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Allmänt gällande betongval och gjutteknik 

 
Betonggolv dimensioneras efter allmänna krav beroende på verksamhet och belastning. 
 
Konstruktören har alltid ansvaret för att beräkningen av krav gällande armering och val av 
betongkvalitet samt dimensionering upprätthålls. 
 
Generellt gäller att större ballast (stenstorlek) bl.a. reducerar risken för sprickor. Beroende på vilken 
ballast som används (i Sverige = Granit) medför större ballast även högre nötningsbeständighet. 
 
Därför bör ballastens största nominella kornstorlek vara så stor som möjligt, dock högst 1/3 av 
golvtjockleken. Av utseendeskäl kan man dock vilja välja ett mindre ballastmaterial. 
 
Använd en betong som är så lite krympbenägen som möjligt och med hög stenhalt. 
 
Såga upp sprickanvisningar/fogar på c:a 6 meter c/c. 
 
Stålfiberarmerad betong är inte lämplig att förädla till HTC Superfloor™. Vi rekommenderar 
traditionell armering. 
 
Med tanke på att bjälklag utan tätskikt i t.ex. parkeringshus är utsatta för slitage från bl. a. dubbdäck 
rekommenderas höga betongkvaliteter som C40/50 eller C50/60. I dessa miljöer bör man också tänka på 
valet av exponeringsklass. Om exempelvis ett betonggolv utförs som platta på mark och bedöms bli 
utsatt för saltangrepp från parkerade personbilar, gäller exponeringsklass XD3. Högsta tillåtna vct är 
enligt normen 0,40, vilket i praktiken innebär en betydligt högre hållfasthetsklass än vad som är statiskt 
nödvändigt. Denna ökade betonghållfasthet ökar också den minimiarmering som enligt BBK krävs för 
begränsning av sprickor orsakade av tvång, t ex krympning. 
 
I exempelvis ett garagegolv med stor utsträckning i plan, måste armeringen vara lika ”stark” som 
betongen för att kunna betraktas som sprickviddsfördelande och därmed kunna begränsa storleken på 
krympsprickor. I detta fall blir följden att armeringsmängden ökar vid en höjning av betongkvaliteten. 
 
Det går mycket bra att färga betongen. Man kan blanda in färgpigment i betongmassan vid fabrik, eller 
tillsätta färgpigment i roterbilen på väg till arbetsplatsen. Betongtillverkaren har mer information om 
färgpigment. 
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MILJÖN PÅVERKAR VAL AV BETONGKVALITET  
Eftersom HTC Superfloor™ är en förädling av Konstruktionsbetongen till ett färdigt golv, utan något 
tillkommande slitskikt är det viktigt att hänsyn tas till verksamheten som skall bedrivas på golvet. Av 
liknande skäl som angetts ovan, avseende garagegolv, kan man välja en bättre betongkvalité än vad 
verksamheten statiskt kräver. 
 
En betongkvalité med lägre vct än 0,40 reducerar väsentligt porer i betongen och därmed blir det 
en ”tätare´” yta som inte lika lätt absorberar spill av vatten eller kemikalier. Lämplig t.ex. i tvätthallar. 
Notera dock ovan nämnda gällande ökad armering. 
  
 
KRAV PÅ UTSEENDET PÅVERKAR VAL AV BETONGKVALITET 
Eftersom utseendet på HTC Superfloor™ är beroende av val av ballast samt exponeringen av 
densamma, kan kraven på utseende också styra betongens kvalité. Dock inte i sådan utsträckning att 
betongkvalitén inte kommer att uppfylla konstruktörens krav. 
 
Om betongkvalitet C 28/35, vilket är en lämplig kvalitet att förädla till HTC Superfloor™, används är 
det lättare att slipa djupare ner i betongen för att exponera ballasten. Om högre betongkvalitet används 
är det svårare och mer tidskrävande att slipa djupt ner i betongen för att exponera ballasten. 
 
Vill man ha ett utseende med liten ballast kan man alltså med fördel välja en betongkvalitet med dels 
liten ballast, 0 – 8 mm, samt med lågt vct. 
 
Vill man ha ett utseende med stor ballast kan man välja en betong med större ballast 0 – 8 mm 
/ 8 – 16 mm, och ett högre vct. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 september 2012 
 

 

Main Office HTC Sweden AB. P.O Box 69. SE-614 22 Söderköping. Sweden  Visiting address Klevvägen 7. SE-614 92 Söderköping. Sweden 
Phone +46 (0)121-294 00  Fax +46 (0)121-152 12  E-mail info@htc-sweden.com  Internet www.htc-floorsystems.com  VAT SE556426-5436 

 
ÖVRIGT ATT TÄNKA PÅ 
 

• Påpeka att betongen bör roteras/mixas under transport samt minst 5 min på högsta 
varvtal vid arbetsplatsen innan lossning påbörjas. (Detta för att stenfraktionerna ska 
ligga så jämnt fördelat som möjligt i betongen.)  

 
• Härdning: Vattenhärdning rekommenderas. 

Alternativ är under plastfolie. Plastfolien bör ha en överlappning av minst 
150 mm i skarvar. På starkt trafikerade platser ska fuktspärren skyddas med  
träfiberskivor e.d. 

 
• Vibrering: Beroende på konsistens och höjd, med en övervibrering kan stenen sjunka 

och därmed blir det mindre synlig sten i ytan. 
 

• Vid lasergjutning: Att tänka på! Transportera aldrig betong med stavvibratorn, det 
medför risk för övervibrering och separation 

 
• Gå inte i betongen mer än nödvändigt. Detta för att minimera att stenen trycks ner. 

 
• Plastfibrer av typ SIKA Crackstop rekommenderas, för att minska den plastiska 

krympningen samt att de hjälper till att behålla en jämnare ballaststruktur i betongen. 
 

• I övrigt hänvisas till Europastandard för Betong, SS EN 206 – 1. 
 


