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Att kunna skräddarsy betongkonstruktioner, så att man på ett rationellt sätt kan ta tillvara betongens 

formbarhet i olika konstruktioner är målet med EU-projektet TailorCrete. Med moderna hjälpmedel 

är det är idag fullt möjligt att, med hjälp av en industrirobot, direkt från en 3D-modell fräsa ut 

betongformer i formsand eller cellplast.  Detta har i forskningssyfte utförts i forskningsprojektet 

Unikabeton (www.unikabeton.dk) av bl.a. Teknologisk Institut och Mærsk Mc-Kinney Møller 

Instituttet på Syddansk Universitet. Genom att tillämpa sådan modern teknik undviks avancerade 

handgjorda formverk vilka idag är tidsödande, dyra och stället höga krav på hantverksskicklighet. 

Forskargruppen Betongbyggnad, Chalmers Tekniska Högskola, är sedan augusti 2009 involverade i 

TailorCrete. Projektet löper över fyra år och syftet är att vidareutveckla den robotiserade 

tillverkningsprocess som finns idag bl.a. genom att förenkla vägen från design till produktion. 

Chalmers bidrar med kompetens i frågor rörande armering samt normer och standarder. Partners i 

projektet är bl.a. Teknologisk Institut, Syddansk Universitet,  Dragados, ETH Zürich, El Caleyo Nuevas 

Technologías och arkitektbyrån Superpool. 

Automatiserad produktion av betongelement är ett mycket vitt begrepp. Det kan handla om allt från 

enstaka maskinellt utförda produktionssteg så som svetsning av armeringskorgar eller bockning av 

armeringsjärn till helautomatisk produktion av ex. fasadelement, trottoarsten eller betongsten. Den 

automatiserade betongelementsproduktion som finns idag bygger till stor del på att effektivisera 

tillverkningen av stora serier likformiga element. Varje maskin är anpassad för att utföra något steg i 

produktionen av ett fåtal olika, ofta väldigt lika, typer av element. I TailorCrete eftersträvas generell 

automation av alla steg från 3D-modell till färdigt element. Lösningen skall vara så allsidig att 

produktionskostnaden endast blir marginellt högre för ett unikt element än en större serie. På detta 

vis kan unik skräddarsydd betong användas i större utsträckning än, som idag, endast i 

prestigeprojekt. 

 



 

Figur 1. Robot fräser ut gjutform i cellplast. Foto: Thomas Juul Andersen, Teknologisk Institut (DTI) 

Allmänt känt är att betong har mycket god hållfasthet vad det beträffar tryckspänningar. 

Dragspänningar och krympning tenderar dock att orsaka sprickor i materialet. Därför har betong 

under det senaste århundradet förstärkts med armeringsstål och under de senaste tre decennierna 

har även olika typer av fibrer introducerats, främst för att kontrollera betongens beteende efter att 

sprickor uppkommit. Att armera skräddarsydda betongelement, producerade av moderna 

industrirobotar, är en utmaning i flera avseenden. Om stålarmering används måste denna böjas, 

sättas samman och placeras i gjutformen. Med fiberbetong undviks dessa moment men istället 

måste jämn fördelning av fibrerna säkerställas i betongen. Fiberbetong används dessutom sällan som 

primär armering då denna främst inte ökar kapaciteten innan uppsprickning utan kontrollerar 

konstruktionens beteende då sprickor uppstått. 



 

 

Figur 2. Exempel på betongelement med komplex geometri (ovan) samt den mycket komplexa gjutformen (nedan). Foto: 

Thomas Juul Andersen, Teknologisk Institut (DTI) 

 

Armeringsalternativ 

I projektets första skede har olika armeringsalternativ studerats. Detta har utförts för att utreda vilka 

som kan vara lämpade för anpassning till automatiserad produktion [1]. Som tidigare nämnts har 

konventionella armeringsjärn använts i betong under det senaste århundradet. Under de senaste 

decennierna har flera alternativ och komplement utvecklats så som fiberarmering, fiberarmerade 

polymerstänger och olika typer av tekniska textilier (textilarmering).  



Konventionellt armeringsstål ger betongelementet hög lastkapacitet och medför samtidigt ett 

konstruktionsförfarande som är väl etablerat hos konstruktören. Användning av stålarmering 

förenklar därmed tillämpning av skräddarsydda betongkonstruktioner avsevärt bl.a. med hänsyn till 

väl förankrade standarder. Det är också viktigt att belysa behovet av avancerad produktionsteknik i 

jämförelse med t.ex. fiberarmering som kan blandas direkt i betongen. För att nå projektmålen måste 

armeringsjärnen, på ett automatiserat vis, kunna formas i godtyckliga geometrier och sedan 

monteras med tillräckligt god precision och robusthet.  

Fiberarmering beskrivs oftast som diskontinuerliga fibrer av varierande längd, tjocklek och material 

som används för att förstärka betongen. Fibrerna kan t.ex. vara gjorda av stål, glas, flera olika 

syntetiska fibrer (kol, polymerer, etc.) eller organiska material. För att uppnå ett optimalt beteende 

kan olika fibertyper eller fiberstorlekar kombineras. Stålfibrer kan användas som primär armering i 

vissa tillämpningar och har god korrosionsbeständighet. Glasfibrer produceras av smält glas från 

vilket tunna fibertrådar dras (10-30 µm) och använts främst i tunnare betongelement så som 

fasadelement.  Glasfibrerna har mycket hög draghållfasthet, dock så minskar denna avsevärt med 

tiden bl.a. på grund av kemiska angrepp (alkali) och tillväxt av hydratationsprodukter (i huvudsak 

kalciumhydroxid) mellan fibertrådarna. Syntetiska fibrer kan produceras av flera olika material, med 

vitt skilda materialegenskaper. De delas ofta in i två kategorier efter elasticitetsmodul: låg 

elasticitetsmodul (t.ex. polyeten, polypropen, akrylpolymerer och polyester) respektive hög 

elasticitetsmodul (t.ex. kol, aramid och polyvinyl). 

Fiberarmering erbjuder, för väl avvägda fibermängder, en relativt enkel produktionsprocess vilken är 

idealisk för de komplexa geometrierna hos skräddarsydda betongkonstruktioner. Fibrer används, 

som tidigare nämnts, främst som sekundär armering. I vissa tillämpningar kan det dock användas 

som primärarmering så som rapporteras av bl.a. Oslejs [2] . Ytterligare forskning och standardisering 

krävs dock för att detta skall kunna tillämpas i större omfattning. Det är också mycket 

eftersträvansvärt att kunna fördela och orientera fibrerna i betongkonstruktion för bättre armerande 

påverkan. Tepfers [3] beskriver möjliga framtida produktionsmetoder där fiberinnehållet styrs av 

spänningsanalysresultat för den aktuella konstruktionen.   

Stänger av fiberarmerad polymer (FRP-stänger) skulle kunna vara ett bra armeringsalternativ för 

skräddarsydda betongkonstruktioner, speciellt när det är svårt att uppfylla de krav på täckskikt som 

konventionell stålarmering kräver. FRP-stänger tillverkas av kontinuerliga fibrer av t.ex. aramid-, kol- 

eller glasfibrer vilka gjuts in i en polymermatris (av t.ex. polyester, epoxy eller vinylester). 

Kompositens egenskaper beror av fibertyp och matrismaterial, men generellt karaktäriseras de av 

lägre vikt, lägre elasticitetsmodul och högre draghållfasthet än stålarmering [4]. Den låga 

elasticitetsmodulen medför att brukslast ofta blir dimensionerande för konstruktioner armerade med 

FRP [5]. FRP, till skillnad från konventionell stålarmering, korroderar inte. Det finns dock andra 

nedbrytande mekanismer som på verkar kompositens hållbarhet. Havssalt, vägsalt, frostcykler, UV-

ljus och färskvatten kan potentiellt påverka beständigheten [4]. Generellt uppvisar FRP-stänger 

sprött brott, dvs. elasticitetsmodulen är konstant till brott [6]. Ett något mer segt beteende kan 

uppnås genom att kombinera fibermaterial i kompositen. FRP kan främst konkurrera med 

konventionell stålarmering i tillämpningar där det föreligger mycket hög risk för korrosion. Tekniken 

kan inte bara tillämpas i form av stänger utan även som kablar, profiler eller laminat. Sådana 

produkter möjliggör även användande i form av kvarsittande former. Den stora nackdelen med FRP 



är att de, generellt, inte kan formas efter att polymeren har härdat vilket ger väldigt begränsade 

möjligheter att uppnå komplexa former. 

Textilarmering tillverkas av kontinuerliga fibrer dragna i flera riktningar. I dessa tekniska textiler 

utnyttjas fibermaterialet bättre än om samma material slumpvis fördelas i betongen, vilket normalt 

är fallet i fiberbetong. De är dock mer komplexa att producera och applicera i betongen. Typiska 

fibermaterial är AR-glas, kol och aramid men även tunna stål- eller polymertrådar kan användas. 

Fibervävarna, som i regel produceras av maskiner, kan vävas på en mängd olika vis. Textilarmerade 

element produceras enklast genom s.k. handuppläggning. Kortfattat beskrivet täcks då formens 

insida med textilen innan gjutning. Denna enkla produktionsmetod är vida använd till exempel vid 

produktion av båtskrov, rotorblad till vindkraftverk och flygplansvingar. Den stora fördelen med 

metoden är att den möjliggör ett högt fiberinnehåll. Nackdelen är den höga graden av manuellt 

hantverk. Element till exempelvis fasader kan tillverkas genom pultrusion (profildragning). Textilen 

dras då genom ett betongbad, varefter den pressas av två rullar. Rullarna ger det kontinuerliga 

elementet dess form och tillser att betongen trycks in ordentligt i textilen. Alternativt kan olika 

extrusionstekniker användas till att producera textilarmerade betongelement. De bygger i princip på 

att betong, under tryck, pressas in i en stängd form i vilken textilarmering placerats före gjutning. 

Textilarmering erbjuder stor formbarhet och är därför ett intressant armeringsalternativ för 

skräddarsydda betongkonstruktioner. Dock utgör dagens produktions- och appliceringsmetoder en 

stor begränsning för helt automatiserad produktion.   

Det är svårt att välja armeringslösning för en generell automatiserad produktionslösning av 

skräddarsydd betong. Utöver de presenterade alternativen skall också tilläggas att många av dessa 

kan användas i kombination, till exempel konventionell stålarmering och fiberarmering. Stålarmering 

höjer då lastkapaciteten innan sprickbildning och fiberarmeringen förbättrar den uppspruckna 

konstruktionens beteende. De presenterade armeringsmetoderna sammanfattas, med för- och 

nackdelar, i 



. I tabellen generaliseras alla olika fibermaterial under kategorin fiberarmering. I Tabell 2 redovisas på 

ett liknande vis för- och nackdelar med de tidigare introducerade fibermaterialen.  

 



Tabell 1. De presenterade armeringsalternativens för- och nackdelar, med avseende på tillämpning i skräddarsydda 

betongkonstruktioner 

 + - 

Konventionellt 

armeringsstål 

Bra mekaniskt beteende 

Välbeprövat 

Billigt 

Svårt att producera i 

komplexa geometrier  

Täckskiktsbehov 

Fiberarmering 
Appliceras i 

betongblandningen 

Används vanligtvis inte som 

huvudarmering 

Fiberarmerade polymerer 

Mycket god beständighet 

m.a.p. korrosion 

Kan användas i tunna 

element 

Ovanlig teknik → höga 

kostnader  

Generellt ej formbar efter 

härdning 

Textilarmering 

Kan anpassas till godtyckliga 

geometrier  

Ovanlig teknik → höga 

kostnader  

Produktionsmetod kräver 

mycket utveckling 

 

Tabell 2. För- och nackdelar med det presenterade fibermaterialen. 

 + - 

Stålfiber 

Bra mekaniskt beteende 

Väl utforskat 

Billigt 

Kan eventuellt påverka 

rostbeständigheten på 

armeringsstänger 

Glasfiber  Hög hållfasthet 

Hållfastheten minska mycket 

med tiden 

Känslig mot alkali 

Polymerfiber  Ingen risk för korrosion 
Problem vid förhöjda 

temperaturer 

Kolfiber Alkalibeständigt 
Svårt att erhålla en god 

fördelning i betongen 



Dimensionsstabilt 

Hög hållfasthet 

Organiska fibrer 
Finns ofta att tillgå i 

utvecklingsländer  

Svårt att tillgodose krav på 

jämn kvalité 

Hygroskopiska fibrer 

Svårt att värdera 

beständighet 

 

Konstruktionsmetodik 

Som tidigare nämnts, är syftet med att utveckla en automatiserad tillverkningsprocess att kunna 

skapa unika betongelement till en kostnad som ryms i budgeten i normala projekt. Det är då också 

inte bara av stor vikt att effektivisera tillverkningsprocessen utan även konstruktionsmetodiken bör 

utformas på ett rationellt vis. Ett exempel på rationellt arbetsflöde åskådliggörs i Figur 4. 

Det ideala arbetsflödet torde vara att arkitekten skapar en 3D-modell av byggnaden (Figur 3 t.v.). En 

konstruktör kan sedan dela in byggnaden i betongelement, analysera samma modell och använda 

resultaten för att fördela konventionell armering i konstruktionen, alternativt bestämma den mängd 

och typ av fiberarmering som behövs. När armeringen definierats, i samma modell, kan denna 

verifieras genom ytterligare analyser och sedan användas för produktion (Figur 3 t.h.). Den 

automatiserade produktionen, med dess möjligheter till att producera komplicerade geometrier, 

öppnar också för geometrisk optimering. Konstruktören kan igenom att justera geometrin något 

effektivisera byggnaden (eller elementet) så att materialåtgång minskar. Detta bör naturligtvis ske i 

nära samarbete, i en iterativ process, med arkitekten. 

Observera att även konstruktionsmetodiken till viss del är beroende av vilken armeringsmetod som 

används. Främst påverkar detta naturligtvis konstruktörens dimensioneringsförfarande 

(armeringsdesign i Figur 4 ), exempelvis om konventionell armering kombineras med fiberbetong kan 

mängden armeringsjärn reduceras. 

  



 

 

Figur 3. Arkitektmodell av prototypvägg (överst t.v.) samt motsvarande armeringsmodell (överst t.h.). Underst visas den 

färdigproducerade väggen (oarmerad) Foto: Thomas Juul Andersen, Teknologisk Institut (DTI) . 

  



 

 

 

 

  

Figur 4. Exempel på en effektiv konstruktionsmetodisk för skräddarsydda 

betongkonstruktioner. 
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För att underlätta tillverkningen av armeringsjärn kan armering definieras i plan, även då elementet 

är dubbelkrökt. Därigenom behöver armeringen endast bockas i ett plan, vilket förenklar 

tillverkningen. Detta medför också rimligen att elementet då enklare kan analyseras i strimlor (ex. en 

strimla för varje armeringslager).  

Sammanfogning av armeringsjärnen är ett kritiskt produktionsteknisk moment. Detta ställer 

ytterligare krav på den modell som används då även dessa ”knutpunkter” måste definieras. Rent 

praktiskt antas att man antingen svetsar eller najar samman järnen med en robot efter att de 

placerats korrekt. Vid montering är det troligt att armeringsjärnen kommer att böja ned p.g.a. sin 

egenvikt. Denna förändring i position kan orsaka problem för fortsatt placering och sammanfogning 

och måste därför antingen inkluderas i upprättandet av armeringsmodellen eller korrigeras för av 

roboten.   

Det förekommer dock tekniska svårigheter att uppnå detta logiska och rationella flöde då samtliga 

tre aktörer (arkitekt, konstruktör, producent) representerar olika skolor och således tenderar att 

föredra ”sitt egna” format. De flesta kommersiella programvaror erbjuder import- och 

exportmöjligheter, dock inför dessa ofta små fel i modellen vilket kan medföra mycket merarbete i 

alla produktionskedjans steg.  

Sammanfattning 

Framtiden manar till lösningar på de problem som är associerade med automatiserad 

betongproduktion samt en effektiv konstruktionsmetodik. Den ökade efterfrågan på unika 

betongbyggnader kommer på sikt även att medföra ökad efterfrågan på mer ekonomiska 

produktionsmetoder än de tidsödande och komplexa metoder som idag används endast i 

prestigeprojekt. Att kunna utnyttja betongens formbarhet fullt ut medför inte bara mer estetiskt 

tilltalande och varierande betongarkitektur utan möjliggör även utnyttjandet av byggnadsmekaniska 

fördelar med oregelbundna geometrier. 
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