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• Betongytterskikt är den del av betongen som skyddar betongens inre delar inklusive 
ingjuten armering, mot olika nedbrytningsmekanismer. 

• Betongytterskiktet utgör en barriär mot olika mekaniska, fysikaliska och kemiska angrepp mot 
betongens inre delar. 

• Betongytterskiktet är en del av tvärsnittets form och geometri och bidrar till dess effektiva höjd, 
area, yttröghetsmoment samt upprätthåller samverkan mellan armering och betong.

• Betongytterskiktet kan ha en estetisk funktion och bör då uppfylla krav som planhet, råhet, 
släthet eller jämnhet.

• Betongytterskiktet bör möjligen uppfylla krav som sprickfrihet och ha hög motståndsförmåga 
mot utfällning, missfärgning, mossa, mögel, mm. 
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Betongytterskikt och dess funktion



2022-03-16 sweco.se

Ytskada

• Olika slags av djupa eller ytliga sprickbildningar 
grundlagda i färskt, hårdnande eller hårdnat tillstånd

• Avspjälkning

• Delaminering,

• Avskalning,

• Nötning och slitage

• Upplösning

• Erosion

• Utfällning

• Urlakning,

• Sänkt pH-värde och karbonatisering,

• Förhöjd koncentration av korrosiva och aggressiva 
ämnen

• ……….
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SS-EN 1504-9
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Urlakning av betong
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Jämn urlakning i kombination med frostangrepp 
vid vattenlinjen

Urlakning genom en spricka, som troligen 
uppkommit p.g.a. förhindrade termiska rörelser
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Frostangrepp
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Saltfrostattack är ett angrepp som 
verkar från betongens yta.

Ytskada som uppkommit genom samverkan mellan 
urlakning, frostangrepp och eventuell erosion.

40 mm
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Korrosion
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Korrosion i en syrerik miljö (t.ex. i luft) leder till röd rost Fe2O3, medan 
korrosion i en syrefattig miljö (t.ex. under vatten) leder till svart rost Fe3O4. 

Röd rost har större volym än svart rost och större möjlighet att spräcka det 
täckande betongskiktet.

I mycket fuktiga miljöer löses korrosionsprodukterna och transporteras bort. 
Kvar lämnas ett tomrum och ett täckande betongskiktet utan synliga skador. 
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Typfall av ytskador
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Avverkningsdjup

Avverkningsdjup = 0
Den aktuella ytan och materialet därunder uppfyller 
kraven för avsedd användning. Man vill ändå vidta vissa 
åtgärder:

• Applicera reparationsbruk eller reapartionsbetong för 
att återställa den ursprungliga ytan.

• Behandla ytan med vattenavvisande medel, 
impregnera eller belägga ytan. 

• En kombination av ovanstående åtgärder.

Avverkningsdjup > 0
• Den aktuella ytan och materialet därunder uppfyller 

inte kraven för avsedd användning.

• Betongens yta avverkas fram till reparationsytan.

• Avverkningsdjup = Gränsdjup
OBS: Ovanstående samband gäller inte alltid.
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SS-EN 1504-9
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Förberedande åtgärder

• Bestämning av skadeorsak och skadeomfattning

• Bestämning av de ytor som ska repareras

• Framtagning av de krav som ställs på den reparerade konstruktionen   

• Bestämning av avverkningsdjup
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Reparationsmetodens utformning och delmoment 
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• En produkt definieras som ”beståndsdel som tillverkats för reparation och skydd av betongkonstruktioner”, 
SS-EN 1504–1. 

Medel för vattenavvisande (hydrofobisk) impregnering, impregnering, beläggning, injektering mm.

• Reparationssystem definieras som ”två eller flera produkter som används tillsammans eller efter varandra 
för att reparera eller skydda betongkonstruktioner”, SS-EN 1504–1.

Reparation av en betongyta genom pågjutning med reparationsbruk och beläggning av ytan med tät polymerbruk.
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Reparationsprodukt och reparationssystem
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En reparerad konstruktion ska uppfylla krav enligt

• SS-EN 1990 (EK0) – Eurokod Grundläggande dimensioneringsregler för 
bärverk

• SS-EN 1991 (EK1) – Eurokod 1: Laster på bärverk

• SS-EN 1992 (EK2) – Eurokod 2: Dimensionering av 
betongkonstruktioner

• EKS-11 – Boverkets konstruktionsregler

• SS-EN 206: Betong – Fordringar, egenskaper, tillverkning och 
överensstämmelse

• SS-EN 1370033 – Betong – Användning av SS-EN 206 i Sverige

• SS.EN 1504 – Betongkonstruktioner – Produkter och system för skydd 
och reparation: del 1 – del 10
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Krav som ställs på en reparerad konstruktion

Reparerat element ska 
vara beständigt
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Exempel på krav som ställs på en reparerad konstruktion

Exempel på krav som gäller vid 
nybyggnad och som även bör beaktas vid 
reparation, eller på något sätt uppfyllas. 
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Reparationsmaterial

Material för följande applikationer sammanställs:

1. Vattenavvisande (hydrofobisk) impregnering

2. Impregnering av ytor

3. Beläggning av ytor

4. Injektering av sprickor, hålrum eller springor

5. Bruk och betong för pågjutning

6. Polymerbruk och polymerbetong

7. Behandling av armering

8. Vidhäftningsförbättrande egenskaper

9. …………

Egenskaper som beaktas:

• Funktion

• Användningsområde

• Sammansättning/beståndsdel

• Avgörande prestanda egenskaper, d.v.s. de 
egenskaper som i första hand ska 
kontrolleras för avsedd användning. 

• Prestandakrav

• Samverkan med andra reparationsmaterial
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Beläggning är behandling för att ge betongytan ett täckande skyddande lager  (SS-EN 1504)
• Normal tjocklek är 0,1 mm till 5,0 mm. Enskilda fall kan erfordra en grövre tjocklek än 5 mm 

• Bindemedel kan exempelvis utgöras av organiska polymerer, organiska polymerer med cement som filer eller hydraulisk cement 
modifierad med polymerdispersion.

Funktion
• Förhindra att medel transporteras igenom (metod 1.3)

• Förhindra att vatten eller vattenånga transporteras igenom (metod 2.3)

• Öka det fysikaliska motståndet med ytbeläggningar (metod 5.1)

• Minska inträngningen av kemikalier i behandlad betong för att förhindra eller minska nedbrytning genom skyddande beläggning 
(metod 6.1)

• Minska vatteninträngningen och som en följd av detta öka betongens elektriska motstånd (metod 8.3)

16

Beläggning
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SS-EN 1504-2
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SS-EN 1504-2
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Funktion
• Att återställa den ursprungliga betongen i ett konstruktionselement till dess ursprungligen 

specificerade form och funktion. Renovering av betongkonstruktion genom att ersätta delar av den.

• Återställa det täckande betongskiktet

• Återställa samverkan mellan armering och betong

• Skydda armeringen mot korrosion

Material 
• Hydrauliskt bruk och hydraulisk betong

• Polymermodifierade hydrauliska cementbruk och betong (PCC)

• Polymerbruk och polymerbetong (PC)

19

Bruk och betong för pågjutning

Sammansättning
Bindemedel
Tillsatsmaterial
Tillsatsmedel
Ballast
Fibrer
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Hydrauliskt bindemedel
• Bindemedel som hårdnar genom att reagera med vatten

o Portlandcement (CEM I)

o Portlandcement blandat med tillsatsmaterial (CEM II)

Polymermodifierat bindemedel 
• Hydrauliskt bindemedel blandat med någon polymer

o Akrylat, metakrylat eller modifierade akrylhartser såsom återdispergerbara pulver eller vattendispersioner

o Vinyl, mono-, co- och terpolymerer, i form av återdispergerbara pulver eller vattendispersioner 

o Styrenbutadiencopolymerer, endast som vattendispersioner; 

o Naturgummilatex; 

o epoxi

; 

.
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Bruk och betong för pågjutning
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Reparation av betong –
Renovering av betong

Förstärkning av 
bärförmåga

Bevara och återställa 
passivitet

SS-EN 1504-3
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SS-EN 1504-3
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Slutrapport

Presentationen bygger på slutrapportens innehåll 
Rapporten sammanställer material för följande 
applikationer inklusive tillämpningsexempel:

1. Vattenavvisande (hydrofobisk) impregnering

2. Impregnering av ytor

3. Beläggning av ytor

4. Injektering av sprickor, hålrum eller springor

5. Bruk och betong för pågjutning

6. Polymerbruk och polymerbetong

7. Behandling av armering

8. Vidhäftningsförbättrande egenskaper

9. …………
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