
Tack för att du deltog på vårt webinarium:
Betong - Utläggning, slipning & mottagningskontroll 

med Daniel Grytfors



Kort om SIFU 
Vår historia – 100 år med fokus på yrkeskunnande 
SIFU är ett av Sveriges ledande utbildningsföretag med historia från 1922. Vår verksamhet syftar till att förbättra näringslivets 
konkurrenskraft, samhällets välstånd och människors liv. Vår mål är att vara det självklara valet för ökad kompetensutveckling. 

Vår styrka är våra erfarna lärare, utbildare och kursledare. Tillsammans med vår unika kombination av teori och praktik får 
våra kursdeltagare en trygg och säker utbildning.

Läs mer om oss och vår historia

Vi erbjuder:
• Kurser – i klassrum eller på distans

• Konferenser – i klassrum eller på distans

• Onlineutbildningar – delta när och var du vill

• Företagsanpassade kurser – skräddarsytt för din organisation

https://sifu.se/om-sifu/


Kurser som kan intressera dig!
• Platsgjutning 
• Fabriksbetongtillverkning
• Betongelementtillverkning
• Byggledning
• Entreprenadjuridik

• Klimatdeklarationer för byggnader | Gå 3 betala för 2
• Platsgjutning klass III – Online | Gå 3 betala för 2

• Byggprojektledning | Online
• Plan- och  bygglagen | Online 

Företagsanpassad kurs
Att en utbildning är företagsanpassad 

innebär att den skräddarsys för att 
passa er verksamhets specifika 

behov och målsättningar. 
Läs mer här >

https://sifu.se/kurser-konferenser/betong/platsgjutning/webinarie-betong/
https://sifu.se/kurser-konferenser/betong/fabriksbetongtillverkning/
https://sifu.se/kurser-konferenser/betong/betongelementtillverkning/
https://sifu.se/kurser-konferenser/bygg-och-anlaggning/byggledning/projekteringsledning/
https://sifu.se/kurser-konferenser/bygg-och-anlaggning/entreprenadjuridik/entreprenadjuridik-grundkurs-online
https://sifu.se/kurser-konferenser/bygg-och-anlaggning/byggledning/klimatdeklarationer-for-byggnader/
https://sifu.se/kurser-konferenser/betong/platsgjutning/platsgjutning-klass-iii-u-online/
https://sifu.se/kurser-konferenser/bygg-och-anlaggning/byggledning/byggprojektledning-online/#Omkursen
https://sifu.se/kurser-konferenser/bygg-och-anlaggning/byggledning/plan-och-bygglagen-grundkurs-online/#Omkursen
https://sifu.se/foretagsanpassad-utbildning/?utm_source=newsletter&utm_medium=ppt&utm_campaign=byggprojektledning&utm_id=webinar_feb


Kontakta oss
Maja Thorsén
Affärsområdesansvarig 
Projektledare

Direkt: 0765 27 55 01
e-post: maja.thorsen@sifu.se

Niclas Herold
Digital produktionsledare

Direkt: 0765 27 55 32
e-post: niclas.herold@sifu.se

SIFU växel: 031 350 55 00
e-post: info@sifu.se
www.sifu.se

linkedin.com/school/sifuutbildning

facebook.com/sifuutbildning

Johan Ottosson
Key Account Manager, 
Företagsanpassade kurser

Direkt: 0765 27 55 29
e-post: johan.ottosson@sifu.se

mailto:marita.wallin@sifu.se
mailto:maja.thorsen@sifu.se
mailto:niclas.herold@sifu.se
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Välkomna till 
webinarium

ᴥ Mottagningskontroll

ᴥ Utläggningsteknik

ᴥ Slipteknik 
Daniel Grytfors



Daniel Grytfors 
Tångavik AB

2007 – idag

 Utläggning slipning

 Betongingenjör 

 Kvalitetsansvarig 

 Proportionering 

 Karlatornet Göteborg

 Frågekonstruktör för 
Byn



Mottagningskontroll

ᴥ Får man tillsätta vatten/flyttillsattsmedel?

ᴥ Under vilka förutsättningar?

ᴥ Vem ansvarar?

ᴥ Vad gäller för dokumentation?

ᴥ När har vi godkänt betongen?

ᴥ Mäta luft efter pump om!

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vid tillsättning av flyt ska det först godkännas av fabrik och sedan märkas på följesedel, inga egna beslut Tillsätter vi vatten ska ett förstörandeprov utföras som enligt krav. Blandar vi i vatten rubbar vi betongens VCT Luft är toleranserna plus 5 -0,5Sättmått 1-5Utbredningsmått  F1-6Flytsättmått 1-3Det vi ska godkänna är att vi fått det vi beställt Konsistens, hållfsthet, homogen betong, kulör? Att fabriken överänsstämmer med SS-EN 206:2013 



Okulär kontroll



Utläggning av betong

Presentatör
Presentationsanteckningar
Tydliga raka rader som är lätta att följa, att systematiskt jobba sig fram ger en trygghet 



Presentatör
Presentationsanteckningar
Här är betongen mycket blötare då det kan vara svårt att lägga tydliga rader.Så när vi slodar och kommer fram till ett lokalt fall så förbereder vi fallet såhär, vi slodar alltså inte över fallet.



Slipning av betong 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Är det dags ? Ytan har torkat lite extra i jämförelse med resten av betongen, den går ju att gå på men när man stör till betongen blir den lös igen.Misstaget är att man försöker slipa för tidigt vilket ger en ojämn yta och försenad härdning, Obs! all betong är olika så det finns inget universellt sätt att lära sig när man ska skura första gången utan man får bara känna sig fram och med tiden blir det lättare och framförallt bättre 



Slipning av betong 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Har man inte en väldigt tung glättmaskin är det försent här  



Slipning av betong 

ᴥ Börja inifrån och jobba dig utåt

ᴥ Skurbrädan ska ligga platt mot betongen

ᴥ Runda skurdrag

Presentatör
Presentationsanteckningar
Har man inte en väldigt tung glättmaskin är det försent här  



Slipning av betong 

Kanix Skurbräda Handstål Betongskor

Presentatör
Presentationsanteckningar
Trycker ner stenen med skurbrädan vilket jämnar till ytan så tätar vi till den med handstålet detta gör vi såklart där maskiner inte kommer till.



Slipning av betong 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Det vi gör här är att placera ut våra ryggar, så vi vet var dom är, här kan vi minska dom för varje skurning vi gör 



Slipning av betong 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Här är det inte lika lätt! var är det högt och var är det lågt? 



Presentatör
Presentationsanteckningar
Medurs moturs rakt stora cirklar och små tänk på var du hämtar betong och var du lämnar betong.Den senare videon är betongen väldigt ung nästan för ung så jag nästan inte använder någon kraft alls, medans om betongen är hårdare då man i princip hänger på skurbrädan med båda händerma och drar med livet som insatts! Det är viktigt att poängtera att vid ett sådant läge aldrig ge upp och bara mata på. och vid nästa gång förhållandena är liknande tänka på att gå på tidigare eller ha andra åtgärder på plats? (Vi skurar ofta igen gropar och håligheter med skurbrädan utan att tänka på var materialet kommer ifrån! Om vi fyller en grop så betyder det att vi tar material ifrån någon annan stans och det kanske blir en liten rygg efter ? Men har man för vana att skura i det tankesätt som visas på bilden minimerar man ojämnheterna.Nyckeln är stora och små drag med brädan i cirkelformade drag, hämta material sidan-uppifrån och nedifrån-sidan )



När ska jag börja 
handståla?

Presentatör
Presentationsanteckningar
Handståla och maskinståla gör vi efter handskurningen och maskinskurningen, detta blir finishen på betongen Vi stålar upp finmaterial och gör ytan tät och hårdare.Går man på för tidigt blir det lite som celluliter eller apelsinskal på ytan, då vet vi att vi är tidiga, då får man skura över och vänta lite till Va rädd om stålets/svärdets kanter då det blir märke i betongen om det är kantstött. Hugga får du göra med kniven eller skurbrädan Du vinklar handstålet mer om betongen är hårdare och mindre om det är mjukt, samma med tyngd, om det är tidig stålning: mjukt och hårt om det är hårdare.



ᴥ Betongplattan är olika hård beroende 
på vind, värme, sol.

ᴥ Nu är det skönt om man har lagt ut 
betongen i raka stråk.

ᴥ Där betongen tydligt ändrar hårdhet är 
ett bra ställe att vända maskinen.

ᴥ Kör inte ut på blöt betong och sedan in 
på hård då det kan bli fula märken som 
består.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Värme styr tryckhållfasthet, så är det skugga någonstans kommer betongen härda långsammare där, och om det är varm sol så kommer såklart betongen snabbare. Om man inte varit noggrann vid utläggningen och fått en ojämn yta märker man det vid detta stadiet.



Presentatör
Presentationsanteckningar
Värme styr tryckhållfasthet, så är det skugga någonstans kommer betongen härda långsammare där, och om det är varm sol så kommer såklart betongen snabbare. Om man inte varit noggrann vid utläggningen och fått en ojämn yta märker man det vid detta stadiet.



Vilken utbildning 
passar ditt behov?

Branschen och
myndigheternas
krav för att få leda
och övervaka

Presentatör
Presentationsanteckningar
Klass III är ju i det hela en praktisk utbildning eller om det praktiska! Sen har vi med dom centralaste delarna inom betongområdet hur gör vi ett snyggt portfall varje gång, mer i detalj av det vi pratat om idagKlass II är en kurs som har mycket kunskap inpackad i sig, nu har man efter utbildningen rätt att leda och övervaka betongkonstruktioner som har en max tryckhållfasthet på C25/30Med klass II har man bra förståelse kring materialet betongKlass I är målet för den som ska leda och ansvara för konstruktioner, det är få konstruktioner som inte behöver en klass I som vet hur man minimerar sprickor på rätt sätt och vet hur beständigheten säkerställs  Kompetenskrav- Kunskap om teknik samt tekniska regelverk�- Minst 1 års erfarenhet klass ll och �  minst 2 år för klass I kompetens
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