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Vägbelysning anordnas för att
höja trafiksäkerheten och synkomforten och därmed tryggheten för trafikanterna. Flera
undersökningar visar att vägbelysningen minskar antalet
mörkerolyckor med 15-30% på
motorvägar.
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Utförda livscykelanalyser för vägar,
exklusive trafik, visar att belysningen
utgör upp till 50 % av den totala miljöbelastningen för vägen. I en kommuns årliga drift- och underhållsbudget står belysningen för cirka 1/4
av den totala budgeten. Ett sätt att
reducera kostnaderna är att dämpa
belysningen under lågtrafik. Men det
är viktigt att beakta konsekvenserna
av en dämpnings effekter på trafiksäkerhet och trygghet för trafikanterna. Andra sätt att spara pengar på
kan vara att använda en ljusare beläggning. Betongbeläggningar är naturligt ljusa med en ljushet som kan
vara upp till dubbelt så hög som traditionella beläggningar. I en nyligen
presenterad doktorsavhandling /1/ om
betongvägars funktionella egenskaper ingick en undersökning av inverkan av beläggningens ljushet på dimensioneringen av vägbelysning. I
denna artikel presenteras resultatet
från denna undersökning.
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Dimensionering av vägbelysning
En ordentlig genomgång och analys
av dimensionering av vägbelysning
har genomförts inom doktorandprojektet.
Vid dimensionering av vägbelysning
är det viktigt att ha rätt indata för
aktuell beläggning. Eftersom det oftast handlar om nybyggda beläggningar finns det rekommendationer
för användning av ljushet och speglingsgrad för olika beläggningar. För
betong finns bara ett alternativ både
för ljushet och speglingsgrad. De värden som finns är dessutom baserade
på fältmätningar utförda på vägar på
1960- och 70-talen. Nya fältmätningar har utförts inom projektet som
visar att ljushetsvärdena för betong
är högre än de rekommenderade och
värdena för ljushet varierar dessutom
med val av ballastmaterial (och eventuellt cement). Det betyder att dagens dimensioneringsregler för vägbelysning behöver modifieras för att
bättre stämma överens med moderna
betongbeläggningars ytegenskaper.
Analys av fältmätningsresultaten har
lett till att det i doktorsavhandlingen
ges förslag på nya värden för såväl

ljushet som speglingsgrad. Avhandlingen ger också förslag på ändrad
klassificering av våta betongbeläggningar. Förslaget är baserat på att en
teoretisk analys av fältmätningarna
visar att moderna betongvägar är
mindre speglande än äldre.
Dimensionering av vägbelysning skall
utföras för torr och våt yta och kraven
för dessa måste vara uppfyllda. För
en torr yta är det beläggningens ljushet som är viktigast medan för våta
ytor är det beläggningens spegling
som är avgörande. Tyvärr är det våta
fallet inte tillräckligt utrett. Dessutom
är de indata som används osäkra, speciellt för betongbeläggningar. I praktiken är det så att både torr och våt
yta skall beaktas, dock utelämnas våt
yta i många fall. Slutligen är det sällan som beräkningsresultaten kontrolleras med vad som uppnås i verkligheten på vägen.

Inverkan av beläggningens
ljushet
Beräkningar har utförts för att studera inverkan av beläggningens ljushet på dimensionering av vägbelysning. På grund av osäkerheterna
med våt yta är beräkningarna endast
utförda för torra ytor. Resultaten av
beräkningarna visar att genom att
beakta ljushetsfördelarna med betong
i dimensioneringsprocessen av väg-

belysningen är det möjligt att sänka
ljusflödet från belysningen med ca
20-30% jämfört med traditionella
beläggningar.
Vid själva dimensioneringen är det
viktigt att projektören är medveten
om de fördelar som finns med ljusare
beläggning eftersom det i dimensioneringsprogrammen inte alltid automatiskt tas hänsyn till det. Diskussioner med belysningskonsulter visar
också att många i branschen varken
har kunskap om, eller tar hänsyn till
de fördelar som finns med ljusare yta.
Resultaten från beräkningarna bekräftas även av flera utländska referenser som påvisar att betongbeläggningar har ljushetsfördelar och att belysningens energiförbrukning/kostnader kan reduceras jämfört med traditionella beläggningar.
När det gäller vägbelysning visar utförda beräkningar att det finns möjlighet att sänka energiförbrukningen
för vägbelysningen genom att använda en ljusare beläggning. Speciellt intressant är detta för tunnlar som
dels är belysta dygnet runt, dels i sina
inre delar alltid har torr yta. Detta är
inte minst viktigt med tanke på dagens energidebatt och höga elpriser
samt det faktum att vägbelysningen
utgör en stor del av kommunernas
budget när det gäller väg- och gatunätet.

Beräkningsresultat för optimering av ljusflöde.

/1/. Malin Löfsjögård:
”Functional properties of concrete
roads – development of an optimisation model and studies on road
lighting design and joint performance”,
KTH, Stockholm 2003.

Doktorsavhandlingen har bara behandlat vägbelysningen för högtrafikerade vägar som är den vägtyp där
betongbeläggning oftast används.
Men det finns inget som hindrar att
samma resonemang kan föras när det
gäller gator inom tätorter. Med en ljusare beläggning åtgår inte bara mindre energi och belysning, det kan
också vara lättare att anpassa belysningen efter omgivande miljö.
Vid byggandet av den nya betongvägen på E4 norr om Uppsala, som
skall öppnas för trafik år 2007, skall
cirka 9 km av betongsträckan (totalt
23 km) utföras med vägbelysning.
Där räknar man nu med att kunna
sänka energiförbrukningen genom att
använda nya indata för ljushetsvärden utifrån fältmätningar som presenterats i doktorsavhandlingen.

Fältmätning av beläggningens ljushet.
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Synpunkten
Stora pengar att spara
genom kunskap om
reparation och underhåll!
Nästan 50% av de årliga investeringarna i byggnader och anläggningar
sägs idag gå till reparation och underhåll och andelen kan förväntas
öka. Förutom de stora ekonomiska
resurser som alltså måste läggas på
att vidmakthålla det befintliga beståndet i acceptabelt skick representerar beståndet i sig självt mycket stora
värden. Det är således av största betydelse att de reparationer som görs
är de mest ekonomiska både på kort
och lång sikt. Är de det i praktiken?
Det enda man kan säga med säkerhet idag är att man inte vet om valda
reparationer är de mest ekonomiska,
samt att de i många fall inte är det.
Några exempel: I ett tidigare EU-projekt ”Contecvet” där CBI medverkade, framkom att skador på betongkonstruktioner i många fall har marginell eller ingen inverkan på konstruktionens bärförmåga och säkerhet.
Trots det repareras i många fall sådana skador med metoder som innebär att lagningar förutsätts vara lastbärande. Genom att välja enklare
metoder skulle man i dessa fall kunna
utföra lagningarna till mycket lägre
kostnader. Orsaken till att man inte
väljer de billigare systemen är tveksamhet kring beständigheten. Erfarenhet och ett nyligen utfört forskningsprojekt i Finland /1/ har dock
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visat att de i många fall säkert har
en fullt godtagbar beständighet. I
vissa fall kan dock förenklade reparationsförfaranden medföra dålig beständighet och även stora säkerhetsrisker. Som exempel kan nämnas pdäck och äldre balkonger. Det förekommer att man ”fusklagar” skador
på p-däck och sedan täcker ytan med
en beläggning av epoxi eller liknande.
CBI har sett sådana exempel där skadorna fortsätter att utvecklas under
epoxiskiktet och de är då svårupptäckta. Detta kan bli ödesdigert
eftersom p-däck på pelare är känsliga för korrosion på överkantsarmering. Ras har t.o.m. inträffat hos sådana utomlands. Äldre balkonger är
ett annat exempel. Det förekommer
att man underlåter att kontrollera balkongernas bärande delar, utan endast
lagar kosmetiskt och byter räcken.
Detta är mycket allvarligt. Balkongras har förekommit i Sverige.

Man kan undra varför det inte har
satsats mera på forskning kring beständighet hos reparationssystem
och skadeförebyggande metoder mot
bakgrund av vad som nämnts inledningsvis i denna artikel. Det finns
sannolikt flera orsaker till detta. De
privata förvaltarna, dvs. bostadsrättsföreningar, allmännyttiga och
andra bostadsföretag m.fl. har inte
något gemensamt organ som bevakar deras intressen i denna fråga. De
offentliga förvaltarna menar i allmänhet att det är tillverkarna av reparationsprodukter som skall prova och
bevisa att deras produkter har lämpliga egenskaper. Det säger dock ingenting om hur de fungerar på lång sikt
eftersom testerna sker på jungfruliga
material. Materialtillverkarna och leverantörerna slutligen, har endast garantier för 2 år eller i undantagsfall
10 år att ta hänsyn till.

Det mest ekonomiska vore i de flesta
fall att genom underhållsåtgärder förebygga att skador över huvud taget
uppstår. Det är egentligen märkligt
att inte detta sker i större omfattning.
När det gäller t.ex. maskiner och fordon finns en mycket stor medvetenhet om nyttan med detta, men sällan
för byggnader och anläggningar som
representerar mycket större värden.

/1/. Jussi Mattila: On the durability of
cement-based patch repairs on Finnish
concrete facades and balconies, Publ. nr
450, Tampere University of Technology
2003.
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Lars Johansson
lars.johansson@cbi.se

Informationsdag den 11 mars
Årets informationsdag hålls på Näringslivets Hus i Stockholm
den 11 mars. Programmet består av tre delar.

Seminarium I
Betong & brand

Tillsatser

Om täta betongkonstruktioner utsätts
för brand innan fuktinnehållet sjunkit
till en måttlig nivå finns det en risk
att täckskiktet spjälkas av. Självkompakterande betong är ofta tät och för
att kunna utnyttja materialet även i
t.ex. tunnlar krävs forskning. Svenska
Betongföreningen har tillsatt en kommitté kring brandfrågor och de första preliminära riktlinjerna väntas
inom kort. I Sverige och flera andra
länder pågår en omfattande forskningsverksamhet kring betong och
brand. Vid seminariet kommer kommittén, forskning och brandskador att
ventileras.

Seminarium II
Reparation av betongkonstruktioner
Den byggda miljön står för hälften
av nationalförmögenheten. Eftersom
nyinvesteringarna bara utgör någon
procent är det självklart att drift, underhåll och reparation är av avgörande betydelse för samhället. På
många håll pågår FoU om betongreparationer och mycket arbete sker
i stora projekt med flera aktörer, där
målet är att utveckla praktiska rekommendationer. På seminariet kommer ett par sådana projekt att presenteras, men vi kommer också få
höra nyheter om nya metoder och
nya material.

CBI:s nya grundforskningsprogram
Sedan ett år tillbaka stöds CBI:s
grundforskning av sex företag som
bildat ett konsortium. Konsortiet och
CBI har enats om ett treårigt forskningsprogram som innehåller tre delar: tidig hydratation, krossballast och
självkompakterande betong. Under
denna session kommer alla tre delprogrammen att presenteras men vi
kommer även att få ta del av resultaten från några konkreta projekt.

Visst kan man fortfarande tillverka
betong med enbart de fyra huvudmaterialen: grus, sten, cement och
vatten men användningen av tillsatser ger både den färska och hårdnade betongen speciella egenskaper
som gör betongen bättre anpassad till
olika förutsättningar. Med tredje
generationens flytmedel skapar vi
självkompakterande betong, utan luftporbildare vore det svårt att nå beständighet. Med retarderare och acceleratorer styr vi hårdnandet. Krympreducerare har med framgång använts för att minska risken för krympsprickor i betongbeläggningar med
stora fogavstånd. För en miljösäker
användning av tillsatsmedel krävs
kunskap om hur de samverkar med
miljön. Sessionen avslutas med ett
inlägg om hur man kan producera
betongytor i olika färger och vilken
potential infärgningen har.

Kvällsprogram
CBI:s sju grupper FoU Material, FoU
Reologi, FoU Teknik, FoU Laboratorium, CBI Konsult, CBI Kontroll
och Teknikspridning berättar om sin
verksamhet och ger axplock på aktuella forskningsprojekt, uppdrag och
kurser. Dagen avslutas med en buffé
i våra lokaler.

Anmälan
kan göras via www.cbi.se, där finns även ett mer utförligt
program. Program kan också beställas på 08-696 11 00.
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Vårens kurser
Richard Mc Carthy
richard.mccarthy@cbi.se

Betongkurs Klass I *)
– Platsgjutning av betong
– Fabriksbetongtillverkning
Kursen pågår under två veckor. Första veckan är gemensam för båda
inriktningarna och behandlar grunderna. Andra veckan genomförs separat och behandlar de praktiska
tillämpningarna.

Ny kurs!

Nu även nya BBK!

Praktisk ritteknik vid
betongelementtillverkning

Betongsektorns nya regelverk

– kurs för konstruktörer och
produktionspersonal
I samarbete med Betongvaruindustrin.

Kursen tar upp grundläggande rittekniska regler, praktiska aspekter
För vem / tid och plats / pris
och dimensioneringsregler vid arbete
Personer verksamma inom Plats- med ritningar. Alla delar i produkgjutning av betong (P) samt Fabriks- tionsprocessen behandlas, dvs allt
från bestämmelser, ritteknikregler,
betongtillverkning (F).
hantering av ritningar till betydelsen
8-12 mars och 22-26 mars
av produktionsberedningar och riti Stockholm (P+F).
ningsförståelse.
21 400:- exkl moms.
För vem / tid och plats / pris
Konstruktörer, arbetsledare och produktionspersonal vid betongelementtillverkning.

Kursens syfte är att underlätta för
dig som måste sätta dig in i de nya
betongregler avseende material och
arbetsutförande som finns och som
kommer. Vi berättar om myndigheternas nya regler samt går igenom
praktiska konsekvenser och innehåll
i bl.a. BKR, BBK, SS-EN 206-1 och
Bro 2002.
För vem / tid och plats / pris
Entreprenörer, förvaltare, beställare,
byggkonsulter samt tillverkare av fabriksbetong och betongelement.
30-31 mars i Stockholm.
8 400:- exkl moms.

16-17 mars i Stockholm.
8 400:- exkl moms.
*) Kursen uppfyller de krav som Svenska Betongföreningens Råd för vidareutbildning formulerat.
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e-kurs om nya betongregler

Ny kurs!

Ny kurs!

Denna internetbaserade kurs har i
princip samma innehåll som kursen
Betongsektorns nya regelverk. Kursen pågår under 6 veckor med en
förväntad egen arbetsinsats på 2-3
timmar/vecka.

Armerade rör och brunnar

Betongreparationer

– komplettering för Klass Ikompetens

– praktiskt inriktad kurs för utförare

För vem / pris
Byggkonsulter, entreprenörer, förvaltare och beställare.
Start 29 mars.
4 900:- exkl moms.

Kursen riktar sig till tillverkare av
armerade rör och brunnar som tidigare har gått Betongkurs Klass I –
Betongelementtillverkning. Vi tar upp
de delar om rör- och brunnstillverkning som inte ingått förut och kursen
ger den erforderliga komplettering
som krävs för Klass I-kompetens
avseende Armerade rör och brunnar.
För vem / tid och plats / pris

Information / Anmälan
Kontakta Karin Glad,
08-696 11 29 eller kurs@cbi.se.
Anmälan kan även göras via
www.cbi.se

Kursen vänder sig främst till operatörer som utför eller ska utföra reparationsarbeten och den tar bland annat upp allmän betong- och reparationskunskap, förbehandling, lagning
med reparationsbruk eller betong samt
ytbehandling. Kursen avslutas med
en examination.
För vem / tid och plats / pris
Operatörer som utför eller ska utföra
reparationsarbeten.

De som tidigare gått Betongkurs
3-6 maj i Stockholm.
Klass I – Betongelementtillverkning.
13 800:- exkl moms.
20-21 april i Stockholm.
8 400:- exkl moms.

CBI:s första e-kurs
Under hösten 2003 har CBI bedrivit
sin första kurs över internet med namnet ”e-kurs om nya betongregler”.
Kursen pågick under sex veckor och
tog upp nyheter inom betongområdet
när det gäller europastandarder och
hur dessa påverkar det svenska regelverket.
Kursen startade genom att CBI bjöd
in de anmälda kursdeltagarna till
Projektplatsen.se som var den plattform som användes. Deltagarna fick
där tillgång till de dokument som ingick i kursen samt möjlighet att få
kontakt med kursledaren och de övriga kursdeltagarna.
Nya dokument, som till största delen
bestod av sammanfattningar av ak-

tuella regelverk, lades in varje vecka
tillsammans med övningsuppgifter
som skulle lämnas in. Dessutom serverades lite betongkuriosa och deltagarna fick möjlighet att diskutera
olika frågor när det gäller hur reglerna påverkar betongbyggandet.

jobbet. Nackdelen är antagligen den
egna disciplinen. Har man mycket att
göra lägger man ner mindre tid på
kursen än man borde gjort.”

”Övningsuppgifterna har varit jättebra. Aldrig har jag bläddrat och trängt
in i standarder etc. som jag tvingats
Kursen avslutades med en kurs- göra nu. Man lär sig hitta mycket bättre
utvärdering och kursdeltagarna fick när man måste leta efter svaren.”
efter fullföljd kurs ett kursintyg.
Nästa kurs startar vecka 14. (se inforNågra reaktioner från ett par kurs- mation i kurstablån ovan).
deltagare:
”Jag tycker det är perfekt med kurs
över nätet, på det viset slipper jag åka
ifrån familj och jobb för att gå på kursen. Kursen kan man klara av på
kvällstid och slippa intäktsbortfall på
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Nytt A-forskningsprogram
Johan Silfwerbrand
johan.silfwerbrand.cbi.se

Konsortiet för finansiering av ningen skapa möjligheter för ny form- Självkompakterande betong är inte en
grundforskning inom betong- byggnadsteknik och nya gjutmetoder. enda betong utan mer vad standardBillbergs projekt stöds även av SBUF skrivarna kallar betongfamilj. Det
området
och Vägverket.

har i samråd med CBI initierat ett nytt
treårigt forskningsprogram vid institutet. Storleken på programmet är 3,6
miljoner kr 2004 och minst lika mycket både 2005 och 2006. Programmet består av följande tre delar:
Självkompakterande betong
Betong med krossad ballast
Tidig hydratation.
Den tidiga utvecklingen av självkompakterande betong skedde i Japan,
men CBI har haft en viktig roll i utvecklingen och introduktionen av självkompakterande betong i Europa. Det
är därför glädjande att vi nu får möjlighet att forska vidare inom detta
spännande fält. A-medlen inom delprogrammet är c:a en och en halv miljon kr per år i tre år. De kommer att
fördelas på fem projekt: tixotropi och
formtryck, karakterisering, simulering, provningsmetoder och beständighet. Peter Billberg har forskat om
den självkompakterande betongens
reologi sedan mitten av 1990-talet och
får nu chansen att avsluta det arbetet med en doktorsexamen. Han projekt syftar till att skapa fördjupad kunskap om den självkompakterande betongens tixotropi (se faktaruta), kunskap med vars hjälp man i nästa skede
kan vidareutveckla beräkningsmodeller för formtryck och i förläng-
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Örjan Petersson var en av pionjärerna för självkompakterande betong
i Sverige. Sedan ett par år tillbaka
har hans intresse fokuserats mot den
färska betongens rörelse. Det sker
dels genom att han deltar i ett EUprojekt Testing SCC som handlar om
att utveckla provningsmetoder för
självkompakterande betong, dels genom forskning kring datormetoder för
att simulera den färska betongens
rörelse. I datorn modelleras den
färska betongens partiklar som stelkroppar, där deras inbördes förhållanden och kontaktpunkter förändras
i mycket korta steg i takt med att den
simulerade partikelsuspensionen flyter ut i formen. Eftersom beräkningarna kräver mycket stor datorkraft
har Petersson hittills begränsat sig till
att analysera olika provningsmetoder
såsom flytsättmått och L-låda, vilket
skapar goda möjligheter till återkoppling till Testing SCC. Projektet är
långsiktigt till sin karaktär och det är
därför glädjande att Konsortiet nu
skapar förutsättningar för fortsatt
forskning. Genom att utnyttja parallella datorer kan man gå vidare och
simulera gjutning av element eller
konstruktionsdelar. Den ständiga förbättringen av datorkapacitet kommer
också att kunna utnyttjas i projektets
senare del.
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som förenar den är att den fyller ut
formen utan att man behöver vibrera
den. Den självkompakterande betongen innehåller dock ofta filler vilket ger
en tät struktur. Det betyder att dess
beständighetsegenskaper kan bli annorlunda än hos konventionell betong.
Detta har sysselsatt CBI och främst
Jan Trägårdh under ett par år. Han
har i första hand intresserat sig för
frostbeständighet och randvillkor för
thaumasitbildning. Thaumasitbildning
är en nedbrytningsprocess som liknar ettringitbildning och som kan uppkomma i betong med kalkfillerinnehåll
vid svavelexponering. Problemet uppmärksammades först i England. Hos
oss i Sverige är det främst i marin
miljö längs västkusten som svavelhalten är så hög att den kan vålla problem. Beständighetsforskning är till
naturen långsiktig och mätserierna
behöver därför pågå under flera år
för att man skall få säkra resultat.
Jan Trägårdh kommer dock att be-

Tixotropi kommer av grekiskans
thixis = beröring och trope = förändring. Enligt NE är tixotropi en
”egenskap hos en viskös (tjockflytande) eller gelartad produkt
som innebär att denna blir alltmer lättflytande ju längre tid och
ju kraftigare den deformeras (t.ex.
genom omröring)”.

rätta om självkompakterande betongs
saltfrostbeständighet vid CBI-dagen
den 11 mars.
Vårt land har unika möjligheter att
använda naturgrus i betongproduktionen, men rullstensåsarna har också ett stort värde för dricksvattenförsörjning och rekreation. Det innebär att samhället driver på i en riktning från naturgrus till krossmaterial.
Exempel på det är införandet och
höjningen av naturgrusskatten och
långsiktiga miljömål på begränsade
årliga uttag. Det har länge varit känt
– inte minst genom FoU vid CBI –
att krossat berg kan användas som
ballast i betong. Ofta har man dock
begränsat användningen av krossat
grus till de större fraktionerna och
kompletterat med natursand. Senare
års CBI-forskning visar att olika
bergarter och mineral är mer eller
mindre lämpade för att ingå i betongen. Glimmerpartiklarna är t.ex.
stängliga och därför svåra att blanda
in i betongen. Mot denna bakgrund
är det naturligt att Konsortiet valt att
satsa drygt en miljon kr om året för
fortsatt forskning kring krossad ballast i betong. Här sker samordning
inom ett nationellt forskningsprogram
inom MinBas. Programmet kallas
”Framtida betong”och drivs i samverkan mellan Betongindustri, CBI,
Cementa, NCC, SBMI, SP och Ytkemiska Institutet. Vid CBI kommer
denna forskning att bestå av två integrerade delar: karakterisering och
reologi. Karakteriseringen syftar till
att genom mikroskopi, bildbehandling
och andra analysmetoder bedöma för-

utsättningarna för partiklar från olika
bergarter att ingå i betongen. Det
handlar också om att utveckla metoder som kan användas på betongfabriken för att bedöma hur betongreceptet behöver förändras när bergkrossmaterialet förändras från leverans till leverans. Björn Lagerblad,
Leif Fjällberg, Helena MoosbergBustnes och Carsten Vogt kommer
alla att vara engagerade i denna del.
Krossballasten påverkar naturligtvis
både den färska och den hårda betongens egenskaper, men det är främst
möjligheterna till dispergering som
måste säkerställas. Det innebär att
CBI kommer att ingående studera
reologin för betong med krossad ballast och de partiklar som studeras i
karakteriseringsdelen av delprogrammet. Ansvarig för denna del är Mikael Westerholm och den kommer
att integreras i hans doktorandprojekt
där betongs reologi studeras utifrån
ett ytkemiskt perspektiv.
Cementets hydratation har varit föremål för CBI:s intresse alltsedan starten 1942, dock knappast på senare
år då utvecklingen av nya cement,
tillsatsmaterial och tillsatsmedel varit snabb. Vi vet att hydratationen
påverkas av proportionen mellan de
olika klinkermaterialen i cementen,
cementets kornstorlek, typ och mängd
tillsatsmaterial samt tillsatsmedel som
acceleratorer, retarderare och flytmedel. Förändringarna är så pass stora
att CBI anser det angeläget att analysera den tidiga hydratationen på
nytt. Björn Lagerblad och Leif Fjällberg har inlett en litteraturstudie och
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genom Konsortiets medel på en halv
miljon per år kommer de att påbörja
egna studier av mikrostrukturen.
Lagerblads hypotes är att nya rön
kring hydratationen kommer att underlätta möjligheten att skräddarsy
recept för betongtillverkning där tidig hydratation är gynnsam för produktivitet och resultat. Idag används
ofta recept som utvecklas för att betongen inte skall härda i roterbilen
också inom prefab eller inom platsgjutning på mycket korta avstånd till
betongfabriken. Resultat från projektet kommer också att vara intressanta
för vintergjutning.
A-forskningsprogrammet finansieras
av Konsortiet för finansiering av
grundforskning inom betongområdet som består av följande sex företag: Abetong AB, Betongindustri
AB, Cementa AB, AB Färdig Betong,
AB Strängbetong och Swerock AB.
Tidigare finansierades CBI:s A-forskning av Stiftelsen för svensk betongforskning och fram till 1998 deltog
även dåvarande Byggforskningsrådet och NUTEK i basfinansieringen. Stiftelsen var anonym för både
forskningens finansiärer och utförare.
Den nya finasieringsmodellen syftar
till att utveckla samarbetet mellan
forskningsbeställare och forskningsutförare till gagn för betongens utveckling, de deltagande företagen och
CBI. Mer information om det nya Aforskningsprogrammet kommer att
presenteras på CBI-dagen den 11 mars
(se sid 5).

9

Ny styrelse för CBI
CBI är en stiftelse och denna har nu fått en ny styrelse. Styrelsen utses av Konsortiet för finansiering av grundforskning inom betongområdet, Intressentföreningen och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm. Konsortiet
utser tre ledamöter och tre suppleanter, Intressentföreningen 2+2 och KTH en ledamot och en suppleant.
Ledamot

Suppleant

Utsedd av

Ingvar Börtemark, SIS
Ola Johansson, Färdig Betong
Fredrik Winberg, Cementa
Hans-Erik Fredbäck,
Fortifikationsverket
Kajsa Byfors, SIKA
Jonas Holmgren, KTH

Bo Ahlkvist, Cementa
Gunnar Rise, Strängbetong
Anders Petersson, Peab
Jan Alemo,
Vattenfall Utveckling
Mikael Hallgren, Scandiaconsult
Folke Snickars, KTH

Konsortiet
Konsortiet
Konsortiet
Intressentföreningen
Intressentföreningen
KTH

I styrelsen ingår även institutschefen och representanter för de lokala fackklubbarna vid CBI.
Styrelsen hade ett konstituerande möte den 19 januari 2004. Vid mötet valdes direktör Ingvar Börtemark till
ordförande och marknadsdirektör Fredrik Winberg till vice ordförande. Ingvar Börtemark är standardiseringschef
på SIS, Swedish Standards Institute. Han har varit marknadsdirektör på Cementa och var tidigare vd för Byggstandardiseringen (BST) innan den gick upp i SIS. Börtemark är teknisk doktor och i grunden väg- och vattenbyggare från Chalmers. Han är även ordförande i Svenska Betongföreningens seniorråd.

Rebet – tekniskt seminarium om rostfritt stål
rade sina erfarenheter och visade
praktiska exempel på miljöer och konstruktioner där rostfri armering är ett
lämpligt alternativ.

Rebet anordnar som ett komplement
till Betongreparationsdagen även
mindre tekniska seminarier som fokuserar på smalare ämnesområden.
Till dessa seminarier inbjuds deltagarna att framföra kortare inlägg och
att delta aktivt i diskussionerna. I december anordnades ett sådant tekniskt seminarium som behandlade
rostfri och förzinkad armering.
Tor Gunnar Vinka från Korrosionsinstitutet inledde presentationerna
med att beskriva hur förzinkat stål
fungerar i karbonatiserad och kloridhaltig betong. Bland annat fick vi veta
att den vätgasutveckling som det
förzinkade stålet ger inte påverka vidhäftningen nämnvärt. Tor Gunnar höll
även ett diskussionsinlägg om materialblandningar och de eventuella risker sådana kan medföra.
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Susanne Nilsson från Valbruna Nordic AB presenterade de stålkvaliteter
som är tillgängliga via Valbruna. Hon
visade även vilka tröskelvärden man
kan förvänta sig få med rostfritt stål
av olika kvalitet.
Rostfri armering användes vid en reparation av Lidingöbron.
(Foto: Tibnor AB)

Rostfritt stål har ännu inte fått den
utbredning i Sverige som det har i
många andra europeiska länder. Vid
många av de reparationsprojekt som
trots allt genomförts, speciellt i Stockholmstrakten, har Kenth Jansson från
Carl Bro medverkat. Han presente-
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Anledningen till att det idag inte används mer rostfritt stål än det gör
beror bland annat på att regelverk
och enkla rekommendationer till stor
del saknas. Under seminariet diskuterades hur detta bör förändras så att
användningen av rostfritt stål kan
öka.
Mårten Janz

Ny CBI-rapport
”Cementbaserade injekteringsmedel – olika
typer, cementreaktioner, bindetid och flytförmåga”
Leif Fjällberg – Björn Lagerblad
Ett cementbaserat injekteringsmedel
är en partikelslurry, som skall kunna
tränga in i och fylla sprickor i berg,
där den skall stelna och bilda en hård
produkt som stoppar vattenflöde. För
injektering av finsprickigt berg finns
finmalda cement framtagna. Dessa
kan vara snabbhärdande eller långsamt härdande.
För att uppnå god flytförmåga, måste
flyttillsatsmedel användas. Dessa har
oftast en retarderande verkan på cementhydratationen och påverkar olika cementtyper på olika sätt.

För olika situationer behöver man
bruk med olika egenskaper och ofta
får man göra en kompromiss mellan
dessa egenskaper. De kan påverkas
genom olika typer av cement, finmalningsgrad, flyttillsatsmedel, acceleratorer, retardatorer och tillsatsmaterial.
Ibland vill man förkorta bindetiden.
En möjlighet då är att använda ett
långsamt härdande cement, som kan
accelereras till en viss gräns. För stor
mängd accelerator ger en kraftig förstyvning av bruket. En annan möjlighet är att använda ett snabbhärdande

cement. Då kan man emellertid få
problem med för snabb bindning och
en retarder kan behövas. De snabbhärdande cementen är ofta också
temperaturkänsliga, dvs. de kan binda
mycket snabbt vid en högre temperatur.
För ett gott resultat måste man ha
kontroll på de styrande variablerna.
Denna rapport visar på olika möjligheter att optimera bruk med tanke på
ställda krav och ger även den kemiska bakgrunden.

Rapporten kan beställas via CBI. CBI-rapport 1:2003, pris 300:- (moms och porto tillkommer).

Ny doktorsavhandling
”Fine particulare by-products from mineral and
metallurgical industries and filler in cementbased materials”
Helena Moosberg-Bustnes, CBI och Luleå Tekniska Universitet
Helena Mosberg-Bustnes försvarade
sin doktorsavhandling vid Luleå Tekniska Universitet den 17 december
2003. Avhandlingen handlar om finpartikulära biprodukter från mineraloch metallurgisk industri som filler i
cementbaserade material. Projektets
hypotes har varit att dessa material
kan användas och syftet har varit att
pröva hypotesen. Moosberg-Bustnes
har genomfört omfattande provningar
av reologiska egenskaper, värmeut-

veckling, hållfasthetsutveckling och
krympning hos pastor och bruk. Hon
har utnyttjat svepelektronmikroskopi,
z-potentialmätningar och en svensk
metod för karakterisering av partikelstorlekar och partikelfraktioner. Försöksresultaten är lovande och slutsatsen är att fillermaterial från industriella restmaterial inte bara kan utan
även bör användas i betongproduktionen. Användningen av restmaterial
har nämligen både en ekonomisk och

miljömässig potential. Avhandlingen
består av 17 artiklar som publicerats
eller skickats in för publicering i tidskrifter och konferensrapporter samt
en längre sammanfattande del som
akademikerna kallar ”kappan”. Professor Eric Forssberg, mineralteknik,
LTU, har varit huvudhandledare för
doktorandprojektet.

Kontakta Helena Moosberg-Bustnes, helena.moosberg@cbi.se om du vill veta mer.
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CBI:s intressentförening
Intressentföreningen bildad
FINANSIÄRER AV
CBI:S GRUNDFORSKNING:

Abetong AB
Betongindustri AB
Cementa AB
AB Färdig Betong
AB Strängbetong
Swerock AB
ÖVRIGA MEDLEMMAR:

Banverket
Bekaert Svenska AB
Byggteknik i Skåne AB
Conjet AB
Embra AB
AB Finja Betong
Fortifikationsverket
MinFo
Nordkalk AB
Scandiaconsult Sverige AB
SIKA Sverige AB
SMA Karbonater AB
SSAB Merox
AB Stockholmshem
Sto Scandinavia AB
Trion Tensid AB
Tyréns AB
Vattenfall AB

Cement och Betong Institutet har bildat en intressentförening. Syftet med
intressentföreningen är att skapa
ökade kontaktytor mellan medlemmarna och CBI samt att stödja CBI:s
forskning, teknikbevakning, biblioteket, utveckling av nya bestämmelser samt teknikspridning. Tanken är
att intressentföreningen skall vara en
stödförening med förebild i andra
industriforskningsinstitut. Konstituerande årsmöte hölls den 23 oktober
2003. Hans-Erik Fredbäck, Fortifikationsverket, valdes till ordförande
i intressentföreningen. Övriga i styrelsen är Håkan Blom, Tyréns, Mikael Hallgren, Scandiaconsult Sverige,
Kajsa Byfors, SIKA, Jan Alemo,
Vattenfall Utveckling, Christian Lassen, Byggteknik i Skåne, och Ola Johansson, Färdig Betong.
Intressentföreningen har för närvarande 24 medlemmar (se faktaruta)
men rekryteringen av ytterligare företag, organisationer och myndigheter fortsätter. Bland medlemmarna
finns material- och maskintillverkare,
konsultföretag, bostadsföretag, statliga verk samt en forskningsförening.

Intressentföreningens ändamål är att
stödja CBI:s verksamhet. En viktig
uppgift är att utse två ledamöter och
två suppleanter i CBI:s styrelse (se
artikel på sidan 10). En annan är att
arrangera ett informationsmöte i samband med föreningens årsmöte. I år
kommer det att äga rum den 10 mars,
d.v.s. dagen före CBI:s informationsdag. Intressentföreningens styrelse
kommer att förbereda årsmötet och
föreslå föreningsverksamhetens innehåll och former och tillsammans med
CBI diskutera vilka av institutets
verksamhetsgrenar som medlemsavgifterna i första hand skall användas
till. Föreningens ordförande Hans-Erik
Fredbäck har vidare framhållit att ett
ökat antal medlemmar är en prioriterad fråga för styrelsen.
Intressentföreningens medlemmar
får rabatt på forskningsuppdrag, kursavgifter, deltagaravgifter vid informationsdagen, litteratursökning i vårt
bibliotek samt CBI-rapporter. Medlemmarnas namn kommer också att
förtecknas på www.cbi.se och i en
återkommande spalt här i CBI nytt.
Ring gärna CBI för mer information.

Johan Silfwerbrand
johan.silfwerbrand.cbi.se
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Notiser – Notiser – Notiser – Notiser

Nya medarbetare hälsas välkomna

CBI arrangerar

Informationsdag för
fastighetsägare och
förvaltare
29 mars i Stockholm
En stor del av våra fastigheter byggdes under 1960-talet och har nu nått
medelåldern vilket medför att skador
orsakade av exempelvis armeringskorrosion börjar bli synliga. Många
fastighetsägare och förvaltare har
förmodligen nytta av mer information
kring betongens beständighet. Därför arrangerar vi en informationsdag
som behandlar följande:
Carsten Vogt (t.v.) är diplomingenjör (väg och vatten) från Tyskland.
Carsten gjorde sitt examensarbete
på CBI under 2003 och är anställd
sedan augusti. Han arbetar i gruppen FoU Material.

Bertil Nyman (trea fr.v.) tillträde en
tjänst som biträdande chef på CBI
Konsult den 1 januari. Bertil är
tekn lic (väg och vatten) från KTH.
Han kommer närmast från Carl Bro
men har även tidigare arbetat på
CBI.

Johan Söderqvist (tvåa fr.v.) började som industridoktorand inom
FoU Teknik den 12 januari. Johan
är civilingenjör (väg och vatten)
från KTH. Han kommer att arbeta
med dimensionering av betongvägar
som ingår i forskningsprogrammet
Väg/Bro/Tunnel och finansieras av
Vinnova och Cementa.

Anders Johansson (t.h.) är industridoktorand sedan den 1 februari
och är civilingenjör (maskin) från
CTH. Han arbetar i gruppen FoU
Laboratorium och projektet handlar om impregnering av betongkonstruktioner och det finansieras
av Formas.
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Garage – Parkeringshus
Balkonger – Fasader
Aluminatcement
Kontaktpersoner är Bertil Nyman
och Richard Mc Carthy.
Mer information, program och
anmälan finns på www.cbi.se.
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Biblioteket

Concrete Repair Manual 2nd ed.
Jointly published by: ACI, BRE, Concrete Society, ICRI. Farmington Hills,
Michigan: American Concrete Institute, 2093 pp., 2003.

Lightweight Aggregate Concrete:
Science, Technology and Applications.
by Satish Chandra and Leif Berntsson.
Norwich, N.Y.: Noyes, 430 pp., 2003.
Construction materials science and
technology series.
Building Materials Series.
ISBN 0-8155-1486-7
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Concrete Repair Manual har kommit i en ny och rejält omarbetad
utgåva, som numera består av två volymer. Bakom manualen står fyra
organisationer: American Concrete Institute (ACI), Building Research
Establishment (BRE), Concrete Society samt International Concrete
Repair Institute (ICRI). I och med att nu även europeiska organisationer
har varit med och tagit fram manualen så är den mer anpassad till europeiska förhållanden än föregångaren. T.ex. hänvisas det i manualen till
europeiska standards.
Ämnena som tas upp i manualen följer i stort den ordning som en reparation utförs. Man kan t.ex. läsa om beständighet, metoder och utrustning
för tillståndsbedömning, förarbeten, dimensionering, utförande, etc. Manualen täcker in de flesta existerande reparationsmetoder och material, både
cementbaserade och polymera. Även ytbehandling och förstärkning tas
upp. Manualen är således mycket heltäckande.
Varje avsnitt är uppdelat så att generell information kommer först medan
mer specificerad information går att finna i underkapitel. Detta gör att
läsare som söker generell information snabbt kan finna denna samtidigt
som det även finns information att hitta för reparationsspecialister.

Proceedings of the 11th International Cement Chemistry Congress.
(ICCC) ”Cement´s contribution to
development in the 21st century”
Ed: G. Grieve. and G. Owens.
Midrand, Gauteng: Cement and Concrete Institute of South Africa, 2003.
Vol. 1: Plenary presentations, Analytical techniques
Vol. 2: Binder/admixture interactions,
Cement extenders, e.g. fly ash, slag
etc., Cement manufacture, Quality
control and assurance.
Vol. 3: Environmentally firendly
manufacture, General concrete durability.
Vol. 4: Hydration chemistry, Low
energy, Special and new cements,
Waste mobilisation, Commercial
applications.
4 vol. 2294 pp., 2003
ISBN 0-9584085-8-0
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Field Applications of FRP Reinforcement: Case Studies.
Ed. Sami Rizkalla, Antonio Nanni.
Farmington Hills, Michigan: American Concrete Institute, 434 pp., 2003.
ACI SP-215.
ISBN 0-87031-121-2

Konferenskalender
2004
14-18 mars
ACI Spring Convention Concrete – A
Century o Innovation, Washington, USA.
www.concrete.org
21-26 mars
RILEM Advances in Concrete through
Science and Engineering, Evanston, Illinois, USA.
concsci@ecn.purdue.edu
www.acbm.info/symposium.html
29 mars
CBI:s informationsdag för fastighetsägare och förvaltare, Stockholm
www.cbi.se
4-7 april
9th International Symposium on
Concrete Roads, Istanbul, Turkiet.
www.tcma.org.tr
12-14 april
5th International Conference on
Fracture Mechanics of Concrete and
Concrete Structures: Linking Scale
from Nano-structure to Infrastructure,
Vail, Colorado, USA.
vcli@engin.umich.edu
www.ust.hk/framcos5
19-20 april
Norecon seminar: Repair and
Maintenance of Concrete Structures,
Köpenhamn.
hes@force.dk
www.nordicinnovation.net
26-28 april
fib Symposium, Concrete Structures:
the Challenge of Creativity, Avignon,
Frankrike.
francoise.raban@equipement.gouv.fr
www.fib-avignon2004.org
5-8 maj
5th International RILEM Conference
on Cracking in Pavements, Egletons,
Frankrike.
petit@egletons.unilim.fr
www.cp2004.unilim.fr

23-29 maj
8th CANMET/ACI International
Conference on Fly Ash, Silica Fume,
Slag and Natural Pozzolans in
Concrete, Las Vegas, USA.
Maria Venturino, CANMET,
fax 613-992-9389.
2-4 juni
11th International Congress on
Polymers in Concrete, ICPIC ’04,
Berlin, Tyskland.
www.icpic.bam.de

12-14 juli
First International Conference on
Engineering Failure Analysis, Lissabon, Portugal.
gill@heatonconnexion.cu.uk
23-27 augusti
7th Singapore Concrete Week, Singapore.
cipremie@singnet.com.sg
www.cipremier.com

7-8 juni
Workshop on Bonded Overlays, Stockholm.
www.cbi.se

13-15 september
International Symposium on Ultra
High Performance Concrete, Kassel,
Tyskland.
ghlueke@uni-kassel.de
www.uni-kassel.de/uhpc2004

17-19 juni
5th International PhD Symposium in
Civil Engineering, fib, Delft, Nederländerna.
info@phdce5.nl
www.pdhce5.nl

20-22 september
6th RILEM Symposium on Fibre
Reinforced Concrete (FRC)–BEFIB
2004, Varenna, Lake Como, Italien.
giselda.barina@polimi.it
www.lecco.polimit.it/befib04.htm

20-24 juni
7th ACI International Symposium on
Utilization of High-Strength/High
Performance Concrete, Washington
DC, USA.
Thomas.Adams@concrete.org

4-5 oktober
Hydrophobe IV, Surface Technology on
Water Repellent Agents, Stockholm.
www.cbi.se

27-30 juni
4th International Conference on
Concrete under Severe Conditions:
Environment and Loading,
CONSEC’04, Seoul, Korea.
bhohcon@snu.ac.kr
http://conlab.snu.ac.kr/consec04
5-7 juli
8th International Symposium on
Advances in Ferrocement and their
Reinforced Cement Composites, Lyon,
Frankrike.
Jean.Pera@insalyon.fr

4-6 oktober
2nd International Conference on
Engineering Development. Shotcrete
Technology, Cairns, Australien.
michelle@regocentre.com
www.regocentre.com/eds2004
9-11 november
Conference on Use of the Recycled
Materials in Building and Structures,
RILEM 2004, Barcelona, Spanien.
rilem04@cimne.upc.es
www.congress.cimne.upc.se
11 november
Betongbyggnadsdagen, Stockholm.
www.betong.se

(Med reservation för eventuella felaktigheter i
källmaterialet)
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Har du inte fått CBInytt tidigare men
vill läsa den 3 gånger om året i
fortsättningen? Får du redan CBInytt
men har bytt adress?
Använd talongen och faxa/skicka till
Cement och Betong Institutet, CBInytt,
100 44 Stockholm, fax: 08-24 31 37,
e-post: maria.wirstrom@cbi.se

Namn

e-post

Företag
Vid adressändring vänligen uppge även
gamla adressen.

Adress
Postnr
Postadress

Chef för FoU Teknik
FoU Teknik är en av fyra forskargrupper på CBI. Gruppen arbetar med forskning, utveckling och
utredningar inom betongområdet. Viktiga kompetensområden är självkompakterande betong,
betongbeläggningar och reparationsteknik och fält inom gränsområdet mellan material, konstruktion
och produktion. Gruppen består av fyra forskare. Vi söker nu en gruppchef till FoU Teknik.

Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter omfattar kundkontakter, grund- och tillämpad forskning, handledning av yngre
medarbetare, utredningar, utveckling och rapportskrivning. Du ansvarar för budget, resultat och
redovisning för hela gruppen och ingår i ledningsgruppen för institutet. I tjänsten ingår resor inom
och utom landet och medverkan som föreläsare i institutets kursverksamhet.

Kvalifikationer
Du är forskarutbildad och har gedigen kunskap inom betongområdet och erfarenhet från konsultverksamhet. Troligen är Du väg- & vattenbyggare. Du bör ha goda ledaregenskaper, lätt för att
samarbeta och uttrycker Dig väl i tal och skrift på såväl svenska som engelska.

Kontaktperson

Fackliga företrädare

Institutschef Johan Silfwerbrand 08-696 11 01

CF – Mikael Westerholm 08-696 11 17
SIF – Lennart Törnblom 08-696 11 18

Ansökan
Sänd Din ansökan med cv senast den 29 februari 2004 till CBI, att. Karin Glad, 100 44 Stockholm

Cement och Betong Institutet
Postadress: 100 44 Stockholm Besöksadress: Drottning Kristinas väg 26
Tel: 08-696 11 00 Fax: 08-24 31 37
E-post: cbi@cbi.se Hemsida: www.cbi.se

