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Vältbetong används till ytor med höga krav på bärighet, slitstyrka och förmåga att stå 

emot oljespill. Risken för spårbildning, krackeleringar och belastningsdeformationer är 

minimal. Vältbetong behöver ingen formsättning som vanlig betong utan är en jordfuktig 

betong som är lämplig att välta. 

 

Vi på ALWEX och Räppe betong har sedan 2008 möjlighet att producera vältbetong i vår 

nya fabrik med tvångsblandarteknik. I nedan beskrivna projekt har vi valt att jobba med 

materialet på ett lite förenklat sätt än vad expertisen gör gällande, då materialet normalt 

hanteras med läggare.  

 

De problem man kan få är att vissa fogar inte blir bra beroende på att man vältar ner 

kanter och överlappar med ny betong. I de fall man får fogar som är dåliga tycker vi att 

man hellre ska såga upp dessa och gjuta i med blöt betong eller fylla skador med asfalt 

utan att såga. 

 

Ett annat vanligt fel är att man får vågiga ytor, vilket kan åtgärdas genom att i efterhand 

fräsa ytan med stor asfaltfräs.  

 

 

Maskinell utrustning vid läggning 

 

Frågar man experterna är kravet en läggare med högpackande screed. I praktiken finns 

fler olika problem med dessa. Det går oftast inte att tippa bilarna direkt i läggaren 

eftersom materialet inte glider som asfalt. Det gör att man behöver en lastmaskin för att 

bära materialet från upplag till läggaren vilket är ett moment som försämrar betongens 

egenskaper genom ojämn uttorkning. Dessutom hänger materialet ofta upp sig i tråget 

och man får problem att mata in det. 

 

Fuktvariationer i betongmassan gör att screeden inte packar lika över hela ytan vilket ger 

vågighet vid vältning.  

 

En läggare klarar inte att lägga särskilt brett och därför får man många skarvar. 

I praktiken är det oftast lättare att få bra resultat med en hyvel om personalen har lärt 

sig materialet. Man kan med en hyvel oftast hålla en bred front öppen vilket minskar 

antalet fogar.  

 

Laserstyrning bör man ha för att kunna styra hyveln mer exakt. D.v.s. man ställer upp 

en tvåfallslaser som hyveln styr emot. 

 

Kanterna bör efter färdigvältning 

kunna skäras raka. Här kan man 

använda planeringsskopan eller en 

större asfalttrissa om man har det. 

Gärna monterad på lastmaskinen 

eller hyveln. 

 

Lastmaskin med planeringsskopa; 

Maskinstorlek 10 -15ton. 

Vibrovält; Envalsvält 5-8ton 

alternativt en tvåvalsvält på 3-5ton. 
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Metod 

 

Tillverkningen av vältbetongen sker vid vår certifierade betongfabrik ute i Räppe. 

Vältbetongen är känslig för fuktvariationer, varför vi rekommenderar transport med 

täckta flaklastbilar, i synnerhet vid lite längre transportavstånd. 

Transporten planeras så att onödiga väntetider inte uppstår vid läggningsstället. 

Bilen tippar betongen ungefär där den ska ligga. 

Lastmaskinen grovlägger betongen ca 5 cm över färdig yta och packar hela ytan med 

hjulen. Rekommenderad tjocklek på enlagsläggning är 15-20cm. 

Hyveln justerar höjden till ca 2 cm över färdig yta. 

Vältning med en överfart 

Finjustering av ytan till rätt höjd och fall med hyveln. 

Färdigvältning till ytan blir slät och vatten nästan tränger upp. 

Kantskärning. 

Efter färdigvältning är det bra om man har möjlighet att vattna ytan utan att det rinner 

(vattendimma), ett alternativ kan vara att plasta ytan. 

 
 
Dimensionering 

 

Tjockleken på vältbetongen styrs av underlag och belastningen. 

Vi hänvisar till handboken ”Betong på mark” för utförligare dimensioneringsunderlag 

 

 

Tips för ett lyckat resultat 

 

Lägg inte om temperatur understiger 5˚C. 

Underlaget får inte vara fruset. 

Hög luftfuktighet har en positiv inverkan. 

Fritt vatten får inte förekomma på underlaget 

Vattna underlaget om det är torrt för att undvika tidig uttorkning. 

Underlaget ska ha samma lutning som den färdiga vältbetongytan. 

Underlaget ska vara väl packat. 

Hela processen från tillverkning till packning och eventuell efterbehandling ska vara 

avslutad inom 2 timmar. 

 

 

Kontakt vid frågor 

 

Tveka inte att höra av er antingen till Ulf Ragnarsson på 0706-371739 eller till Kenneth 

Wiklund på 0706-727125. 


