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Abstract 

This report provides a comparison between the products cellular concrete, foam 
concrete and LECA concrete. The questions to be answered during the work is how 
the cellular concrete stands up in cost terms to the existing competitors on the market, 
how the concrete products differ in design work, and in which situations the concrete 
varieties are preferred to use. 

Cellular concrete is a variant of ordinary concrete, with the difference that the ballast 
is exchanged from stone materials to expanded polystyrene beads (EPS). This 
substitution gives a product with higher insulation values but lower weight than 
ordinary concrete. 

The work was carried out by designing a survey which was sent to two hundred 
randomly chosen companies across Sweden, to see the building industry’s opinion of 
the product cellular concrete. The survey showed that cellular concrete was equals its 
competitors in terms of price, while the product was said to be more flexible, quicker 
and easier to cast. 

Then some of the companies, who participated in the survey, were interviewed to see 
more carefully, how the price, the workmanship and the time for casting and 
dehydration differed between the products. Meanwhile, technical data were presented 
for the products which formed the basis for the U-value calculation and the weight 
analysis.  

The result of this work was that LECA concrete is the cheapest option, when the U-
value is 0,40 W/(mK) and when the total thickness, including the following works, is 
200 mm. Cellular concrete was found to be cheaper than foam concrete in small 
quantities, in the both cases, since the foam concrete must be cast in multiple layers. 
In addition, foam concrete requires more equipment, which results in a higher fixed 
cost. Foam concrete becomes, however, more profitable the larger volumes that are 
cast, because the fixed charges of the product are earned by the low volume cost. 

Cellular concrete is suitable for smaller works, especially in tight spaces where some 
insulation is required. Larger volumes are not beneficial because of the high volume 
cost. Often, the weight may be decisive in the method and material selection. On these 
occasions, the cellular concrete advantages through both low weight per unit volume 
and good thermal insulation. To screed the cellular concrete has been shown to cause 
large additional costs. At times, when no need to screed the concrete surface has 
occurred, the total cost of the product almost halved. Cellular concrete should not be 
cast in layers thinner than 50 mm. 

LECA concrete must be cast in a layer of at least 100 – 120 mm that sufficient 
adhesion can be obtained. This makes the product unsuitable for small castings, 
including castings of the existing joists below 100 mm, but works well as foundations. 

Of those described options, foam concrete is most suitable in larger castings. 
However, it appears that the main use of foam concrete has been shown to be as a 
filling material in road embankments. 
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Sammanfattning 

Denna studie utgör en jämförelse mellan de tre produkterna cellbetong, skumbetong 
och LECA-betong. De frågor som ska besvaras är hur cellbetong står sig kostnads-
mässigt mot de befintliga konkurrenterna på marknaden, hur betongprodukterna 
skiljer sig åt i arbetsutförande, samt i vilka situationer respektive betongprodukt är att 
föredra. 

Arbetet genomfördes genom att först se hur branschen ser på produkten cellbetong, då 
en enkät utformades och skickades till företag runt om i Sverige. Enkäten visade att 
företagarna tyckte att cellbetong var likvärdigt sina konkurrenter sett till pris, medan 
produkten sades vara mer lätthanterad samt snabbare och lättare att gjuta.  

Därefter intervjuades några av de företag som deltog i enkäterna för att se närmare hur 
pris, arbetsutförande samt utläggnings- och uttorkningstid skiljer sig mellan 
produkterna. Under tiden togs tekniska data fram för produkterna som låg till grund 
för U-värdesberäkning och viktanalys. När intervjuer och enkäter var utförda, 
sammanställdes dessa, och jämförelsen tog vid.  

Resultatet av arbetet blev att LECA-betong är det billigaste alternativet, dels då U-
värdet är 0,40 W/(mK) och dels då totaltjockleken, inklusive efterarbeten, är 200 mm.  

Cellbetong lämpar sig väl för mindre arbeten, speciellt vid trånga utrymmen där viss 
värmeisolering krävs. Större volymer blir inte lönsamma på grund av den höga 
volymkostnaden. Ofta kan vikten vara avgörande vid metod- och materialval. Vid 
dessa tillfällen har cellbetong stora fördelar då både lätt vikt per volymenhet och god 
värmeisolering gynnar produkten. Flytspackling har visat sig medföra en stor 
merkostnad för cellbetongens totala kostnad. Vid de tillfällen flytspackling inte 
behöver ske halveras nästan totalkostnaden för produkten. Cellbetong bör inte gjutas 
under 50 mm. 

LECA-betong måste gjutas i skikt om minst 100 – 120 mm för att tillräcklig vid-
häftning skall erhållas. Detta gör produkten olämplig vid mindre gjutningar, bland 
annat övergjutningar på befintligt bjälklag under 100 mm, men fungerar bättre vid till 
exempel villagrunder. 

Främsta användningsområde för skumbetong har visat sig vara som fyllnadsmaterial i 
vägbanker. Alternativet kräver förvisso mer hjälpmedel vid gjutning än cellbetong och 
LECA-betong, vilket medför en högre fast kostnad, men vid större volymer kommer 
skumbetong ändå bli det vinnande alternativet tack vare lägst kostnad per volymenhet.  

 

Nyckelord 
cellbetong, skumbetong, LECA-betong, pågjutning, bjälklag, renovering, stambyte, 

uppfyllning, utfyllning
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1 Inledning 
Under de senaste åren har en ny betongprodukt, cellbetong, utvecklats. Produkten 
förenar cellplastens värmeisolerande egenskaper med betongens bärförmåga, och 
lämpar sig bäst för pågjutningar av bjälklag vid renoveringar.  

Sedan tidigare har det funnits liknande volymgjutningsprodukter på marknaden som 
har motsvarande densitet, värmeisoleringsförmåga och tryckkraftskapacitet som 
cellbetong har, till exempel LECA-betong och skumbetong. Den här rapporten visar 
en kostnadsjämförelse mellan cellbetong, LECA-betong samt skumbetong där 
jämförelsen är gjord med hänsyn på totalkostnad för kunden. Där är material- och 
utläggningskostnad samt omkostnader för efterarbeten och pågjutningar inräknade.  

Detta examensarbete har utförts tillsammans med Jönköpings Betong AB (JIBA), som 
en del av utbildningen till högskoleingenjör inom husbyggnadsteknik vid Tekniska 
Högskolan i Jönköping. Programmet löper över tre år och innefattar totalt 180 hp och 
ger en god grund för en framtid inom byggbranschen. 

 

1.1 Bakgrund 
Det har under en längre tid funnits en önskan efter ett fungerande material där 
betongens bärande egenskaper och cellplastens värmeisolerande förmåga kan 
integreras. Främst vid ut- och uppfyllnadsbyggnationer skulle en sådan komposit 
vunnit fördelar tack vare sin låga densitet.  

Redan på 1980-talet utvecklades en liknande produkt, men istället för att betongen 
utgjorde en homogen massa, klumpades cellplastkulorna ihop. Men åren 1992 – 93 
togs ett patent fram som löste problemet. Cellplastkulorna besprutades med en vätska 
som medförde en homogen massa och som förebyggde att kulorna flöt ihop.  

Eftersom det kan skilja mycket i kostnad på nya och gamla, beprövade, produkter 
samt dess utförandemetoder, finns behov av att kartlägga totalkostnadsskillnaden. 
Totalkostnaden är beräknad ur kundens perspektiv och innefattar materialkostnad 
samt arbetskostnader för utläggning och efterbehandling, tills dess att en slät yta 
erhållits. 

 

1.2 Syfte och mål 
Eftersom produkten innan rapportens uppkomst var relativt okänd för studenter och 
lärare på Tekniska Högskolan i Jönköping, vill författarna redogöra för produkten 
cellbetong. Syftet är att bringa klarhet i hur produkten är uppbyggd och sedan 
undersöka om cellbetongen är ett fullvärdigt alternativ till motsvarande produkter som 
finns på marknaden sett till totalkostnad för kunden.  

Med arbetet hoppas författarna att läsaren får kännedom om produktens för- och 
nackdelar och att även klargöra för denne i vilka situationer cellbetongen är lämplig 
att använda. Den information som ges i texten kan projektörer, studenter eller 
motsvarande sedan använda i projekt. Det som ska undersökas är först och främst 
skillnader i totalkostnad mellan de olika alternativen cellbetong och LECA-betong 
samt skumbetong eftersom det är den ursprungliga frågeställningen som 
uppdragsgivaren Jönköpings Betong AB (JIBA) vill ha svar på. 
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Dessutom ska skillnader i arbetsutförande kartläggas. Detta för att få reda på om de 
olika alternativen skiljer sig mycket sinsemellan när det gäller tid för utläggning/ 
utsättning och uttorkning samt utläggningssätt, transporter, etc. som i slutändan 
medför merkostnader för kunden. 

Målet med examensarbetet är att jämföra skillnader i totalkostnad mellan cell-, skum-, 
och LECA-betong. För att uppnå målet skall följande frågeställningar besvaras:  

• Hur står sig den nya produkten cellbetong kostnadsmässigt mot de befintliga 
konkurrenterna på marknaden? 

• Hur skiljer sig betongprodukterna åt i arbetsutförande? 
• I vilka situationer är respektive betongsort att föredra? 

 

1.3 Metod 
En enkät utformas för att få reda på cellbetongens ställning på marknaden. Detta för 
att se hur många som känner till eller har jobbat med produkten tidigare samt deras 
generella syn på tids-, kostnads- och utförandeskillnader. I enkäten kommer den 
svarande få möjligheten att lämna kontaktuppgifter som senare kan användas för 
närmare intervjuer.  

Genom intervjuerna skall mer detaljerad information hämtas om hur de olika 
produkterna skiljer sig åt i arbetsutförande samt när de är lämpligast att använda. 
Även andra företag, till exempel tillverkare av cellbetong och lättklinkerkulor, ska 
kontaktas för utförligare information i det fortsatta arbetet. I samband med 
intervjuerna tas priser fram för att kunna genomföra jämförelsen. 

Jämförelserna mellan produkterna kommer att göras på ett 50 m2 stort golv som ska 
fyllas upp och sedan få en jämn yta för golvbeläggning. Den första jämförelsen 
kommer att göras där samtliga produkter har samma U-värde, vilket medför olika 
tjocklek på respektive produkt som i sin tur medför olika kostnader och vikter. Den 
andra jämförelsen görs med samma tjocklek för samtliga produkter, vilket ger 
skillnader i främst vikt och isoleringsförmåga. Dessa kostnader vägs sedan mot 
varandra för att se det billigaste alternativet. 

Utöver det kommer erfarenheter från arbetet lämnas i en diskussion. Där redogörs 
vilket material som är lämpligt att använda i vissa situationer, vad som är värt att 
tänka på vid gjutningarna samt andra kunskaper som har erhållits under arbetet. 

 

1.4 Avgränsningar 
Arbetet kommer inte beröra egenskaper som biologisk nedbrytning, klimat-
påfrestningar, frostbeständighet, lämpliga tillsatsmedel, lämplig armering eller 
deformationer. Arbetet behandlar produktionskostnaden och kommer att göras under 
två förutsättningar, dels med samma tjocklek och dels med samma U-värde för alla tre 
materialen. Dessutom kommer tekniska egenskaper att studeras, såsom 
värmekonduktivitet, värmegenomgångstal och densitet.  
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1.5 Disposition 
Först i rapporten återfinns en teoretisk bakgrund som först beskriver betong i sin 
helhet och därefter de produkter som ska jämföras med varandra (cellbetong, LECA-
betong och skumbetong). Även korta redogörelser gällande värmekonduktivitet, -
motstånd och -genomgångstal ges under kapitlet. 

Under kapitlet Metod beskrivs hur arbetet är upplagt och hur det kommer att utföras. 
Där beskrivs hela arbetsgången samt hur enkäter och intervjuer utförs och används i 
arbetet. Även insamling av data, metodval, tillvägagångssätt etc. kommer visas under 
rubriken. 

I kapitlet Resultat redovisas svaren på de beräkningar samt insamlade data som ges 
under kapitlet Genomförande. Här kommer även resultat och framtagna data 
analyseras. Sist i rapporten finns Slutsats och Diskussion där tankar och funderingar 
som uppstått under arbetets gång framställs.  
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2 Teoretisk bakgrund 
Mycket av den information som ges under följande rubriker är grundläggande för 
tjänstemän och yrkesarbetare i branschen och får i detta fall ses som repetition. 

 

2.1 Värme 
Nedan lämnas fakta gällande värmekonduktivitet, värmemotstånd och 
värmegenomgångstal som kommer att användas under rapportens fortskridande. 

2.1.1 Värmekonduktivitet ( λ-värde) 

Värmekonduktivitet är synonymt med värmeledningsförmåga men kallas ofta för λ-
värde (lamda-värde). Det är värmeflödet multiplicerat med materialets tjocklek 
dividerat med temperaturskillnaderna mellan materialets ytor. Ett lågt λ-värde betyder 
att temperaturskillnaden mellan ytorna är stor, det vill säga att materialet är en bra 
värmeisolerare. Mineralull, som är en bra värmeisolerare, har ett praktiskt tillämpbart 
λ-värde på 0,040 W/(mK) medan till exempel aluminium har ett motsvarande värde 
på 210 W/(mK). [1], [2] 

2.1.2 Värmemotstånd, värmegenomgångstal 

Med hjälp av λ-värdet kan ett värmemotstånd, så kallat R-värde, räknas ut. Skillnaden 
mellan dessa är att λ-värdet anger värmeledningsförmågan för ett material medan R-
värdet anger värmemotståndet. Ett R-värde fås genom att materialtjockleken divideras 
med λ-värdet. [3] 

Till exempel skulle 100 mm EPS med λ=0,040 W/(mK) ha ett R-värde på: 

 
�,���

�,���
= 2,5 	m� ∙ K�/W  

 

När R-värdet är framtaget inverteras detta för att få värmegenomgångstalet, mer känt 
som U-värde (förr k-värde). Detta tal anges ofta vid färdiga konstruktioner i klimat-
skalet men även för till exempel dörrar och fönster. För sammansatta konstruktioner 
räknas även inre och yttre övergångsmotstånd in. Dessa värden står för värmeflödet 
beroende på riktning (upp, ner eller horisontellt). Dock tas inte hänsyn till övergångs-
motstånden beaktar värmeisoleringen i ett stillastående luftskikt på in- och utsidan av 
konstruktionen i jämförelsen på grund av att dessa är lika stora oavsett betongsort. [3] 
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2.2 Betong 
Nedan beskrivs hur traditionell betong är uppbyggd och dess ingående komponenter. 
Även produktionsmetoder och fysiska fakta beskrivs. 

2.2.1 Uppbyggnad 

Betong består av cement, vatten och ballast. Ibland tillsätts olika medel och material 
som används för att ändra betongens egenskaper. Några exempel på tillsatsmedel är 
luftporbildande tillsatsmedel för att öka betongens frostbeständighet, själv-
kompakterande betong som ger minimal vibreringsinsats, vattenreducerande medel 
som minskar andelen vatten samt medel som kan fördröja respektive accelerera 
betongens härdning. [4] 

2.2.2 Cement 

Cement fungerar som betongens bindemedel. Det är ett hydrauliskt bindemedel vilket 
innebär att det hårdnar när det reagerar med vatten och är beständigt mot vatten. [4] 

Cement framställs av kalksten och lera som finmals och bränns under ca 1450°C till 
små klinkerkulor. Dessa kulor mals sedan tillsammans med gips för att fördröja 
cementets bindning. [4] 

Cement finns i olika huvudtyper; 

• CEM I som är rent Portlandscement  

• CEM II som är en komposit som måste innehålla minst 65 % Portlandklinker 
tillsammans med till exempel flygaska, masugnsslagg eller andra ämnen.  

• CEM III som utgörs av mellan 20 – 65 % Portlandklinker samt resterande 
andel masugnsslagg.  

CEM I har länge varit den vanligaste, men ersätts mer och mer av byggcement som 
innehåller kalkstensfiller, det vill säga typ CEM II. Anläggningscement är en låg-
alkalisk CEM I-betong som minskar risken med reaktioner med alkalireaktiv ballast 
samtidigt som den har långsam värmeutveckling, vilken vinner fördelar i grova 
konstruktioner. [4] 

2.2.3 Vatten 

Vatten i betongsammanhang används främst till tre olika ändamål. Dessa tre ändamål 
är beskrivna nedan.  

Blandningsvatten 

Blandningsvatten används för att blanda betongen. Det ställs krav på vattnets kvalitet 
då betongens hållfasthet och beständighet påverkas av vattenkvaliteten. Vattnet anses 
vara bra för detta ändamål om det är drickbart. För spännbetong får endast sötvatten 
användas. [5]  
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Härdningsvatten 

Härdningsvatten används när betongen härdar. Det ställs likartade krav på härdnings-
vattnet som för blandningsvattnet. Vatten av sämre kvalitet går att använda, dock bör 
kloridhaltigt vatten undvikas, t.ex. havsvatten, då konstruktionen är armerad. 
Härdningsvattnet kan missfärga betongen om det innehåller hög mängd salt eller om 
det förekommer järn- eller manganjoner i vattnet. [5] 

Spolvatten 

Spolvattnets uppgift är spola rent blandare och transportbilar från den gamla 
betongen. Oftast återanvänds spolvattnet i form av blandningsvatten vilket medför att 
kvalitetskraven på spolvattnet är samma som för blandningsvattnet. Det bör beaktas 
om ett tillsatsmedel har använts i en betongprodukt då återanvändning av spolvattnet 
sker. Tillsatsmedlet löses i spolvattnet och förs vidare vilket medför att kvaliteten 
ändras då en ny betongprodukt blandas. [5] 

2.2.4 Ballast 

Ballast är ett samlingsnamn för bergartsmaterial och är antingen okrossade (singel) 
eller krossade (makadam). Beroende på kornstorlekar använder man beteckningarna 
filler, sand, fingrus och sten. Ballasten påverkar i hög grad betongens egenskaper, 
vattenbehov och arbetbarhet. [6] 

2.2.5 Produktionsmetoder 

Betong har egenskapen att den både kan platsgjutas men även prefabriceras på fabrik. 
Det finns både för- och nackdelar oavsett alternativ. 

Platsgjutna konstruktioner blir tätare men kräver samtidigt längre tid för utförande och 
rätt väderleksförhållanden då betongen är känslig för uttorkning under härdningen.  

Prefabricerad betong medger snabbare byggtid och kontroll över utförandet eftersom 
elementen byggs industriellt med mer noggranna toleranser. Dessutom byggs dem 
under tak, vilket ger bättre materialhantering som annars är beroende på väderlek och 
klimat. Dock krävs tunga transporter, lyftanordningar på bygget samt större 
noggrannhet i fogtätningar. [7] 

2.2.6 Fysiska fakta 

Armerad betong har densiteten 2500 kg/m3. Värmekonduktiviteten är 1,7 W/(mK). 
Standardbetong kan fås i flera olika hållfastheter beroende på rådande förutsättningar 
och krav. [8], [9] 

Lägsta klass är C16/20 som motsvarar cylinderhållfasthet 16 MPa och kubhållfasthet 
20 MPa, medan högsta klass C100/115 motsvarar cylinderhållfasthet 100 MPa och 
kubhållfasthet 115 MPa. [10] 

Cylinderhållfastheten fås genom att ett betongprov trycks i form av en cylinder med 
150 mm diameter och som är 300 mm hög. Kubhållfastheten fås fram då betongprovet 
är kubformat med sidan 150 mm. Ett prov i klass C16/20 ska alltså gå sönder då en 
cylinder utsätts för 16 MPa eller då en kub utsätts för 20 MPa. Cylinderhållfastheten 
är 80 – 90 % av kubhållfastheten. [11] 
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2.3 Cellbetong 
Cellbetong bildas, enligt intervju med David Sjöberg, genom att byta ut ballasten i 
betongen mot expanderade cellplastkulor (EPS-kulor). På så vis fås ett material som 
är lättare och som isolerar bättre än ”vanlig” betong, men som får reducerade 
hållfasthetsegenskaper. Materialets densitet efter härdning varierar mellan 215 – 365 
kg/m3 beroende på andelen cement. [12] Tryckhållfastheten, 0,69 – 1,69 MPa, och 
värmekonduktiviteten, 0,065 – 0,103 W/(mK), ökar med densiteten. [12] 

Ove Lundberg menar i en intervju att föregångaren till dagens cellbetong lanserades 
redan på 1980-talet. Den användes i mindre utsträckning men innebar problem då 
cellplastkulorna klumpades ihop med en inhomogen betongmassa som följd. Men 
1992 – 93 utvecklades en patenterad vätska som sprutas på kulorna för att eliminera 
problemen. 

Andra varianter på cellbetong finns, till exempel där EPS-kulor och cement utgör en 
blandning istället för att tillsättas var för sig. Även andra liknande varor som ska klara 
högre tryckhållfastheter är under utveckling. 

Minsta gjuthöjd för cellbetong är, enligt Lundberg, 50 mm medan tjocklekar över 400 
mm bör undvikas eftersom för mycket värme utvecklas i betongen. Det är dessutom 
viktigt att cellbetongen inte brinner för snabbt, eftersom för snabb värmeutveckling 
och hög värme under härdningen har negativ inverkan på EPS-kulorna.  

Cellbetong kan både gjutas på plats men även prefabriceras som modulbyggnader 
enligt Lundberg. 

2.3.1 EPS, cellplast 

EPS är en förkortning för expanderad polystyren och är mest känt under handels-
namnet frigolit. Grundmaterialet är små plastkulor som innehåller ett kolväte. När 
dessa kulor hettas upp med ånga expanderas dem till ihåliga kulor som placeras i 
formar. Efter att de har placerats i formarna sker en ny upphettning varefter materialet 
smälts till den slutliga produkten. Kolvätet har då ersatts av luft som medger 
materialets goda värmeisoleringsförmåga. Värmekonduktiviteten påverkas av 
densiteten. Högre densitet ger ökad värmekonduktivitet på grund av minskad 
porositet. [13], [14] 

 

2.4 LECA-betong 
LECA är en förkortning av den engelska termen light expanded clay aggregate. 
LECA-betong är en sorts lättballastbetong där den vanliga ballasten byts ut med 
lättklinker (LECA), dvs. expanderad lera. Denna utbytelse gör att den får en avsevärt 
lägre vikt än standardbetong. Nedan beskrivs olika former av LECA-betong. 

2.4.1 Lättklinkerblock (LECA-block) 

LECA-block tillverkas på fabrik av lättklinkerkulor som binds ihop av cement och 
vatten, och ibland även sand. Blocken finns i form av bland annat massivblock, 
storblock (med större dimensioner). Även isolerblock finns på marknaden, där 
lättballastbetong och cellplast är integrerat. [15] 
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2.4.2 Lös lättklinker 

Vid gjutning med lösa lättklinkerkulor sprids dessa över en yta med en lämplig 
tjocklek. Därefter läggs ett tunt skikt cementpasta ovanpå lättklinkerkulorna vilket 
binder ihop det översta lagret. Som alternativ till detta går det att lägga en fiberduk på 
lättklinkerkulorna och därefter ett armeringsnät för att sedan gjuta ett skikt betong 
ovanpå. [15] 

Lättklinkerkulorna har, enligt Hans Löfgren, en densitet mellan 300 – 500 kg/m3 
beroende på kornfraktion. Ju mindre kulor, desto högre densitet. Värme-
konduktiviteten varierar med densiteten men för 300 kg/m3, som används i 
beräkningen, är λ-värdet 0,110 W/(mK). Tryckhållfastheten tas av betongen som gjuts 
ovanpå kulorna, och får dimensioneras beroende på rådande förutsättningar.  

Kornfraktionen som kommer användas i arbetet är 12-20K och medför 
tryckhållfastheten 0,80 MPa för lättklinkerkulorna. [16] 

Med tanke på lättklinkerkulornas kornfraktion som ofta ligger mellan 12 – 20 mm 
anser Löfgren att det krävs ”minimiskikt” av kulor 100 – 120 mm för att de ska kunna 
binda mot varandra. Lägre kornfraktioner ger lägre höjder, men har också högre 
densitet vilket kan vara avgörande vid bjälklagspågjutningar, så att inte över-
gjutningen inte blir för tung för underliggande bärande konstruktioner. En 
rekommendation för lättklinkerkulor är att minst 200 mm tjocka skikt gjuts. 

 

2.5 Skumbetong 
Skumbetong tillhör familjen lättbetong och innehåller alltid cement, vatten och skum 
och ibland även sand eller filler (ballast), tillsatsmaterial och tillsatsmedel. Cementen 
fungerar som bindemedel. Denna sammansättning gör betongprodukten lättare jämfört 
med standardbetong. Skumbetongens densitet varierar mellan 300 – 1600 kg/m3 där 
skummet är den avgörande faktorn. Detta ger en tryckhållfasthet 0,5 – 10 MPa och 
värmekonduktivitet 0,090 – 0,550 W/(mK). Dock finns det varianter som avviker från 
dessa värden beroende på användningsområde, dosering och produktskiljaktigheter. 
[17] 

De främsta användningsområdena för skumbetong är i väg- och markbyggen. Det 
används bland annat som lättfyllning, förstärkning och åter- eller utfyllning av schakt. 
Skumbetong kan användas inom husbyggnad, men det är dock begränsat på grund av 
dess dåliga skydd mot korrosion på ingjuten armering samt att krympningen är relativt 
stor i torr miljö. Standardbetong kan alltså inte bytas ut mot skumbetong. [17] 

Skumbetong gjuts enligt David Sjöberg i ett lager om minst 70 mm eftersom skum-
betongen torkar ut istället för att härda om den gjuts för tunt. Vid tjockare gjutningar 
blir temperaturen för hög i betongen, vilket gör att åtgärder måste vidtagas för att 
begränsa värmeutvecklingen. Oftast gjuts skumbetong i intervallet 300 – 600 mm. 
Skumbetong tillverkas oftast på betongfabrik men kan även tillverkas direkt på 
arbetsplatsen. [18] 
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2.6 Sammanställning  
Nedan följer en sammanställning av de tekniska data som tagits fram under kapitlet, 
och som senare kommer användas i jämförelserna. 

 Enhet Cellbetong LECA-betong Skumbetong 

Densitet kg/m3 215 – 365  300 – 500  300 – 1 600 

Värmekonduktivitet, λ W/(mK) 0,065 – 0,103 0,110* 0,090 – 0,550 

Tryckhållfasthet MPa 0,69 – 1,69 0,80* 0,5 – 10  

Gjuthöjd m 0,050 – 0,400 > 0,200 0,070 – 0,600 
 
*Dessa värden beror på kornfraktionen och gäller sorteringen 12 – 20k. 

Tabell 1. Sammanställning av tekniska data för de olika betongprodukterna.
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3 Genomförande 
Nedan redovisas arbetsgången samt vilka metoder som användes under arbetets 
fortskridande. 

 

3.1 Enkät 
Syftet med enkäten var att se hur välkänd cellbetong är samt se hur branschen ser på 
produkten. Dessutom gavs en uppfattning om hur företagare anser cellbetongen stå sig 
mot LECA-betong och skumbetong i tids-, arbetsutförande- och kostnadsperspektiv. 
Enkäten sändes till ca 200 slumpvalt valda företag där 37 svar erhölls. Enkäten med 
svar redovisas i Bilaga 1 – Sammanställning av enkät. 

 

3.2 Intervjuer 
Intervjuerna redovisas i Bilaga 2 – Intervjuer. Under intervjuerna gavs utförligare 
svar på de frågor som ställdes i enkäten där den svarande fick möjlighet att utveckla 
sina svar. Dessutom gavs uppgifter gällande omkostnader för material och arbetskraft, 
tidsåtgång samt hjälpmedel som krävs för utläggning etc. Dessa värden används som 
grund till beräkningarna under följande kapitel. 

 

3.3 Beräkningar 
Fyra egenskaper ska analyseras vid jämförelsen mellan cellbetong, skumbetong och 
LECA-betong;  

1. materialkostnad,  

2. tid/arbetskostnad,  

3. U-värde samt  

4. vikt.  

För att ställa faktorerna mot varandra genomförs två jämförelser. Dels där samma U-
värde ger olika tjocklek och vikt, dels där begränsad gjuthöjd ger olika U-värden och 
vikter för skikten. Arbetskostnaden är 375 kr/h oavsett betongalternativ. Övriga priser 
redovisas i Bilaga 3 – Prislista, medan tiderna visas i Bilaga 4 – Tider. 

Beräkningarna görs med valda densiteter eftersom dessa ger liknande tryckhåll-
fastheter. Detta gör jämförelsen mer rättvis. 
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3.3.1 Jämförelse vid samma U-värde 

Den första jämförelsen som görs är då de tre produkterna ska ha samma U-värde. 
Detta tal är valt till 0,40 W/(mK). Nedan beräknas delkostnaderna var för sig för att 
sedan sammanställas i tabell 2 under rubriken 4.1 Jämförelse vid samma U-värde. 

Cellbetong 

För att klara U-värde 0,40 W/(mK) krävs 260 mm cellbetong under 20 mm 
flytspackel, se figur 1. Densiteten för cellbetongen som används i jämförelsen är 350 
kg/m3.  

 
 
Figur 1. Uppbyggnad av 260 mm cellbetong med 20 mm flytspackel. 
 

1. Materialkostnad 

a. Cellbetong  

1 900 ��/�� inklusive frakt 

1 900 ∙ 0,260 = 494 ��/��  

b. Flytspackel 

252 ��/��  

c. Totalt 

494 +  252 = ��� ��/ !  

2. Tid/Arbetskostnad 

a. Cellbetong 

Utläggning: 0,20 ℎ/�� 

Kostnad: 0,20 ∙ 375 = 75 ��/�� 

b. Flytspackel 

170 ��/��  

c. Totalt 

75 +  170 = !�% ��/ ! +  1 pump á 4000 kr.  

d. Uttorkningstid  

Cellbetong: 102 dygn, dock gångbar och kan flytspacklas efter två 
 dygn. 

Flytspackel: 3 dygn  
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3. U-värde 

U-värdet för konstruktionen blir 0,39 W/(mK), se beräkningar i Bilaga 5 – U-
värdesberäkningar sida 1. 

4. Vikt  

a. Cellbetong 

Densitet: 350 �,/�� 

Vikt: 0,260 ∙ 350 = 91 �,/�� 

b. Flytspackel 

Densitet: 1 700 �,/�� 

Vikt: 0,020 ∙ 1 700 = 34 �,/�� 

c. Totalt 

91 + 34 = -!% �./ !  

Skumbetong 

För att klara U-värde 0,40 W/(mK) krävs 300 mm skumbetong under 60 mm C-bruk, 
se figur 2. Densiteten för skumbetongen som används i jämförelsen är 700 kg/m3.  

 Figur 2. Uppbyggnad av 300 mm skumbetong med 60 mm C-bruk. 

 

1. Materialkostnad 

a. Skumbetong  

720 ��/�� inklusive frakt 

720 ∙ 0,300 = 216 ��/��  

b. C-bruk 

830 ��/�� inklusive frakt 

830 ∙ 0,060 = 50 ��/��  

c. Totalt 

216 + 50 = !�� ��/ !  
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2. Tid/Arbetskostnad 

a. Skumbetong 

Utläggning: 0,24 ℎ/�� för 300 mm skikt 

Kostnad: 0,24 ∙ 375 = 90 ��/�� 

b. C-bruk 

Utläggning: 0,06 ℎ/�� 

Kostnad: 0,06 ∙ 375 = 22,5 ��/�� 

c. Totalt 

90 + 23 = --0 ��/ ! +  2 pumpar á 4000 kr.  

d. Uttorkningstid 

Skumbetong: 387 dygn, ovanliggande skikt kan gjutas efter 3 dygn. 

C-bruk: 68 dygn  

3. U-värde 

U-värdet för konstruktionen blir 0,39 W/(mK), se beräkningar i Bilaga 5 – U-
värdesberäkningar sida 2. 

4. Vikt  

a. Skumbetong 

Densitet: 700 �,/�� 

Vikt: 0,300 ∙ 700 = 210 �,/�� 

b. C-bruk 

Densitet: 2 400 �,/�� 

Vikt: 0,060 ∙ 2 400 = 144 �,/�� 

c. Totalt 

210 + 144 = 0%� �./ !  

LECA-betong 

För att klara U-värde 0,40 W/(mK) krävs 270 mm lättklinkerkulor under 60 mm C-
bruk, se figur 3. Utöver dessa skikt läggs en fiberduk och armering T5200. Densiteten 
för lättklinkerkulorna som används i jämförelsen är 300 kg/m3. Blåsning görs ej under 
20 m3, det vill säga 74 m2 i detta fall. 

 

 

Figur 3. Uppbyggnad av 270 mm lättklinkerkulor med 60 mm C-bruk. 
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1. Materialkostnad 

a. Lättklinkerkulor  

Storsäck á 1,75 ��: 1 505 �� 

1 012 ��/�� inklusive frakt på pall 

1 012 ∙ 0,270 = 273 ��/��  

b. C-bruk 

830 ��/�� inklusive frakt 

830 ∙ 0,060 = 50 ��/��  

c. Armering T5200 

20,50 ��/��  

Frakt: 0 – 100 kg: 260 kr  
 100 – 200 kg: 370 kr  

100 kg motsvarar 62,5 m2 armeringsnät T5200. 

d. Fiberduk 

10,50 ��/��  

e. Totalt 

273 + 50 + 20,5 + 10,5 = 0%� ��/ !  

2. Tid/Arbetskostnad 

a. Lättklinkerkulor  

Utläggning: 0,14 ℎ/�� 

Kostnad: 0,14 ∙ 375 = 53 ��/�� 

b. C-bruk 

Utläggning: 0,06 ℎ/�� 

Kostnad: 0,06 ∙ 375 = 22,5 ��/�� 

c. Armering T5200 

Utläggning: 0,04 ℎ/�� 

Kostnad: 0,04 ∙ 375 = 15 ��/�� 

d. Fiberduk 

Utläggning: 0,03 ℎ/�� 

Kostnad: 0,03 ∙ 375 = 12 ��/�� 

e. Totalt 

53 + 22,5 + 15 + 12 = -20 ��/ ! +  1 pump á 4000 ��.  

f. Uttorkningstid 

C-bruk: 68 dygn 
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3. U-värde 

U-värdet för konstruktionen blir 0,40 W/(mK), se beräkningar i Bilaga 5 – U-
värdesberäkningar sida 3. 

4. Vikt  

a. Lättklinkerkulor  

Densitet: 300 �,/�� 

Vikt: 0,270 ∙ 300 = 81 �,/�� 

b. C-bruk 

Densitet: 2 400 �,/�� 

Vikt: 0,060 ∙ 2 400 = 144 �,/�� 

c. Armering T5200 

Vikt: 1,6 �,/�� 

d. Totalt 

81 + 144 + 1,6 = !!� �./ !  

3.3.2 Jämförelse vid samma tjocklek 

Den andra jämförelsen som görs är då de tre produkterna ska ha samma tjocklek. 
Denna tjocklek är vald till 200 mm. Nedan beräknas delkostnaderna var för sig för att 
sedan sammanställas i tabell 3 under rubriken 4.2 Jämförelse vid samma tjocklek. 

Cellbetong 

Om tjockleken på golvet är begränsat till 200 mm består det av 20 mm flytspackel 
över 180 mm cellbetong, se figur 4. Densiteten för cellbetongen som används i 
jämförelsen är 350 kg/m3.  

Figur 4. Uppbyggnad av 180 mm cellbetong med 20 mm flytspackel. 

 

1. Materialkostnad 

a. Cellbetong  

1 900 ��/�� inklusive frakt 

1 900 ∙ 0,180 = 342 ��/��  

b. Flytspackel 

252 ��/��  

c. Totalt 

342 + 252 = %3� ��/ !   
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2. Tid/Arbetskostnad 

a. Cellbetong 

Utläggning: 0,14 ℎ/�� 

Kostnad: 0,14 ∙ 375 = 53 ��/�� 

b. Flytspackel 

170 ��/��  

c. Totalt 

53 +  170 = !!0 ��/ !  

d. Uttorkningstid  

Cellbetong: 81 dygn, dock gångbar och kan flytspacklas efter två 
dygn. 

Flytspackel: 3 dygn  

3. U-värde 

U-värdet för konstruktionen blir 0,57 W/(mK), se beräkningar i Bilaga 5 – U-
värdesberäkningar sida 4. 

 

4. Vikt 

a. Cellbetong 

Densitet: 350 �,/�� 

Vikt: 0,180 ∙ 350 = 63 �,/�� 

b. Flytspackel 

Densitet: 1 700 �,/�� 

Vikt: 0,020 ∙ 1 700 = 34 �,/�� 

c. Totalt 

63 + 34 = 3� �,/��  

Skumbetong 

Om tjockleken på golvet är begränsat till 200 mm består det av 60 mm C-bruk över 
140 mm skumbetong, se figur 5. Densiteten för skumbetongen som används i 
jämförelsen är 700 kg/m3.  

 

Figur 5. Uppbyggnad av 140 mm skumbetong med 60 mm C-bruk. 
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1. Materialkostnad 

a. Skumbetong  

720 ��/�� inklusive frakt 

720 ∙ 0,140 = 101 ��/��  

b. C-bruk 

830 ��/�� inklusive frakt 

830 ∙ 0,060 = 50 ��/��  

c. Totalt 

101 + 50 = -%- ��/ !  

2. Tid/Arbetskostnad 

a. Skumbetong 

Utläggning: 0,12 ℎ/�� för skikt om 140 mm. 

Kostnad: 0,12 ∙ 375 = 45 ��/�� 

b. C-bruk 

Utläggning: 0,06 ℎ/��  

Kostnad: 0,06 ∙ 375 = 22,5 ��/�� 

c. Totalt 

45 + 22,5 = �4 ��/ ! +  2 pumpar á 4000 kr.  

d. Uttorkningstid 

Skumbetong: 171 dygn, ovanliggande skikt kan gjutas efter 3 dygn. 

C-bruk: 68 dygn  

3. U-värde 

U-värdet för konstruktionen blir 0,83 W/(mK), se beräkningar i Bilaga 5 – U-
värdesberäkningar sida 5. 

4. Vikt 

a. Skumbetong 

Densitet: 700 �,/�� 

Vikt: 0,140 ∙ 700 = 98 �,/�� 

b. C-bruk 

Densitet: 2 400 �,/�� 

Vikt: 0,060 ∙ 2 400 = 144 �,/�� 

c. Totalt 

98 + 144 = !�! �./ !  
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LECA-betong 

Om tjockleken på golvet är begränsat till 200 mm består det av 60 mm C-bruk över 
140 mm lättklinkerkulor, se figur 6. Densiteten för kulorna som används i jämförelsen 
är 300 kg/m3. Utöver lättklinkerkulor och C-bruk ingår fiberduk och armering T5200. 
Blåsning görs inte under 20 m3, det vill säga 100 m2 i detta fall. 

 

Figur 6. Uppbyggnad av 140 mm lättklinkerkulor med 60 mm C-bruk. 

 

1. Materialkostnad 

a. Lättklinkerkulor  

Storsäck á 1,75 ��:  1 505 ��  

1 012 ��/�� inklusive frakt på pall 

1 012 ∙ 0,140 = 142 ��/��  

b. C-bruk 

830 ��/�� inklusive frakt 

830 ∙ 0,060 = 50 ��/��  

c. Armering T5200 

20,5 ��/��  

Frakt: 0 – 100 kg: 260 kr  
 100 – 200 kg: 370 kr  

100 kg motsvarar 62,5 m2 armeringsnät T5200. 

d. Fiberduk 

10,5 ��/��  

e. Totalt 

142 + 50 + 20,5 + 10,5 = !!0 ��/ !  

2. Tid/Arbetskostnad 

a. Lättklinkerkulor  

Utläggning: 0,07 ℎ/�� 

Kostnad: 0,07 ∙ 375 = 26 ��/�� 

b. C-bruk 

Utläggning: 0,06 ℎ/�� 

Kostnad: 0,06 ∙ 375 = 22,5 ��/�� 
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c. Armering T5200 

Utläggning: 0,04 ℎ/�� 

Kostnad: 0,04 ∙ 375 = 15 ��/�� 

d. Fiberduk 

Utläggning: 0,03 ℎ/�� 

Kostnad: 0,03 ∙ 375 = 12 ��/�� 

e. Totalt 

26 + 22,5 + 15 + 12 = �� ��/ ! +  1 pump á 4000 ��.  

f. Uttorkningstid 

C-bruk 68 dygn 

3. U-värde 

U-värdet för konstruktionen blir 0,77 W/(mK), se beräkningar i Bilaga 5 – U-
värdesberäkningar sida 6. 

4. Vikt 

a. Lättklinkerkulor  

Densitet: 300 �,/�� 

Vikt: 0,140 ∙ 300 = 42 �,/�� 

b. C-bruk 

Densitet: 2 400 �,/�� 

Vikt: 0,060 ∙ 2 400 = 144 �,/�� 

c. Armering T5200 

Vikt: 1,6 �,/�� 

d. Totalt 

42 + 144 + 1,6 = -44 �./ !  
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4 Resultat 
I följande delkapitel redovisas de värden som beräknades under 3.3 Beräkningar finns 
i Bilaga 3 – Prislista. 

4.1 Jämförelse vid samma U-värde 
Enligt svar från intervjuer samt beräkningarna i kapitel 4.3.1 gavs följande värden då 
U-värdet maximalt fick vara 0,40 W/(mK). 

Tabell 2. Sammanställning av värden med samma U-värde. 

  

Produkt: Cellbetong  
350 kg/m3 

Skumbetong  
700 kg/m3 

LECA-betong  
300 kg/m3 

Total tjocklek [m] 0,280 0,360 0,330 

Tjocklek [m] 0,260 cellbetong + 
0,020 flytspackel 

0,300 skumbetong + 
0,060 C-bruk 

0,270 LECA-kulor + 
0,060 C-bruk 

U-värde [W/	m ∙ K�] 0,39 0,39 0,40 

Vikt [kg/m2] 125 354 227 

Materialkostnad [kr/m2] 494 (endast cellbetong) 

252 (endast flytspackel) 

266 354 

Arbetskostnad [kr/m2] 75 (endast cellbetong) 

170 (endast flytspackel) 

133 103 

Totalkostnad [kr/m2] 991 (inkl. flytspackel) 

569 (exkl. flytspackel) 

399 457 

Kostnad, hjälpmedel [kr] 1 st. pump á 4 000 

Planlaser, 1 dag 
444 kr/byggdag 

 

2 st. pump á 4 000 kr 

Planlaser, 2 dagar 
444 kr/byggdag 

Sloda, 2 dagar 
90 kr/byggdag 

1 st. pump á 4 000 

Planlaser, 2 dagar 
444 kr/byggdag 

Sloda, 1 dag 
90 kr/byggdag 

Summa, hjälpmedel [kr] 4 444 9 068 4 978 

Kostnad, 50 m2 [kr] 53 994 (inkl. flytspackel) 

32 894 (exkl. flytspackel) 

29 018 27 828 

Uttorkningstid [dygn] 102 (cellbetong) 

3 (flytspackel) 

387 (skumbetong) 

68 (C-bruk) 

68 (C-bruk) 
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Tabell 2 visar de värden som beräknades under kapitlet 4.3.1 i samlad form. 
Uttorkningstiden anger den tid det tar för betongen att nå RF 85 %.  Cellbetongen har 
vct=0,35 medan C-bruket för skum- och LECA-betong har vct=0,50. Sluringen i 
skumbetongen har vct=0,40, dock finns mer vatten i skumbildaren enligt Sjöberg. 
Cellbetong kan dock beläggas två dygn efter gjutning, enligt Lundberg, vilket medför 
en stor tidsvinst. 

 

 Figur 7. Visar hur kostnaden varierar med arean vid samma U-värde. 

 

I figur 7 visas hur priserna förändras med arean med ovanstående värden på tjocklek, 
U-värde och vikt/m2. Där visas att cellbetong är billigare än skumbetong för ytor 
under 8 m2, då ytan ska flytspacklas. Eftersom kostnaden för skumbetongen endast 
uppgår till 40 % av motsvarande för cellbetong med flytspackel, blir skumbetong 
billigare för större ytor där kostnader för hjälpmedel är intjänade tack vare de lägre 
kostnaderna per kubikmeter. LECA-betong är det billigaste alternativet upp till ca 70 
m2.  

Det bör nämnas att värdena ljuger något, eftersom flytspacklet blir billigare ju större 
area som skall beläggas. Den svarta, heldragna, kurvan kommer alltså avta vid större 
areor. Dessa arbeten brukar offereras för gällande yta, vilket gör det svårt att sätta ett 
generellt pris på arbetet.  

Anledningen till att den blå och den gröna kurvan ändrar lutning mellan 20 och 30 m2, 
är antagandet att C-bruk blandas på plats vid mindre volymer än 1,8 m3, motsvarande 
sex 300-liters betongblandare. Likaså ändras den svarta och den röda kurvan då cell-
betongen blandas på liknande sätt. Priset för pump är alltså inte inräknat för de mindre 
volymerna. Vid 60 m2 ändras även den blå kurvan på grund av ändrad fraktkostnad 
för armeringen. Vid 100 m2 ändras pumpkostnaden för cellbetong, eftersom volymen 
då överstiger 25 m3. Över denna gräns behöver man bortsett från uppställnings-
kostnaden för pumpen, det vill säga 4000 kronor, även ta hänsyn till den timkostnad 
för pumpen som tillkommer. 
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Figur 8. Förstorning av Figur 7 i intervallet 1 – 30 m2. 

 
Vid små mängder är cellbetong utan flytspackel det billigaste alternativet. Men vid 
sex kvadratmeter övergår LECA-betong som det ekonomiskt mest fördelsaktiga valet. 
Efter sju kvadratmeter blir cellbetong med flytspackel den dyraste lösningen, och 
skumbetongen skär den röda kurvan vid 28 m2. 
 
Minsta volym då skumbetong inte längre bör tillverkas på fabrik, är, enligt Sjöberg, 5 
m3 (15 m2) eftersom mindre mängder inte lönar sig med hänsyn till bland annat 
uppstartning och injustering av skummaskin. 
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4.2 Jämförelse vid samma tjocklek  
Nedan följer en sammanställning av de värden som beräknades i kapitel 4.3.2. 

Produkt: Cellbetong  
350 kg/m3 

Skumbetong  
700 kg/m3 

LECA-betong  
300 kg/m3 

Total tjocklek [m] 0,200 0,200 0,200 

Tjocklek [m] 0,180 cellbetong + 
0,020 flytspackel 

0,140 skumbetong + 
0,060 C-bruk 

0,140 LECA-kulor 
+ 0,060 C-bruk 

U-värde [W/	m ∙ K�] 0,57 0,83 0,77 

Vikt [kg/m2] 97 242 188 

Materialkostnad [kr/m2] 342 (endast cellbetong) 

252 (endast flytspackel) 

151 223 

Arbetskostnad [kr/m2] 53 (endast cellbetong) 

170 (endast flytspackel) 

68 76 

Totalkostnad [kr/m2] 817 (inkl. flytspackel) 

395 (exkl. flytspackel) 

219 299 

Kostnad, hjälpmedel [kr] 1 st. pump á 4 000 

Planlaser, 1 dag 
444 kr/byggdag 

 

2 st. pump á 4 000 kr 

Planlaser, 2 dagar 
444 kr/byggdag 

Sloda, 2 dagar 
90 kr/byggdag 

1 st. pump á 4 000 

Planlaser, 2 dagar 
444 kr/byggdag 

Sloda, 1 dag 
90 kr/byggdag 

Summa hjälpmedel [kr] 4 444 9 068 4 978 

Kostnad, 50 m2 [kr] 45 294 (inkl. flytspackel) 

24 194 (exkl. flytspackel) 

20 018 19 928 

Uttorkningstid [dygn] 81 (cellbetong) 

3 (flytspackel) 

171 (skumbetong) 

68 (C-bruk) 

68 (C-bruk) 

Tabell 3. Sammanställning av värden med samma tjocklek. 

 

I tabell 3 ovan syns stora skillnader både i vikt och i värmeisoleringsförmåga, där 
cellbetongen vinner stora fördelar gentemot sina konkurrenter. LECA-betongen torkar 
snabbast då det endast är C-bruket som ska torka. Cellbetongen kan dock beläggas 
med flytspackel redan efter två dygn, vilket medför tidigare bruktagande av 
byggobjektet. Detta kan vara en egenskap som väger upp det dyra priset. 
Uttorkningstiden anger den tid det tar för betongen att nå RF 85 %.  
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Skumbetong och LECA-betong är jämbördiga sett till U-värde, medan kostnaden talar 
för skumbetong ju större ytor som skall beläggas. De båda kurvorna skär varandra vid 
50 m2, det vill säga vid 7 m3 (se även figur 9). 

 

 

Figur 9. Visar hur kostnaden varierar med arean vid samma tjocklek. 

 

I diagrammet ovan, se figur 9, visas hur priserna förändras med arean med 
ovanstående värden på tjocklek, U-värde och vikt/m2. Cellbetong som flytspacklas är 
billigare än skumbetongen för mindre areor, men för ytor större än 7 m2 ändras 
trenden till skumbetongens fördel, se även figur 10 nedan. Vid 28 m2, (5,0 m3 
cellbetong, 3,9 m3 skumbetong) är cellbetong utan flytspackel inte längre billigare än 
skumbetong.  

Även här är pumpkostnad för C-bruk samt cellbetong inte medräknad för volymer 
mindre än 30 respektive 20 m2. Vid 60 m2 ändras även den blå kurvan på grund av 
ändrad fraktkostnad för armeringen.  

Till skillnad från jämförelsen med samma U-värde ovan, kommer skumbetongen bli 
billigare än LECA-betongen redan vid 50 m2.  

Cellbetong utan flytspackel är billigast upp till cirka 9 m2, och även cellbetong med 
flytspackel kostar mindre än LECA-betong för 1 m2. Skumbetongen är inte heller 
längre dyrast vid gjutningar över 7m2 enligt tidigare resonemang. Se även figur 10. 
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Figur 10. Förstoring av Figur 9 i intervallet 1 – 30 m2. 

 

4.3 Uttorkningstid 
Uttorkningstiderna för varje material redovisas i figur 11 nedan. Betongen anses vara 
torr då den uppnår RF 85 %, räknat på en miljö i 18 °C med RF 70 %. Uttorkningen 
är enkelsidig i alla fall. Det är, som synes, en stor skillnad på uttorkning mellan 
cellbetong och skumbetong, vilket främst beror på betongens vattencementtal (vct) 
och tjocklek. Enligt diagrammet är uttorkningstiden kortast för LECA-betong då det 
är endast C-bruket som ska torka ut. Beräkningarna återfinns i Bilaga 4 – Tider. 

I diagrammet återfinns även uttorkningstid för 180 mm standardbetong, med vct 0,50, 
som referensvärde till cellbetongen. 180 mm cellbetong kräver 147 dygn kortare tid 
för att torka ut än ett lika tjockt lager med standardbetong. 

 

Figur 11. Uttorkningstider i dygn.  
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4.4 Enkät 
Enkäten bestod av tio frågor som skickades till ca 200 företag runt om i Sverige och 
37 svar erhölls. Enkäten visade att 91 % av alla svarande känner till cellbetong sedan 
tidigare. Av dessa hade 55 % hört talas eller läst om produkten och 37 % hade arbetat 
med den sedan tidigare.  

Den största orsaken till att företagarna inte hade jobbat med produkten, visade sig 
vara att det är brist på information om produkten. Övriga anser att det är ett för stort 
risktagande att arbeta med den, vilket också tolkas som bristfällig information, samt 
att produkten är för dyr. 

De som har arbetat med produkten fick ange på skala vad de tyckte om produkten 
med hänsyn till pris, hanterbarhet, produktionstid, grad av merarbete och 
rekommendation där 1 var lågt/lite och 5 var högt/mycket.  

- Medelvärdet för priset hamnade på 2,90. Detta innebär att företagen som har 
arbetat med cellbetong tycker att priset är varken billigt eller dyrt.  

- Under kategorin hanterbarhet slutade medelvärdet på 1,70. Företagen tycker 
att produkten är relativt lätt att hantera och bearbeta.  

- Angående produktionstid är företagen oeniga då svaren är förhållandevis 
jämnt spridda mellan 1 och 4 på skalan, medelvärdet hamnar på 2,20. Orsaken 
till detta kan vara att produkten har använts till olika ändamål.  

- Företagen tycker inte att cellbetong ökar graden av merarbete då medelvärdet 
hamnade på 1,95.  

- I den sista kategorin fick företagen ange hur mycket de rekommenderar 
produkten. Medelvärdet hamnade på 3,16. 

På frågan om vilken av de tre betongprodukterna företagaren helst arbetar med, 
svarade 48 % cellbetong, 39 % LECA-betong och 13 % skumbetong.  

Svaret på frågan, om huruvida cellbetong skulle användas av företaget i framtiden, är 
tydligt. 94 % svarade JA och 6 % NEJ. Detta tyder på att cellbetong har en ljus 
framtid på marknaden. De som svarat nej anser att de har för lite kunskaper samt 
misstänker att materialet är svårare att arbeta med än dess konkurrenter. 

På fråga 10 beskrev de svarande fördelar och nackdelar med produkten och dessa är 
redovisade i Bilaga 1 – Sammanställning av enkät. 
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4.5 Intervjuer 
Nedan redovisas de resultat som genererats vid intervjuerna. Dessa framställs i sin 
helhet under Bilaga 2 – Intervjuer. 

4.5.1 Generellt 

Ove Lundberg på CellBetong Sverige har jobbat med cellbetong sedan 1980, då de 
första stegen togs i utvecklingen av föregångaren till dagens produkt. Då fungerade 
betongen inte som det var tänkt, eftersom EPS-kulorna klumpade ihop sig vid 
gjutningen. Under åren 1992 – 1993 tog en spansk professor fram en lösning där EPS-
kulorna besprutades med en patenterad vätska som gör att kulorna inte flyter och som 
gör massan homogen.  

Lundberg anser att det inte finns några speciella krav på cementet, då vanligt 
byggcement används vid gjutning. Däremot kräver finare mald cement mer vatten och 
härdningen går dessutom snabbare än för grövre cement. Vid snabbare härdning 
utvecklas mer värme, vilket är till en nackdel för cellplastkulorna som skadas om 
värmen blir för hög i betongen. 

Vidare hävdar Lundberg att härdningsstiden för cellbetong är som för vanlig betong, 
där cementet kräver 28 dygn vid 85 % relativ fuktighet för fullständig härdning. 
Däremot är produkten gångbar och kan spacklas efter 12 – 15 timmar vid vanlig 
gjutning. Men tätas betongytan för snabbt uppstår problem på grund av det 
överskottsvatten som finns i betongen. Detta vatten kommer stiga i cellbetongen, 
genom kapillärt undertryck (sug), och lägga sig under spacklet. Tätas däremot 
betongen för sent, kommer överskottsvattnet sjunka till botten vilket gör att betongen 
spricker i överkant.  

Vid mindre ombyggnationer och renoveringar används lägre vattencementtal som 
0,30 eller 0,35 eftersom det ger kortare härdningstid och snabbare arbetsutförande.  
Vct=0,30 ger precis så stora proportioner mellan vatten och cement som krävs för att 
cementet ska härda, men ofta används istället vct=0,35 som medför ett visst 
vattenöverskott. Detta överskott är dock så litet att det inte skadar konstruktionen 
senare och det ger också mindre risk att betongen spricker än för 0,30. Om dessa 
vattencementtal nyttjas, kan ytan spacklas redan efter någon timma menar Lundberg. 

4.5.2 Skillnader mellan produkter 

Cellbetongens homogena massa gör, enligt Johan Hedman, den mer stabil än skum-
betongen som också är känsligare och som separeras lättare än cellbetong. Dessutom 
brukar reklamation av skumbetong bli dyrare än cellbetong vid fel. Misslyckade 
gjutningar av cellbetong kan enkelt skäras eller hackas bort enligt Nicklas 
Fredriksson.  

Många av de intervjuade har inte gjutit med skumbetong, men enligt Hedman skiljer 
sig tiden i gjutning inte nämnvärt mellan cellbetong och skumbetong, då båda 
produkterna pumpas vid större volymer. Han menar att problem finns vid pumpning 
av skumbetong då densiteten förändras. Det uppstår skillnader i densiteten då den 
transporteras in i pumpen jämfört med då betongen pumpas ut. Detta är något som 
måste tas hänsyn till vid proportioneringen. 
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Minsta gjutskikt för cellbetong är 50 mm enligt Lundberg som också tycker att 
gjutningar över 400 mm bör undvikas eftersom för stora temperaturer skulle uppstå 
under härdningen. Dessa temperaturer skulle skada plastkulorna i betongen. 

Uppdragsgivaren David Sjöberg anser att skumbetong inte bör gjutas i mindre skikt 
än 70 mm eftersom betongen då torkar ut istället för att härda. Maximal gjuthöjd 
begränsas av värmeutvecklingen. Hans Löfgren tycker att LECA-betong lämpar sig 
inte för mindre gjutningar då minsta skikthöjd för 12 – 20 mm lättklinkerkulor är 100 
– 120 mm. 

4.5.3 Utförande 

De flesta av de intervjuade personerna har blandat betongen själva, då gjutningen har 
omfattat mindre volymer. Pump används vid större gjutningar, men enligt Tobias 
Borg är det svårt att uppskatta åtgången eftersom cellbetongen har en tendens att 
självkomprimeras vid pumpning. Därför bör ett visst överskott medräknas.  

Lundberg anser att det vid gjutning är lämpligt att borra ca 20 millimeter djupa hål, 
där till exempel elrör placeras. Sedan fås gjuthöjden genom att rören kapas efter det 
att rätt höjd mätts ut med en planlaser. När cellbetongen är utlagd jämnas ytan genom 
att dra bort överskottsmassor med en u-balk. De efterarbeten som krävs beror på vad 
gjutningen avser. För industrigolv eller liknande gjuts ofta 50 mm betong ovanpå 
cellbetongen för att klara större laster, men vid mindre belastade ytor tycker 
Lundberg, Hedman och Fredriksson att avjämningsmassa räcker för att få en jämn yta.  

4.5.4 Användningsområden 

Vid intervjuer med Fredriksson, Borg och Olle Nyman visade det sig att cellbetongens 
främsta användningsområden är vid uppfyllning och utfyllning vid stambyten och 
badrumsrenoveringar då den passar bra till montering av värmegolv. Även vid 
bjälklagsutfyllning och i källargolv kan den användas, enligt Hedman.  

4.5.5 Fördelar och nackdelar 

Den främsta fördelen med cellbetongen är den goda värmeisoleringsförmågan, menar 
Fredriksson, Borg och Nyman i intervjuerna. Torktiden är enligt Borg och Lundberg 
kortare än för traditionell betong och Fredriksson hävdar även att ergonomin är god 
tack vare den lätta vikten. 

Nackdelarna med produkten är enligt Fredriksson den låga bärförmågan samt att 
plastkulorna kan sätta stopp i avlopp då verktyg och hjälpmedel rengörs. 

4.5.6 Prefabricerade element 

Lågenergihus tillverkas, enligt Lundberg, med U-värde på 0,16 W/(mK) med väggar 
som är 400 mm tjocka. Konstruktionerna är öppna, det finns alltså inget tätt skikt av 
plastfolie eller liknande, vilket gör att fukt som kommit in i konstruktionen trycks ut 
av ångtrycket inifrån. Endast på varma och fuktiga sommardagar går fuktvandringen 
åt motsatt håll, men det är så små mängder under korta tidsperioder att det inte medför 
problem. Detta är en detalj som många byggare i landet har missuppfattat.  
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5 Slutsats 
De frågeställningar som ställdes inför arbetet var  

1. Hur cellbetong står sig kostnadsmässigt mot de befintliga konkurrenterna på 
marknaden, 

2. Hur betongprodukterna skiljer sig åt i arbetsutförande, samt 

3. I vilka situationer respektive betongsort är att föredra. 

 

5.1 Kostnad 
Den första frågeställningen besvarades genom de diagram och de tabeller som togs 
fram under kapitlet 4 Resultat. Där syns tydligt att cellbetong kostar avsevärt mer än 
konkurrenterna, nästan tre gånger dyrare än skumbetong, och dubbelt så dyr som 
LECA-betong då samma U-värde eftersträvas. Vid samma tjocklek syns ännu större 
totalkostnadsskillnader. Priset för cellbetong är då fyra gånger skumbetongens, och tre 
gånger LECA-betongens motsvarigheter.  

Eftersom dessa kostnader till stor del beror på flytspacklet, har även alternativet 
undersökts då det inte uppstår behov av flytspackel. För både samma U-värde (569 
kr/m2) och samma totaltjocklek (300 kr/m2) blir priset för cellbetongen maximalt 42% 
dyrare än den billigaste konkurrenten (399 resp. 219 kr/m2). För samma tjocklek på 
konstruktionen (200 mm), är cellbetong likvärdigt LECA-betong. Så vid de tillfällen, 
då flytspackling inte görs, lämpar sig cellbetong bättre. Det bör nämnas att flyt-
spackling ändå bör göras för att uppnå erforderliga tryckhållfasthetsvärden. Dock tros 
cellbetongen snart ha utvecklats i den mån att tryckhållfastheten kommer att uppgå till 
10 MPa. 

Undersökningar har gjorts under arbetets gång för cellbetong, hur det skiljer sig 
angående flytspacklet. Där jämfördes kostnaden mellan att pumpa ut respektive 
blanda flytspackel i hink innan den hälls ut på ytan. Det visade sig att alternativet utan 
pump blev marginellt billigare, men då var inte bland annat grovstädning och 
eventuell slipning medräknat. Dessutom skulle detta medföra sämre arbetsmiljö med 
tunga lyft etc. samtidigt som det skulle ta betydligt längre tid då mindre mängder kan 
blandas åt gången, samt att en del tid går åt att transportera hinkarna. Med detta som 
grund gjordes ingen vidare fördjupning inom ämnet. 

En tanke fanns innan jämförelsen gjordes, att jämföra de tre produkterna som en 
bankfyllnad för en väg. Men efter intervjun med Ove Lundberg visade det sig vara 
olämpligt att gjuta cellbetong i grövre tjocklekar än 400 mm, eftersom härdnings-
temperaturen i betongen annars hade blivit för hög. Denna temperatur hade då förstört 
cellplasten. Dessutom visade sig cellbetongens volymkostnad vara nästan tre gånger 
så dyr som sina konkurrenters, vilket vid större volymer gör användandet orimligt för 
detta ändamål. Dock skall inte detta antagande sätta stopp för de studenter som vill 
fördjupa sig ytterligare inom området. 

Cellbetong tillverkas även som prefabricerade modulbyggnader där konsumenten gör 
en stor tidsvinst. Det påbörjades under arbetets gång, en jämförelse mellan att bygga 
en modulvilla och att bygga samma villa med LECA-block. Men eftersom det visade 
sig vara ett examensarbete i sig, avbröts detta. Däremot skulle detta kunna vara ett 
examensarbete för framtida studenter. 
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5.2 Arbetsutförande 
Betongprodukterna skiljer sig åt i arbetsutförande på så sätt att cellbetongen går 
snabbare att gjuta. Uppskattningsvis gjuts en m2 cellbetong, 200 mm tjockt, på tio 
minuter. 140 mm skumbetong och 60 mm C-bruk gjuts på ungefär elva minuter. 140 
mm LECA-betong med 60mm C-bruk läggs och gjuts på cirka tolv minuter. Den stora 
tidsskillnaden ligger dock i uttorkningstiden. Cellbetong kräver 81 dygn för 
fullständig uttorkning, medan C-bruket kräver 68 dygns uttorkning innan täta 
golvmattor eller liknande läggs, vilket gör att LECA- och skumbetongalternativen 
kräver längre uttorkningstider, se Bilaga 4 – Tider. 

Cellbetong kan pumpas men behöver inte slodas, vilket C-bruket måste göras för 
skumbetong och LECA-betong. Vid pumpning kan det dock vara svårt att uppskatta 
betongåtgången eftersom cellbetongen uppges ha tendenser att komprimeras. 
Produkten har även fått goda omdömen gällande ergonomin samt att den är lätt att 
korrigera vid fel. 

 

5.3 Användningsområden 
Produktens lätta vikt gör den lämplig vid renoveringsarbeten, där vikten är avgörande 
för underliggande konstruktioners bärighet. Av samma skäl är den passande vid 
volymgjutningar då till exempel rör och installationer ska gjutas in i ett bjälklag. På så 
vis kan pelare och balkar som håller upp bjälklaget anta lägre dimensioner för samma 
bjälklagshöjd.  

Även i trånga och svåråtkomliga utrymmen känns den som ett bra alternativ tack vare 
sin lättflytande form. Den goda isoleringsförmågan gör cellbetongen till ett bra 
alternativ vid till exempel igengjutningar av hål i väggar och golv där värmeisolering 
önskas.  

Med hänsyn till att produkten är lätt att skära och hacka i, kan det vara ett bra material 
för de tillfällen då schakt för vertikala rördragningar måste gjutas in. En läcka eller fel 
i schaktet hade då inte kostat lika mycket att åtgärda. Ett frågetecken för dessa 
tillfällen är cellbetongens kapacitet för ljudisolering mot till exempel tryckslag i 
vattenledningar, vilket gör att närmare undersökningar för hur bra ljudisolerare 
produkten är, kan vara ett tänkbart framtida examensarbete. 

Skumbetongens användningsområden har varit svåra att greppa, eftersom så få som 
intervjuades hade jobbat med produkten. De få svar som erhölls visade dock indika-
tioner på att produkten används främst som fyllnadsmaterial i vägbanker. Av vad 
författarna erfar, verkar det som att skumbetongen brukas i allt mindre utsträckning. 

LECA-betong kan både användas som murblock till exempel i väggar, samt läggas i 
form av lättklinkerkulor där ett cementskikt gjuts ovanpå för bland annat husgrunder. 
Dessutom, som tidigare nämnts, finns block med mellanliggande cellplastisolering 
vilket gör värmeisoleringsförmågan avsevärt bättre. Något som väcker en fundering 
hos författarna är om och, om inte, varför liknande cellbetongblock inte tillverkas för 
samma användningsområde som för LECA-block. Det är känt att modulbyggnader 
finns på marknaden, men det kan finnas en framtid även för cellbetong i blockform 
där bärigheten, som då har utvecklats, och cellplastisoleringen kan utgöra ett 
slagkraftigt alternativ. Detta, tillsammans med hur armeringsfrågan löses, är också 
något som kan vara ett tänkbart examensarbete i framtiden. 
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6 Diskussion 
Anledningen till att just detta arbete utfördes, var att en av författarna hade hört talas 
om produkten cellbetong under sommaren 2008. Då examensarbetet låg i start-
groparna, var detta ämnesområde ett av de tänkbara subjekt som var aktuella. 
Frågeställningen var ursprungligen hur cellbetongs hållfasthet och användnings-
områden skiljer sig från konkurrenternas.  

I december 2009 hölls ett möte med David Sjöberg på JIBA där det klargjordes att 
totalkostnaden var mest intressant från företagets sida, och att de produkter som är 
mest likartade var skumbetong och LECA-betong. I samband med träffen erhölls ett 
tekniskt datablad vari hållfasthetsegenskaper, densitet etc. var dokumenterade. Därför 
ändrade vårt arbete karaktär, och istället för att fokusera på hållfasthet, ställdes 
frågorna hur produkterna skiljer sig i arbetsutförande, i vilka situationer de är 
lämpligast att använda och, inte minst, hur cellbetong står sig kostnadsmässigt mot 
skumbetong och LECA-betong.  

Då arbetet påbörjades var antagandet att produkten var nytt på marknaden, så det kom 
som en överraskning att den har funnits sedan 1980 (om än i en annan form). 
Cellbetong har sällan nämnts, varken under skoltiden och i kurslitteraturen, vilket 
gjorde en redogörelse för ämnet intressant.  

Under arbetets gång har lärdomar gällande cellbetongens för- och nackdelar 
förvärvats, som förhoppningsvis kan vara till nytta för företag och studenter. Eftersom 
den största anledningen till att företag inte har använt produkten tidigare var bristen på 
information, hoppas vi att rapporten har bringat tips, idéer och kunskaper som kan 
ligga till grund för framtida val. 

Det som förvånade mest, var att flytspackel har sådan stor inverkan på cellbetongens 
totalkostnad. Att efterarbetena i princip utgör halva kostnaden kändes fel, men stämde 
enligt de uppgifter som erhållits. Undersökningar har gjorts under arbetets gång för 
cellbetong, hur det skiljer sig angående flytspacklet där kostnad mellan att pumpa ut 
respektive blanda själv (i hink) jämfördes. Det visade sig att alternativet utan pump 
blev marginellt billigare, men då var bland annat grovstädning och eventuell slipning 
inte medräknat. Just dessa omkostnader där pump, städning och andra hjälpmedel 
ingår i det höga pris som flytspackel som pumpas innebär. Dessutom skulle detta val 
medföra sämre arbetsmiljö med tunga lyft etc. samtidigt som det skulle ta betydligt 
längre tid då mindre mängder kan blandas åt gången, samt att en del tid går åt att 
transportera hinkarna. Tänkbar utveckling inom området kan vara att utveckla 
kostnadseffektivare efterarbeten.  

Något annat som inte stämde med vår tes, var att man kunde använda cellbetong som 
stomsystem (läs modulbyggnader). Då materialet vid okulär besiktning såg ut att vara 
sprött, uppstod många frågetecken gällande hur dessa företag har löst armering, hur 
stor tryckhållfasthet konstruktionen klarar samt hur vindlast tas. Då detta visade sig 
vara företagshemligheter, har inte fakta gällande detta kunnat fås, men studenter får 
gärna arbeta inom detta område framöver. 
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Bilaga 1 – Sammanställning av enkät 
Enkäten skickades ut till 200 företag varav 37 svarade. 

Fråga 1 – Känner ni till produkten (cellbetong) sedan tidigare? 
 

Ja Nej Totalt Bortfall 
32 3 35 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

91%

9%

Ja

Nej
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Fråga 2 – Om ja, i vilket sammanhang? Svara ej på denna fråga om 
du svarat nej på frågan ovan. 

På denna fråga kunde man fylla i mer än ett alternativ. 

Har arbetat 
med produkten 

Har hört, eller läst om, 
produkten 

Annat Totalt Bortfall

21 14 3 34 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annat 
1. Sålt produkten. 
2. Pumpar och säljer. 
3. Uppfyllnad under spackelyta i badrum. 

  

 

55%
37%

8%

Har arbetat med produkten

Har hört om, eller läst om, 
produkten

Annat



Bilaga 1 – Sammanställning av enkät 
 

3

Fråga 3 – Om ni har arbetat med produkten, hur var den att arbeta 
med? Ange på skala. 

I tabellen visas en skala på 1-5 där 1 är lågt/lite och 5 är högt/mycket. 

Skala 1 2 3 4 5 Medel 
Pris 3 3 7 7 0 2,90 
Hanterbarhet 8 10 2 0 0 1,70 
Produktionstid jämfört med andra produkter 5 8 5 2 0 2,20 
Grad av merarbete 9 4 4 2 0 1,95 
Rekommenderas 1 7 3 4 4 3,16 
 

Diagrammet visar endast medelvärdet. 
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jämfört med andra 

produkter

Grad av merarbete Rekommenderas
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Fråga 4 – Om ni hörts talas om produkten, men inte arbetat med 
den, vad beror det på? Välj flera vid behov. 
 

Risktagande (Inga tidigare erfarenheter) 4 
Produkten är för dyr 3 
Produkten verkar svårarbetad 0 
Produkten tar för lång tid att bearbeta 0 
Brist på information om produkten 12 
Annat 4 
Totalt 16 
Bortfall 21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annat 
1. Föredrar massiv konstruktion såsom siporex eller homogen betongvägg. 
2. Säljer den. 
3. Har ej haft behov av att använda en sådan produkt än. 
4. Finns ej tillgänglig att köpa. 

 

21%

16%

63%

Risktagande (Inga tidigare 
erfarenheter)

Produkten är för dyr

Produkten verkar svårarbetad

Produkten tar för lång tid att 
bearbeta

Brist på information om 
produkten
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Fråga 5 – Om ni skulle välja mellan följande betongprodukter utifrån 
arbetsutförande, vilken hade ni då föredragit? 
 

Cellbetong Skumbetong LECA-betong Totalt Bortfall 
15 4 12 31 6 
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39%

Cellbetong

Skumbetong

Lecabetong
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Fråga 6 – Varför jobbar ni helst med produkten ni angav i fråga 5? 
Ange flera vid behov. 
 

Gammal 
beprövad metod 

Billiggare än 
de övriga 

Enklare än 
de övriga 

Snabbare än 
de övriga 

Annat Totalt Bortfall

14 4 14 6 6 30 7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annat 
1. Nya produkters livslängder och långtidsverkan kan inte forceras fram i labb alltid, är 

därför alltid reserverad av det bombardemang av nya "revolutionerande" produkter 
som det alltid heter i marknadsföringen. 

2. Finns det tvoc mätning på EPS-betong? 
3. Man använder olika produkter för vilken typ av jobb & förutsättningar man har. 
4. Har inte provat skum eller LECA. 
5. Har bara jobbat med traditionell betong. 
6. Den är bra. 

  

 

32%

9%

32%

13%

14%

Gammal beprövad metod

Billigare än de övriga

Enklare än de övriga

Snabbare än de övriga

Annat
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Fråga 7 – Skulle ni kunna tänka er att arbeta med cellbetong i 
framtiden? 
 

Ja Nej Totalt Bortfall 
34 2 36 1 
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Fråga 8 – Om nej, varför inte? Välj flera vid behov. 
 

Har för lite kunskap 2 
Produkten är för dyr 0 
Produkten verkar vara avårarbetad 0 
Produkten tar för lång tid att bearbeta 0 
Misstänker att materialet är svårare att arbeta med än sina konkurrenter 1 
Annat 1 
Totalt 3 
Bortfall 34 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annat 
1. Vid stora volymer är det enklare att köpa färdigblandad fabriksbetong typ polybetong 

eller LECA-betong. 

  

 

67%

33%

Har för lite kunskap

Produkten är för dyr

Produkten verkar vara 
svårarbetad

Produkten tar för lång tid att 
bearbeta

Misstänker att materialet är 
svårare att arbeta med än sina 
konkurrenter
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Fråga 9 – Vilka fördelar/nackdela anser ni finnas hos produkten 
(cellbetong)? 
 

Fördelar 

1. Snabb att montera. 
2. Priset och vikten. 
3. Låg vikt. 
4. Ger en mycket lättare konstruktion, 

bättre ergonomi än traditionell 
betong. 

5. Vikt? / U-värde? 
6. Lätt att arbeta med och låg vikt. 
7. Bra/lättbearbetat, bättre än många 

andra varianter. 
8. Lätt och bra produkt. 
9. Lätt att arbeta med, lätt att bära, 

fyller bra. 
10. Lätt. 
11. Vikten. 
12. Ergonomisk. 
13. Vikt, torktid. 
14. Lätthanterlig. 
15. Lätt att hantera (vikt) snabb torktid 

ljudabsorberande och isolerande 
effekt. 

16. Lätt material. 
17. Låg egenvikt. 
18. Lätt, smidigt, kan användas i 

träbjälklag. 
19. Mycket enkel att arbeta med, få bra 

resultat. 
20. Vikten och Värmekonduktiviteten. 
21. Lätt och smidig. 
22. Lättjobbat. 
23. Isoleringsförmåga och lägre vikt. 
24. Den väger lite. 

 

 

Nackdelar 

1. Kondensbildning och merkostnad 
garantier. 

2. Tar längre tid än enskiktsgjutning. 
3. Ej prövat under längre period i 

verkligheten, allt som innehåller 
någon form av plaster åldras så att 
egenskaperna kan påverkas negativt 
på sikt. 

4. Har för lite erfarenhet av 
produkten. 

5. Vet ej riskerna för sjuka hus, tänk 
om detta ger problem som t.ex. 
bostadsområdet dalen. 

6. Har inte sätt någon. 
7. Cellplast kan sätta igen avlopp vid 

rengöring av verktyg mm. 
8. Dyr. 
9. Priset. 
10. ”Skitar ner”. 
11. Svårblandad. 
12. Måste lägga på minst 20 mm 

avjämningsmassa inom 72 timmar. 
13. Gäller att välja rätt konstruktion. 

Har begränsat användningsområde. 
14. Låg hållfasthet. 
15. Ganska dyrt, skulle användas mer, 

om priset ändrades. 
16. Lite dyr. 
17. Krävs skruvpump för att pumpa, 

hanteringen och appliceringen av 
cellplast i bilen. 

18. Dammig. 
19. Priset. 
20. Hållfastheten är dålig.
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Fråga 10 – Om vi skulle behöva göra djupare intervjuer angående 
cellbetong och ni är intresserade av detta, får ni gärna fylla i 
personuppgifter så vi vid behov kan kontakt er senare. Tack för 
visat intresse! 
 

15 stycken av de personer som deltog lämnade in namn, telefonnummer och e-postadress.  



Bilaga 2 – Intervjuer 
 

1 
 

Bilaga 2 – Intervjuer 

Sammanställning av information från David Sjöberg, 
Produktionschef på JIBA, 2009-12-08 till 2010-04-19. 
 
Detta är en sammanställning av den information som erhållits via telefon- och mailkontakt 
fortlöpande under hela projekttiden. 

Vad är ditt mål med projektet? 
- Jag skulle vilja få ut en totalkostnad för respektive produkt. Med totalkostnad innebär 
kostnaden för kunden för att få en jämn färdig yta, dvs. material-, arbetskostnader samt 
kostnader för efterarbeten. Även uttorkningstiden bör finnas med i jämförelsen. 

Hur bildas cellbetong? 
- Cellbetong bildas genom att man byter ut ballasten mot små cellplastkulor. 

Hur går en gjutning till med skumbetong? 
- Skumbetong gjuter man normalt i skikt om 70 – 1000 mm. Man lägger alltså ett skikt om 
100 mm, fyra dygn senare kan man gjuta på nästa skikt. Gjuter man mindre torkar betongen 
ut istället för att härda. Oftast används betongpump vid utläggning. 

Vilket material används för övergjutningen? 
- Som övergjutning på skum- och LECA-betong används ofta ett vanligt C-bruk i ett skikt på 
50 – 60 mm. Detta pumpas vanligen ut för att sedan slodas för att en jämn yta ska erhållas. 
Blir detta inte tillräckligt jämn flytspacklar man detta. Cellbetongen brukar flytspacklas med 
ett fiberspackel för att en jämn yta ska erhållas. 

Hur lång tid tar det att lägga produkterna? 
- Tider för att lägga ut skumbetong och cellbetong skiljer sig inte speciellt mycket från 
vanlig betong. Tiden för att lägga ut C-bruket är i princip samma som för 
självkompakterande betong då denna är lättflytande. Flytspackel har jag ingen aning om då 
vi inte utför sådana arbeten. 

Vad har ni för kostnader för respektive material? 
- Priset för att tillverka cellbetong är 1750 kr/m3 och 570 kr/m3 för skumbetong. Transport-
kostnaden är 150 kr/m3 oavsett material och vi lastar 8 m3 i en bil. 
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Sammanställning av telefonintervju med Johan Hedman, 
Produktchef Betong på Skanska Asfalt och Betong, 2010-04-07. 
 

1. a) I vilket/vilka sammanhang har företaget använt cellbetong och skumbetong? 
(t.ex. bjälklag, renovering, mm.) 
b) Har ni blandat betongen själv eller köpt via fabrik? 
c)På vilket sätt har betongen distribuerats? (t.ex. pump, kärra, mm.) 

SVAR: 
Tillverkar och säljer produkten för bjälklagsutfyllning men även i mark. Oftast 
används pump. Levererat ca 300 m3. 

2. Hur skiljde sig tiden mellan gjutning av cellbetong jämfört med skumbetong? 

SVAR:  
Skillnaden i gjutningen är inte speciellt stor eftersom mana använder pump vid 
gjutning av både skumbetong och cellbetong. Problemet med att pumpa skumbetong 
är att densiteten förändras, en densitet när den går in i pumpen och en annan när den 
går ut. 

3. Var ligger tidsskillnaden? 

SVAR:  
Enligt Johan finns ingen tidsskillnad då man använder pump vid båda produkterna 
samt att båda produkterna måste spacklas efter gjutning. 
 

4. a) Hur skiljde sig arbetsutförandet åt mellan gjutning av cellbetong jämfört med 
skumbetong? 
b) Vad är det som skiljer i arbetsutförandet? 

SVAR:  
Den stora skillnaden är att när man gjuter stora volymer blandar man i skummet i 
skumbetong på arbetsplatsen. 
 

5. Finns det extramoment att ta hänsyn till gällande cellbetong som man slipper om 
man använder skumbetong eller vice versa? (t.ex. övergjutning, jämnhet på yta, 
mm.) 

SVAR:  
Båda betongprodukterna måste spacklas. 
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6. Hur skiljde sig priset mellan de båda produkterna? 
(t.ex. 1m3 cellbetong mot 1 m3 skumbetong?) 

SVAR:  
Priset skiljer inte speciellt mycket när det är mindre volymer som ska gjutas. Över 100 
m3 blir skumbetongen lönsam. 
 

7. Var ligger merkostnaden/vinsten? 

SVAR:  
Vinsten ligger oftast i att få så lite reklamation som möjligt. Reklamation av 
skumbetong blir oftast dyrast. 

8. Vilka för- och nackdelar finns med cellbetong och skumbetong enligt er 
erfarenhet? 

SVAR:  
Fördelarna med cellbetong är att den är mycket mer stabil, den är mer homogen. 
Skumbetong är känsligare och det blir mer separation. 
 

9. Övriga synpunkter, tankar eller erfarenheter? 

SVAR: 
Tror produkten kommer att utvecklas och användas mer i framtiden. 
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Sammanställning av telefonintervju med Nicklas Fredriksson, 
Platschef på Byggnadsfirma G Insulander AB, 2010-04-07. 
 

1. a) I vilket/vilka sammanhang har företaget använt cellbetong och skumbetong? 
(t.ex. bjälklag, renovering, mm.) 
b) Har ni blandat betongen själv eller köpt via fabrik? 
c)På vilket sätt har betongen distribuerats? (t.ex. pump, kärra, mm.) 

SVAR: 
Har använt produkten i samband med stambyte till utfyllnad. De blandar själv då de 
endast behöver små volymer åt gången och att den är lätt att blanda. Har dock 
pumpat en gång en lite större volym för renovering av en hel lägenhet. 

2. Hur skiljde sig tiden mellan gjutning av cellbetong jämfört med skumbetong? 

SVAR:  
Han har aldrig arbetat med skumbetong. Anser att det går fort att arbeta med 
cellbetong då man blandar och jobbar med en relativt stor volym i förhållande till en 
kort tid.  

3. Var ligger tidsskillnaden? 

SVAR:  
Nicklas tycker det är svårt att sätta en generell tidskillnad. 
 

4. a) Hur skiljde sig arbetsutförandet åt mellan gjutning av cellbetong jämfört med 
skumbetong? 
b) Vad är det som skiljer i arbetsutförandet? 

SVAR:  
Nicklas har aldrig arbetat med skumbetong men tycker att cellbetongen stänker 
mindre vid arbetsutförandet än vid gjutning med lättklinkerkulor.  
 

5. Finns det extramoment att ta hänsyn till gällande cellbetong som man slipper om 
man använder skumbetong eller vice versa? (t.ex. övergjutning, jämnhet på yta, 
mm.) 

SVAR:  
Armerat flytspackel måste användas för att få en jämn yta. 

6. Hur skiljde sig priset mellan de båda produkterna? 
(t.ex. 1m3 cellbetong mot 1 m3 skumbetong?) 

SVAR:  
Priset är svårt att säga något om då han aldrig har arbetat med skumbetong, han 
tycker det är svårt att avgöra om det skiljer i pris mellan LECA och cellbetong. 
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7. Var ligger merkostnaden/vinsten? 

SVAR:  
Han anser att vinsten ligger i att den är så smidig att arbeta med och att det går fort. 
Även städning påverkar vinsten då det inte stänker och flyter ut speciellt mycket vid 
arbetsutförandet. 

8. Vilka för- och nackdelar finns med cellbetong och skumbetong enligt er 
erfarenhet? 

SVAR:  
Den stora nackdelen han ser med cellbetong är att plastkulorna kan sätta stopp i 
avloppet. Fördelarna är själklart isoleringsförmågan samt att värmegolvsmontering 
är enkelt. Det är även lätt att bära (ergonomiskt) samt att ändra om man gör fel, då 
man enkelt kan skära eller hacka bort det som blev fel. 

9. Övriga synpunkter, tankar eller erfarenheter? 

SVAR: 
Det är godkänt material ur brandsynpunkt. 
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Sammanställning av telefonintervju med Olle Nyman, Hantverkare 
på Leyma Bygg AB, 2010-04-07. 
 

1. a) I vilket/vilka sammanhang har företaget använt cellbetong och skumbetong? 
(t.ex. bjälklag, renovering, mm.) 
b) Har ni blandat betongen själv eller köpt via fabrik? 
c)På vilket sätt har betongen distribuerats? (t.ex. pump, kärra, mm.) 

SVAR: 
Används oftast i källargolv som utfyllnad eller uppfyllnad. Produkten passar utmärkt 
till värmegolv. Fäster bra och är lätt att arbeta med. Blandar betongen själv då det 
rör sig mest av mindre volymer. 

2. Hur skiljde sig tiden mellan gjutning av cellbetong jämfört med skumbetong? 

SVAR:  
Olle har inte arbetat med skumbetong. inte heller mycket med LECA. 

3. Var ligger tidsskillnaden? 

SVAR:  
Han anser att det inte finns någon tidsskillnad. 

 
4. a) Hur skiljde sig arbetsutförandet åt mellan gjutning av cellbetong jämfört med 

skumbetong? 
b) Vad är det som skiljer i arbetsutförandet? 

SVAR:  
Olle kan inte svara på denna fråga då han ej arbetat med skumbetong. 
 

5. Finns det extramoment att ta hänsyn till gällande cellbetong som man slipper om 
man använder skumbetong eller vice versa? (t.ex. övergjutning, jämnhet på yta, 
mm.) 

SVAR:  
I arbetena då han använt sig av cellbetong har det inte behövts några extra åtgärder 
eftersom han river det jämt sedan.  

6. Hur skiljde sig priset mellan de båda produkterna? 
(t.ex. 1m3 cellbetong mot 1 m3 skumbetong?) 

SVAR:  
Priset mellan produkterna vet han inte riktigt då han inte arbetat med skumbetong. 
Det är ett litet företag så han ”tar” det han har hemma, har man lättklinkerkulor 
hemma tar man dem, har man cellbetong hemma tar man det. 
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7. Var ligger merkostnaden/vinsten? 

SVAR:  
Olle har inget svar på denna fråga. 

8. Vilka för- och nackdelar finns med cellbetong och skumbetong enligt er 
erfarenhet? 

SVAR:  
Olle har inget svar på denna fråga. 

9. Övriga synpunkter, tankar eller erfarenheter? 

SVAR: 
Det han tycker är mest intressant med produkten är isoleringsvärdet. 
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Sammanställning av telefonintervju med Tobias Borg, Hantverkare 
på Bohag Bygg AB, 2010-04-08. 
 

1. a) I vilket/vilka sammanhang har företaget använt cellbetong och skumbetong? 
(t.ex. bjälklag, renovering, mm.) 
b) Har ni blandat betongen själv eller köpt via fabrik? 
c)På vilket sätt har betongen distribuerats? (t.ex. pump, kärra, mm.) 

SVAR: 
Har används framförallt i bjälklag och vid badrumsrenoveringar. Tobias har ej 
arbetat med skumbetong. Betongen har han både blandat själv och köpt på fabrik då 
det är beroende av volym. När man köpt betongen på fabrik har man använt sig av 
pump annars har det blandats av säckar på arbetsplatsen. 

2. Hur skiljde sig tiden mellan gjutning av cellbetong jämfört med skumbetong? 

SVAR:  
Tobias har aldrig använt skumbetong. 

3. Var ligger tidsskillnaden? 

SVAR:  
Han har inget svar. 

4. a) Hur skiljde sig arbetsutförandet åt mellan gjutning av cellbetong jämfört med 
skumbetong? 
b) Vad är det som skiljer i arbetsutförandet? 

SVAR:  
Han har inget svar.  
 

5. Finns det extramoment att ta hänsyn till gällande cellbetong som man slipper om 
man använder skumbetong eller vice versa? (t.ex. övergjutning, jämnhet på yta, 
mm.) 

SVAR:  
Det krävs en flytspackling för att uppnå hållfastighet och jämn yta när man gjuter med 
cellbetong. 

6. Hur skiljde sig priset mellan de båda produkterna? 
(t.ex. 1m3 cellbetong mot 1 m3 skumbetong?) 

SVAR:  
Tobias har inget svar. 
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7. Var ligger merkostnaden/vinsten? 

SVAR:  
Torktiden är kort. 

8. Vilka för- och nackdelar finns med cellbetong och skumbetong enligt er 
erfarenhet? 

SVAR:  
Torktiden är kort samt god isolerförmåga, t.ex. där det finns risk för köldbryggor. 

9. Övriga synpunkter, tankar eller erfarenheter? 

SVAR: 
Vi har upplevt att det är svårt att uppskatta åtgången är man gjuter med pumpbil, 
eftersom cellbetongen har en tendens att komprimera sig vid själva pumpningen. 

  



Bilaga 2 – Intervjuer 
 

10 
 

Sammanställning av telefonintervju med Ove Lundberg, 
Byggtekniker på Cellbetong Sverige, 2010-04-09. 
 
Hur länge har du jobbat med produkten? 
‐  Jag har jobbat med cellbetong sedan 1980, men först fungerade det inte som vi hade tänkt 
oss. EPS-kulorna klumpade ihop sig när vi göt. Men 1992-1993 togs det fram en lösning där 
EPS-kulorna besprutades med en patenterad vätska som gör att kulorna inte ”flyter” och att 
det blir en homogen massa. 

Hur går en gjutning till? 
‐ Vi brukar borra två centimeter djupa hål med ett 16 millimeters borr, där vi sätter elrör. 
Sedan fås gjuthöjden genom att rören klipps efter det att rätt höjd mätts ut med en bygglaser. 
När cellbetongen är utlagd jämnas ytan genom att dra bort överskottsmassor med en u-balk.  

 Vilka efterarbeten krävs efter gjutning? 
‐ Det beror på vad gjutningen avser. Är det tänkt för industrigolv eller liknande gjuts ofta 50 
mm betong ovanpå cellbetongen för att klara större laster, medan man klarar sig med 
byggspackel eller avjämningsmassa vid mindre belastade ytor.  

Hur lång uttorkningstid krävs? 
‐ Det är samma uttorkningstid som för vanlig betong, 28 dygn vid 85 % relativ fuktighet. 
Cellbetongen är gångbar och kan spacklas efter 12-15 timmar vid vanlig gjutning. Men tätar 
man betongytan för snabbt uppstår problem på grund av det överskottsvatten som finns i 
betongen. Detta vatten kommer stiga i cellbetongen, genom kapillärt undertryck (sug), och 
lägga sig under spacklet. Väntar man däremot för länge med att täta betongen kommer 
överskottsvattnet sjunka till botten vilket gör att betongen spricker.  

Vid ombyggnationer och renoveringar används lägre vattencementtal som 0,30 eller 0,35 
eftersom det ger kortare härdningstid och snabbare arbetsutförande. Vct=0,30 är precis så 
stora proportioner mellan vatten och cement som krävs för att cementet ska brinna. Används 
vct=0,35 finns ett visst vattenöverskott, men det är så litet att det inte skadar konstruktionen 
senare och det är mindre risk att betongen spricker än för 0,30. Om man använder dessa 
vattencementtal kan man spackla ytan redan efter någon timma. 

Vilka krav ställs på cementet? 
‐ Det finns inga speciella krav på cementet, det är vanligt byggcement som används vid 
gjutning. Däremot kräver finare mald cement mer vatten och härdningen går dessutom 
snabbare än för grövre cement. Vid snabbare härdning utvecklas mer värme, vilket är till en 
nackdel för cellplastkulorna som skadas om värmen blir för hög i betongen. 

Finns det möjlighet att prefabricera cellbetong? 
‐ Nya lågenergihus har precis börjat levererats. Dessa hus har lyckats få ett u-värde på 0,16 
W/(mK) med väggar som är 400 mm. Ett provhus har byggts i Skellefteå där 150 m2 har 
värmts upp med ett bilbatteri. 

Konstruktionerna är öppna, det finns alltså inget tätt skikt av plastfolie eller liknande, vilket 
gör att fukt som kommit in i konstruktionen trycks ut av ångtrycket inifrån. Endast på varma 
och fuktiga sommardagar går fuktvandringen åt motsatt håll, men det är så små mängder 
under korta tidsperioder att det inte medför problem. Detta är en detalj som många byggare i 
landet har missuppfattat. 
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Sammanställning av telefonintervju med Hans Löfgren, 
Produktsäljare och specialist på Weber/Maxit, 2010-04-09. 
 
Denna intervju gjordes för att få kunskap om gjutning med lös lättklinker samt kostnader för 
detta. 

Hur går en gjutning till? 
‐ Först måste man utreda vad som ska fyllas. Därefter finns en rad olika parametrar att ta 
hänsyn till oavsett vilken kornfraktion man ska använda på lättklinkern. Det måste vara rätt 
fraktion då lättklinkern ska ”låsa” mot varandra. Om man använder den vanligaste 
sorteringen, 12-20 mm, bör minsta tjocklek vara 100-120 mm för att just materialet ska 
”låsa” sig, rekommendationen är 200 mm. Ibland avgör den befintliga rumshöjden vilken 
tjocklek man kan använda. 

När man har bestämt vad som ska fyllas utreder man hur stor volym som ska uppfyllas. 
Kommer man upp i volymer över 40 m3 levereras lättklinkern på blåsbil och en blåslossning 
sker. Blåslossning innebär att man blåser ut kulorna över den yta som ska fyllas, därefter 
jämnas denna av för övergjutning. Om volymen är mindre än 40 m3 levereras kulorna i 
storsäckar om 1,75 m3 och läggs ut för hand. Oftast skärs säcken sönder och kulorna rinner 
ut och därefter jämnas ytan för övergjutning. 

Är lös lättklinker ett bra isoleringsmaterial? 
‐ Lös lättklinker är ett mycket bra material för isolering i och med sin låga densitet i detta 
sammanhang. Densiteten ligger på 300 kg/m3. Lambdavärdet ligger på 0,110 W/(mK). Desto 
större sortering du fyller med desto lägre lambdavärde får du. Värt att nämna är också att 
materialet är en bra kapillärbrytare. Produkten är utmärkt att använda vid gjutning av en 
platta på mark då den både är kapillärbrytande och värmeisolerande. 

Vad är kostnaden för lös lättklinker? 
‐ Kostnaden för lös lättklinker är väldigt beroende av frakten. Priserna varierar från 390 
kr/m3 till 1505 kr för en storsäck, som innehåller 1,75 m3. Priser är i detta fall för sorteringen 
12-20 mm. 

Priser med ”blåsbil” för 120 m3 ligger på 390 kr/m3 inkl. frakt medan 40 m3 kostar 453 kr/m3 
inkl. frakt. Till denna kostnad tillkommer avgift för blåslossningsutrustning på 46 kr/m3. 

Kostnaden för en storsäck ligger på 1505 kr. Frakten tillkommer på 265 kr då den levereras 
på en byggpall av värde 65 kr samt en transportkostnad till Jönköping på 200 kr. Detta pris 
blir något lägre vid större leveranser. 

Hur lång tid tar det att lägga ut lättklinkerkulorna? 
‐ Uppskattningsvis tar det ca en timme för två man att blåslossa 40 m3 respektive 3 timmar 
på 120 m3. Det tar lite längre tid att lägga ut då tjockleken är mindre. 

Manuell utläggning av storsäckar är svårt att uppskatta då det beror på hur stor vana 
arbetarna har som lägger ut det. Uppskattningsvis skulle det ta dubbelt så lång tid som att 
blåsa ut det. 
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Bilaga 3 – Prislista, 2010-04-22 

Material- och fraktkostnad 
Alla kostnader är angivna inklusive fasta kostnader samt exklusive moms. 

Produkt Pris Enhet Leverantör Not. 
Cellbetong 1900 kr/m3 JIBA Inkl. frakt. 
Skumbetong 720 kr/m3 JIBA Inkl. frakt. 
Lättklinkerkulor 1012 kr/m3 Weber/maxit Inkl. frakt. 
C-Bruk (avjämning) 830 kr/m3 JIBA Inkl. frakt. 
Flytspackel 252 kr/m2 Medelvärde av offerter från 

golvläggningsföretag1. 
Inkl. primer 
och frakt. 

Fiberduk 10,50 kr/m2 Medelvärde av priser från 
olika byggvarubutiker2. 

 

Armering 20,50 kr/m2 Medelvärde av priser från 
olika leverantörer3. 

Exkl. frakt. 

Armering (frakt) 140 kr BE Group 0-10 kg 
Armering (frakt) 180 kr BE Group 10-20 kg 
Armering (frakt) 260 kr BE Group 20-100 kg 
Armering (frakt) 370 kr BE Group 100-250 kg 
 

Arbetskostnad 
Alla kostnader är angivna inklusive arbetsledning och fasta kostnader samt exklusive moms. 

Arbete Pris Enhet Företag Not. 
Utläggning 
av produkter 

375 kr/tim Medelvärde från 
byggföretag4. 

Inkl. standardverktyg. 

Flytspackling 170 kr/m2 Medelvärde av offerter från 
golvläggningsföretag. 

Inkl. grovstädning och 
nödvändiga hjälpmedel. 

 

Hjälpmedel 
Hjälpmedel Pris Enhet Företag Not. 
Betongpump 4000 kr JIBA Fast kostnad, 

pumpning <25 m3. 
Planlaser 444 kr/byggdag Medelvärde från leverantörer5.  
Sloda 90 kr/byggdag Ramirent  
 
                                                 
1 Flytteknik i Skåne AB, Jubels Golv AB, Miljöhallen Golv AB, BBM Ängelholm, Makasi Golv, JIGAB och 
Grönlunds Golv. 
2 Byggmax, K-Rauta, Beijerbygg, Woody Bygghandel och Optimera. 
3 Tibnor och BE Group. 
4 Jiba, Peab Byggservice, Rockab Bygg, Byggmästar’n i Skåne AB och RM Mur & Kakelservice. 
5 Ramirent och Cramo. 
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Bilaga 4 – Tider 

Utläggningstider 
 Följande tider är hämtade från sektionsfakta och är interpolerade i de fall där det behövts. 
Den totala ytan är 50 m2. 

Material Tjocklek (mm) Tid Enhet Totalt Enhet 
Cellbetong 260 0,20 (tim/m2) 10 Tim 
Cellbetong 180 0,14 (tim/m2) 7 Tim 
Skumbetong 300 0,24 (tim/m2) 12 Tim 
Skumbetong 140 0,12 (tim/m2) 6 Tim 
Lättklinkerkulor 270 0,14 (tim/m2) 7 Tim 
Lättklinkerkulor 140 0,07 (tim/m2) 3,5 Tim 
Flytspackel 20 - - 81 Tim 
Fiberduk - 0,03 (tim/m2) 1,5 Tim 
Armering - 0,04 (tim/m2) 2 Tim 
C-Bruk 60 0,06 (tim/m2) 3 Tim 
 

Uttorkningstider 
Dessa tider är beräknade med hjälp av Betongtorkning – lathund2. Uttorkning sker till RF 85 
% där vi räknat med en enkelsidig uttorkning samt en torkmiljö på 18 °C och RF 70 %. 
Uttorkningen beräknas genom att man multiplicerar alla faktorerna. 

Faktor: 
Material vct 1 2 3 4 5 Uttorkning (dygn) 
260 
Cellbetong 0,35 40 1,25 1,85 1,1 1,0 102 
180 
Cellbetong 0,35 40 1,00 1,85 1,1 1,0 81 
300 
Skumbetong 0,503 90 1,70 2,30 1,1 1,0 387 
140 
Skumbetong 0,503 90 0,75 2,30 1,1 1,0 171 
60 
C-Bruk 0,50 90 0,30 2,30 1,1 1,0 68 
180 
Std. Betong 0,50 90 1,00 2,30 1,1 1,0 228 

 

 
                                                 
1 Offert från företag 
2 Bilaga 7 i Formelsamling Tabeller Fukt 2005-10-26, Ingenjörshögskolan i Jönköping 
3 Sluringen har vct = 0,4. Även skummet innehåller vatten. Antar då ett vct på 0,5. 
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Bilaga 5 – U-värdesberäkningar 

Cellbetong – Tjocklek 280 mm 
Beräkning av U-värde 
Homogena konstruktioner 
              

Skikt Material d λdekl Δλw λber R = d/λber 
    m W/m°C W/m°C W/m°C m2°C/W 
              

0 - 1 Flytspackel 0,020     1,700 0,012 
          

1 - 2 Cellbetong 0,260   0,103 2,524 
              

2 - 3             
          

3 - 4         
              

4 - 5             
          

5 - 6         
              

6 - 7       
              

7 - 8             
              

8 - 9             

RT =   
Korrektion av U-värde   2,536 
ΔUg =   ΔU" =   ΔRw =   

            
ΔUf =     RT =   

        2,536 

ΔUr =     
Uber = 1 

/RT   
        0,394 
ΣΔU =     ΣΔU =   
        

Ukorr =   
  0,394 
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Cellbetong – Tjocklek 200 mm 
Beräkning av U-värde 
Homogena konstruktioner 
              

Skikt Material d λdekl Δλw λber R = d/λber 
    m W/m°C W/m°C W/m°C m2°C/W 
              

0 - 1 Flytspackel 0,020     1,700 0,012 
          

1 - 2 Cellbetong 0,180   0,103 1,748 
              

2 - 3             
          

3 - 4         
              

4 - 5             
          

5 - 6         
              

6 - 7             
              

7 - 8             
              

8 - 9             

RT =   
Korrektion av U-värde   1,759 
ΔUg =   ΔU" =   ΔRw =   

            

ΔUf =     RT =   
        1,759 

ΔUr =     
Uber = 1 

/RT   
        0,568 
ΣΔU =     ΣΔU =   
        

Ukorr =   
  0,568 
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Skumbetong – Tjocklek 360 mm 
Beräkning av U-värde 
Homogena konstruktioner 
              

Skikt Material d λdekl Δλw λber R = d/λber 
    m W/m°C W/m°C W/m°C m2°C/W 
              

0 - 1 C-bruk 0,060     1,700 0,035 
          

1 - 2 Skumbetong 0,300   0,120 2,500 
              

2 - 3             
          

3 - 4         
              

4 - 5             
          

5 - 6         
              

6 - 7             
              

7 - 8             
              

8 - 9             

RT =   
Korrektion av U-värde   2,535 
ΔUg =   ΔU" =   ΔRw =   

            

ΔUf =     RT =   
        2,535 

ΔUr =     
Uber = 1 

/RT   
        0,394 
ΣΔU =     ΣΔU =   
        

Ukorr =   
  0,394 
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Skumbetong – Tjocklek 200 mm 
Beräkning av U-värde 
Homogena konstruktioner 
              

Skikt Material d λdekl Δλw λber R = d/λber 
    m W/m°C W/m°C W/m°C m2°C/W 
              

0 - 1 C-bruk 0,060     1,700 0,035 
          

1 - 2 Skumbetong 0,140   0,120 1,167 
              

2 - 3             
          

3 - 4         
              

4 - 5             
          

5 - 6         
              

6 - 7             
              

7 - 8             
              

8 - 9             

RT =   
Korrektion av U-värde   1,202 
ΔUg =   ΔU" =   ΔRw =   

            

ΔUf =     RT =   
        1,202 

ΔUr =     
Uber = 1 

/RT   
        0,832 
ΣΔU =     ΣΔU =   
        

Ukorr =   
  0,832 
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LECA-betong – Tjocklek 330 mm 
Beräkning av U-värde 
Homogena konstruktioner 
              

Skikt Material d λdekl Δλw λber R = d/λber 
    m W/m°C W/m°C W/m°C m2°C/W 
              

0 - 1 C-bruk 0,060     1,700 0,035 
          

1 - 2 Lecakulor 0,270   0,110 2,455 
              

2 - 3             
          

3 - 4         
              

4 - 5             
          

5 - 6         
              

6 - 7             
              

7 - 8             
              

8 - 9             

RT =   
Korrektion av U-värde   2,490 
ΔUg =   ΔU" =   ΔRw =   

            

ΔUf =     RT =   
        2,490 

ΔUr =     
Uber = 1 

/RT   
        0,402 
ΣΔU =     ΣΔU =   

        

Ukorr =   
  0,402 

 
  



Bilaga 5 – U-värdesberäkningar 
 

6 
 

LECA-betong – Tjocklek 200 mm 
Beräkning av U-värde 
Homogena konstruktioner 
              

Skikt Material d λdekl Δλw λber R = d/λber 
    m W/m°C W/m°C W/m°C m2°C/W 
              

0 - 1 C-bruk 0,060     1,700 0,035 
          

1 - 2 Lecakulor 0,140   0,110 1,273 
              

2 - 3             
          

3 - 4         
              

4 - 5             
          

5 - 6         
              

6 - 7             
              

7 - 8             
              

8 - 9             

RT =   
Korrektion av U-värde   1,308 
ΔUg =   ΔU" =   ΔRw =   

            

ΔUf =     RT =   
        1,308 

ΔUr =     
Uber = 1 

/RT   
        0,765 
ΣΔU =     ΣΔU =   

        

Ukorr =   
  0,765 

 

 

Sammanställning 
Material U-värde 
Cellbetong – Tjocklek 280 mm 0,394 
Cellbetong – Tjocklek 200 mm 0,568 
Skumbetong – Tjocklek 360 mm 0,394 
Skumbetong – Tjocklek 200 mm 0,832 
LECA-betong – Tjocklek 330 mm 0,402 
LECA-betong – Tjocklek 200 mm 0,765 
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