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Förord 
3D-utskriven betong är en intressant och relativt ny teknik som kan komma att vinna terräng 
inom byggbranschen. I detta pilotprojekt har 3D-utskriven betong kombinerats med 
konventionell betong med pelare som huvudsakliga tillämpning. Projektet är ett samverkans-
projekt mellan KTH, LTU, Betongindustri och ConcretePrint. Det har finansierats av Formas 
genom en utlösning från det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment samt 
egeninsatser. 
 
Jag vill varmt tacka Formas för finansiellt stöd samt professor Mats Emborg, LTU & 
Betongindustri, tekn. dr. Jonas Carlswärd, Betongindustri, och Tobias v. Haslingen, 
ConcretePrint, för ett mycket gott samarbete. I anslutning till projektet har två examensarbeten 
på kandidatnivå vid KTH genomförts. Jag vill här tacka studenterna Sergi Boned Ferrer, Ilonas 
Shabo och Jaweed Hossein för engagemang och väl genomförda experimentella försök i 
samarbete med i första hand ConcretePrint och Betongindustri. 
 
Stockholm i maj 2022 
 
Johan Silfwerbrand 
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Sammanfattning 
Det vanligaste sättet att producera bropelare är att bygga en form och fylla den med betong. 
Formbyggandet tar tid och även om formvirket eller stålformen kan återanvändas några få resp. 
många gånger handlar det ändå om ökade materialkostnader. I detta pilotprojekt har vi 
undersökt ifall formen istället kan skapas med en 3D-skrivare. Formen blir då en del av en 
samverkanspelare och kan bidra till såväl bärförmåga som beständighet. Om man använder 
självkompakterande betong (SKB) för den igjutna betongen kombinerar man två effektiva 
tekniker, 3D-utskriven betong (3DP) och SKB. Två lovande examensarbeten har genomförts 
vid KTH i samverkan med LTU och företagen ConcretePrint och Betongindustri. 

En litteraturgenomgång visar att antalet uppsatser inom detta smala fält är litet. Ett par uppsatser 
handlar om de estetiska möjligheter som 3D-utskrifter ger. I en artikel från 2021 visar sex 
kinesiska forskare med stöd av försök med cylindriska, 3D-utskrivna betongformar som fyllts 
med betong att det går att nå samma bärförmåga för en samverkanspelare av denna typ som 
motsvarande homogena betongpelare. 

Det första examensarbetet genomfördes under våren 2021 vid KTH. Det innehöll fyra, närmast 
väggliknade, provkroppar med rektangulärt tvärsnitt och höjden 1,08 m. Två av de 3D-
utskrivna formarna fylldes med konventionell betong C40/50 och de andra två med SKB. Såväl 
utskrift som igjutning fungerade väl och formarna höll utan att vare sig spricka eller läcka. 
Kärnor borrades ut och bl.a. uppmättes en vidhäftning mellan betongform och betong på nästan 
1 MPa vilket är ungefär den nivå man brukar erhålla i fält mellan betong och betong. 

Det andra examensarbetet genomfördes under hösten 2021, denna gång med cylindriska pelare. 
Huvudfrågan var om huruvida de utskrivna formarna skulle stå emot formtrycket från igjuten 
SKB. Höjden var 2,4 m och inte heller denna gång uppstod några skador, sprickor eller läckage 
p.g.a. formtrycket. 

Huvudslutsatsen från pilotstudien är att tekniken verkar lovande och att det är angeläget att gå 
vidare med ytterligare försök. Dessa bör innehålla belastningsförsök och försök för att utröna 
den 3D-utskrivan formens förmåga att skydda pelarens armering från korrosion. 
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Summary 
The most frequent method to produce bridge columns is to erect a form and fill it with concrete. 
The construction of formwork is time-consuming and despite possibilities to reuse the wooden 
or steel formwork a small or large number of times, respectively, there are always increased 
material costs. In this pilot research project, we have investigated the possibilities to instead 
create permanent or lost formwork by using 3D concrete printers. The formwork will then 
constitute a part of a composite column and contribute to both the load-carrying capacity and 
durability. If Self Compacting Concrete (SCC) is used for the interior concrete, two efficient 
technologies will be combined, 3D-printed (3DP) concrete and SCC. Two promising BSc thesis 
works have been conducted at KTH The Royal Institute of Technology in co-operation with 
Luleå Technical University (LTU) and the companies ConcretePrint and Betongindustri. 

A literature review shows that the number of publications within this narrow research field is 
small. A couple of scientific journal papers deals with the aesthetical possibilities that the 3D-
printing procedures provide. In a journal paper from 2021, six Chinese researchers summarize 
tests on cylindrical 3DP concrete forms filled with concrete. Based on the research outcome, 
they show that such a composite column is able to develop as high load-carrying capacity as 
corresponding homogeneous concrete column.   

The first BSc thesis work was carried out during the spring 2021 at KTH. It covered four, almost 
wall-shaped, specimens with rectangular cross-section and the height 1,08 m. Two of the 3DP 
forms were filled with conventional concrete C40/50 and two other ones with SCC. Both 3DP 
and casting worked well and the forms sustained the casting without any cracking or leakage. 
Cores were drilled out of the specimens and among other measurements a bond strength 
between form and interior concrete of almost 1 MPa was obtained. This is of the same 
magnitude that usually is obtained between concrete and concrete in the field. 

The second BSc thesis work was carried out during the autumn 2021, this time with cylindrical 
columns. The main research question was if the 3DP concrete forms would withstand the 
formwork pressure from the interior SCC. The height was 2,4 m and nor at this occasion there 
were any damages, cracks or leakage due to the formwork pressure. 

The main conclusion form the pilot study is that the technology seems promising and that it is 
urgent to continue with further tests. These tests ought to contain loading tests and experiments 
to investigate the ability of the 3DP concrete formwork to protect the reinforcement in the 
interior concrete from corrosion. 

. 
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Inledning 
Bropelare är nästan alltid gjutna i betong. Det gäller såväl betong- som stål-, trä- och 
samverkansbroar. Kraven på en bropelare är höga; de handlar om krav på dels den färdiga 
pelaren (bärförmåga, stadga, beständighet, estetik), dels produktionen (gjutbarhet, ekonomi, 
klimatavtryck, arbetsmiljö). Traditionellt gjuter man betongpelare i en temporär form av stål 
eller trä. Att dimensionera, bygga och riva formen tar tid och formbyggnaden utgör en avsevärd 
del av den totala byggkostnaden för allt betongbyggande. Formkonstruktionerna projekteras 
inte med samma höga säkerhet som broarna och byggfelen är inte helt ovanliga varför formras 
inträffar årligen i vårt land. Formras är allvarliga och kan i värsta fall leda till personskador och 
t.o.m. dödsfall. Formras leder alltid till förlängd byggtid, ökade kostnader och ökade 
klimatavtryck eftersom återställandet kräver ny betong och därmed mer cement och mer 
koldioxidutsläpp. Vid sidan av den konventionella metoden med formbyggande finns mer 
rationella metoder som gjutning med klätterform och glidformsgjutning. Dessa används dock 
relativt sällan. 

Vidare är den samhällsekonomiska belastningen vid byggande av broar vid befintliga 
vägsträckor oftast stor. Vägbanor stängs av, trafiken måste dras om. Ofta byggs temporära 
vägsträckor för att ge plats för byggnationen. Skulle man genom ny teknik kunna påskynda 
processen och t.ex. gjuta under ett veckoslut eller t.o.m. under en natt, skulle man kunna 
eliminera behovet av temporära konstruktioner och vägsträckor, något som utöver tid och 
pengar även skulle spara material (och därmed CO2) samt den omgivande miljön.  

Ett annat alternativ till gjutning med form är kvarsittande form. Det normala är att man då gjuter 
betong i ett cirkulärt (kvadratiskt eller rektangulärt) stålrör. Man strävar efter statisk samverkan 
mellan stålrör och igjuten betong. Uppnår man samverkan får man en pelare med hög 
bärförmåga och hög knäckningssäkerhet eftersom stålet bidrar med såväl hög hållfasthet som 
hög elasticitetsmodul. Ämnet har studerats på t.ex. Chalmers (Grauers, 1993). Eftersom stålet 
ligger ytterst måste det rostskyddas, traditionellt genom rostskyddsmålning som behöver 
upprepas regelbundet. 

Under det senaste decenniet har 3D-utskriven (engelska: 3D Printing) betong utvecklats till ett 
realistiskt sätt att producera betongelement. Betongen spritsas ut genom ett munstycke som 
styrs av en robot och betongelementet skapas genom att lager läggs på lager. Fördelarna visavi 
konventionella gjutning är flera: (1) ingen gjutform, (2) utnyttjande av robotteknik vilket sparar 
tunga arbetsmoment och rätt utnyttjad (3) kan leda till färre byggfel, (4) stora friheter vad gäller 
geometrisk form och (5) dito vad gäller ytstruktur. De två sistnämnda ger möjligheter till nya 
arkitektoniska friheter, se t.ex. Westerlind (2021). De största nackdelarna är svårigheter att 
armera betongen och begränsning i maximal stenstorlek som tvingar fram en större andel 
cementpasta. Tillsättning av stål- eller andra fibrer i betongen och vidareutveckling av såväl 
munstycke som betongrecept är två möjliga botemedel mot nackdelarna. 

Internationellt finns det länder som har organiserat laboratorier eller centra för att forska kring 
digitalisering, automation och robotisering. Inom husbyggnad finns följande exempel: ETH 
Zurich; Institute for advanced architecture of Catalonia (IAAC), Barcelona; TU Eindhoven 
samt Construction Robotics Center, Aachen. Svenska Betongföreningen uppmärksammade 
satsningen i Schweiz 2019 genom att tilldela Swedish Concrete Award till professor Robert J. 
Flatt, NCCR-DFAB (The Swiss National Center of Competence in Research for Digital 
Fabrication). Detta centrum grundades 2014 och syftar till att revolutionera arkitekturen genom 
kombinationen av digital teknik och förändrade byggprocesser. Över 60 forskare från sex olika 
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discipliner samarbetar för att utveckla banbrytande tekniker för morgondagens konstruktion. 
Centrumet är ett utmärkt exempel på hur digitalisering, automatisering och robotisering kan 
resultera i processer som leder till en effektivisering av olika aktiviteter och en reducerad 
materialåtgång, vilket bidrar till ett mer hållbart samhällsbyggande. 

Inom anläggningsbyggandet har tekniken med automatisering och robotisering inte nått lika 
långt som på flera andra områden, vilket sannolikt beror på att byggandet av broar och andra 
anläggningar i huvudsak sker på plats och att den utrustning som tagits fram för t.ex. 3D-
utskrifter av betong inte är tillräckligt robust, mobil och flexibel för att användas ute i fält. Med 
syfte att ”skapa förutsättningar för en testbädd kopplad till automatiserat anläggningsbyggande 
samt ett ökat nationellt samarbete och kunskapsutbyte inom automatisering i bygg- och 
anläggningsbranschen” skapades under 2020 ett Nationellt nätverk för automatiserat byggande. 
Ett projekt om kvarsittande formar har diskuterats inom och prioriterats av det nätverket. I 
denna pilotstudie vill vi därför studera vilka förutsättningar som finns för att gjuta betongpelare 
i kvarsittande pelarform av 3D-utskriven betong. 

Tanken med metoden är att skapa en samverkanspelare där formen samverkar med igjuten 
självkompakterande betong (SKB). Byggnationen av dessa samverkanspelare bör kunna leda 
till en snabbare brobyggnadsprocess och därmed minska behovet att bygga temporära 
konstruktioner och vägsträckor.  Med 3D-utskrift kan man tänka sig att man skriver ut den 
kvarsittande formen under en natt då trafiken är låg. Trafiken kan ledas över till ett annat körfält 
och man slipper därmed att stänga av eller leda om hela trafiken.  

På 1990-talet revolutionerades grunderna för betongtekniken i och med lanseringen av 
självkompakterande betong (SKB). Sverige var långt framme, byggde första bron i SKB på 
Nynäsvägen, arrangerade den första internationella konferensen 1991 och Svenska 
Betongföreningen gav ut en rapport med rekommendationer för användning 2002. En ny 
väsentligt omarbetad och utökad upplaga publicerades på senhösten 2020. Fördelarna med SKB 
är flera; (1) högre produktivitet (mindre personalstyrka), (2) bättre arbetsmiljö (ingen vibrering, 
lägre bullernivåer) och (3) ett jämnare slutresultat. Inom betongelementtillverkningen 
dominerar SKB kraftigt men inom platsbyggd betong har det gått väsentligt trögare. Orsaken 
anses vara att SKB är känsligare för störningar som ofta är ofrånkomliga på en arbetsplats utsatt 
för väder och vind och med ett avstånd till närmaste betongfabrik. 

Genom att förena 3D-utskriven betong och SKB finns stora ekonomiska, ekologiska och 
arbetsmiljömässiga fördelar. Denna kombination utgör grunden för denna pilotstudie. 

 

Syfte 
Syftet med pilotstudien är att studera förutsättningarna för att producera bropelare av SKB med 
kvarsittande 3D-utskriven betongform. Om förutsättningarna visar sig lovande är syftet också 
att ta fram ett förslag till ett mer omfattande försöksprogram för samma ändamål 

 

Avgränsningar 
Pilotprojektet är avgränsat till litteraturstudier och analys av två examensarbeten som 
genomförts i nära kontakt med pilotprojektet. 
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Metodik 
Metodiken omfattar följande moment: 
 

1. Litteraturstudie genom sökning i Google. Litteraturstudien koncentreras på tidigare 
försök med 3D-utskrivna pelare eller formar till pelare. 

2. Enkla beräkningar av det formtryck som förväntas uppstå vid gjutning av SKB i 
kvarsittande pelarform. 

3. Genomgång och analys av två examensarbeten som bedrivits i nära anslutning till detta 
pilotprojekt. 
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Något om formtryck (teori) 
Betrakta en cirkulärcylindrisk pelarform till brädden fylld med SKB i vätskefas (figur 1). 
Formen har höjden h, radien R och tjockleken t. Det största trycket p uppstår i formens 
underkant och uppgår maximalt till 
 
p = ρgh (1) 
 
där ρ är vätskans densitet och g = gravitationskoefficienten (g = 9,81 m/s2). För betong brukar 
man ofta ange tungheten  γ som ges av produkten γ = ρg. Ett vanligt värde för betong är γ = 24 
kN/m3 = 0,024 MN/m3. 
 

 
Figur 1: Cylindrisk pelarform fylld med fullt vätsketryck p = ρgh. 

 
Det inte trycket p ger upphov till ringskrafter i cylinderns skal (figur 2 och 3). Ringkraften F 
är en dragkraft som kan uttryckas som (figur 3) 
 
F = pR (2) 
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Figur 2: Cylindrisk pelarform belastad med inre tryck p. 
 

 

 
Figur 3: Jämvikt mellan inre tryck p och ringskraft F. 

 
F har enheten kN/m och ökar också med djupet. Storleken på dragspänningen σt i ringsled kan 
beräknas genom kvoten F/t. Vi får 
 
σt = F/t = pR/t = γhR/t (3) 
 
Vi ser att dragspänningen är direkt proportionell mot vätskans (betongens) tunghet, gjuthöjden 
(maximalt = cylinderns höjd) och cylinderns radie samt omvänt proportionell mot 
cylinderskalets tjocklek. Om vi känner draghållfastheten fct kan extremvärden för en av de tre 
geometriska parametrarna bestämmas utifrån givna värden på de andra två. 
 
Ett exempel: Bestäm maximal gjuthöjd h ifall σt = fct = 2 MPa, R = 250 mm, t = 50 mm och 
betongens tunghet γ = 0,024 MN/m3. 
 
h = fct·t/(γR) = 2,0 0,050/(0,024·0,25) = 16,7 m (4) 
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Ovanstående resonemang och ekvationer bygger på att fullt vätsketryck utvecklas i formarna 
av den självkompakterande betongen. Forskning och erfarenhet från byggarbetsplats visar dock 
att formtrycket i många fall kan vara lägre än fullt hydrostatiskt tryck. Självkompakterande 
betong är en tixotrop vätska vilket innebär att den styvnar till i vila och återgår till vätskefas vid 
omröring. Denna process är reversibel. Men dessutom finns det en tidsberoende, icke-reversibel 
process i vilken SKB tillstyvnar p.g.a. den strukturuppbyggnad som sker i betongen över tid. 
Båda dessa fenomen bidrar till att trycket i många fall således blir lägre än fullt hydrostatiskt 
tryck, i synnerhet ifall där stighastigheten är låg. Se kapitel 12 i Svenska Betongföreningens 
betongrapport nr 10 (2020). 
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Samverkanspelare och temperatur-
skillnader 
Problemet 
Betongkonstruktioner som gjuts i två etapper utsätts för temperaturskillnader då den andra 
etappen gjuts. I det aktuella fallet med den cirkulärcylindriska bropelaren med kvarsittande 
betongform uppkommer ett temperaturlastfall då temperaturen i ifyllnadsbetongen (förhöjd 
p.g.a. hydratationsvärme) överstiger temperaturen i formen. Den inre delen strävar efter att 
utvidgas medan formen utgör ett mothåll. Det uppkommer tryckspänningar i den inre delen och 
dragspänningar i formen. Om dragspänningarna överstiger draghållfastheten kommer formen 
att spricka. 
 

Mekanisk modell 
I verkligen består problemet av en inre cirkulärcylinder som strävar efter att utvidgas men hålls 
emot av ett yttre, ringformat skal (figur 4a). Skalet är eftergivligt vilket innebär att också det 
deformeras. Därmed blir inte tvånget fullständigt. 
 
Jag har inte funnit någon lösning till detta fall varför jag istället förenklar problemet till en 
tvådimensionell mekanisk modell som består av en yttre och en inre ring (figur 4b). Den yttre 
ringen har radien R1 och tjockleken t1 medan den inre ringen har radien R2 och tjockleken t2. I 
det allmänna fallet är elasticitetsmodulerna, E1 resp. E2, också olika. Genom att varierar R1/R2, 
t1/t2 och E1/E2 kan man närma sig den exakta lösningen för det ursprungliga problemet med 
cylindern. 
 
När den inre ringen värms upp ∆T kommer den att vilja expandera med töjningen ε2T = α∆T, 
där α = betongens termiska längdutvidgningskoefficient, vanligen sätts α = 1,0·10-5 (°C)-1. Den 
kommer då att ge upphov till ett inre tryck p på den yttre ringen (figur 4c). Jämvikten kräver att 
ett lika stort yttre tryck p angriper den inre ringen (figur 4d). 
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(a) 

 
(b) 

 

 
 

 

 
(c) 

 
(d) 

Figur 4: Cirkulär samverkanspelare. Uppvärmning av inre del (a). Förenklad modell med två 
ringformade delar; en yttre (1) och en inre (2) (b). Inre tryck p som påverkar yttre 
ringen (c). Yttre tryck p som påverkar inre ringen (d). 

 
Ekvation 3 för formtryck kan användas för att beräkna spänningen i ringsled för den yttre 
ringen. Vi får 
 
σ1 = pR1/t1 (5) 
 
Spänningen (en dragspänning) ger upphov till en töjning (dragtöjning) enligt 
 
ε1 = σ1/E1 = pR1/(E1t1) (6) 
 
Det yttre trycket på den inre ringen ger spänningar och töjningar (i detta fall på trycksidan) 
enligt följande uttryck 
 
σ2p = -pR2/t2 (7) 
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ε2p = -pR2/(E2t2) (8) 
 
Totala töjningen i den inre ringen blir 
 
ε2 = ε2T + ε2p = α∆T - pR2/(E2t2) (9) 
 
Kontinuiteten kräver att ringarna expanderar lika mycket, dvs att ε1 = ε2. Vi får 
 
pR1/(E1t1) = α∆T - pR2/(E2t2) (10) 
 
 𝑝𝑝 = 𝛼𝛼∆𝑇𝑇∙𝐸𝐸1𝑡𝑡1𝐸𝐸2𝑡𝑡2

𝐸𝐸2𝑡𝑡2𝑅𝑅1+𝐸𝐸1𝑡𝑡1𝑅𝑅2
 (11) 

 
eller 
 
𝑝𝑝 = 𝛼𝛼∆𝑇𝑇∙𝐸𝐸1𝑡𝑡1

𝑅𝑅1+𝑅𝑅2
𝐸𝐸1𝑡𝑡1
𝐸𝐸2𝑡𝑡2

 (12) 

 
Dragspänningen i yttre ringen kan slutligen beräknas till 
 
𝜎𝜎1 = 𝛼𝛼∆𝑇𝑇∙𝐸𝐸1𝑡𝑡1

𝑅𝑅1+𝑅𝑅2
𝐸𝐸1𝑡𝑡1
𝐸𝐸2𝑡𝑡2

∙ 𝑅𝑅1
𝑡𝑡1

 (13) 

 
 
Låt oss studera fyra specialfall: 
 

I. Inre ringen är oändligt styv i förhållande till den yttre, dvs E1t1/(E2t2) = 0. 
II. Båda ringarna är lika styva, dvs. E1t1 = E2t2. 

III. Elasticitetsmodulerna är lika, men inre ringen är dubbelt så tjock som den yttre, dvs. t2= 
2t1. 

IV. Elasticitetsmodulerna är lika, men inre ringen fyller hela utrymmet, dvs med tjockleken 
t2 = R1 – t1/2. (Fall IV torde vara utanför modellens giltighet men tas ändå med som ett 
intressant ytterlighetsfall.) 
 

Fall I ger direkt att σ1 = E1α∆T. Med E1 = 32 000 MPa, α = 1,0·10-5 (°C)-1 och ∆T = 30°C 
erhålls σ1 = 9,6 MPa. 
 
Lösningen till fall II beror också på förhållandet mellan ringarnas tjocklekar och radier. 
Geometrin innebär att R2 = R1 – (t1 + t2)/2. Antag att R1 = 0,25 m och t1 = t2 = 0,05 m. R2 = 0,20 
m = 0,8R1.  Insättning i ekvation 13 ger σ1 = 0,56·E1α∆T. Med samma ingångsdata som ovan 
erhålls σ1 = 5,4 MPa. 
 
Fall III med samma ingångsdata som i fall II ger E1t1/(E2t2) = 0,5 och R2 = 0,175 m = 0,7 R1 och 
σ1 = 0,83·E1α∆T eller σ1 = 8,0 MPa. 
 
Fall IV ger t2 = 0,225 m, E1t1/(E2t2) = 0,222 och R2 = 0,1125 m = 0,45 R1 och σ1 = 0,91·E1α∆T 
eller σ1 = 8,7 MPa. 
 
Fall I-IV kan sammanfattas med ekvationen 
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σ1 = ψE1α∆T (14) 
 
där ψ uttrycker graden av tvång (0 ≤ ψ ≤ 1). För fall I, II, III och IV har ψ värdena 1,0; 0,56; 
0,83 resp. 0,91. 
 
Vi kan konstatera att dragspänningen i den yttre ringen i samtliga fall väsentligen överstiger 
betongens draghållfasthet oavsett om den är 2, 3 eller 4 MPa. Om vi omvänt antar att 
draghållfastheten fct = 2 MPa bör temperaturskillnaden helst begränsas till 
 
∆T = fct/(E1α) = 2,0/(32 000·1,0·10-5) = 6,25°C (15) 
 
Denna temperaturskillnad är väldigt liten och kanske något för pessimistisk. I ett verkligt fall 
är E2 < E1 eftersom den inre ringen är mycket yngre än den yttre. Ett mer realistiskt värde på 
graden av tvång är kanske ψ = 0,8. Om draghållfastheten istället samtidigt når 3 MPa erhålls 
istället 
 
∆T = fct/(ψ E1α) = 3,0/(0,8·32 000·1,0·10-5) = 11,7°C (16) 
 
Betong är ett relativt värmetrögt material, vilket gör att temperaturökningen i den inre delen av 
pelaren först långsamt kommer att höja temperaturen i det yttre, tidigare utskrivna betongskalet. 
Men betongen är inte oändligt värmetrög vilket innebär att en viss uppvärmning kommer att 
ske i betongskalet vilket gör att temperaturskillnaden blir lägre än den ovan beräknade. Därmed 
blir också sprickrisken litet mindre. 
 
Beräkningarna visar dock att man behöver se till att begränsa temperaturskillnaden mellan den 
igjutna betongen och betongskalet. Speciellt viktigt är detta vintertid då betongskalet exponeras 
direkt för omgivande temperatur. 
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Litteraturgenomgång 
Allmänt om 3D-utskriven betong 
 
Traditionellt tillverkas betong genom att man bygger formar och fyller dem med betong. Ett 
viktigt undantag är sprutbetong där man sprutar betong mot en berg- eller betongyta. Sprut-
betong är ett exempel på en additiv tillverkningsmetod. Under de senaste tre decennierna har 
man inom olika områden tagit fram skrivare som kan producera en struktur i tre dimensioner. 
Skrivaren kallas 3D-skrivare eller 3D-printer (ibland förkortat till 3DP). Istället för att gjuta 
betongen kan man koreografera betongen (Westerlind, 2021). 3D-utskriven betong har använts 
för både mindre hus och mindre broar i ett flertal länder. Det finns internationella konferenser 
för 3D-utskriven betong och internationella organisationer som American Concrete Institute 
(ACI Committee 564, 3-D Printing with Cementitious Materials) och RILEM (276-DFC : 
Digital fabrication with cement-based materials) har kommittéer som behandlar ämnet. 
 
De skrivare som används idag har i regel munstycken som enbart medger en begränsad tjocklek 
på ”bläcket” på någon eller ett par cm. Det innebär att metoden mest lämpar sig för tunna 
konstruktionselement. Det torde därför knappast någonsin bli effektivt och lönsamt att skriva 
ut tjocka element som grova pelare, balkar, plattor eller väggar. Däremot bör sam-
verkanselement med 3D-utskriven betong och gjuten eller självkompakterande betong (SKB) 
vara ett intressant alternativ. Ett exempel är en pelare där en 3D-utskriven betongform fylls med 
SKB. 
 

Samverkanspelare av 3D-utskriven betong och gjuten 
betong 
En litteratursökning ger vid handen att det finns ett litet antal studier kring betongpelare som 
tillverkas med denna kombinationsteknik, t.ex. Gaudillière m.fl. (2019), Anton m.fl. (2021) och 
Zhu m.fl. (2021). 
 
Zhu och hans kollegor (2021) studerade korta betongpelare i laboratoriet. Man jämförde 
oarmerade och armerade pelare, dels med kvarsittande form, dels med konventionell form. 
Betongen till den kvarsittande formen hade en tryckhållfasthet på 40 MPa medan den 
konventionella betongen hade en tryckhållfasthet på 30 MPa. Alla pelare hade ytterdiametern 
Φ = 250 mm och höjden h = 600 mm, dvs. en slankhet λ = h/Φ = 2,4 som ligger långt under 
risk för knäckning. Den kvarsittande formens tjocklek t = 25 mm (figur 5a).  
 
Vi ser att provkropparna med kvarsittande form uppnådde högre brottlaster. Antag att en 
samverkanspelares bärförmåga är proportionell mot summan av de båda betongdelarnas bidrag 
enligt nedanstående ekvationer: 
 
F = A1σ1 + A2σ2 (17) 
 
A1 = π(Φ – 2t)2/4 (18) 
 
A2 = πΦ2/4 - π(Φ – 2t)2/4 (19) 
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Antag vidare att båda spänningarna σ1 och σ2 når maximal hållfasthet för resp. betong, dvs. att 
σ1 = fcc1 = 30 MPa och σ2 = fcc2 = 40 MPa. Den homogena betongpelaren har t = 0 och A1 = 
49 100 mm2. Samverkanspelaren med t = 25 mm har A1 = 31 400 mm2 och A2 = 17 700 mm2. 
Ekvation 17 ger F = 1473 kN för den homogena pelaren och F = 1650 kN för samverkans-
pelaren. Dessa enkla beräkningar överensstämmer väl med uppmätta brottlaster för de 
oarmerade pelarna (figur 5b). 
 
 

 

 

(a) (b) 
 

Figur 5: 3D-utskriven form som i nästa skede fylls med betong (a) resp. belastnings-
försök (b). Beteckningen ”3DP” anger att provkroppen har en kvarsittande 
form medan ”Cast” anger att provkroppen består uteslutande av gjuten betong. 
”PJ0” anger att provkroppen är oarmerad, medan ”PJ1” och ”PJ2” anger en 
ökad mängd armering.  (Zhu m.fl., 2021). 

 
Zhu m.fl. (2020) redovisar också omfattande studier av den 3D-utskrivna betongens färska 
stadium men de utelämnas här. 
 
En fördel med 3D-utskriven betong är att man kan skapa byggnadselement med mycket friare 
former än de rätblock som normalt utgör balkar, pelare, plattor och skivor. Möjligheten att ge 
pelare mer organiska former illustreras väl i en artikel av Gaudillière m.fl. (2019) (figur 6-7). 
Man kan höja bärförmågan hos en pelare genom att utnyttja höghållfast eller t.o.m. ultrahög-
hållfast betong (UHPC). Det senare har utnyttjats av företaget YRYS i pelare till ett koncepthus 
(figur 7). Pelaren med kvarsittande 3D-utskriven betong fylls med UHPC. Författarna hävdar 
avslutningsvis att tekniken har tre socioekonomiska fördelar: (1) materialbesparing genom att 
man använder rätt mängd material i varje sektion, (2) tidsbesparing genom att man reducerar 
antalet steg i byggprocessen och (3) arbetskraftsbesparing på byggplatsen genom att man 
förtillverkar formen på fabrik. 
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Figur 6: En fyra meter hög pelare tillhörande en sporthall för en skola i Aix-en-

Provence, Frankrike (Gaudillière m.fl., 2019). 
 

 
Figur 7: Pelare med kvarsittande 3D-utskriven betongform fylld med ultra-

höghållfastbetong för ett YRES koncepthus (Gaudillière m.fl., 2019). 
 
På ETH i Zürich har man kraftsamlat kring 3D-utskrivning av betong och det finns en avdelning 
eller ett centrum som heter Digital Building Technologies (DBT). DBT har inte enbart begränsat 
sig till teknik utan också arkitektonisk utformning. Figur 8 visar fyra exempel på pelare med 
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olika utformning (Anton m.fl., 2021). Författarna redovisar processen att ta fram dessa och 
många fler exempel. När det gäller tekniken har de hittills enbart behandlat den 3D-utskrivna 
formen som just en form, men i framtiden vill de beakta dess positiva inverkan på bärförmågan 
och beständigheten (som täckskikt till armeringen). 
 

 
 

Figur 9: Exempel på 3D-utskrivna betongpelare. (a) provkroppsnummer, (b) 
tvärsnittsprofil, (c) ytdetaljer, (d) armeringstyp, (e) tid för utskrift (min), (f) 
pelarhöjd (m), (g) utskriftslängd (m). Anton m.fl. (2021). 

 
Forskning pågår även med att skriva ut betong med speciella egenskaper. Yu m.fl. (2021) har 
arbetat med en betong de kallar self-reinforced engineered cementitious composite (ECC), en 
högpresterande betong med en tillsats av polymerfibrer. De har också arbetat med nya pelar-
former (figur 9). Att kunna åstadkomma vridna pelare genom att använda 3D-utskrifter är något 
som även Burger m.fl. (2020) utnyttjat (figur 11). 
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Figur 9: 3D-utskriven pelare med vriden form (nederst) samt utbredningsmåttets 

förändring över tid för den aktuella betongen. Jequan m.fl. (2021). 
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Figur 10: Exempel på vriden pelare. Burger m.fl. (2020). 

 

Inverkan av vidhäftning mellan delarna i en 
samverkanspelare 
Vidhäftning mellan betong och betong är generellt av godo och utgör förutsättningen för 
samverkan mellan befintlig betong och pågjutning i balkar och plattor. Ett exempel är 
reparerade brobaneplattor, ett annat förtillverkade håldäck med platsgjuten pågjutning, se t.ex. 
kapitlet 15 ”Vidhäftning” i Betonghandboken Material, del II (2021). 
 
För pelare är det litet annorlunda. Vid reparationer förekommer det att man förser hela 
betongpelaren med ett nytt skal. Ett extremt exempel är Ölandsbron där man la in en isolerande 
fog mellan ursprunglig pelare och skalet för att förhindra salt från den saltskadade inre pelaren 
att transporteras in i den nya betongen (Bolin, 1993). Ifall dimensionerande last skulle uppträda 
är avsikten att hela lasten skall bäras av den nya, ihåliga pelaren. För brukslasten fördelas lasten 
mellan den gamla och den nya pelaren. 
 
I normalfallet strävar man dock efter vidhäftning mellan gammal och ny betong även för 
reparerade pelare. Syftet är att båda delarna tillsammans skall ta upp lasten. God vidhäftning 
minskar riskerna för enstaka, vida horisontella sprickor i pågjutningen. God vidhäftning längs 
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alla ytor förhindrar dessutom vatten att transporteras långa vägar i fogen ifall det skulle ta sig 
in i en spricka genom pågjutningen.  
 
Vid reparationen gjuts alltid den inre delen först. I denna pilotstudie ligger fokus på det 
omvända. Rapportförfattaren känner inte till några studier kring bärförmågan hos betongpelare 
med en kvarsittande form i betong utöver de försök med små provkroppar som sammanfattats 
i föregående avsnitt. Däremot finns forskning om samverkanspelare av betong och stål. 
Betongen gjuts i ett stålrör. Detta problem studerades av bl.a. Marianne Grauers i en 
doktorsavhandling från Chalmers (Grauers, 1993). Hon visade att bärförmågan hos korta 
samverkanspelare var något högre än summan av betongens och stålets kapaciteter och drog 
slutsatsen att stålets sammanhållande inverkan (i anglosaxisk litteratur talar man om confine-
ment) på betongen översteg eventuell negativ inverkan av det tvärgående trycket från betongen 
mot omgivande stål. 
 
Grauers (1993) studerade även inverkan av vidhäftning på samverkanspelarens bärförmåga. 
Hon fann att denna hängde samman med hur lasten påfördes pelaren. Om lasten påförs såväl 
betong- som ståldelen av pelaren har vidhäftningen ingen större betydelse. Om lasten däremot 
enbart anbringas på ståldelen har vidhäftningen stor betydelse. Utan vidhäftning mellan stål och 
betong fungerar en sådan pelare som en ofylld stålrörspelare. 
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Sammanfattning av examensarbete vid 
KTH under vt 2021 
Inledning, syfte och avgränsningar 
Under vårterminen 2021 genomförde Sergi Boned Ferrer ett examensarbete med rubriken 
”Performance of 3D printed concrete formworks for bridge pillars focusing on casting” (Boned 
Ferrer, 2021). Arbetet utfördes i samverkan med företagen ConcretePrint och Betongindustri i 
Tumba söder om Stockholm. 
 
Syftet med examensarbetet var att (1) undersöka ifall 3D-utskrivna betongformar redan efter 
sju dygn kan stå emot formtrycket från igjuten betong och (2) bestämma vidhäftningen mellan 
form och igjuten betong. Försöken begränsades till två provkroppar med höjden 1,08 m. 
Försöken utfördes utomhus vilket innebar att omgivande klimat inte kunde styras mot 
standardiserade värden på temperatur och fuktighet. 
 

Beskrivning av försöken 
Försöken bestod av fyra 3D-utskrivna betongformar som i en andra etapp fylldes med betong. 
Utseendet på formarna var väggformat med längd L = 1000 mm, bredd b = 300 mm, höjd h = 
1080 mm och tjocklek t = 50 mm (figur 11).  
 
Formarna skrevs ut med ett och samma betongrecept med ett vct = 0,50. Hälften av formarna 
fylldes med självkompakterande betong (SKB) med ett vct = 0,63 medan den andra hälften 
fylldes med vibrerad betong med hållfasthetsklassen C40/50 och ett vct = 0,45. De viktigaste 
uppgifterna om recepten visas i tabell 1. 
 
Försökens olika steg sammanfattas i tabell 2. Provningarna av utborrade borrkärnor genom-
fördes i RISE betonglaboratorium i Stockholm. 
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(a) 

 

  
(b) (c) (d) 

 
Figur 11: Formen till försöken i examensarbetet. (a) perspektivbild, (b) horisontalvy, (c) 

vy från långsidan, (d) vy från kortsidan. (Boned Ferrer, 2021). 
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Tabell 1: Materialdata 
 3DP betong SKB Vibrerad betong 

C40/50 
Cement (kg/m3) 25 315 420 
Kalkstensfiller (kg/m3)  105  
Vatten (kg/m3) 12,5 197 188 
Grus 0-4 mm (kg/m3) 59   
Grus 0-8 mm (%)  60 60 
Grus 8-16 mm (%)  40 40 
Flytmedel X X X 
Accelerator X   
Andra kemikalier X   
Vct 0,50 0,63 0,45 

Anm. X markerar förekomst. 
 
 
Tabell 2: Försökens ingående steg med datum- och åldersuppgifter 

Steg 
nr 

Beskrivning Datum (alla 
gäller 
2021) 

Ålder på 
form (dygn) 

Ålder på igjuten 
betong (dygn) 

1 Utskrivning av samtliga fyra formar 11 maj 0  
2 Igjutning av de första två formarna, en 

med SKB, en med vibrerad betong 
18 maj 7 0 

3 Igjutning av de resterade två formarna, en 
med SKB, en med vibrerad betong 

25 maj 14 0 

4 Uttag av borrkärnor från de två äldsta 
formarna (från steg 1 & 2) 

15 juni 35 28 

5 Provning av uttagna kärnor 16 juni 36 29 
 

Beräkning av formtryck och dragspänningar 
Formtryck med storleken p = ρgh = γh kommer att utvecklas i den rektangulära formens under-
kant (figur 12, vänster). Det kommer att ge upphov till dragspänningar i formens väggar. 
Trycket mot en långsida behöver tas upp av dragkrafter R i kortsidorna (figur 12, höger). En 
enkel jämviktsbetraktelse ger denna ekvation: 
 
R = P/2 = pL/2 = γhL/2 (20) 
 
Detta ger upphov till en största dragspänning σt enligt 
 
σt = R/t = γhL/(2t) (21) 
 
Med γ = 24 kN/m3, h = 1,08 m, L = 1,0 m och t = 0,05 m erhålls med ekvation 21 σt = 0,26 
MPa vilket är väsentligt lägre än betongens draghållfasthet på åtminstone 2 MPa. Formarna bör 
därför inte spricka p.g.a. formtryck. (I hörnen kan dragspänningarna bli högre, men sannolikt 
inte heller där i närheten av draghållfastheten.) 
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Figur 12: Schematisk bild av rektangulär form med formtryck (till vänster) och enkel 
jämvikt för dragkraft i kortsidans underkant (till höger). 

 
 

Resultat och slutsatser 
Okulär besiktning av formarna gav vid handen att de var sprickfria (figur 13). För att gå vidare 
med analysen borrades ett antal kärnor ur provkropparna. Från två av provkropparna borrades 
två cylindrar Φ 100 mm (en nära botten och en nära toppen av provkroppen) horisontellt genom 
hela provkroppens 300 mm stora bredd. Först bestämdes vidhäftningen mellan formbetong och 
igjuten betong. Genom kapning i tre delar användes därefter den mellersta kärndelen för 
bestämning av den igjutna betongens tryckhållfasthet. Dessutom borrades vertikala kärnor Φ 40 
mm ut från topp och botten av formen. Dessa kärnor delades i två korta cylindrar med höjden 
40 mm. 
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Figur 13: Provkropp med nygjuten SKB (till vänster) resp. med nygjuten C40/50 (Boned 
Ferrer, 2021). 

 
Resultaten från tryckhållfasthetprovningen sammanfattas i tabell 3. Rangordningen i tryck-
hållfasthetens medelvärde för de tre olika betongerna är den förväntade. Alla värdena ligger 
lägre än förväntat vilket kan bero på t.ex. temperatur under 20°C på produktionsplatsen och 
otillräcklig kompaktering. Det är intressant att notera att tryckhållfastheten är väsentligt högre 
i kärnorna från formens (3DP) botten än topp vilket skulle kunna förklaras av att tyngden från 
överliggande lager ger bättre kompaktering i en punkt ovan vilken lagren är väsentligt fler. 
 
Tabell 3: Resultat från tryckhållfasthetsprovning (Boned Ferrer, 2021) 
Betong Φ 

(mm) 
Kärnans 

orientering 
Antal 
prov 

vct Densitet 
(kg/m3) 

Tryckhållf, 
topp 

(MPa) 

Tryckhållf, 
botten 
(MPa) 

Tryckhållf, 
medel 
(MPa) 

3DP 
betong 

49 Vertikal 4 0,50 2045 28,0 39,6 33,8 

SKB 95 Horisontell 2 0,63 2225 26,4 26,7 26,5 
C40/50 95 Horisontell 2 0,45 2360 48,7 40,6 44,6 

 
Vidhäftningen mellan 3D-utskriven betong och igjuten betong provades genom dragning av de 
utborrade, horisontella kärnorna (figur 14). Här uppmättes mätvärden mellan 0,4 och 1,35 MPa 
med ett medelvärde på 0,86 MPa. Resultaten är svåra att tolka eftersom brottet skedde på olika 
ställen; i formbetongen, i igjuten betong, i limfogarna (för att anbringa dragkraften) och i något 
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fall i själva vidhäftningszonen. I de flesta fall var brottet en kombination av två av dessa. I det 
enda fallet med 100 % fogbrott uppmättes värdet 0,5 MPa. Tilläggas kan att såväl nivån på 
uppmätt vidhäftning som spridning i mätvärde och brottmod är i närheten av vad som uppmätts 
på broar där brobanan delvis bilats bort och ersatts med en ny pågjutning (Silfwerbrand, 1987). 
Vid sidan av vidhäftningsprovningen genomfördes dragprov på formbetongen. Medelvärdet av 
fyra prov var 1,0 MPa. 
 

 
 

Figur 14: Vidhäftningsprov för kärna genom övre delen av provkroppen med 3D-
utskriven betong och vibrerad betong C40/50. (Boned Ferrer, 2021). 
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Sammanfattning av examensarbete vid 
KTH under ht 2021 
Under hösten 2021 genomfördes nya försök med pelare av SKB med kvarsittande 3D-utskriven 
betong i Tumba. Denna gång användes cirkulära pelare med höjden drygt två meter. Försöken 
följdes av två examensarbetare vid KTH, se Shabo & Hossein (2021). 
 

Beskrivning av försöken 
Försöken omfattade tre samverkanpelare. Syftet var att studera de praktiska möjligheterna att 
åstadkomma samverkanspelare av SKB med kvarsittande 3D-utskriven form. I detta ingick 
studier av utskriften av formen, gjutningen med SKB, formens motstånd mot formtryck och 
läckage från den färska självkompakterande betongen samt storleken på vidhäftningen mellan 
form och SKB. 
 
Försöken bestod av tre 3D-utskrivna, cylindriska betongformar som i en andra etapp fylldes 
med betong. Måtten var höjd h = 2430 mm, diameter Φ = 500 mm och tjocklek t = 50 mm (figur 
15).  
 
Formarna skrevs ut med ett och samma betongrecept med ett vct = 0,50. Formarna fylldes med 
självkompakterande betong (SKB) med ett vct = 0,63. Betongrecepten var i princip desamma 
som för examensarbetet under våren 2021, se tabell 1. 
 
Försökens olika steg sammanfattas i tabell 4.  
 
Tabell 4: Försökens ingående steg med datum- och åldersuppgifter 

Steg 
nr 

Beskrivning Datum  Ålder på 
form (dygn) 

Ålder på igjuten 
betong (dygn) 

1 Utskrivning av samtliga tre formar 5 nov. 2021 0  
2 Installation av formtrycksmätare 17 dec. 2021 42  
3 Igjutning av två formar med SKB 21 dec. 2021 46 0 
4 Uttag av borrkärnor 18 jan. 2022 74 28 
5 Provning av uttagna kärnor -*   

Anm. * Provtagning genomfördes inte då proverna var skadade p.g.a. sprickbildningen natten efter 
gjutningen av SKB. 
 
Att uppskatta och mäta formtryck och utröna om huruvida den 3D-utskrivna betongformen 
kunde motstå formtrycket utan att skadas, spricka eller ge upphov till läckage var viktiga delar 
av dessa försök. Därför monterades speciella formtrycksgivare på två av pelarformarna, dels i 
underkant, dels på halva höjden. Formtrycksgivarna tillhandahölls av LTU. 
 
Som nämnts ovan behöver inte gjutning med SKB leda till fullt formtryck. Det finns modeller 
för att beräkna formtryck som är lägre än det hydrostatiska, t.ex. en modell utvecklad av 
Gardner m.fl. (2012). I modellen ingår data för hur flytsättmåttet utvecklas över tid. Flytsätt-
måttet mättes därför både direkt vid gjutning och efter 45 minuters vila. 
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Figur 15: 3D-utskrivna betongpelare. Foto: T v. Hasslingen. 
 

Resultat och slutsatser 
Att skriva ut 2,4 m höga betongformar var en ny uppgift för företaget ConretePrint så det 
krävdes en hel del utvecklingsarbete kring betongen och skrivaren. Den 5 november 2021 
skrevs tre 2,4 m höga betongformar ut (figur 15). En av pelarformarna skadades tyvärr under 
processen varför antalet provkroppar begränsades till två. 
 
I en andra etapp (17 december 2021) fylldes de båda betongformarna (här kallade A och B) 
med SKB. Flytsättmått togs dels direkt, dels efter 45 minuter. Vid gjuttillfället uppmättes 560 
och 620 mm för två olika prov. Efter 45 minuter uppmättes 560 och 580 mm vilket betyder att 
ingen strukturuppbyggnad kunde noteras. Man kunde därmed förvänta sig fullt hydrostatiskt 
tryck. 
 
Formtrycket mättes på två nivåer i de båda pelarna. I tabell 5 redovisas de största värdena 
(uppmätta i botten av pelarformen). Resultaten överensstämmer väl med beräknade formtryck 
enligt ekv. 1. Dragspänningar i formens ringsled har beräknats med ekv. 3. Värdet 0,3 MPa 
understiger väsentligen en uppskattad draghållfasthet på 2-3 MPa. 
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Inga skador, sprickor eller läckage kunde heller noteras vid gjutningen vilket indikerar att 
betongformarna kunde stå emot formtrycket vilket kan förklaras av att maximal dragspänning 
väsentligen understeg tillgänglig draghållfasthet. 
 
Tabell 5: Beräknat och uppmätt formtryck samt beräknad dragspänning 

Pelare Nivå (m) Hydrostatiskt 
tryck (kPa) 

Uppmätt 
tryck (kPa) 

Uppmätt gm 
hydrostatiskt 

(%) 

Beräknad 
dragspänning 

(kPa) 

Kommentar 

A 2,28 54,7 50,8 93 292 Inga 
sprickor, 

inget läckage B 2,28 54,7 49,6 91 292 

 
Tyvärr sprack pelarformarna natten mellan den 21 och 22 december 2021, dvs. första natten 
efter gjutningen av en självkompakterande betongen (figur 16). Temperaturen sjönk till -15,8°C 
(figur 17), dvs. 10 grader på 18 timmar. Sannolikt var orsaken till sprickorna 
temperaturskillnaden mellan den nygjutna betongen och den kylda formen. Som framgår av 
den enkla mekaniska modellen i avsnittet ”Samverkanspelare och temperaturskillnader” 
behöver inte temperaturskillnaden vara så stor mellan den nygjutna betongen och den äldre 
betongformen för att utgöra en risk för sprickbildning. 
 
Sprickbildningen hade sannolikt kunnat förhindras genom isolering av formen från köld-
knäppen. Försöken i samband med vårens examensarbete (som genomfördes i maj månad med 
väsentligt gynnsammare väderlek) ledde t.ex. inte till några sådana sprickor. Det bör till sist 
påpekas att huvudsyftet med höstens examensarbete var att studera produktionsskedet med 
utskrift av betongformar, gjutning av SKB och formens motstånd mot formtryck. Och här var 
resultatet tillfyllest. 
 

  
Figur 16: Vertikala sprickor i formarna. (Shabo & Hossein, 2022). 
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Figur 17: Uppmätt temperatur vid Stockholm/Tullinge, 21-22 dec. 2021. (SMHI, 2022). 
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Förslag till längre forskningsprojekt 
Bakgrund 
Utvecklingen av 3D-utskriven betong går snabbt och sker i många länder. Genom att kombinera 
3D-utskriven betong med självkompakterande betong förenas två effektiva och 
arbetsmiljövänliga tekniker där den förra är bra på skapa tunna formar som kan ge stora 
geometriska friheter medan den senare är effektiv att fylla formarna med betong där större 
betongtjocklekar och –volymer behövs för bärförmåga, stadga, ljudisolering m.m. Ovanstående 
pilotförsök visar att denna kombinationsteknik är lovande. Det är därför angeläget att gå vidare 
med ett större forskningsprojekt. 
 

Forskningsfrågor 
Det finns ett stort antal forskningsfrågor kring denna teknik: 
 

1. Hur skapar man bästa möjliga pelarform med 3D-utskriven betong? 
2. Vilket formtryck klarar den kvarsittande formen? 
3. Behöver den kvarsittande formen armeras i ringsled (t.ex. med stålvajrar) eller mellan 

skikten (med någon form av dymling)? 
4. Kan man optimera receptet (”bläcket”) för den 3D-utskrivna betongen med hänsyn 

till klimatförbättring (läs: mindre portlandcement), draghållfasthet i ringsled, 
krympning och beständighet? 

5. Hur skall man optimera SKB-receptet med hänsyn till klimatförbättring, 
stighastighet och formtryck, hållfasthet, krympning och beständighet? 

6. Hur åstadkommer man tillräcklig vidhäftning mellan kvarsittande form och igjuten 
SKB för att erhålla statisk samverkan? 

7. Hur hanterar man de båda materialens eventuella skillnader i krympning och 
krypning med hänsyn till differenskrympning och risker för sprickbildning? 

8. Hur armerar man pelaren? 
9. Vilket reellt täckskikt kan man använda vid projektering med tanke på formens 

oregelbundna struktur? Eller kommer formens bidrag till täckskiktet att bli så 
osäkert att det rent praktiskt kommer att försummas? 

10. Vilka arkitektoniskt uttryck i form av pelarens geometri, ytstruktur och gråton samt 
variationer i dessa kan åstadkommas, väljas och styras? 

11. Kan mängden SKB begränsas genom en optimal form på pelartvärsnittet, t.ex. genom 
ursparingar? 

12. Hur kan man rent praktiskt etablera robotar i form av 3D-skrivare på 
byggarbetsplatsen? 

 
En ansökan har utarbetats utifrån ovanstående frågor. Målet är att söka medel från dels 
Trafikverket genom Branschprogram för forskning och innovation avseende byggnadsverk 
inom transportsektorn (BBT), dels SBUF. Närmast ligger fokus på forskningsfrågorna nummer 
1, 4, 5, 6, 9 och 11 (kursiverade ovan). Övriga forskningsfrågor är fortsatt angelägna att besvara 
men ryms inte inom det tänkta forskningsprojektet. 
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Syfte och mål 
Projektets mål är dubbelt; dels att studera samverkanspelarens bärförmåga, dels att studera dess 
motstånd mot fukt-, klorid- och koldioxidtransport som alla kan leda till att pelarens armering 
korroderar. Upplägget omfattar dels belastningsförsök av i projektet producerade samverkans-
pelare, dels av materialförsök för att studera beständigheten. 
 

Avgränsningar 
Projektet kommer inte att i detalj gå vidare med forskningsfrågorna 3, 7, 8 0ch 10-12 ovan. 
Projektet kommer att innehålla praktiska försök. Provkropparna behöver ha en viss storlek för 
att resultaten skall bli relevanta. Det betyder i sin tur att antalet provkroppar måste vara 
begränsat vilket innebär att variationen vad gäller betongrecept, storlek, geometriska 
proportioner, belastningstyp m.m. måste begränsas. Ett begränsat antal provkroppar innebär 
också begränsningar i resultatens statistiska signifikans. 
 

Metodik 
Projektet är huvudsakligen experimentellt och består av 22 steg, se tabell 6. Belastnings-
försöken omfattar fyra samverkanspelare och två homogena pelare, alla med samma 
dimensioner. Utgångspunkten är armerade betongpelare med cirkulärt tvärsnitt, diameter 500 
mm och höjden 2,5 m, dvs. med mått som framgångsrikt användes i pilotstudien. Första steget 
nedan, ”Provningsprogram”, innehåller dock tid för att utröna om huruvida andra dimensioner 
vore lämpligare. men det kan komma att ändras inom steg 1 ”Provningsprogram”.  

Beständighetsförsöken omfattar frost, kloridinträngning och karbonatisering där i huvudsak 
standardiserade provningsmetoder skall användas.. Kontrollprov omfattar flytsättmått, tryck-
hållfasthet, E-modul och vidhäftning mellan de båda betongerna. Under gjutningen mäts 
formtryck och under belastningsförsöken last, deformation och (negativ) armeringstöjning. 
Delar av steg 12 kan lämpligen kombineras med steg 2. 
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Tabell 6: Ingående steg i planerat forskningsprojekt 

Nr Rubrik 
1 Utveckling av detaljerat provningsprogram 
2 Framtagning av betongrecept för 3D-utskrift 
3 Förberedelser för 3D-utskrift (inställningar, programmering, förförsök mm) 
4 Produktion av 3DP formar + provkroppar 
5 Tillverkning av två träformar 
6 Armering med trådtöjningsgivare 
7 Gjutning av SKB + provkroppar 
8 Provning av färska egenskaper, SKB 
9 Mätning av formtryck (inkl givare) 
10 Provning av armeringsstål 
11 Provning av betongernas tryckhållfasthet och E-modul 
12 Provning av beständighetsegenskaper 
13 Transport av pelare till laboratoriet 
14 Iordningsställande av provningsrigg & mätutrustning 
15 Belastningsförsök (6 st) 
16 Utborrning av betongcylindrar 
17 Vidhäftningsprovning 
18 Dokumentation av hela projektet 
19 Analys av mätdata 
20 Rapportskrivning 
21 Skrivning av två vetenskapliga artiklar 
22 Muntlig presentation inkl förberedelser 

 

Budget 
Kostnader för projektet uppskattas till 1,5 Mkr. 
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Slutsatser 
Att producera samverkanspelare av 3D-utskrivna betongformar som fylls med igjuten, själv-
kompakterande betong (SKB) förenar det bästa av två effektiva och relativt nya betongtekniker. 
3D-utskriven betong är lämpligast för ytbärverk, medan SKB är det effektivaste sättet att gjuta 
volymelement. 3D-utskrivna betongformar är ett intressant alternativ till traditionella trä- eller 
stålformar. Denna rapport sammanfattar en pilotstudie vid KTH och omfattar en 
litteraturgenomgång och två praktiska examensarbeten. De viktigaste slutsatserna som kan dras 
är dessa: 

• Den vetenskapliga litteraturen om samverkanspelare av denna typ är begränsad även 
om det finns ett stort antal filmer m.m. på internet där 3D-utskrivna betongformar fylls 
med gjuten betong. 

• Litteraturen visar att samverkanspelare av denna typ kan ge arkitekten nya möjligheter 
att skapa alternativ till traditionella, raka pelare med kvadratiskt eller cirkulärt tvärsnitt. 

• Det finns åtminstone en litteraturreferens som visar att samverkanspelare av denna typ 
kan nå lika hög bärförmåga som motsvarande homogena betongpelare. Men dessa 
försök behöver upprepas och utvidgas innan säkra slutsatser om bärförmåga kan dras. 

• De praktiska examensarbetena visar att det är möjligt att skapa 3D-utskrivna betong-
formar som kan klara produktionen och igjutningen av betong utan skador, sprickor 
eller läckage, åtminstone upp till ett formtryck som motsvarar 2,4 m vätskepelare. 

• I det första examensarbetet ingick även provning av vidhäftningen mellan betongform 
och igjuten betong. Här uppmättes en vidhäftning på nära 1 MPa vilket är i paritet med 
vad man normalt erhåller vid provning av vidhäftning mellan nygjuten och gammal 
betong i fält. 

• Rapporten avslutas med beskrivningen av ett förslag till ett nytt forskningsprojekt som 
syftar till att studera i första hand samverkanspelarens bärförmåga och beständighet. 
Kan det 3D-utskrivna betongskalet bidra till bärförmåga och beständighet? Om så vore 
fallet, skulle den igjutna betongen kunna produceras av en enklare betongkvalitet än 
betongformen och därmed ge en lösning som totalt kräver mindre cement och lägre 
CO2-utsläpp. 
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