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Reviderad betongstandard ökar 
takten i klimatomställningen
Det pågår ett intensivt klimatarbete i många branscher, inte minst inom 
svensk betong- och cementindustri. Branscherna har i sina färdplaner 
satt upp tydliga målsättningar för hur materialens klimatpåverkan 
ska reduceras på vägen mot klimatneutral cement och betong. De 
klimatrelaterade aspekterna, tillsammans med nya forskningsresultat 
och erfarenheter, utgör idag huvudsakliga incitament för ändring av 
regelverket på beständighetsområdet. 
Högst	 aktuellt	 i	 sammanhanget	 är	 det	 intensiva	 revideringsarbetet	

med den svenska standarden SS 137003 Användning av SS-EN 206 i 
Sverige,	som	pågått	sedan	2018.	Standarden	anger	hur	den	europeiska	
huvudstandarden på betongområdet SS-EN 206 Betong - Fordringar, 
egenskaper, tillverkning och överensstämmelse ska tillämpas i Sverige. 
Den nya versionen publiceras i höst och öppnar kraftfullt upp för ett ökat 
användande av klimatförbättrad betong med inblandning av alternativa 
bindemedel. 

Denna artikel tar upp de viktigaste möjligheterna som den nya 
standarden innebär för klimatförbättrad betong. Öppningarna i stan darden 
bygger på nya forskningsresultat, erfarenheter och jämförelser med andra 
länders	regelverk.	Revideringarna	är	väl	förankrade	under	arbetets	gång;	
inom kommittén, genom remiss och under workshops med ledande 
beständighetsexperter från Sverige, övriga Norden och Tyskland.

Intensivt klimatarbete ligger som grund 
för revideringen
Inom cement- och betongbranschen be-
drivs sedan många år ett omfattande kli- 
matarbete. För att uppnå Sveriges natio- 
nellt uppställda klimatmål måste betong-
branschen, på samma sätt som hela bygg-

sektorn, ta ansvar för att identifiera och 
genomföra förbättringsåtgärder. Det finns 
redan idag teknik, metoder och många 
möjliga åtgärder för att nå upp till en 
halvering av betongens klimatpåverkan i 
produktionsskedet, utan att påverka bygg-
nadens funktion eller livslängd. 

Klimatförbättrad betong erbjuds nu av 
de flesta leverantörer och används i allt 
fler såväl husbyggnads- som anlägg- 
ningsprojekt. Projekt som flerbostads-
huset Kvarteret Kungsörnen med Helsing- 
borgshem som beställare och infrastruk-
turprojektet Hamnbanan, med Trafik-
verket som beställare är två aktuella ex-
empel. De visar konkret att besparingar 
på upp till hälften av klimatutsläppen 
är möjligt redan idag, såväl på husbygg-
nads- som på anläggningssidan. Utöver 
klimatförbättrad betong kan effektiva 
konstruktionslösningar, rätt betong på rätt 
plats samt användning av fossilfria bräns-
len vid betongtillverkning och transporter 
bidra till minskad klimatpåverkan.

Inom ramen för Fossilfritt Sverige och 
i samarbete med Betonginitiativet har 
betongbranschen tagit fram Färdplan kli-
matneutral betong. Målsättningen är att 
det ska finnas klimatneutral betong på 
marknaden år 2030 och att all betong som 
används i Sverige ska vara klimatneutral 
år 2045. Livscykelperspektivet är utgångs-
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punkt för utvecklingsarbetet och för att nå 
dessa långsiktiga mål krävs tekniksprång. 
Teknik för att fånga in och lagra koldioxid, 
så kallad CCS-teknik, är en förutsättning 
för tillverkning av klimatneutral cement 
och betong. Fullskaleförsök visar att tek-
niken är möjlig att tillämpa i stor skala. 
Betongbranschens färdplan kuggar i de 
färdplaner som tagits fram av såväl 
cementindustrin som bygg- och anlägg-
ningssektorn och samverkan krävs för 
dess genomförande.

Reviderings- och 
implementeringsprocessen
Bakgrund nuvarande version av den 
svenska standarden SS 137003
När nuvarande version av den svenska 
tillämpningsstandarden publicerades år 
2015, hade den reviderats med huvud-
syfte att anpassas efter den då nyligen 
reviderade europeiska ”moderstandarden” 
SS-EN 206. Samtidigt gjordes en översyn 
av beständighetsrelaterade delar. Över-
gången till SS-EN 206 innebar också flera 
nya nationella öppningar, såsom ökad 
användning av återvunnen restbetong och 
rivningsmaterial samt introduktion av 
bindemedelskonceptet EPCC.

Avseende tillåtna bindemedelssamman-
sättningar med hänsyn till exponerings-
klass, innebar redan 2015 års version vissa 
öppningar för ytterligare cementtyper och 
ökad andel alternativa bindemedel, det 
vill säga tillsatsmaterial såsom slagg och 
flygaska. Det beslutades att ge möjlighet 
att öppna upp standarden ytterligare om 
nya forskningsresultat och erfarenheter 
skulle framkomma. Det med hänsyn till 
att det vid tiden startades och pågick flera 
relevanta svenska forskningsprojekt, vars 
resultat man ville avvakta, exempelvis 
BBT-projekt, Trafikverket, 2013-022: Salt-
frostprovningsmetodens tillämplighet på 
betong innehållande slagg, flygaska och 
kalkstensfiller och BBT-projekt 2014-016: 
Fältprovning av betong under 20 år vid R40 
– frostskador och kloridinträngning i betong 
efter fältexponering i tösaltad vägmiljö 
under lång tid. 

Revideringsprocessen för ny version av SS 
137003
Som ett första steg i att undersöka 
behovet av revidering anordnade SIS/
TK190 en öppen workshop i slutet av 
2017 med föredragshållare från Norden 
och Tyskland. Våren 2018 etablerades en 
arbetsgrupp inom SIS/TK190 med syfte 
att revidera SS 137003. Påskyndande argu- 
ment var ett allt större fokus på klimat-
arbete, inte minst inom cement- och 
betongbranschen. 

Nedanstående är exempel på områden 

som har fått särskilt fokus inom revide-
ringsarbetet och där nya forskningsresultat 
har beaktats:

• Salt-frostprovningsmetodens lämplig-
het för betong med tillsatsmaterial

• Tillsatsmaterials effekter på täthet och 
kloridinträngningsmotstånd

Tidigt i revideringsarbetet föreslogs att 
tillåta utökade mängder av alternativa 
bindemedel samt ytterligare cement-
klasser där dessa ingår i större andel. Vid 
jämförelse med andra länders regelverk, 
framkom även inom revideringsarbetet 
förslag på att utnyttja differentierade 
vattencementtal för att därmed kunna 
öppna upp för betong med lägre klimat-
påverkan. Exempelvis skulle det skapa 
möjlighet att kompensera med hänsyn till 
karbonatisering, genom att införa krav på 

sänkt vctekv vid utökade cementklasser. 
Kvalifikationsprovning är ytterligare ett 
exempel på en metod som kan leda till 
att högre vctekv tillåts efter särskild funk-
tionsprovning.

Under den första workshopen diskute-
rades skillnader mellan de nationella 
beständighetsreglerna i Sverige och övriga 
Norden samt Tyskland. Inom TK 190 har 
även olika jämförelser tagits fram, baserade 
på CEN-rapporten CEN/TR 15868 Survey 
on provisions valid in the place of use used 
in conjunction with the European concrete 
standard and developing practice, vilka 
redovisas i nedanstående figurer. I flera 
fall framträder tydliga skillnader mellan 
de nationella kraven, vilket illustreras i 
figur 1, figur 2 och figur 3.

Ett intensivt revideringsarbete resul-
terade i förslag på nya beständighetsregler 

8

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

XC3 XC4 XD1 XD2 XD3 XS1 XS2 XS3 XF2 XF3 XF4 XA1 XA2 XA3

M
ax

 v
ct

ek
v 

[-]

Sverige
Danmark
Finland
Norge min
Norge max
Tyskland

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

XC3 XC4 XD1 XD2 XD3 XS1 XS2 XS3 XF2 XF3 XF4 XA1 XA2 XA3

M
in

. m
än

gd
 k

lin
ke

r [
vi

kt
-%

] Sverige
Danmark
Finland
Norge
Tyskland

Figur 1: Jämförelse av krav på högsta tillåtna vctekv mellan Sverige och Norden samt Tyskland.

Figur 2: Jämförelse av krav på lägsta tillåtna klinkermängd mellan Sverige och Norden samt Tyskland.
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i standarden. För att få revideringen väl 
förankrad bland ledande beständighets-
experter, hölls i slutet av 2019 en andra 
workshop med inbjudna beständighets-
experter från Norden.

Revideringsarbetet 2021 och implemen
tering av den nya versionen av SS 137003
Efter den andra workshopen omarbetades 
förslaget ytterligare innan det tillsammans 
med ett omfattande motivdokument gick 
ut på remiss vid årsskiftet 2020/2021. 
Remissen innehöll, förutom nya bestän-
dighetsregler och en allmän översyn, även 
förslag på nya svenska regler för provning 
av fiberfördelning samt nya regler avse-
ende alkalisilikareaktioner, ASR. 

Den nya svenska tillämpningsstandar-
den publiceras hösten 2021. När certifi-
eringsorganen har blivit ackrediterade mot 
nya standarden av Swedac, kommer det 
vara möjligt för betongtillverkare att certi- 
fiera sig mot nya standarden. Efter halv-
årsskiftet 2022 eller troligare årsskiftet 
2022/2023 kommer det att vara ett krav.

Öppningar i beständighetsreglerna som 
möjliggör lägre klimatpåverkan
Bindemedelssammansättningar kan ut- 
göras av ett cement eller en kombination 
av ett cement och alternativa binde me del 
som flygaska, silikastoft och/eller mald 
och granulerad masugnsslagg, GGBS. I 
nya versionen av SS 137003 har anta- 
 let accepterade bindemedelssammansätt-
ningar utökats i de olika exponerings-
klasserna, vilket i sin tur ökar möjlig-
heterna att begränsa betongens klimat-
påverkan.
Innan dessa öppningar genomfördes 
har kommittén studerat nationell och 

internationell litteratur samt erfarenheter 
från fält. Frågan har även, som nämnts 
ovan, varit uppe till diskussion under två 
workshops där beständighetsexperter från 
Norden och Tyskland medverkat. För att 
öka tydligheten i standarden har kraven 
på sammansättning delats in i separata 
tabeller med hänsyn till exponeringsklass. 

Utökning av tillåtna cementtyper vid risk 
för korrosion på grund av karbonatisering 
Den första tabellen i standarden avseende 
beständighetskrav, beskriver accepterade 
bindemedelssammansättningar och krav 
avseende högsta vctekv i exponerings-
klasserna X0, ingen risk för korrosion 
eller angrepp, och XC1-XC4 avseende 
korrosion föranledd av karbonatisering. 
I denna tabell har det införts slagg-
cement typ CEM III/A, eller motsva-
rande bindemedelskombination, som en 
accepterad cementtyp i exponeringsklass-
erna XC3 och XC4. Bakomliggande ar-
gument vilar på att cementtypen i dessa 
exponeringsklasser är tillåtna i bland 
annat Finland, Norge och Tyskland. Stöd 
för införandet finns även i vetenskaplig 
litteratur, för exempel se Motivdokument 
till ändringar i SS 137003:2021. Cement-
typen accepteras sedan tidigare i övriga 
XC-klasser.

Utökning av tillåtna cementtyper vid 
risk för korrosion på grund av klorid
inträngning
Vad gäller exponeringsklasserna XS3 och 
XD3 införs slaggcement typ CEM III/A, 
eller motsvarande bindemedelskombina-
tion, som en accepterad cementtyp. Bak- 
grunden är att användning av cement-
typen tillåts i både XD3 och XS3 i de 

flesta europeiska länder, bland annat i 
Norge, Finland och Tyskland. Att betong 
innehållande GGBS ger bättre beständig-
het än betong med enbart CEM I i miljöer 
med exponering för klorider är allmänt 
erkänt i internationell litteratur. Stöd 
för införandet finns även från svenska 
laboratorie- och långtidsstudier i fält, där 
betong innehållande GGBS exponerats 
för klorider under lång tid, för exempel 
se Motivdokument till ändringar i SS 
137003:2021.

Utökning av tillåtna cementtyper vid risk 
för frostskador
Ytterligare en öppning i den nya standarden 
är att slaggcement typ CEM III/A, eller 
motsvarande bindemedelskombination, 
införs som en accepterad cementtyp i 
exponeringsklassen XF1. Kommitténs ar- 
gument för denna förändring är att an-
vändning av CEM III/A inom XF1 
tillåts i de flesta europeiska länder, bland 
annat i Norge, Finland och Tyskland. 
Internationellt finns mångårig erfarenhet 
av betong med GGBS i miljöer motsvarande 
XF1 och erfarenheter finns även från 
Sverige. Ett vanligt användningsområde 
för XF 1 är i dammkonstruktioner i 
vattenkraftanläggningar. Det finns flera 
exempel på dammar som är uppförda 
i betong innehållande GGBS, främst 
internationellt, exempelvis i Tyskland, 
men även i Sverige. 

Det öppnas även upp för CEM II/B och 
motsvarande bindemedelskombinationer 
i XF4 under förutsättning att högsta tillåt-
na vctekv sänks med 0,05 enheter för att 
kompensera för en potentiellt försämrad 
frostbeständighet. För att beakta effekter av 
karbonatisering ska frostbeständigheten 
provas på karbonatiserad yta. Utökningen 
i XF4 motiveras med att det tillåts i 
våra grannländer med liknande klimat. 
Det finns även stöd från nationella och 
internationella laboratoriestudier samt 
fältstudier vilka refereras till i Motiv-
dokument till ändringar i SS 137003:2021.

Differentierade ekvivalenta vattencement
tal
En ytterligare nyhet i standarden är att 
det införts differentierade krav inom en 
och samma exponeringsklass för olika 
bindemedel. Det har bland annat använts 
i Norge och gör det möjligt att utöka 
tillåtna cementtyper, vid en samtidig 
skärpning av högsta tillåtna vctekv. Efter- 
som cementklasserna i sig har så stort 
spann vad gäller tillåtna andelar huvud-
beståndsdelar, hade det i vissa fall inte 
varit möjligt att utöka de tillåtna cement-
klasserna utan att använda sig av diffe-
rentierade krav på vctekv.
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Figur 3: Jämförelse av krav på minsta täckande betongskikt mellan Sverige och Norden samt Tyskland.
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För att illustrera med ett exempel, så 
har CEM II/B, med huvudbeståndsdelar-
na kalksten LL, flygaska V och/eller 
slagg S, samt motsvarande bindemedels-
kombinationer, införts som accepterade 
cementtyper i exponeringsklassen XF4. 
För att kompensera för en potentiellt 
försämrad frostbeständighet har kravet på 
högsta vctekv sänkts med 0,05 enheter till 
0,40, jämfört med CEM I och CEM II/A.

Kvalifikationsprovning
Influerat av Norge innehåller nya SS 
137003 även möjligheter att använda 
specifika cementsorter av typ CEM II/A 
och CEM II/B som uppfyller kraven i 
SS-EN 197-1, men där användningskri-
terier inte specificerats i standardens 
beständighetstabeller. Det beskrivs när-
mare i en helt ny bilaga i standarden 
och kan göras genom jämförande funk- 
tionsprovning, så kallad kvalifikations-
provning, exempelvis avseende karbo-
natisering eller kloridinträngning.

Metoden kan även tillämpas för att 
kvalificera ett specifikt cement eller en 
specifik bindemedelskombination för an-
vändning vid en högre vctekv än vad som 
anges i beständighetstabellerna. Oavsett 
resultat från kvalifikationsprovningen får 
dock inte en högre vctekv än högsta tillåtna 
i aktuell exponeringsklass tillämpas. 
Fastställda användningskriterier är endast 
giltigt för det specifika cement eller för 
den kombination av specifikt cement och 
specifikt tillsatsmaterial som kvalificerats.

Uppdaterad Bilaga N som kan tillämpas 
utanför beständighetstabellerna
Redan i tidigare version av SS 137003 
fanns möjlighet att för en specifik betong 
använda andra bindemedel i en expone- 
ringsklass än vad som anges i bestän-
dighetstabellerna. Krav på ex empelvis 
provningsmetoder ställs i en särskild 
bilaga, vilken har uppdaterats i den nya 
standarden.

Höjning av effektivitetsfaktorer för flyg
aska och GGBS
Vad gäller effektivitetsfaktorer, k-faktorer, 
för flygaska innebär nya standarden en 
höjning från 0,4 till 0,5 och den förhöjda 
k-faktorn höjs från 0,5 till 0,6. Detta 
motiveras av att kravet på vctekv i de 
exponeringsklasser där flygaska har en 
negativ inverkan, XC-klasserna och XF-
klasserna, har sänkts då bindemedlet 
innehåller flygaska.

Även för GGBS sker förändringar av 
k-faktorn. 0,8 kan användas om aktivitets-
index vid 28 dygn uppgår till minst 80 
procent med aktuellt cement. Dessutom 
tillåts k-faktorn 0,9 att användas om 

aktivitetsindex vid 28 dygn alternativt 90 
dygn uppgår till minst 90 procent med 
aktuellt cement. 

Modifierat EPCCavsnitt
I förra utgåvan av SS 137003 intro-
ducerades konceptet för likvärdig pre-
standa hos bindemedelskombinationer, 
EPCC. Konceptet möjliggör utnyttjande 
av en högre effektivitetsfaktor som är 
lika med 1, det vill säga samma som om 
motsvarande material ingår som huvud- 
beståndsdel i cement. Det kan tillämpas 
för tillsatsmaterial om aktuell betong ge-
nomgår särskild provning och uppfyller 
särskilda krav. Konceptet beskrivs detal- 
jerat i två bilagor. Dessa har nu uppda- 
terats i syfte att effektivisera tillämp-
ningsprocessen, främst med hänsyn till 
praktiska erfarenheter av konceptet sedan 
det introducerades för drygt fem år sedan.

Exempelvis har följande ändringar in-
förts: EPCC-konceptet utvidgas till att 
även gälla blandning av två olika cement, 
där det ena inte uppfyller kraven för den 
aktuella exponeringsklassen. Det innebär 
att det exempelvis blir tillåtet att blanda 
ett slaggcement med för låg hållfasthet 
med ett portlandcement och erhålla en 
bindemedelskombination som motsvarar 
ett accepterat portland-slaggcement. 

För att undvika onödig provtagning 
har en ny möjlighet införts för att på-
visa att representativa prover uttas för 
fastställandet.

Antalet proportioner som måste provas 
vid fastställandet och valideringen har 
minskats. 

En möjlighet att halvera provnings-
frekvensen för den kontinuerliga prov-
ningen har införts. 
Nya tabeller har införts för att under-
lätta den praktiska tillämpningen av be- 
ständighetstabellerna avseende bindeme-
delskombinationer.

Möjlighet att använda innovativa 
material CEmärkta mot ETA
En nyhet i SS 137003 öppnar upp för 
användning av innovativa bindemedel med 
lägre klimatpåverkan för betong, exempel-
vis baserade på kalcinerade leror. Syftet 
är att genom en begränsad öppning 
introducera användning av cement som 
inte omfattas av SS-EN 197-1, men som är 
CE-märkta baserat på ett ETA, European 
Technical Assessment, där det framgår att 
cementet är avsett för betong. Enligt nya 
SS 137003 får ETA-deklarerade cement, 
som inte omfattas av EN 197-1, användas 
i säkerhetsklass 1 i exponeringsklass X0 
och XC1 för att möjliggöra användning i 
icke-aggressiv miljö när säkerhetskraven 
på konstruktionen är lägre. En särskild 

Höjdpunkter i standarden för 
resurseffektiv användning av cement
Reducerat behov av ren Portlandce-
ment-klinker möjliggörs genom:

• Utökning av tillåtna cementtyper, 
alternativt utökning av tillåten 
mängd tillsatsmaterial, flygaska eller 
GGBS, för vissa exponeringsklasser, 
med eller utan differentierade krav 
på vctekv

• Höjda värden på effektivitetsfaktorer 
för flygaska och GGBS

• Kvalifikationsprovning som genom 
funktionsprovning tillåter högre 
vctekv

• Introduktion av innovativa cement 
CE-märkta mot ETA, innehållande 
exempelvis kalcinerade leror, istäl- 
let för den harmoniserade cement-
standarden

bilaga har införts med krav som måste 
uppfyllas. 

Vad innebär den nya standarden för kli
matförbättrad betong i praktiken?
Det omfattande revideringsarbetet har 
resulterat i en ny version som kraftfullt 
öppnar upp för ökat användande av 
klimatförbättrad betong med inblandning 
av alternativa bindemedel inom en mängd 
områden. Fler tillåtna cementtyper, alter- 
nativt högre andel tillsatsmaterial tillåts 
för olika exponeringsklasser, utnytt jande 
av högre effektivitetsfaktorer samt öpp- 
ningar för användning av olika binde-
medelssammansättningar ger en bred 
palett av nya möjligheter. Nya tabeller 
kommer att underlätta tillämpningen av 
den nya standarden. 

Studie visar på stor potential för minskad 
klimatpåverkan
I samband med ett Betcrete-webbinarium 
under 2021 presenterades information av 
Helsing, vilket refereras till i Information 
presenterad av Elisabeth Helsing, Rise, 
Betcrete 2.0-webbinarium, 2021-02-05. 
Studien är baserad på Betongrapport nr 
11 Vägledning för val av exponeringsklass 
enligt SS-EN 206. I studien har mini-
mihalt Portlandcement-klinker PC, enligt 
SS 137003:2015 jäm förts med remissver-
sionen för olika konstruktionstyper med 
hänsyn till styrande exponeringsklass. 
Studien visar att den nya svenska stan-
darden ger stor poten tial att minska 
erforderligt krav på an vändning av 
PC, med stora klimat besparingar som 
resultat. I vissa fall krävs exempelvis 
kvalifikations provning. 
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Konstruktionstyp/
konstruktionsdel

Betongytans exponering, läge m.m. Exp. klasser Minhalt PC 2015 (%) Minhalt PC 2021 (%)

1. Oarmerad betong  (Betr. oarmerad betong under vatten, se även andra stycket efter tabell 2.2, sid 7)

Fabrikstillv. cement: 5
Fabrikstillv. cement +SCM:30

65

Fabrikstillv. cement: 5
Fabrikstillv. cement +SCM:30
35
35
65
65
35
65
35
65
65

35
35

35
35
65
65
65

35
35
35
65
35
65

35

35
35
65
65

Grundkonstruktioner på frostfritt djup

Grundkonstruktioner ovan frostfritt djup

X0

XF3

X0

XC1
XC4+XF1
XC4+XF3
XC4+XF3
XC3+XF1
XD3+XF4
XC3+XF1
XC4+XF3
XD3+XF4

XC1
XC3

XC3+XF1
XC4+XF1
XD3+XF4
XC4+XF3
XD3+XF4

XC3
XD2
XD3
XD2+XF4
XD3
XD3+XF4

XC3
XD3
XC3+XF1
XC3+XF3
XD3+XF4

2. Husbyggnader (bostäder, kontor etc.)

Fabrikstillv. cement: 5
Fabrikstillv. cement +SCM:30

65

Fabrikstillv. cement: 5
Fabrikstillv. cement +SCM:30
35
65
65
65
65
80
65
65
80

35
65

65
65
80
65
80

65
35
65
80
65
80

65

65
65
65
80

Invändig
konstruktionsdel 1)

Yttervägg o.d.

Balkong o.d.

Yttertrappa, loftgång o.d.

Sockel o.d.

3. Industribyggnader o.d.
Invändig konstruktionsdel 1)

Yttervägg o.d.
Yttertrappa, lastkaj o.d.
Sockel o.d.

4. Badanläggningar
Väggar och tak i simhallar
Bassänger

Utrymmen runt bassänger
(exponering för skvätt)

5. Parkeringshus

Konstruktionsdel i slutet,
uppvärmt utrymme

Konstruktionsdel i
öppet utrymme

Normala bostads- och kontorsutrymmen 
o.d.
Badrum, tvättstugor o.d.
Vertikala ytor
Horisontella ytor (ex. fönsternisch)
Översida
Undersida
Översida (tösaltad)
Undersida
Ej utsatt för tösalt
Utsatt för stänk av tösalt

Torr uppvärmd inomhusmiljö
Uppvärmd inomhusmiljö med måttlig eller 
hög luftfuktighet, eller väta
Icke uppvärmd inomhusmiljö
Vertikala ytor
Översida (tösaltad)
Ej utsatt för tösalt
Utsatt för stänk av tösalt

Invändigt
Inomhus – insidan av bassäng
Inomhus – utsida av bassäng mot luftad yta
Utomhus
Inomhus
Utomhus

> 1 m över golv
< 1 m över golv
> 1 m över golv

< 1m över golv

Vertikala ytor
Horisontella ytor

I tabell 1 illustreras hur stora min-
skningar i PC-andel som kan uppnås 
med den nya standarden. Färgmarkerade 
fält i de olika tabellerna visar för vilka 
konstruktionsdelar och exponeringsklas-
ser som reduktion kan ske. I mörk-
gröna fält kan öppningen utnyttjas 
direkt. I gula fält krävs kvalifikations-
provning eller återfinns skärpt krav på 
vctekv. I ljusgröna fält kan dessutom krav 
på mer omfattande frostprovning bli 
aktuellt. Intressant att notera är att 
öppningar sker i flertalet exponerings-
klasser och att det i många fall handlar 
om stora skillnader i krav på klinkeran-
del och därmed också stora möjliga 
klimatbesparingar.

Övriga nyheter i nya standarden
Nya regler för förhindrande av alkali
silikareaktioner, ASR
Parallellt med revideringsarbetet har det 
pågått ett stort nationellt projekt för att 
ta fram nya riktlinjer för bland annat 
hur alkalisilikaproblem ska undvikas i 
ny betong. Projektet har resulterat i 
Betongrapport 18 från Betongföreningen 
som publicerades i slutet av 2020. I 
rapportens Bilaga A sammanfattas de 
åtgärder som krävs vad gäller ballast- 
provning och testning av bindemedel-
sammansättning i ny betong. Riktlinjerna 
i denna är något mer nyanserade än de 
tidigare ganska trubbiga reglerna i SS 
137003, bland annat avseende möjlighet 

till funktionsprovning av betong med 
alkalireaktiv ballast, vilket ger ett bättre 
resursutnyttjande. 

Nya svenska regler för provning av 
fiberfördelning
En annan viktig ändring i standarden 
är att svenska regler för provning av 
fiberfördelning nu införs. Det efter att den 
svenska standardiseringskommittén har 
fått godkänt på CEN-nivå att EN 206 ska 
tillåta en nationell öppning. Ändringen 
innebär en lämpligare provningsfrekvens, 
som liknar den som gäller för fortlöpande 
provning av frostbeständighet, då fibrer 
tillsätts i transportblandare/roterbil. Det 
är det dominerande arbetssättet i Sverige, 

Tabell 1: Jämförelse minimihalt PC enligt SS 137003:2015 och enligt remissversionen SS 137003 för olika konstruktionstyper m.h.t. styrande exponeringsklass. 
Färgade celler innebär minskade krav.
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medan tillsättning i fabriksblandaren är 
det vanligaste i flera andra länder. För att 
säkerställa en god fördelning av fibrer är 
det även viktigt med en dokumenterad 
rutin för inblandningen.

Kompetens och utbildning
Ett avsnitt som fått mycket uppmärksamhet 
i revideringsarbetets senare fas rör 
kompetens och utbildning. Den gamla 
texten var i behov av revidering på grund 
av CEN:s så kallade Neutralitetsprincip, 
vilken inte tillåter att en standard utrycker 
vem som ska göra vad. Den normativa 
hänvisningen till hela Betongföreningens 
rapport Betongrapport 8 tillåts därför 
ej längre. Istället tar standarden nu 
upp vissa krav och rekommenderar på 
vissa områden till Betongrapport 8. Som 
komplement till nya skrivningen kommer 
kommittén, direkt efter publicering av den 
nya standarden, arbeta vidare med att ta 
fram en så kallad certifieringsordning i 
ett fristående dokument som preciserar 
kraven ytterligare. 

Framtidens europeiska beständighets
koncept
På europeisk nivå pågår samtidigt ut-
veckling av ett framtida europeiskt be-

ständighetskoncept som ska ingå i näs- 
ta generation av Eurokoderna och EN 
206. Tidigast kan det tillämpas inom
cirka tre år, men troligtvis dröjer det
ytterligare något år. Det baseras på
funktionsprovning för att kunna klassa
betongens beständighetsegenskaper i oli-
ka så kallade motståndsklasser, Exposure
Resistance Classes. Konceptet lär under- 
lätta användandet av nya materialsamman-
sättningar och minska behovet av “onö-
diga” säkerhetsmarginaler i nuvarande
nationella beständighetsregler i Europa,
vilket kan skapa ytterligare möjligheter
inom klimatarbetet.
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