
For det første kan SCC øge byggebranchens produktivi-
tet. For det andet kan brug af SCC i meget høj grad for-
bedre arbejdsmiljøet i byggebranchen. Hertil kommer, at 
SCC giver arkitekterne nye muligheder for design af 
endnu smukkere betonkonstruktioner, og samtidig op-
nås bedre kvalitet og længere levetid end ved brug af 
traditionel beton.

 FORMÅLET
SCC-Konsortiet er et samarbejde om forskning, udvik-
ling og innovation. Målet er at forbedre byggebranchens 
arbejdsmiljø og styrke byggeriets produktivitet ved at 
øge brugen af SCC.

SCC adskiller sig på fl ere måder fra traditionel beton. Det 
kræver derfor ny viden at udnytte det store potentiale. 
SCC-Konsortiet skal både skabe viden om materialet 
SCC og om udførelse af betonkonstruktioner med SCC.

Det konkrete mål for SCC-Konsortiet er at gøre SCC til den 
mest anvendte betontype i Danmark inden 2008. Desuden 
skal konsortiet give den danske betonbranche et teknolo-
giløft, så den bliver førende i verden inden for såvel design 
som udførelse af betonkonstruktioner ved brug af SCC.

 SAMARBEJDE MED STYRKE
SCC-Konsortiet samler både små og store virksomheder, 
videncentre og førende europæiske forskningsinstitutio-
ner. Det tætte samarbejde mellem leverandører, entre-
prenører, bygherrer og forskning er en stor styrke ved 
SCC-Konsortiet, som både inddrager frontforskning og 
praktisk viden fra dagligdagens byggeri.
 
 INDSATSEN
SCC-Konsortiet arbejder både med SCC som materiale 
og med udførelse af konstruktioner med SCC. Indsatsen 
retter sig primært mod de tre områder, hvor SCC har det 
største potentiale: Gulve, elementer og anlægsarbejder. 
De konkrete aktiviteter ser nærmere på henholdsvis ma-
terialeudvikling, fremstilling af SCC og udførelse af be-
tonkonstruktioner ved brug af SCC.

Aktiviteterne gennemføres i en række delprojekter, der 
blandt andet omhandler undersøgelser af polymerer på 
nanoniveau, sammenhængen mellem delmaterialer og 
betonens egenskaber, måling af betonens egenskaber, 
kravspecifi kation, effektiv fremstilling af SCC med on-
line overvågning, udstøbning af SCC og formfyldning.

 ENESTÅENDE DOKUMENTATION
SCC-Konsortiet vil for første gang videnskabeligt doku-
mentere produktiviteten og arbejdsmiljøet ved brug af 
SCC. Det sker ved hjælp af kompetencerne hos hen-
holdsvis Byggeriets Evaluerings Center og Byggeriets Ar-
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bejdsmiljøcenter. Byggeriets Evaluerings Center skal 
dokumentere produktiviteten ved hjælp af de samme 
nøgletal, som generelt anvendes til at måle bygge-
produktivitet. Byggeriets Arbejdsmiljøcenter har til 
opgave at dokumentere såvel forbedringer af arbejds-
miljøet som eventuelle nye udfordringer i forbindel-
se med SCC.

 FORMIDLING
SCC-Konsortiet formidler blandt andet projektets re-
sultater i form af en forsøgsbro, der opføres for Vejdi-
rektoratet. Hertil kommer en række publikationer, vej-
ledninger og håndbøger, der formidler ny viden om 
SCC og udførelse af SCC-konstruktioner til blandt an-
dre betonleverandører, entreprenører og rådgivere.
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SCC-Konsortiet er det korte navn for innovationskonsortiet 

Selvkompakterende beton - et teknologispring for pro-

duktivitet og arbejdsmiljø i byggebranchen.

Deltagerne i SCC-Konsortiet repræsenterer alle led i 

værdikæden fra videncentre og forskningsinstitutioner 

over leverandører af råmaterialer og måleudstyr til pro-

ducenter, entreprenører og bygherrer.

SCC-Konsortiet blev etableret i 2003, og aktiviteterne 

fortsætter til 2006. Det samlede budget er på cirka 20 mil-

lioner kroner. Heraf bidrager Ministeriet for Videnskab, 

Teknologi og Udvikling (VTU) med 7,7 millioner kroner.
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 SELVKOMPAKTERENDE BETON
SCC er en forkortelse for Self Compacting Concrete. 
SCC blev opfundet i Japan i slutningen af 1980’erne. I 
dag er Danmark det land, der anvender mest SCC i for-
hold til det samlede forbrug af beton.

SCC har gode fl ydeegenskaber, der betyder, at SCC kan 
udstøbes uden brug af vibration eller anden mekanisk 
påvirkning. Det fører blandt andet til mindre tungt ar-
bejde og lavere støj.

SCC har fordele som bedre arbejdsmiljø, bedre beton-
kvalitet, større produktivitet, minimalt behov for afret-
ningsudstyr, lettere arbejdsgang, mindre tidsforbrug og 
en bedre totaløkonomi.

Flydeegenskaberne opnås ved hjælp af tilsætningsstof-
fer. SCC kan både anvendes til støbninger in-situ og til 
produktion af betonelementer.

 KONTAKT
Formand for SCC-Konsortiets styregruppe
Divisionsdirektør Lars Gredsted MT Højgaard a/s
+45 2270 9816  lag@mthojgaard.dk

Leder af SCC-Konsortiet 
Centerchef Mette Glavind Teknologisk Institut, Beton 
+45 7220 2220  mette.glavind@teknologisk.dk

Læs mere på www.scc-konsortiet.dk

 INDUSTRI
4K Beton A/S En af Danmarks store producenter af 
fabriksbeton, som virksomheden producerer over 500.000 
kubikmeter af om året. MT Højgaard a/s Danmarks fø-
rende entreprenørvirksomhed med 5.100 medarbejdere 
og en årlig omsætning på knap 8 milliarder kr. Aalborg 
Portland A/S Danmarks eneste cementproducent og 
verdens førende producent og eksportør af hvid ce-
ment. Videometer A/S Udvikler avancerede vision-
systemer til måling og kvalitetskontrol i industrien. 
Betonelement a/s En af Danmarks førende produ-
center af betonelementer med otte produktionssteder i 
Danmark. Desuden er NCC Råstoffer, Dragsholm 
Beton ApS, Emineral a/s, Elkem Materials (Norge)
og Vejdirektoratet tilknyttet SCC-Konsortiet.

 FORSKNING
Informatik og Matematisk Modellering (IMM), 
Danmarks Tekniske Universitet. Førende forskning i avan-
ceret matematisk modellering og avancerede IT-syste-
mer. Desuden er BYG•DTU, Ecole Polytechnique 
Federale de Lausanne, Schweiz og Eidgenössische 
Materialprüfungs- und Forschungsanstalt, Schweiz 
og Byggeriets Evaluerings Center tilknyttet projektet.

 VIDENCENTRE
Teknologisk Institut, Beton Danmarks teknologiske 
serviceinstitut på betonområdet og projektkoordinator 
for SCC-Konsortiet. Desuden er Byggeriets Arbejds-
miljøcenter tilknyttet SCC-Konsortiet.
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