra betongkonstruktioner eller geometrier. 

(Neshvadian 2005) 

Fördelar/Nackdelar 

Nackdelen med denna metod är att den ännu är under utveckling där få tester har utförts. 

Metoden bör undersökas mer för att kunna standardiseras till en pålitlig metod 

(Silfwerbrand 2002). Därför är det viktigt att kunna jämföra resultat med liknande utförda 

metod vilket kan övertyga att bli en av de optimala metoderna.  

Fördelen är att metoden kan användas på plats för platsgjutna betongbjälklag (Neshvadian 

2010). På grund av detta är det inte nödvändigt att utföra tester i laborationsmiljö, vilket 

utgör ett underlättande för byggföretagen.  

Med Silfwerbrands undersökning kunde det konstateras att geometrins placering och 

tvärsnitt kan tillföra en skillnad under påfrestningen. Med hjälp av Mohrs spänningscirkel 

kan det beräknas att vid 45 grader sker ett optimalt brott uppstå (Neshvadian 2010).  

2.8.5 Sammanställning 

I detta avsnitt har fyra olika utförandemetoder för mätning av skjuvhållfasthet undersökts. 

Det har konstateras att det är möjligt att alla metoder kan användas för rapportens ändamål, 

dock har vissa metoder komplicerad arbetsgång samt att vissa metoder inte är lämpliga för 

skjuvhållsfasthetsmätning. Även tillgång av utrustning för utförandet är en problematik då 

dessa inte finns tillgängliga.  

Jämfört med Slant Shear Test är Push-Off-metoden med L-formad geometri en enklare 

metod för tillverkning av provkroppar samt skjuvhållfasthets-mätning. Geometrin som 

används i Slant Shear Test är väldigt avancerad där flera parametrar måste beaktas. Vid 

minsta felbedömning eller feltolkning kan de förväntade resultatet ändras. Wedge-Split Test 

är inte möjlig för provning då utrustning som krävs inte finns tillgänglig. Twist-Torsion Test 

är ännu en obeprövad metod för skjuvhållfasthetsprovning, vilket betraktades inte vara 

tillförlitlig i dagsläget.  
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2.9 Referensundersökning 

En undersökning av råhetens påverkan för vidhäftning med avseende på skjuvhållfastheten 

har utfört på Chalmers universitet. Rapporten heter ”Joints in Lattice Girder Structures” av 

Lundgren et al. (2005) där metodvalet för undersökningen var Push-Off Test med en L-

formad geometri, se figur 21 för uppställning av provkropp. I denna undersökning utfördes 

en borstad yta, med 7 millimeters ytjämnhet samt en krattad yta med 10 millimeters 

ytjämnhet på ett avstånd på 100 millimeter mellan varje spår. I vidhäftningsytan lades ett 

armeringsnät och sammansättningen för varje provningsdel illustreras i tabell 5 nedan.   

Tabell 5: Recept på betong som användes vid undersökningen (Lundgren et al. 2005) 

Betongsammansättning, kg/m3 

Behandling 

av ytan 

cement Stenmjöl 0-8 Makadam 8-16 Tillsatsmedel Vatten vct 

Borstad 449 925 695 1,61 179 0,40 

Krattad 340 1200 624 3,72 160 0,47 

Pågjutning 405 902 829 - 207 0,51 

1) Cemflux Prefab 

2) Adva Flow 341 

 

 

Figur 34: Illustration på behandling av ytan och dimensioner av provkropp 
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Tryckprov utfördes på cylindrar, 150 x 300 mm2, se tabell 6 för tryckhållfastheten. 

 

Tabell 6: Resultat från tryckprovning på referensundersökning (Lundgren et al. 2005). 

Behandling av yta Tillverkad Testad Ålder [Dagar] fcc [MPa] 

Krattad 17-Sept 11-Nov 55 48,7 

17-Sept 2-Dec 76 51,4 

Borstad 17-Sept 1-Nov 45 56,7 

17-Sept 2-Dec 76 60,1 

Pågjutning 1-Oct 1-Nov 31 36,0 

1-Oct 2-Dec 63 40,8 

 

2.9.1 Resultat från referensundersökning 

Resultatet från mätning av vidhäftningens skjuvhållfasthet redovisas i tabell 7 nedan. 

Tabell 7: Resultat från provning (Lundgren et al. 2005) 

Behandling 

av ytan 

Tvärsnittsarea 

(mm2) 

Tryckkraft             

(kN) 

Skjuvhållfasthet      

(MPa) 

Borstad yta 22464 97,6 4,35 

Krattad yta 22432 22,1 0,99 

 

2.9.2 Diskussion från referensundersökning 

I resultatet visas att den borstade ytan har betydligt högre 

skjuvhållfasthet än krattade ytan, upp emot fyra gånger. Dock ska 

påpekas att ytan som kallas ”krattad” kan mer eller mindre anses 

vara avdragen då endast ett spår gjordes över vidhäftningsytan.  

En intressant iaktagelse under provningen var att sprickor uppstod 

på både den befintliga betongen samt den pågjutna. Detta hade 

författarna ingen förklaring på, vilket egentligen bör undersökas. 

Se figur 35 för illustration av placering på sprickorna.  

  Figur 35: Illustration av 
sprickbildning på provkropp 
(Lundgren et al. 2005) 
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3 GENOMFÖRANDE 

Olika provningsutförande hade tagits upp i avsnittet 2.8 metodval och där beskrivit fördelar 

och nackdelar om olika metoder för utförande av skjuvhållfasthetsprovning av vidhäftningen. 

Efter en genomgång av metodvalen med externa handledare, beslutades att använda L-

formen som en lämplig provningsgeometri. För motivering se avsnitt 3.1.1 ”Framtagning av 

provkropp”. Ritningar och beräkning av armering utfördes som en förberedelse för 

gjutningen. Gjutning av proverna utfördes i Strängbetongs fabrik i Kungsör som därefter 

transporteras till CBI Betonginstitutet i Stockholm för skjuvnings- och hållfasthetsmätning.  

3.1 Förberedelser 

3.1.1 Framställning av provkropp 

Många studier om provningsutförande undersöktes för att få en inblick av olika sätt att mäta 

skjuvhållfasthet. Då det i publikationer från dessa undersökningar inte alltid framgått hur 

vidhäftningssystemet behandlats, har författarna kontaktats för att reda ut oklarheter samt få 

tips och vägledning. Genom en sammanställning av metodvalen kunde det bekräftas, med 

fördelar och nackdelar för varje metod, att den L-formade Push-Off-metoden skulle vara den 

lämpligaste metoden för undersökningen. Detta för att metoden är enkel att tillverka i 

Strängbetongs fabrik samt utrustning för skjuvhållsfasthetsmätning finns tillgänglig på CBI 

Betonginstitutet i Stockholm.. 

3.1.2 Beräkning och dimensionering av provkropp 

Dimensioner för provkropparna togs fram med hjälp av referensundersökningen utförd av 

Lundgren et al. (2005) på Chalmers universitet, se avsnitt 2,9 i denna rapport.  

Antalet armeringsstänger beräknades enligt Eurokod 2 avsnitt 6.2.5, SS-EN 1992-1-1:2005, 

till 3 stycken ø6 byglar och en L-formad bygel. Centrumavståndet mellan byglarna 

beräknades till 25 millimeter och maximala tryckkraften till 50 kN, se bilaga B för uträkning 

av skjuvhållfastheten och bilaga A dimensionering av provkroppen..  För att säkerställa att 

brottet inte sker i klacken, valdes vid utförandet 4 stycken ø6 byglar och en L-formad bygel 

med ett centrumavstånd på 21 millimeter. 
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Ritningar av provkroppen utfördes i AutoCAD 2013, se bilaga C. Även ritningar av 

provformen utfördes och skickades till snickare för tillverkning, se bilaga D  

En illustration av provkroppens samt vidhäftningens dimensioner visas nedan i  

figur 36 och 37.  

 

 

 

 

3.1.3 Förberedelser inför gjutningen  

Förberedelser av gjutningen utfördes i förväg av Strängbetongs arbetare så som oljning av 

form, placering av armeringar samt bockning av armering. Extra formplyfa lades till mellan 

formdelar och tejpades över. Detta för att betongen lätt ska kunna avskiljas från formen och 

att ingen betong ska hamna mellan provdelarna.  

Utrustningar för utförande av skrovligheten 

av ytan, piassavakvast och stålborste, 

ordnades fram. Utrustningarna kapades till 

de mått som passade in på vidhäftningsytan 

för att lättare kunna få till rätt ytjämnhet. 

Borsten användes för att utföra en yta med 

BBK 04:s krav på minst 1,5 millimeters 

djup. Stålkrattan användes för att uppfylla 

Figur 36: Illustration av provkroppens vidhäftningsyta  Figur 37: Dimensionerande geometri för 
provkroppen 

Figur 38: Bild tagen på redskap som användes 
för genomförande av ytjämnheten 
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Eurokod 2:s krav på minst 3 millimeters djup och cirka 40 millimeters avstånd. Stålkrattans 

piggar hade ett centrummått på 25 millimeter. 

Sex ytor behandlades enligt BBKs krav med hjälp av piassavakvasten, tre ytor enligt Eurkod 2 

med stålkrattan och tre obehandlade. 

En form för att testa ytbehandling togs fram med mått på 1 x 1 m. Även likare förberedes 

inför utförandet av ytorna så att fel inte skulle ske  

3.2 Gjutning 

Dag 1 fredag den 8 november 2013 utfördes gjutningen där 12 olika provkroppar gjöts 

inomhus i Strängbetongs fabrik, Kungsör. Den relativa fuktigheten i fabriken var vid 

gjutningstillfället 78,1 %. Betongen som användes i produktion den dagen för gjutning var en 

SKB för tillverkning av balkonger. Hållfasthetsklassen på betongen var C45/55 och var en 

relativt ”styv SKB” jämfört med klassisk normal SKB. 

Tabell 8: Recept på betong som användes vid gjutning 

Betongsammansättning, kg/m3 

Snabb cement Stenmjöl 0-3 Makadam 6-13 Flyttillsatsmedel, 

ACE410 Glenum 

Vatten vct 

445 947 891 4,45 175 0,40 

 

Kl 10:10 Gjutningen påbörjades och formen fylldes med betong, dock avvaktades 

gjutningen av klacken. För att betongen skulle fördelas jämt ut i formen 

användes en vibrator, vilket inte i vanliga fall inte behöver utföras då betongen 

har låg viskositet. Efter att formarna fyllts avjämnades ytan med hjälp av en 

regel och ett stålbrätte. Gjutningen slutfördes klockan 10:35. 

Kl 10:50 Då betongen hårdnat lite placerades 

ConReg-trådar i två formar som 

användes för att beräkna temp-

eraturen och hållfastheten i betong-

massan. ConReg-utrustningen hade 

ställts in på mätning var 15:e minut. 

 
Figur 39: Placering av ConReg trådar i 
betong 
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Kl 11:11 Efter att Betongen hårdnat ytterligare fylldes klacken med betong, dock gick det 

inte att vibrera betongen då det var för trångt att få ner vibrationsstaven. Därför 

användes en träpinne istället. Efter att betongen fyllts i klacken avjämnades 

ytan med hjälp av ett stålbrätte. På klackens yta placerades vita lappar för att 

inte blanda ihop provningselementen. 1-3 Avdragen yta (A), 4-6 Borstad yta 

utan vattenbehandling (BBK EV), 7-9 Borstad yta (BBK) och 10-12 Krattad yta 

(EK). Innan ytorna utfördes enligt kraven testades betongen på testytan. 

Kl 11:40 Den borstade ytan påbörjades. En erfaren arbetare i Strängbetongs fabrik 

borstade ytorna och jämförde med likare som fanns i 

fabriken för normalbetong. Detta för att få till ytorna så 

likt kraven som möjligt. Likarens yta hade ungefär ett 

skrovlighetsdjup på ca 1,6 millimeter, vilket klarar av 

kraven för BBK 04. 

Kl 12:10 Den krattade ytan påbörjades. Samma person som 

utförde den borstade ytan utförde även den krattade 

ytan. Denna yta ska klara av kraven från Eurokod 2. 

Bild på de olika ytorna finns i figur 41. 

Kl 12:30 Gjutningen slutfördes och betongen täcktes med ett 

plastöverdrag. 

En vecka efter gjutningen av provkropparna klipptes ConReg trådarna då betongen hade 

uppfyllt tryckhållfasthetsvärden på över 55 MPa, se bilaga E. 

Figur 40: Likare för BBK 04:s 
krav på 1,5 millimeters djup 

Figur 41: Foto tagen av ytorna vid gjutning 
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3.3 Mätning av betongytan 

Mätning av ytorna utfördes elva dagar efter gjutningstillfället, tisdag den 19 november 2013, 

med hjälp av Sand-Patch-metoden och profilmall. Dessa mätningar utfördes inomhus i 

Strängbetongs fabrik, Kungsör. 

Kl 10:10 Mätning med Sand-Patch-metoden påbörjades på likare som finns i produktion 

för att testa metoden innan mätningar utförs på provelementen, samt för att 

jämföra resultatet med tidigare mätningar (Fransson 2013). Mätningar utfördes 

tre gånger på samma likare och mätresultatet överensstämde med tidigare 

mätningar. 

Kl 10:35 Förbereddes ytorna genom att rengöra ytan från lösa partiklar med hjälp av 

borste och tryckluft. Efter att ytorna noggrant rengjorts påbörjades mätningar 

och utförandet genomfördes av samma person.  

 Utrustningar för mätningarna bestod 

av en cylindrisk behållare (25 ml), 

tratt, glaspärlor, måttstock, borste, 

tryckluft och ett spridningsverktyg. 

Glaspärlor fylldes med hjälp av en 

tratt enda upp till cylinder-

behållarens yta. Därefter hälldes 

glaspärlorna i mitten av mätytan och 

spreds ut med en cirkulär rörelse 

med hjälp av spridningsverktyget för att skapa en cirkel och mäta 

medeldiametern på cirkeln. Diametern mättes i fyra olika riktningar, detta för 

att få ett så precis medelvärde som möjligt.  

Mätningsutförandet påbörjades på yta 1-3 (avdragen yta) för att bekräfta att 

ytan var slät. Utförandet fortsatte med yta 4-6 (BBK EV) och yta 7-9 (BBK) där 

medeldiameter beräknades.  

På ytorna 10-12 (EK) var 

skrovligheten så grov att 

glaspärlornas volym dubblerades, 

från 25 ml till 50 ml, för att få 

rimliga värden med hänsyn till 

skrovlighetens djup.  

Figur 43: Foto tagen på cirklar som skapades med 
hjälp av Sand-Patch -metoden. 

Figur 42: Utrustning som användes för 
Sand-Patch-metoden 
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Mätningarna med Sand-Patch-metoden avslutades med rengöring av ytorna 

med hjälp av borste och tryckluft klockan 11:20.  

 

Kl 11:30  Mätning med profilmall 

inleddes för att visa och 

kontrollera den krattade 

ytans textur med en annan 

mätmetod än enbart 

Sand-Patch-metoden. 

Ytorna som mättes var två 

ytor som var krattade. 

Detta för att bekräfta att Eurokodens krav uppfylldes. Varje yta mättes sex 

gånger, tre horisontellt och tre vertikalt detta för att få fram hela ytans textur 

samt beräkna fram medeldjupet.  Mätningen med profilmall avslutades 

klockan 12:10. 

3.4 Pågjutning 

Dagen innan pågjutningen skulle utföras, 

inleddes förberedelser inför pågjutning. 

Ytorna rengjordes från löst material och smuts 

med hjälp av tryckluft samt borste. Efter att 

ytorna rengjorts sprutades vatten på ytorna 

som ska vattenbehandlas med hjälp av en 

sprayflaska.  

Pågjutningsformar monterades på gjutningsformarna, oljades 

in med formolja och armering placerades efter anvisningar, se 

bilaga B.  

Pågjutningen utfördes 14 dagar efter gjutningen, fredag den 22 

november 2013, inomhus i strängbetongs fabrik, Kungsör. Den 

relativa luftfuktigheten i fabriken var vid pågjutningstillfället 

var 76,7 %. 

Kl 9:40 Inleddes pågjutningen med att vattna ytorna som 

ska vattenbehandlas återigen, detta för att ytan 

Figur 44: Vänster: profilmall i horisontellt led. Höger: 
Profilmall i vertikalt led. 

Figur 45: Foto på hur pågjutningsformen fästs. 

Figur 46: Foto av ytor som 
behandlas med samt utan 
vatten. 
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ska vara fuktig vid vidhäftning. Betongen fick torka en stund för att ytan skulle 

vara fri från fritt vatten.  

Kl 10:05 När ytorna torkat fylldes formarna med betong av samma recept som vid 

gjutningstillfället. Betongen vibrerades lätt för att aktivera tillsatsmedlet så 

betongen får en homogen struktur. Ytorna avjämnades med hjälp av regel och 

stålbrätte. 

Kl 10:30 Efter betongen hårdnat lite stoppades ConReg-

trådarna i två formar för att mäta hållfastheten.    

En vecka efter pågjutningen av provkroppen klipptes ConReg-

trådarna då betongen hade uppfyllt tryckhållfasthetsvärden 

på 55 MPa, se bilaga F. 

 

3.5 Avformning av provkroppar 

En vecka efter att pågjutningen utförts, fredag 

den 29 november, avformades provkropparna 

och ConReg-trådarna klipptes, detta då 

betongen hade uppfyllt tryckhållfasthetsvärden 

på 55 MPa, se bilaga F.  

Vid avformning av provkropparna upptäcktes 

det att klacken på den första gjutningen inte 

hade fördelats jämnt i formen, vilket ledde till 

luftfickor. Detta åtgärdades av erfarna 

betongarbetare i Strängbetongs fabrik genom att 

klacken spacklades. Då klacken inte antas 

påverka vidhäftningskapaciteten kan mätningen 

utföras ändå, dock kan brott ske i klacken då 

hållfasthet försämrats. 

 

 

  

Figur 47: ConReg trådar 
placerad i pågjutningsform. 

Figur 48: Före och efter spackling av klacken 
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3.6 Provning av provkropp 

Två veckor efter pågjutningen, torsdag den 12 december 2013, inleddes mätningen av 

skjuvkapaciteten. Undersökningen utfördes av laborationsingenjörer från CBI, som hade 

förberett all utrustning innan ankomst till laborationsplatsen, samt rapportförfattarna. 

Utrusning som användes för undersökningen av provkropparna var: 

- Tryckpress: MTS- Material Test System 810 

- Deformationsgivare 

- Porös träfiberskiva  

- Plåtar (Z- och L-formade)  

- Band 

- Kemisk metall (Plastic Padding) 

- provkroppar 

Undersökningen inleddes med utplacering av 

deformationsgivare på prov-kroppen med hjälp av en 

Z-plåt och ett band. Två L-plåtar limmades med 

kemisk metall (Plastic Padding), som agerade 

motstånd för att givarna skulle kunna pressas ihop. En 

porös träfiberskiva användes för att jämfördela kraften 

från tryckpressen på kontaktytan. 

Innan provningen kunde utföras valdes parametrar för 

påfrestningshastigheten på 500 N/s, maxbelastning på 

100 kN, samt automatisk avstängning om tryckpressen 

har rört sig mer än 25 millimeter, detta av 

säkerhetsskäl.  Mätningen utfördes laststyrd och inte 

deformationsstyrd, detta på grund av att skjuvka-

paciteten var den primära undersökningen. 

Då förberedelserna avklarades inleddes mätningen av första provkroppen. Mätningen kunde 

inte avslutas då maskinen stängdes av vid 100 kN innan brott hade uppstått. Därför ändrades 

maxbelastningen till 220 kN, vilket visades att vara tillräcklig för att brott ska kunna ske för 

samtliga provkroppar. Efter att brott skett, dokumenterades brottypen samt brottytan.  

Dagen efter mätningen av provkropparna utfördes stickkontroll av CBI på betongens 

tryckhållfasthet. Totalt valdes sex provkroppar som borrades ut, tre från den befintliga 

betongen och tre från pågjutningen. Detta för att validera provningens resultat.  

Figur 49: Uppställning av provkropp 
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4 RESULTAT 

I detta avsnitt redovisas resultat från de olika undersökningsmomenten. Dessa 

undersökningsmoment inkluderar: 

- Sand-Patch-metoden 

- Profilmall 

- Skjuvhållfasthet 

- Deformationer  

- Tryckprovning 

4.1 Resultat av Sand-Patch-metoden 

Från resultatet av Sand-Patch-metoden i tabell 9 visas medeldjupet för varje yta. Det 

beräknade medeldjupet klarar kraven från BBK 04 på minst 1,5 mm och Eurokod 2 (EK) på 

minst 3 mm. 

Tabell 9: Resultat från mätningar med Sand-Patch metoden 

Yta 
Volym 
(mm3) 

Diameter 
(mm) 

Medeldiameter 
(mm) 

MTD                
(mm) 

Notering 

1A 

25 

185 

248 0,5 Avdragen yta 2A <280 

3A <280 

4 BBK EJ V 

25 

137 

139 1,6 
Borstad yta ej 

vattenbehandlad 
5 BBK EJ V 142 

6 BBK EJ V 139 

7 BBK 

25 

136 

139 1,7 Borstad yta 8 BBK 142 

9 BBK 138 

10 EK 

50 

122 

121 4,4 Krattad yta 11 EK 115 

12 EK 125 

4.1.1 Resultat av Profilmall 

I bilaga G illustreras ytans skrovlighet med hjälp av profilmallen. I båda fallen uppfyllde 

ytorna Eurokod 2:s krav på 3 millimeters djup. 
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4.2 Resultat för provning av provkropp 

Resultaten av skjuvhållfastheten från mätningen av varje provkropp illustreras i figur 50 och 

medelvärdet av skjuvhållfastheten i figur 51.  

4.2.1 Resultat av skjuvhållfastheten 

 

Figur 50: Mätvärden på skjuvhållfastheten för varje provkropp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det intressantaste från dessa resultat är  att skjuvhållfastheten mellan Eurokod 2 och BBK 04 

ungefär lika höga och att ytan som inte hade förvattnats mättes till högsta värdet på cirka 4,3 

MPa. 
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Figur 51: Medelvärden av skjuvhållfastheten för varje ytbehandling. 
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4.2.2 Resultat av deformationer 

Medelvärdet av deformationsmätningen för varje ytbehandling illustreras i figur 52 för 

vertikala deformationer och i figur 52 för horisontella deformationer.  

 

 

Figur 52: Medelvärde av vertikala deformationer för varje ytbehandling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 53: Medelvärde av horisontella deformationer för varje ytbehandling. 

I detta resultat skedde en avvikelse på provkropp 11 (EK), därför redovisas resultatet 

inklusive samt exklusive avvikelse. 

 Grafer på deformationsutvecklingen för varje provkropp visas i bilaga H. 

 Sammanställning av detaljerade mätresultat visas i bilaga I.  

 Bilder på brottytan efter provning för varje provkropp visas i bilaga J. 
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4.2.3 Tryckprovning 

Tryckprovningens utförande finns i bilaga K och nedan redovisas resultatet av dessa 

tryckprovningar.  

Tabell 10: Resultat från mätningar av tryckprovning (CBI 2013) 

Provkropp Diameter 
[mm] 

Höjd 
[mm] 

Densitet 
[kg/m3] 

Brottlast 
[kN] 

Tryckhållfasthet 
[MPa] 

3 Avdragen 
befintlig betong 

94,4 96,0 2340 485 69,8 

5 BBK EJ V 
befintlig betong 

94,3 96,5 2340 450 64,9 

11 Eurokod 
befintlig betong 

94,3 97,0 2330 434 62,9 

3 Avdragen 
pågjutning 

94,4 94,8 2380 545 77,8 

5 BBK EJ V 
pågjutning 

94,3 94,0 2390 539 77,1 

11 Eurokod 
pågjutning 

94,4 94,7 2380 544 77,7 

 

Det oväntade med dessa resultat är att tryckhållfastheten var lägre för den befintliga 

betongen jämfört med pågjutningen. Eftersom den befintliga betongen härdat längre, borde 

förhållandet vara det omvända.  
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5 DISKUSSION 

I detta avsnitt diskuteras resultaten med avseende på litteraturstudien. 

5.1 Tillverkning 

Vid utförandet av provkropparna upptäcktes luftfickor i klacken på den befintliga betongen. 

Detta beror till största sannolikhet att klacken var för tätt armerad, att distanserna var för 

stora för geometrin samt att betongen som användes för klacken hade hårdnat en stund 

innan klacken gjöts. Då klacken var tvungen att gjutas efter att den undre betongen hade 

stelnat, undveks vibrering då vidhäftningsytan kunde påverkas av exempelvis överhöjningar 

och sprickor. Detta valdes för att betongklacken inte har någon påverkan på vidhäftningens 

hållfasthet och enbart ska klara av påfrestningarna av tryckpressen så brott sker i 

vidhäftningsytan.  

För att undvika luftfickor i klacken finns många faktorer som bör tas hänsyn till. Betongens 

vct-tal ska ökas för att betongen lättare ska kunna fylla igen hålrum mellan armeringar och 

distanser. Färsk betong bör användas för att flyttillsatsmedlet ska vara optimalt, alternativt 

tas en av byglarna bort för att lättare kunna sprida betongen homogent i klacken.    

5.2 Mätmetoder 

De mätmetoder som användes i denna undersökning var Sand-Patch-metod och profilmall. 

Sand-Patch-metoden användes för att mäta ytorna och profilmallen användes för att bekräfta 

validiteten för Sand-Patch-metoden. Sand-Patch-metoden valdes för att metoden är enklare 

att utföra och bättre värden kan fås i jämförelse med profilmallen. Detta på grund av att vid 

medeldjupsberäkning använder profilmallen sig av en sågtandskurva som ger ett ungefärligt 

värde, vilket ansågs vara opålitligt. Även när man skissar av texturen från profilmallen måste 

stor noggrannhet beaktas för att inte få felaktiga resultat. En svaghet som både 

mätmetoderna har är att vid mätning på förspända TT/F-plattor och HD/F-plattor där 

överhöjning kan ske är ytan inte horisontell, vilket innebär att mätresultaten blir felaktiga.  
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5.3 Provningsutförande 

Som man kan se i figur 51 är det inte några större skillnader mellan BBK 04 och Eurokod 2 

gällande skjuvhållfastheten, dock är skjuvhållfastheten sämre vid avdragen yta. 

Vattenbehandling har en negativ effekt på vidhäftningen i denna undersökning då 

skjuvhållfastheten blev betydligt högre vid torr yta jämfört med förvattnad yta. Det kan bero 

på, enligt figur 8, att ytan vara för fuktig vid pågjutningstillfället vilket gav en sämre 

vidhäftningskapacitet. I och med att den relativa luftfuktigheten i Strängbetongs fabrik var 

cirka 70 %, vilket i praktiken brukar vara lägre, bör ytorna anses som förvattnade. Detta 

innebär att då ytorna förvattnades i denna undersökning blev ytan för fuktig vid 

pågjutningstillfället, vilket försämrade vidhäftningskapaciteten. 

5.3.1 Dimensionering av provkropp 

Vid dimensioneringsutförandet beräknades skjuvhållfastheten i vidhäftningen att 

provkroppen klarade av ungefär 1,2 MPa. I praktiken bevisades att betydligt högre 

skjuvhållfasthet kunde uppnås. Det beror på att Eurokod 2 dimensionerar skjuvhållfastheten 

i vidhäftningen på ett säkert sätt där man underdimensionerar för att säkerställa att brott 

inte sker i vidhäftningen. På grund av detta anser författarna att skillnaden med 

ytbehandlingen mellan BBK och Eurokod 2 inte har stor påverkan på vidhäftningens 

skjuvhållfasthet med tanke på att Eurokods krav på 1,2 MPa för skjuvhållfasthet uppfylls i 

båda fallen. Det innebär att tillverkarna kan välja den ytbehandling som passar ändamålet, 

borstning eller krattning. I och med detta menar författarna att Eurokod 2:s  hårdare krav på 

skrovlig yta är överflödig jämfört med BBK 04 med avseende på skjuvning. 

5.3.2 Deformationer vid provning 

I denna undersökning var mätning av skjuvhållfastheten det primära målet, men författarna 

valde även att inkludera deformationer då dessa klassas som viktiga vid dimensionering av 

betongkonstruktioner. Deformationerna mättes både vertikalt samt horisontellt. Det som 

tydligt framgår i figur 52 jämfört med figur 53 är att de vertikala deformationerna är mer än 

tio gånger större än de horisontella deformationerna, vilket var väntat då krafterna verkade 

vertikalt vid provningen. En intressant iakttagelse var att vid 85 kN började sprickbildning 

ske, både i den befintliga betongen samt pågjutningen, för samtliga provningsförsök.  

Vid deformationsmätning av provkropp 11 (EK) ökar plötsligt vertikala deformationen med 

två millimeter när tryckkraften når 85 kN, se bilaga H för deformationsutvecklingen på 

provkropp 11 (EK). Det kan ha skett på grund av att klacken hade väldigt stora hålfickor som 

hade spacklats, se figur 54. I och med detta har klacken försvagats, vilket har lett till elastiska 
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rörelser som kan tydas i deformationsutvecklingen av 

provkropp 11 (EK), se Bilaga H. Därför valdes att inkludera 

avvikelsen i figuren för medelvärdet av vertikala 

deformationer samt att exkludera avvikelsen för att få en 

bättre bild av hur deformationen egentligen bör antas. 

Inga skillnader mellan BBK och Eurokod kunde tydas vid 

vertikala deformationer, dock vid horisontella deformationer 

mättes Eurokod till tre gånger större horisontella 

deformationer jämfört med BBK. Detta tyder på att BBKs krav 

på skrovlighet är bättre än Eurokod ur deformations-

synvinkel. 

5.4 Tryckprovning  

Tryckprovning bör alltid utföras för att mäta tryckhållfastheten i betongen då C45/55 enligt 

Eurokod 2 har tryckhållfasthet på 45 MPa. I denna undersökning hade C45/55 

tryckhållfasthet på 60 MPa i den befintliga betongen och 70 MPa i pågjutningen. 60 MPa och 

70 MPa i tryckhållfasthet motsvarar ungefär C60/75 och C70/85, vilket är en ökning med tre 

hållfasthetsklasser. Detta anses vara rimligt då Eurokoden underskattar värdena för 

säkerställande att brott inte ska ske, precis som vid dimensionering av provkroppen. I och 

med att betongen klassades som en C70/85-betong utfördes en ny beräkning av 

skjuvhållfastheten där skjuvhållfastheten ökade från 1,2 MPa till 1,4 MPa, vilket ger en bättre 

bild av hur hög skjuvhållfastheten egentligen ska dimensioneras, se bilaga A. 

Den befintliga betongen och pågjutningen var ungefär fyra respektive två veckor gammal vid 

provningen och samma recept användes. I undersökningen av tryckhållfastheten på de båda 

delarna visade sig att den befintliga betongens hållfasthet var lägre än pågjutningens. Det är 

väldigt anmärkningsvärt då det i vanliga fall bör vara tvärtom. Författarna anser att betongen 

som användes vid pågjutningen var färskare vid gjutningstillfället, vilket innebar att 

kompaktering blev bättre. Ett annat antagande kan vara att betongen som användes vid 

pågjutningen hade mer stenmaterial än vid gjutningen av den befintliga betongen, se tabell 

10, där densiteten på pågjutningen är högre än den befintliga betongen. 

 

Figur 54: Provkropp 11 EK 
innan spackling. 
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5.5 Jämförelse med referensundersökning 

Referensundersökningen som utfördes på Chalmers Universitet av Lundgren et al. (2005) 

jämförs med denna undersökning. Push-Off Test med L-formad geometri användes i båda 

undersökningarna och visade sig fungera bra för att få brott i den eftersökta 

vidhäftningsytan. Som i referensundersökning i avsnitt 2,9 fick den borstade ytan ungefär 

samma skjuvhållfasthet som i denna undersökning. Då den ”krattade” ytan i 

referensundersökningen kan antas vara en avdragen yta kunde jämförelser utföras med den 

avdragen yta i denna undersökning. Skillnaden av skjuvhållfastheten i båda 

undersökningarna var att i denna undersökning erhölls tre gånger högre värden av 

skjuvhållfastheten än i referensundersökningen, dock måste påpekas att i 

referensundersökningen framgick det inte hur vidhäftningsytan hade behandlats. 

Skillnaderna i resultaten kan bero på att förhållandena i referensundersökningen var sämre i 

jämförelse med denna undersökning då den relativa luftfuktigheten i Chalmers 

laborationsmiljö var runt 50 % och i Strängbetongs fabrik runt 70 %. 

Något som bör uppmärksammas är att sprickor som uppträdde i referensundersökningen 

uppstod på exakt samma ställen som i denna undersökning, vilket författarna i 

referensundersökningen inte hade någon förklaring på. Författarna i denna undersökning 

anser att detta beror på när provningen utfördes så böjdes klacken och moment uppstod i 

provkroppen, vilket ledde till sprickbildning där provkroppen var tunnast. Därför ska man 

använda högre hållfasthet på betongen så klacken inte böjs ner alternativt att armera vid de 

tunnaste delarna av provkroppen. 

Geometrin som valdes i denna undersökning var säkrare än referensundersökningens 

geometri, detta på grund av att vid brott landade provkropparna på varandra. I 

referensunderökningen så ramlar pågjutningen åt sidan, vilket kan skada personer i 

närheten. 
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6 SLUTSATSER 

I följande avsnitt dras slutsatser utifrån problemformuleringen samt det som anses mest 

relevant kring diskussionen. 

 

 De mätmetoder som kan användas för att mäta skjuvhållfastheten mellan 

prefabelement och pågjutning är Push-Off Test med L-formad geometri, Slant Shear 

Test, Wedge-Split Test och Torsion Twist Test.  

 

 De metoder som idag finns för att mäta skrovlighet på en betongyta är Profilmall, 

Sand-Patch-metoden, Mätlåda och lasermätning. För en snabb och visuellt bra 

mätning rekommenderas Sand-Patch-metoden. 

 

 Förvattning av vidhäftningsytan gav i denna undersökning sämre skjuvhållfasthet. 

Det beror på att i denna undersökning var förhållandena bättre än i praktiken då den 

relativa luftfuktigheten i undersökningen var cirka 70 %. 

 

 Provning av vidhäftning visade att skjuvhållfastheten var cirka tre gånger högre än 

vad som uppskattas i Eurokod. 

 

 Resultat av skjuvhållfastheten visade ingen skillnad mellan ytorna som behandlades 

enligt Eurokod 2 och BBK 04. BBK 04 deformerades till och med mindre vid 

provningsutförandet. Därför anses att Eurokod 2:s hårdare krav på skrovlig yta inte är 

nödvändig jämfört med BBK 04 med avseende på skjuvning. 
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7 FÖRSLAG TILL FORSATT ARBETE  

En vidare studie kan utföras för flera ytojämnheter för att bekräfta att obehandlade ytor ger 

en bättre skjuvhållfasthet i vidhäftningen jämfört med förvattnade ytor vid användning av 

självkompakterande betong. 

Pågjutning bör också utföras i verklig miljö gärna på sommartid med risk för uttorkning av 

ytor innan pågjutning. Detta för att visa relevansen för att förvattna ytorna. 

Undersökningen som utfördes i denna rapport kan utföras med andra mätmetoder för att 

undersöka om skjuvhållfastheten påverkas beroende på undersökningsmetod, vid 

användning av självkompakterande betong, exempelvis Slant Shear Test, Torsion Test eller 

Push Off Test. 
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BILAGA A – BERÄKNING AV SKJUVHÅLLFASTHET 

Enligt Eurokod 2 kap. 6.2.5 Tvärkrafsöverföring i fogar 

Förutsättning: 

C 45/55 betong               

          

Ytan antas vara skrovlig och tabellen nedan visar 
konstanter för olika ytjämnheter 

Yta c µ 

Mycket slät 0,25 0,5 
Slät 0,35 0,6 

Skrovlig 0,45 0,7 
 

Beräkning: 

Dimensionerande bärförmåga vid fogskjuvning.  

                 

Då det inte uppträder vinkelräta krafter mot fogen samtidigt med skjuvkraften antas      

                                         

Dimensioneringsvärdet på skjuvspänningen i fogen: 
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Fogens kapacitet klarar 1,22 MPa i skjuvkapacitet, vilket innebär en maximal 

tryckkraft på 38,9 kN för betongkvalitet C 45/55. Därför bör provkroppen 

dimensioneras efter 50 kN. 

 

Fogens kapacitet klarar 1,44 MPa i skjuvkapacitet, vilket innebär en maximal tryckkraft 

på 45,9 kN för betongkvalitet C 70/85.  



 

 

BILAGA B – DIMENSIONERING AV PROVKROPP 

Provkroppen beräknas enligt en pelartopp. Betonghandboken - Konstruktion 1990 sid 749 – 

750 följs samt utskickat material från Strängbetong. 

Förutsättning: 

        betong               

                           

          

          

VEd antas reduceras med 50 % för den andel av totala 

lasten som hamnar ute på pelarkonsolen. 

                                

Tvärkraften reduceras enligt friktions-koefficienten för upplagskonstruktioner med 30 % 

enligt tabell 1 kap 6.8 i betonghandboken. 

                     

          

          

            

                 

                 

Beräkning: 
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BILAGA C – RITNING AV PROVKROPP 

 

 

 



 

 

BILAGA D – RITNING AV FORM 

 

 



 

 

BILAGA E – CONREG GJUTNING 

 

 



 

 

BILAGA F – CONREG PÅGJUTNING 

 

 



 

 

BILAGA G - PROFILMALL 

 

  



 

 

 

 

 

 

 



 

 

BILAGA H – DEFORMATIONSUTVECKLING 

 

 



 

 

 

 



 

 

BILAGA I – SAMMANSTÄLLNING AV PROVNING 

PROVKROPP 
Tvärsnittsarea 

[mm] 
Max. Belast. 

[kN] 
Skjuvhållfast. 

[MPa] 

Skjuvhållfast. 
Medel         
[MPa] 

Deformation 
Vertikal 

[mm] 

Def. Vertikal 
Medel         
[mm] 

Deformation 
Horisontell        

[mm] 

Def. horisontell 
Medel                   
[mm] 

1 Avdragen 40000 130 3,25 

3,03 

0,324 

0,320 

0,064 

0,071 2 Avdragen 40000 112 2,81 0,300 0,139 

3 Avdragen 40000 121 3,03 0,335 0,009 

4 BBK EJ V 40000 192 4,81 

4,28 

0,673 

0,579 

0,02 

0,052 5 BBK EJ V 40000 149 3,72 0,511 0,103 

6 BBK EJ V 40000 172 4,30 0,552 0,033 

7 BBK  40000 167 4,19 

3,76 

0,562 

0,507 

0,017 

0,046 8 BBK  40000 129 3,21 0,402 0,095 

9 BBK  40000 155 3,87 0,558 0,027 

10 Eurokod 40000 154 3,86 

3,85 

0,548 

1,274 

0,131 

0,121 11 Eurokod 40000 174 4,35 2,778 0,076 

12 Eurokod 40000 134 3,35 0,495 0,157 

 

 



 

 

 



 

 

BILAGA J – BROTTYOR FRÅN PROVNING 



 

 

  



 

 

  



 

 

 

 



 

 

BILAGA K - TRYCKPROVNING 
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