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Lösningar för undervattensgjutning

Mathias Ullgren, Jonas Carlswärd

Presentationens innehåll

Innehåll
• Kort om Betongindustri

• Erfarenheter från olika UV-gjutningar

• Lösningar för gjutning på frostfritt djup

• Lösningar för gjutning delvis under vatten

• Exempel på UV-gjutningar

• BI Distant - mätsystem

Betongindustri och UV-betong

• Betongindustri startade med fabriksbetong 1932.

• Vi har årligen c:a 10 arbetsplatser över landet där vi levererar betong till olika typer av 
undervattenskonstruktioner.

• Normal årsförbrukning c:a 3-4000m³ pumpad betong med UV-medel.

Betongindustri och UV-betong

Betongindustri och UV-betong Betongindustri och UV-betong

UV-gjutning med surferteknik 

Fördelar:
• Avsedd nivå och lutning på betongens överyta
• Plan yta på den färdiga betongen
• Ingen kontakt mellan vatten och den färska betongen
• Lätt att flytta gjutröret (surfern)
• Gjutröret är inte sammankopplad med pontonen eller 

pumpledningen och påverkas på så sett inte av vågor etc.

= 50-70 cm

(Trimmas med luft)

(För nivåkontroll)
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Betongindustri och UV-betong

Injekteringsbetong
• Cement, kalkfiller, sand 0/2
• AUV-medel
• Krympning

Bild från Ahlström, H (2015)

Bild från Ahlström, H (2015)

Grout bag
Arbetsmetodik

• Arbetsplatsbesök

• Arbetsberedningar, protokollförda

• Utbildad personal alla på plats inklusive pumpförare och provtagare skall ha UV-behörighet. 
Vi har idag c:a 10 pumpförare och tre tjänstemän med UV behörighet.

Betongindustri och UV-betong

Orsaker till problem/kvalitetsbrister

• Bristande planering/kunskap

• Låg gjuthastighet  betongen rullar i formen

• Bristfälligt hårdgörande av underlag  betongen blandas med 
dy/lera

• Ventilen inte under betongytan (bör vara ca 50 cm ner)

• Otäta formar

+Lägsta vattennivå

Pumpslang

UV-betong

+Lägsta vattennivå

Olika typer av UV-gjutning

UV-gjutningar
• Gjutning av konstruktioner belägna på frostfritt djup (upp till 1 m 

under LLW)

• Gjutning av konstruktioner belägna i skvalpzonen (delvis under 
vattenytan) 

+Lägsta vattennivå

Pumpslang

UV-betong

Gjutning på frostfritt djup

Gjutning under vatten
• Min 1 m under lägsta lågvatten (LLW)

• Regelverk – AMA kapitel EBH (Undervattensgjutna konstruktioner i 
anläggning)

• Krav på betong

– Btg enl SS-EN 206 och SS 137003 

– Frostbeständighet krävs ej

– Min C28/35

– Min cementhalt 350 kg/m3, dock min 400 kg/m3 i det första lasset

– Finmaterialhalt i ballasten (sammansatt kurva) min 8 %

– Sättmått > 120 mm 

– Retarder skall normalt användas 

– AUV skall användas (skall vara godkänt enl VV publ 2002:50)

• Krav på kompetens

– Klass I gäller för den som tillverkar och för den som leder en uv-gjutning

– Arbetsledare, pumpmaskinist och provtagare skall ha särskild 
behörighet/utbildning

• Reservutrustning

– För leverans (reservfabrik), transport, pump samt övriga redskap

Kontroll – Färsk betong

• Konsistens provas på minst vart tredje lass

Kontroll – Hårdnad betong

• Två kuber tas ut vid varje gjuttillfälle. Totalt sex kuber från varje 
konstruktion per betongsammansättning. 

• Kravnivå C28/35

• 1-6 borrkärnor beroende på volym, min hälften skall luta 30 grader eller 
mer (upptäcka vertikala sprickor)

• Borrning skall utföras av person med utbildning enl VV publ 2004:69

• Ej före 7 dygn

• Provning vid ackrediterat laboratorium

• Resultat värderas enl SS-EN 13791

Gjutning på frostfritt djup
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Gjutning på frostfritt djup

HydroBI
Användningsområden

• Avsedd för gjutning på frostfritt djup

Betongegenskaper

• Uppfyller AMA EBH

• C28/35

• Cementhalt min 350 kg/m3

• AUV-medel (förprovad mängd)

• Kraftigt vattenavvisande

• Retarderad

file://grouphc.net/Swe/Stockholm/Home/jcarl0/My Documents/Jonas/Teknik och Provning/Produkter/UV-btg/Original_toPDF_AUV_medel_2002.pdf
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Ex UV-gjutning med HydroBI Gjutning delvis under vatten

Alternativ 1 – UV-gjutning kombinerat med gjutning i torrhet
UV-gjutning

• UV-gjutning upp till 1 m under LLW

• Regler i AMA kap EBH gäller (enl föregående bilder)

Gjutning i torrhet

• Länshållning

• Rensa motgjutningsytan från slam

• Tvätta armering (om kontakt med saltvatten)

• Regler i AMA kap EBE gäller 

Svårigheter

• Tät form

• Formtryck

+LLW

1
 m

UV-gjutning

Gjutning i torrhet

Gjutning delvis under vatten

Alternativ 2 – Gjutning delvis under                           
vatten
Regelverk

• Nytt i AMA 17 

• Kap EBE.112 (Nybyggnad av kaj)

• Kap EBE.122 (Förbättring och reparation av kaj)

Betong

• Frostbeständig (enl aktuell expklass)

• Det skall påvisas att valt betongrecept har använts i liknande gjutningar 
tidigare med goda resultat. 

• Om tidigare erfarenhet saknas skall provgjutning genomföras (med likartad 
geometri, ingjutningsgods, armering etc) 

Kontroll

• Enl EBE

• Konsistens + lufthalt på 2 första lassen samt min 1 g/gjutskift

• Tryckhållfasthet min 1 cyl/gjutetapp

• Frostbeständighet min 1 cyl/varannnan gjutetapp

+LLW

UV-gjutning

Gjutning delvis under vatten

Självkompakterande frostbeständig betong

Användningsområde

• Konstruktioner under eller delvis under vatten

• Skvalpzonen i marin miljö

Betongegenskaper

• Förprovad frostbeständighet (XF4)

• Ej AUV

• Hög finmaterialhalt mer robust än ”vanlig” SKB

• Begränsat flytsättmått för att minska risk för urvaskning

Betonglösningar

KajBI - Självkompakterande frostbeständig betong 
med AUV-medel
Användningsområden 

• Konstruktioner under eller delvis under vatten

• Skvalpzonen i marin miljö

Betong

• Innehåller Aer Solid

• Små mikrosfärer av plast (10-100 mm). Motsvarar ett bra luftporsystem.

• Skalet knäcks när vatten fryser  expansionsutrymme skapas

• Förprovad saltfrostbeständighet

• Innehåller AUV-medel

Kontroll

• Färsk betong endast konsistens, lufthalt ej tillämpbart

KajBI

0,53 kg/m2

0,13 kg/m2

0,02 kg/m2

Utveckling i lab

• Bl a öppethållande

• Frostbeständighet



2017-06-12

4

KajBI

Provgjutning Värtahamnen Provgjutning Värtahamnen forts

KajBI

KajBI
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Pumpslangens 
läge

Figur: Lägen och numrering på utborrade cylindrar 

Provgjutning Värtahamnen forts

• Utborrning av cylindrar

KajBI

1:1

2:1
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Pumpslangens 
läge

Figur: Lägen och numrering på utborrade cylindrar 

Provgjutning Värtahamnen forts

• Hållfasthet/frostbeständighet

BI Distant - mätsystem

Stålspont

Mätpunkt för 

temperatur 

Mätpunkt för 

temperatur 

Mätpunkt för 

temperatur 

Mätpunkt för 

temperatur 

Krav på temperaturmätning pga
• Risk för temperatursprickor

• Hållfasthetsutveckling

• Frysrisk, formrivning

BI Distant - mätsystem

”Nytt” system för trådlös övervakning
• Övervakning via internet

• Realtid

• Bl a betongtemperatur

• Hållfasthet
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