
 

             MinBaS  Område 2  Rapport nr 2:1   
                                    Mineral•Ballast•Sten                

 
MinBaS projekt nr 2,2 Framtida betong  
Delprojekt 2,21 Förstudie FoU-program 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utnyttjande av alternativa  
typer av ballast i betong 
 

Förstudie - Utarbetande av forskningsprogram 
 
 

Materialkarakterisering Reologi 

Proportionering  Ballasttillverkare 

Fillerproducenter 

Betongtillverkare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Björn Lagerblad, Cement och Betong Institutet 
 
Projektförslag framtaget av arbetsgrupp ledd av Mats Emborg och  
Björn Lagerblad i medverkan av NCC (Mari Karlsson), Betongindustri  
(Mats Emborg), Nordkalk ( Mats Fagerholm), Cementa (Hans-Erik Gram)  
och SBMI (Jan Bida)  
 
 
 
 
Stockholm oktober 2003 



MinBas Projekt 2,2 Framtida betong, delprojekt 2,21 Förstudie FoU program 
 
 
 

 

 1

MinBas projekt 2.2 Framtida betong  
Delprojekt 2,21 Förstudie FoU-program 
 
Utnyttjande av alternativa typer av ballast i betong 
 
 
Sammanfattning 
 
Det finns flera utvecklingsvägar för att få fram nya typer av betong. Framför allt har allt 
effektivare superplasticerare möjliggjort en ökad användning av finmaterial vilket har 
resulterat i nya typer av betong såsom självkompakterande betong. Man kan förvänta 
ytterligare typer av betong som kan anpassas för speciella användningsområden vilket i 
sin tur kommer att påverka produktion och marknad. 
 
Det problem som ligger närmast är dock att utnyttja alternativa typer av ballast för att 
minska utnyttjandet av naturballast och då speciellt glaciofluviala avlagringar. Det 
material som har störst potential är krossat berg där man idag huvudsakligen endast 
använder de grövre fraktionerna (>4mm). För att även kunna använda sanden (< 4mm) 
behövs nya proportioneringsmetoder.  
 
En litteraturgenomgång visar att krossat berg, även som sand, används i många länder. 
Problemet är att vi i Sverige huvudsakligen krossar gnejs och granit och att dessa 
bergarter ofta ger problem framför allt beroende på att de ger en dålig kornfördelning 
och att de ofta vid krossning ger en kraftig anrikning av flakiga glimmerpartiklar i 
finfraktionerna. 
 
För att kunna klara av att använda krossat berg som sand till betong fodras ett 
forskningsprojekt där man lär sig att kvantifiera de relevanta partikelegenskaperna och 
korrelera dessa med de reologiska parametrarna. Med utgångspunkt från detta kan man 
genom olika metoder förbättra de för betong relevanta egenskaperna. Detta måste sedan 
överföras till betongproportionering och proportioneringsprogram. För att få praktisk 
användning måste det också utvecklas förenklade metoder för produktkontroll vid 
tillverkning av sand från krossat berg.  
 
Denna rapport ger en sammanfattning av de variabler som bör undersökas och de 
metoder som kan användas proportionera en ekonomiskt rimlig betong i ett kommande 
forskningsprogram. I utredningen ingår också förslag till projektstruktur och 
kostnadsuppskattning.  
 
 
 
Björn Lagerblad, Cement och Betong Institutet med bistånd från arbetsgrupp från 
Betongindustri, NCC, Nordkalk, SBMI, och Cementa.  
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MinBas projekt 2.2 Framtida betong  
Delprojekt 2,21 Förstudie FoU-program 
 
Utnyttjande av alternativa typer av ballast i betong 
 
Projektförslag framtaget av arbetsgrupp ledd av Mats Emborg och Björn 
Lagerblad i medverkan av NCC (Mari Karlsson), Betongindustri (Mats 
Emborg), Nordkalk ( Mats Fagerholm), Cementa (Hans-Erik Gram), SBMI 
(Jan Bida).  
 
 
Sammanställd av Björn Lagerblad, Cement och Betong Institutet.  
 
Stockholm den 3 september 2003 
 
1 Orientering 
 
Under de senaste tio åren har det skett en snabb utveckling av betong. Ett bra exempel 
på detta är självkompakterande betong. Förutom att inte behöva vibrera öppnar denna 
nya betong möjligheter till nya gjutmetoder genom att betongen kan pumpas in i 
formen. Med modern teknologi kan man även tillverka betong med betydligt högre 
prestanda än man kunde förr. Grunden i denna utveckling ligger i att man fått fram 
högeffektiva dispergeringsmedel, så kallade superplasticerare. Dessa medför att man 
kan öka mängden finmaterial (filler) med bibehållen vattenmängd, vilket är det 
grundkoncept som den självkompakterande betongen bygger på. Superplasticerarna 
möjliggör också att man kan göra betonger helt baserade på finmaterial med helt andra 
hållfasthetsegenskaper än vanlig betong (finpartikelbetong, ”reactive powder 
concrete”). Man kan även idag med hjälp av ultrafin filler (< 5 μm) tillverka 
specialbetonger med halverad mängd cement och med helt annan egenskapersprofil. 
Detta är specialprodukter som har en annan typ av marknad än vanlig betong men de 
visar på vägar mot framtiden och hur man kan få fram betong med ett spektrum av 
egenskaper för olika applikationer. Dessa specialprodukter ersätter i princip andra 
material, men den stora volymen av betong kommer även i framtiden vara billig produkt  
för bostäder och infrastruktur.  
 
Betongtillverkarna står idag inför en svår utmaning. Bra naturballast har sinat i vissa 
regioner och myndigheterna har indikerat att man vill begränsa uttaget av naturgrus 
generellt. Den mest prioriterade uppgiften idag är därför att kunna göra vanliga betonger 
med alternativa ballastmaterial.  
 
Kunskapsläget om alternativ ballast finns närmare redovisat i bilaga 1.  
 
Alternativet till jungfruligt naturgrus är krossat berg, återanvänt byggmaterial eller 
industriella restprodukter. Det finns även naturgrus med lägre miljövärde som vissa 
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deltaavlagringar och flygsand med lägre naturvärde. När det gäller de olika typerna av 
alternativ ballast kommer krossat berg antagligen att vara huvudprodukten då det endast 
är detta som kommer att finnas i tillräckligt stor mängd inom rimligt transportavstånd. 
För samhällets utbyggnad måste ballast även i framtiden vara en billig produkt. Detta 
fodrar att man lär sig hur de alternativa materialen beter sig i betong och applicerar 
modern teknologi och kunskap för att lösa problemen. 
 
Grunden i problemet med att ersätta naturballast med andra material är att betongen får 
sämre rörlighet. Detta gäller framför allt sandfraktionen d.v.s. material som passerar en 
4-mm sikt. Vattensorterat grus har genom nötning blivit rundat och har ofta en lämplig 
kornkurva och är därför mycket väl ägnat betongtillverkning. Man måste därför hitta 
medel så att man kan använda de alternativa materialen antingen var för sig eller i 
kombination så att man kan få en liknande rörlighet i betongen som naturgrus. Det 
kräver att man hittar en optimal kornkurva som tar hänsyn till de alternativa materialens 
egenskaper eller att man använder kombinationer av superplasticerare och filler för att 
som i självkompakterande betong utnyttja en ökad mängd finmaterial för att häva 
negativa konsekvenser av olämplig kornform etc.  
  
Alternativa ballastmaterial och speciellt krossat berg används redan idag som sand i 
många länder med brist på naturgrus. Vanligast är att använda kalksten, kvartsiter och 
basiska bergarter som diabas och basalt. Det som är speciellt för Sverige är att vår 
berggrund domineras av bergarter med granitisk sammansättning vilka sällan används 
som betongsand andra länder. Dessa bergarter ger ofta en relativt ogynnsam kornkurva 
med för mycket finmaterial och det är mera kantigt och oregelbundet. Det finns också 
en tendens till anrikning av speciellt flakiga glimmer mineral i de finare fraktionerna. 
Dagens utmaning gäller därför främst att utnyttja framför allt granitiskt material i 
grus/sandfraktionerna (0-4mm). Detta kan ske genom mineralteknik, genom att 
kombinera olika ballastmaterial eller genom tillsatts av filler. 
 
I en betongfabrik behöver man en ballast som kan användas i flera typer av betong och 
betong med olika kvalité. Den alternativa ballasten kommer inte att vara lika enkel att 
proportionera med som naturgrus. Detta medför att man bättre måste förstå att använda 
filler och kompletterande ballastmaterial. Man måste veta hur en optimal kornkurva 
med hänsyn taget för kornform och yta skall se ut för att kunna sätta samman ett 
lämpligt grus. En väsentlig del av den föreslagna forskningen går ut på att finna hur 
denna optimala kurva skall se ut och hur man med olika typer av tillsattsmaterial kan 
variera denna kurva för att producera olika betongkvalitéer. 
 
För industriell betongtillverkning måste produkten ha en jämn kvalité. Detta medför att 
man måste utveckla instrument för kontinuerlig kvalité kontroll och utröna effekten av 
variationsspridning. Detta är den andra delen av forskningprogrammet.  
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Mål 
 
Kunskapsnivån skall höjas så att sand från alternativa material med anpassning skall 
kunna användas i betong. 
 
1 Betongtillverkare skall ges hjälpmedel att tillverka en kostnadseffektiv betong 

med fullgoda egenskaper både i det färska och hårdnade tillståndet. 
2 Ballastleverantörer skall få kunskap i hur lämplig sand med alternativa material 

skall tas fram och ges verktyg för att kunna leverera en kvalitetssäkrad produkt.  
3 Kriterier och tester för en kvalitetssäkrad produkt baserad på krossat berg skall 

etableras.  
 
2 Forskningsprogram 
 
Det föreslagna forskningsprogrammet går ut på att klassificera de alternativa materialen 
på ett sådant sätt att man får fram hur de kommer att bete sig i den färska betongen och 
hur man kan påverka ballasten så att egenskaperna förbättras. Arbetbarheten mäts med 
reologiska metoder.  
 
I först hand går forskningsprogrammet ut på att lära sig använda sand från krossat berg 
till betongframställning. De andra alternativa ballastmaterialen undersöks med avseende 
på sin kapacitet att kunna användas för att korrigera krossballast egenskaper.  
 
Delmoment: 
 
1 Definiera och kvantifiera ballast egenskaper 

 
För att få en optimal ballast med krossat grus eller med något annat material 
måste man kunna karakterisera ballasten korrekt och tolka effekten av detta på 
reologin. Detta fodrar olika typer av siktanalyser (vanlig sikt, lasersikt), 
petrografisk analys (tunnslip, XRD, SEM) och bildanalys för geometrisk 
kvantifiering. Filler kan betraktas som ett fint ballastmaterial och karakteriseras 
med liknande metodik som övrigt material. 
 
Detta program har stark beröring med petrografisk klassificering av bergtäkter 
och spräng-krossteknik. Genom att välja rätt typ av bergart och krossningsteknik 
kan man få fram bättre material för betongtillverkning. Indirekt kommer 
forskningsprogrammet att ge vilka bergarter som ger finmaterial som är lämpligt 
för betongtillverkning vilket i sin tur ger urvalskriterium för framtida bergtäkter 
som ger bättre material även för betongframställning.  

 
2 Arbetbarhet/Reologi 
 

För att få fram av effekten av kornform/sortering måste man göra reologiska 
undersökningar som tar fram hur olika fraktioner och kombinationer av 
fraktioner påverkar rörligheten. I första hand handlar det om att få fram ett 
lämpligt mikrobruk (0-0,125 mm) eller finbruk (0-0,25mm) som man kan 
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använda för att motverka negativa effekter av de grövre partiklarna. Studierna på 
mikrobruk inriktas på hur de olika delmaterialen (cement, filler, ballast, och 
tillsatsmedel) samverkar samt hur de sätts ihop (mikroproportionering) för att få 
en så gynnsam reologi som möjligt. Resultaten från mikrobruksförsöken är en 
ingångsvariabel för övrig optimering. Fin- och mikrobrukets reologiska 
egenskaper kan undersökas i pastaviskosimeter. Mellanbrukets (0-2mm) eller 
brukets (0-4mm) egenskaper i bruksviskosimeter och den färdiga betongens 
egenskaper undersöks i betongviskosimeter.  
 
 
För den praktiska användningen korreleras relevanta reologiska egenskaper med 
flödestester och olika typer av sättmått 

 
3 Definiera relevanta egenskaper 
 

Speciellt när det gäller mikrobruk styrs de reologiska egenskaperna av andra 
lagar som beror på ytkemin. Typen och effekten av superplasticerare är här 
kritisk och samverkan måste studeras närmare. De har också betydelse för och 
ger värden som kan kopplas till karakterisering. Man behöver även få fram andra 
mät och karakteriseringsmetoder för produktionskontroll. Detta medför att man 
både måste kunna mäta effekten av ställföreträdande egenskaper som har 
betydelse. Resultaten från detta delmoment är viktigt för de olika andra 
delmomenten och måste därför delvis utföras av de som utför arbetet i de andra 
delmomenten.  
 
Exempel på sådana mätmetoder är: 

• Sedimentationstest-sandekvivalent etc. 
• Flokkuleringstest 
• BET-yta 
• Packningsegenskaper 
• Z-potential i suspension vid höga pH 
• Vattenabsorbtion 
 
4 Betongproportionering och fullskaleförsök 
 
 Ballastproducenterna skall ges verktyg för att kunna leverera en med 

utgångspunkt från bergart och krossningsteknik optimal ballastkurva. Hur denna 
skall se ut beror dock på vilken typ av betong man vill tillverka.  
  
För att få fram hur man kan få ballasten att bättre fungera i olika typer av betong 
fodras att man undersöker effekten av inblandning av naturballast och hur man 
kan modifiera gruset med filler för att passa till olika typer av betong. I en del 
fall kan man behöva tvätta bort olämpliga finpartiklar och ersätta dessa med 
filler. I en del fall kan endast tillsats av filler i kombination med 
superplasticerare ge en bättre betong. En del av detta kan göras av 
ballastproducenten och en del av betongtillverkarna. Man måste dock först veta 
vilken effekt olika typer av åtgärder ger. Detta kräver ett laboratorietestprogram 
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kombinerat med utprovning av betong vid fabrik. Dagens 
betongproportioneringsprogram kompletteras med data från delmoment 1, 2, och 
3.  

 
5 Kvalitetssäkringsmetoder 
 

De ovan beskrivna metoderna ger främst ett instrument för att optimera de olika 
typerna av ballast. De är dock för långsamma och besvärliga för att kunna 
användas vid produktion. Detta fodrar att man tar fram ställföreträdande metoder 
utöver den vanliga siktkurvan för att kunna garantera en jämn produkt. Exempel 
på sådana metoder utöver de stipulerade i SS-EN 12620 och som främst avläser 
effekten på betong är:  
  

• Någon typ av rörtest 
• Minislump/slump/sättmått 
• Packningstest 
 
Vad som kan vara lämpligt ges av de andra undersökningarna.  
 
 
 
3 Genomförande 
 
Det föreslagna programmet är multidiciplinärt. Huvudbeståndsdelarna är karakterisering 
av ballast och reologi, men det intressanta är kombinationen. Karakteriseringens syfte är 
att kunna ge kvantifierbara egenskaper som kan korreleras med reologiska egenskaper. 
Filler och tillsatsmaterial betraktas som justeringar av ballastkurvan för att ge en önskad 
reologi. Detta skall sedan kunna översättas till betongproportionering.  
 
 
 Fillerproducenter  
 

Ballasttillverkare 

Materialkarakterisering Reologi 

Proportionering  
Betongtillverkare
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Man kan även dela in programmet i kunskapsområden.  
 
1 Materialkarakterisering-Forskningsutförare 
2 Ballastmodifiering-Ballasttillverkare  
3 Reologiska studier-Forskningsutförare 
4 Betongproportionering-Betongtillverkare 
5 Fillertyper och fillerkarakterisering-Fillertillverkare 
 
För framgång måste de olika momenten samordnas.  
Ballastmodifiering ligger delvis i delmoment 1 ”materialkarakterisering” , delmoment 3 
definiera relevanta egenskaper och delmoment 4 betongproportionering.  
Fillertyper ligger i alla delmoment 1 men speciellt i delmoment 2 arbetbarhet/reologi, 
och delmoment 3 ”definiera relevanta egenskaper”.  
 
1 Materialkarakterisering 
 
Som en första åtgärd behövs en inventering av relevanta bergtäkter och alternativa 
material. Vilka material som testas väljs ut i samarbete med ballast- och 
betongtillverkare. Arbetet grundas på tidigare arbeten (MinFo-rapporter). De olika 
materialen klassificeras och mäts. Samband mellan vanlig sikt, lasersikt, BET-yta och 
packning etableras. De olika partiklarna geometri mäts genom bildbehandling och 
korreleras med petrologi/mineralogi. Sedimentationstester, flokkuleringstester, 
ytegenskaper, Z-potential och vattenabsorbtion utförs. Dessa tester kan användas som 
kvaliteetskriterier men är också är ingångsvariabler i utvärdering av reologiska 
egenskaper. 
 
Delmål  
 
År 1 
• Ett antal nya bergtäkter blir karakteriserade enligt tidigare testmetodik. Dessa 

sammanförs med tidigare utförda analyser och utgör ett grundmaterial för sand från 
krossberg.  

• Ytterligare utveckling av bildbehandling för karakterisering av geometriska former 
och etablerande av samband mellan två dimensionell bild och verklig form  

• Metodik för karakterisering och bildbehandling av filler (0-0, 063mm) i SEM 
etableras.  

• Ett par olika typer av andra alternativa ballastmaterial undersöks och karakteriseras.  
• Det befintliga materialet undersöks med avseende på övriga relevanta egenskaper. 

Samband med övrig karakteristik och reologi etableras 
 
År 2.  
Sammanvägning av reologiska egenskaper och karakteristik. Med utgångssynpunkt från 
materialkarakterisering och från möjliga förbättringsmetoder studeras tekniskt 
ekonomiska förutsättningar för att införa nya produktionsprocesser. 
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Återföring av erfarenhet från reologi/proportionering till delmoment 4 
”betongproportionering/ fullskaleförsök” och delmoment 5 ”kvalitetssäkringsmetoder”.  
 
 
Detta program genomförs på CBI i samverkan med ballast- och fillerproducenter. 
 
2 Arbetbarhet/Reologi 
 
De reologiska studierna syftar till att etablera en förståelse för vilka parametrar som styr 
betongens arbetbarhet. Dessa skall korreleras mot materialkarakteristik (delmoment 1) 
och relevanta egenskaper (delmoment 3). Grundtanken är att dela upp ballastmaterialet i 
minst två delar, en del som studerar mikro-finbruk (0-0, 125/0-0,25 mm) och en del som 
studerar bruk (0-4/0,125-4 mm). I mikro- finbruksdelen studeras framför allt 
kombinationen ballast, filler, cement, vatten och superplasticerare. I den andra delen 
undersöks hur optimering av finbruket påverkar det grövre materialet. Hypotesen är att 
man genom att öka mängden bra finbruk kan häva effekten av sämre grövre material. 
Dessa samband måste emellertid kunna kvantifieras så att man kvantitativt kan få fram 
effekten av variationen i det grövre gruset.   
 
Delmål 
 
År 1.  
Mikrobruksreologi etableras 
 
År 2  
Bruksreologi etableras. De reologiska egenskaperna kvantifieras och vägs samman med 
materialkarakteristik i syfte att få fram proportioneringskriterier och program. 
Återföring av kunskap till delprogram 4 ”betongproportionerings/fullskaleprojekt”  
 
Detta program genomförs vid CBI. YKI och fillerproducenter medverkar i delprogram.  
 
 
3 Definiera relevanta egenskaper  
 
Detta delmoment måste arbeta i nära kontakt med delmoment 2 ”arbetbarhet/reologi” då 
det i flera fall är viktiga ingående variabler. 
 
Delmål 
 
År 1 
De olika ballastmaterialen och fillertyperna undersöks med de olika metoderna.  
 
År 2.  
De olika resultaten sammanvägs med resultaten från delmoment 1 och delmoment 2 och 
utgör ingångsvariabler i delmoment 5 ”kvalitetssäkringssystem”  
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Detta program genomförs i samarbete mellan Cementa Research, CBI, YKI och 
fillerproducenter 
 
 
4 Betongproportionering/fullskaleförsök 
 
Med utgångspunkt från reologi måste det testas med verklig betong där man även tar 
hänsyn till stenens (4mm→) fördelning och egenskaper. Detta utförs av 
betongtillverkare i nära samarbete med reologi undersökningarna. I detta program 
utvärderas också vilka toleransramar på ballastsammansättning de olika betongerna har 
och i samarbete med ”karakterisering” etableras kvalitetskriterier och praktiska 
testmetoder. Ett av slutmålen är att kunna karakterisera delmaterialen på ett sådant sätt 
att mätvärdena kan användas i ett proportioneringsprogram.  
 
Detta program genomförs i samarbete mellan Cementa, Betongindustri, NCC i 
medverkan med övriga delprogram. 
 
 
 
5 Kvalitetssäkringsmetoder.  
 
Detta program etableras efterhand som resultat från de andra delmomenten etableras.  
 
Detta program genomförs i samverkan mellan CBI, Cementa Research och SP och i 
diskussion med ballastproducenter om möjlighet för implementering.  
 
 
Fillertyper och fillerkarakterisering (ingår i delområde 1, 2 och3 
 
Filler ofta i kombination med superplasticerare är ett medel för att kunna justera betongs 
egenskaper. I detta avseende betraktas allt fast material upp till 0,25 mm som filler. I 
vilket storleksordning fillret kommer att vara kommer att beror på det ursprungliga 
grusets egenskaper och vilken egenskap man vill åstadkomma. Arbetet måste därför 
utföras i samarbete med både materialkarakterisering och definiera relevanta egenskaper 
för att korrekt kunna karakterisera det och med reologi för att utröna vilken effekt det 
har på rörlighet.  
 
Delmål 
 
• Olika typer av filler karakteriseras. Testas reologiskt i med mikro- och finbruk   
• Testning av filler i olika storlekssortering  
• Testning av ultrafin filler.  
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4 Förslag till projektstruktur  
 
Projektledning MinBas 
 
Projektledare Björn Lagerblad/Mats Emborg    
 
     Ansvariga för genomförande 
Delmoment 1  Definiera och kvantifiera ballast egenskaper Björn Lagerblad 
Delmoment 2 Arbetbarhet/reologi   Mikael Westerholm  
Delmoment 3  Definiera relevanta egenskaper  Helena Moosberg-
Bustnes 
Delmoment 4a  Betongproportionering   Hans-Erik Gram 
Delmoment 4b Fullskalaförsök   Mats Emborg 
Delmoment 5  Kvalitetssäkringsmetoder  Jan Bida 
 
 
5 Budget 
 
1 Kostnader 
 
Forskningsprogrammet kräver en samverkan mellan ballastproducenter och 
betongtillverkare. Ballasttillverkare går in med en egeninsats som syftar till att försöka 
få fram bättre ballast och etablering av kvalitetssäkringssystem. Betongtillverkarna går 
in med en egeninsats för att testa de olika ballasterna i färdig betong. Egeninsatsen kan 
även delvis täcka kostnaden för forskare. 
 
Ett fullt genomfört forskningsprogram skulle behöva två forskningsheltidsekvivalenter, 
en som arbetar med materialkarakterisering och en som arbetar med reologi. I både 
karakterisering och reologi ingår omfattande testprogram och analys vilket medför 
kostnader. En del analyser måste köpas utifrån.  
 
Lön + OH 2 forskare   1 800 000 kr/år.  
Laboratorie och material kostnader   300 000 kr/år 
Personalkostnad industri   600 000 kr/år 
Resor tryckkostnad etc    100 000 kr/år 
Summa   2 800 000kr/år 
 
2 Kostnadsfördelning per år  
(Denna fördelning är ändrad i förhållande till den ursprungliga beräkningen från 
5 september, som baserade sig på 2 helår. I slutet av september kom besked att 
budgeten endast skall omfatta perioden 1 oktober 2003- 30 juni 2005) 
 
Kostnad uppsplittrad per år ,2003, 2004 och 2005  
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Delmoment 1 Definiera och kvantifiera ballast egenskaper 
Delmoment 2 Arbetbarhet/reologi 
Delmoment 3 Definiera relevanta egenskaper 
Delmoment 4 Betongproportionering/fullskalaförsök 
Delmoment 5 Kvalitetssäkringsmetoder 
 
Delmoment    År 2003 År 2004 År 2005 Utförare 
Nya matrial  150 
Delm 1  75 700 kkr 100 kkr CBI, FI 
Delm 2  75 800 150 CBI, FI 
Delm 3  50 600 100 CBI, Cementa Res.,  
      YKI, FI.  
Delm 4   400 600 CBI, BI., NCC, CEM.  
Delm 5   300 100 CBI, SP, SBMI 
Resor, tryck etc  100 50  
Summa   350kkr 2800kkr 1100kkr 
 
FI= fillertillverkare som kollektiv, Merox, Nordkalk, etc, BI=betongindustri 
 
Intäkter kkr 
 
Egeninsats  År 2003 År 2004  År 2005  
  Kontant Kontant Egeninsats  Kontant Egeninsats Totalt 
Betongindustri         150 200  100 50 75 
Cementa           50 100 150 75 25  
NCC   450 100 ? 100  
Fillertillverkare  150 150 75 50  
CBI   400  200 ---  
SBMI   - 100 - 50  
YKI   ? ? ? ?  
SP   ? ? ? ?  
Summa Ind.         200 1 300 600 400 300 2 800 
Bidrag fr MinBaS 150 900  400  1 450 
Totalt          350 2200 600 800 300 4 250 
 
CBI´s egeninsats baseras på A-finansiering och samordningseffekter med andra projekt. 
YKI och SP om det finns samordningseffekter med andra program. Belopp från 
fillerindustri, NCC och SBMI är uppskattade.  
 
I bilaga 1 visas Detaljprogram med budget för år 2003- 2005 för projektet som 
benämns MinBaS projekt nr 2,23 Utnyttjande av alternativa typer av ballast i 
betong. 
 
Kunskapsläge 
Bilaga 2 upptar den litteraturgenomgång kring kunskapsläget som genomfördes i 
samband med planeringen av forskningsprogrammet. 
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     Appendix 1 
 
Delprojekt 2,23 Utnyttjande av alternativa typer av ballast i betong 
 
Detaljplan med budget 2003-2005 utarbetad 6 oktober 2003 
 
 
1. Delaljplan och budget oktober tom december 2003. 
 
Själva forskningsprogrammet finns beskrivet i tidigare utskickat program september 
2003. Ett kvartal återstår av 2003. Under denna period påbörjas projektet med 
tillgängliga medel.  
 
Forskningsprogram. 
Som start av projektet används tidigare insamlat material av krossballast beskrivet i " 
Lagerblad & Westerholm, Kornkurvans och sorteringskurvans effekt på reologiska 
egenskaper, MinFo projekt nr A 2000-3, Maj 2002". Nu finns krossballast från 
ytterligare några täkter, bl a från Jehander/Betongindustri.  
 
Tidigare insamlat krossgrus och nytillkommet material utgör en bas från vilket fortsatta 
arbeten år 2004 och 2005 fortsätter. För närvarande har vi ballast från 10 täkter och 
under 2003/2004 planerar vi utvidga med ytterligare 5-6 representativa täkter.  
 
Arbetet påbörjas i delmoment  
 
1. Definiera och kvantifiera ballast egenskaper 
2. Arbetbarhet/reologi 
3. Definiera relevanta egenskaper.  
 
I delmoment 1 vill vi ytterligare utveckla metodik för karakterisering av filler. För att få 
ett kvantitativt mått på mineralogi och kornform kommer karakterisering i 
svepelektronmikroskop att utvecklas. Detta kommer att korreleras mot semikvantitativ 
analys med röntgendiffraktion och sedimentationstester. Ytterligare kvantifiering av 
mineralogi och karakterisering av kornform på det nya materialet (bildbehandling) i 
tunnslip och polarisationsmikroskop kommer att utföras. Ansvariga Björn Lagerblad 
och Mariusz Kalinowski  
 
I delmoment 2 kommer vi att göra om reologitesterna med annat vct. Det försök som 
tidigare utfördes begränsades till bruk från en specifik husbetong. Andra 
betongkvalitéer kommer att undersökas. Ansvarig Mikael Westerholm 
 
I delmoment 3 kommer vi på det gamla materialet att mäta BET-yta och korrelera detta 
mot laserdiffraktometri (är utfört). Eventuellt utförs packningstester. Detta arbete utförs 
på Cementa Research.  
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Från Betongindustri kommer nya prover som kommer att behandlas enligt tidigare 
metodik. Dessa kommer att inkorporeras i tidigare basmaterial och ligga som grund för 
fortsatt arbete.  
 
Budget kvartal 4 2003 
Forskningsprogrammet för kv 4 2003 har baserats på en budget av 350 000 kronor. Från 
MinBas genom SGU finns det för närvarande tillgängligt 150 kkr att disponera. 
Betongindustri och Cementa har utlovat bidrag i enlighet med nedanstående uppdelning. 
 
  Betongindustri  Cementa  MinBas/SGU 
Delmoment 1     75 kkr 
Delmoment 2     75 kkr 
Delmoment 3    50 kkr  
Nya material  150 kkr 
 
Tidplan 
En slutrapport baserad på revision av den gamla rapporten levereras i januari 2004.  
 
 
2. Detaljplan januari tom december 2004 
 
Forskningsprogram  
Själva forskningsprogrammet finns beskrivet i tidigare utskickat program september 
2003. Projektet har startat kvartal 4 2003. Själva huvudarbetet utförs under 2004. 
Slutskrivning och fullskaleexperiment utförs huvudsakligen i slutet av 2004 och början 
av 2005. Under 2005 utarbetas även kvalitetssäkringssystem. Projektet avslutas sista 
juni 2005.  
 
Forskningsprogrammet baseras på den indelning som är gjord i forskningsprogrammet 
från september 2003.  
 
Det innehåller 5 delmoment och är strukturerat enligt nedan.  
 
Projektledning MinBas 
 
Projektledare Björn Lagerblad/Mats Emborg    
     Ansvariga för genomförande 
Delmoment 1  Definiera och kvantifiera ballast egenskaper Björn Lagerblad 
Delmoment 2 Arbetbarhet/reologi   Mikael Westerholm  
Delmoment 3  Definiera relevanta egenskaper  Helena Moosberg-
Bustnes 
Delmoment 4a  Betongproportionering   Hans-Erik Gram 
Delmoment 4b Fullskalaförsök   Mats Emborg 
Delmoment 5  Kvalitetssäkringsmetoder  Jan Bida 
 
 
 



MinBas Projekt 2,2 Framtida betong, delprojekt 2,21 Förstudie FoU program 
 
 
 

 

 17

Tidplan 
Under 2004 genomförs delmoment 1, 2 och 3. Delmoment 4 och 5 påbörjas men 
avslutas under 2005.  
 
 
Budget 
Forskningsprogrammet för år 2004 baseras på en budget av 2800 kkr.  
 
Kostnader kkr 
Lön + OH 2 forskare   1 800 000 kr/år.  
Laboratorie och material kostnader   300 000 kr/år 
Personalkostnad industri   600 000 kr/år 
Resor tryckkostnad etc    100 000 kr/år 
Summa   2 800 000kr/år 
 
Lön och OH för forskare är en totalkostnad och innebär inte att en specifik person skall 
utföra arbetet utan en det är den totala personalkostnaden för en gruppering av 
forskningsutförare.  
 
Kostnadsfördelning per år och delmoment 
Delmoment   År 1 Utförare 
Delm 1  700 kkr CBI, FI 
Delm 2  800 CBI, FI 
Delm 3  600 CBI, Cementa Res., YKI, FI.  
Delm 4  400 CBI, BI., NCC, CEM.  
Delm 5  300 CBI, SP, SBMI 
Resor, tryck etc 100  
Summa    2 800kkr 
 
FI= fillertillverkare som kollektiv, Merox, Nordkalk, etc, BI=betongindustri 
Det arbete som bedrivs vid CBI utförs huvudsakligen av Helena Moosberg-Bustness 
(delmoment 1 och 3 och Mikael Westerholm delmoment 2.  
 
Intäkter kkr år 2004 
 
Bidragsgivare  Kontant Egeninsats Totalt 
Betongindustri   200  100  

Cementa    100 150  
NCC mfl SBUF-företag  450 100  
Fillertillverkare  150 150  
CBI    400   
SBMI    --- 100  
YKI    ? ?  
SP    ? ?  
Summa Ind.   1 300 600  
MinBas genom SGU     900   
Totalt    2 200 600 2 800 
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CBI´s egeninsats baseras på A-finansiering och samordningseffekter med andra projekt. 
YKI och SP om det finns samordningseffekter med andra program. Belopp från 
fillerindustri, NCC och SBMI är uppskattade.  
 
 
3. Detaljplan och budget januari till juni år 2005 
 
Själva forskningsprogrammet finns beskrivet i tidigare utskickat program september 
2003. Projektet har startat kvartal 4 2003. Själva huvudarbetet utförs under 2004. 
Slutskrivning och fullskaleexperiment utförs huvudsakligen i slutet av 2004 och början 
av 2005. Under 2005 utarbetas även kvalitetssäkringssystem. Projektet avslutas sista 
juni 2005.  
 
 
Forskningsprogram. 
 
Forskningsprogrammet baseras på den indelning som är gjord i forskningsprogrammet 
från september 2003.  
 
Det innehåller 5 delmoment och är strukturerat enligt nedan.  
 
Projektledning MinBas 
 
Projektledare Björn Lagerblad/Mats Emborg    
 
     Ansvariga för genomförande 
Delmoment 1  Definiera och kvantifiera ballast egenskaper Björn Lagerblad 
Delmoment 2 Arbetbarhet/reologi   Mikael Westerholm  
Delmoment 3  Definiera relevanta egenskaper  Helena Moosberg-
Bustnes 
Delmoment 4a  Betongproportionering   Hans-Erik Gram 
Delmoment 4b Fullskalaförsök   Mats Emborg 
Delmoment 5  Kvalitetssäkringsmetoder  Jan Bida 
 
Under 2005 skall arbetet vara färdigt. Delmoment 1, 2 och 3 skall vara färdiga och 
vägas in i delmoment 4 och 5.  
 
Budget 
Forskningsprogrammet för år 2005 baseras på en budget av 1100 kkr.  
 
Kostnader kkr 
Lön + OH 2 forskare   650 000kr.  
Laboratorie och material kostnader  100 000 kr 
Personalkostnad industri  300 000 kr 
Resor tryckkostnad etc     50 000 kr 
Summa   1 100 000kr 
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Lön och OH för forskare är en totalkostnad och innebär inte att en specifik person skall 
utföra arbetet utan en det är den totala personalkostnaden för en gruppering av 
forskningsutförare.  
 
Kostnadsfördelning per år och delmoment 
 
 
Delmoment    Utförare 
Delm 1  100 kkr CBI, FI 
Delm 2  150 CBI, FI 
Delm 3  100 CBI, Cementa Res., YKI, FI.  
Delm 4  600 CBI, BI., NCC, CEM.  
Delm 5  100 CBI, SP, SBMI 
Resor, tryck etc 50  
Summa    1 100kkr 
 
FI= fillertillverkare som kollektiv, Merox, Nordkalk, etc, BI=betongindustri 
 
Det arbete som bedrivs vid CBI utförs huvudsakligen av Helena Moosberg-Bustness 
(delmoment 1,3 och 5 och Mikael Westerholm delmoment 2 och 4.  
 
Intäkter kkr år 2005 
 
Bidragsgivare  Kontant Egeninsats Totalt 
Betongindustri   50 75  

Cementa    75 25  
NCC mfl SBUF-företag  ? 100  
Fillertillverkare  75 50  
CBI    200   
SBMI    --- 50  
YKI    ? ?  
SP    ? ?  
Summa Ind.   400 300   
MinBas genom SGU  400    
Totalt    800 300 1 100 
 
CBI´s egeninsats baseras på A-finansiering och samordningseffekter med andra projekt. 
YKI och SP om det finns samordningseffekter med andra program. Belopp från 
fillerindustri, NCC och SBMI är uppskattade. Ny ansökan till SBUF krävs  
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     Appendix 2 

 
 
Kunskapsläge 
 
I vissa regioner börjar naturballast ta slut vilket medför att transportavstånden blir långa 
och dyra. Dessutom finns det intressen att bevara de återstående glaciofluviala 
avlagringarna. Man behöver därför finna alternativa produkter för betongballast (Arell 
2003). I princip kan alla fast produkter användas som ballast i betong under 
förutsättning att de inte reagerar med cementpastan på ett sådant sätt att betongens 
beständighet äventyras eller att det har en sådan partikelsortering eller andra egenskaper 
som gör att betongen inte får den rörlighet som den behöver för gjutning.  
 
I Sverige har man erfarenhet av att tillverka betong av glaciofluvialt avsatt grus 
(natursand), eller sten från krossat berg och natursand. Det glaciofluviala gruset avsattes 
i strömmande vatten i slutet av istiden och har i allmänhet en bra kornform och en 
sorteringkurva som passar för betongtillverkning. I Sverige består det huvudsakligen av 
granitiska bergarter som transporterats och sorterats i isälvar i slutet av istiden. Nötning 
i vatten har medfört att svaga och vittringbenägna komponenter brutits ned. I allmänhet 
har sanden anrikats på kvarts medan fältspat och speciellt glimmer har brutit ned och 
försvunnit. Svavelhaltiga mineral har till största delen brutits ned och försvunnit. Detta 
medför att man har ett vattensorterat grus har få problem både med avseende rörlighet i 
tidig ålder och problem med beständighet i stelnad betong. De andra isavlagringarna 
,ofta benämnt morän, är mindre rundad och innehåller vittringprodukter som gör det 
mindre lämpligt som betongballast (Järvenpää 2001).  
 
Alternativa ballastmaterial är industriella restprodukter, återcirkulerat byggnadsmaterial, 
krossat berg eller naturgrus med lägre naturvärde. Intressanta produkter kan vara olika 
typer av slagger, tegel, krossad gammal betong och förbrukad gjutsand. Naturgrus med 
lägre naturvärde kan vara vissa typer av deltaavlagringar eller flygsand. Dessa typer av 
naturgrus används inte idag då de är i monostorlek, d.v.s. de måste blandas med annan 
ballast för att få en sorteringskurva som passar till betongtillverkning. Det finns även 
stora mängder av krossat berg från anrikning av malm som skulle kunna användas som 
betongballast, men detta material ligger långt från marknaderna. Utnyttjande a alternativ 
ballast är inkluderad i SS-EN 12620 och skall uppfylla de krav som finns i denna 
standard.  
 
De industriella restprodukterna har sina speciella problem och måste undersökas noga 
för att inte ge problem vid tillstyvnad eller med beständigheten. (Moosberg 2000) och 
avhandling i slutet av 2003). Sten från återvunnen betong består av ballast med 
fragment av fastbunden cementpasta medan de finare fraktionerna består av sand 
blandad med cementpasta. Finfraktionen är rik på cementpasta. Stenen kan återanvändas 
utan större problem medan man i de finare storlekarna får ett relativt stort inslag av 
cementpasta som kan ställa till med problem både med rörlighet och med härdning. 
Man kan få problem med sulfatvandring som ger svaga övergångszoner i ny betong. 
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Betong med återvunnen ballast används ganska frekvent i en del länder och har testats i 
Sverige. Återvunnen ballast utmärkt att använda i betong med inte alltför höga krav på 
kvalité. Liksom en del slaggprodukter har krossad betong ett mervärde i 
stabiliseringslager vilket. Vanlig tegel går ofta att återanvända men man måste beakta 
porositet akta sig för ugnstegel som ofta innehåller magnesiumoxid som kan ge 
svällning i den hårdnade betongen.  
 
Om den alternativa ballasten uppfyller kraven i SS-EN 12620 kan man använda den 
som ballast. Beständighetskriterierna är närmare beskrivna i (Lagerblad & Trägårdh 
1995). Detta medför dock inte automatiskt att den är lämplig då den kan ställa till med 
problem med betongens gjutbarhet. Problemet med sand från de alternativa 
ballastmaterialen är att de ofta har en kornform som försvårar rörligheten i den färska 
betongen. Ballasten är mera kantigt och stängligt/flakig. Dessutom har de oftast en mera 
ojämn kornkurva som gör proportioneringen besvärlig och ger sämre 
gjutbarhetsegenskaper. Då det gäller sand från krossat berg har partiklarna före 
krossning inte utsatts för vatten, syre eller nötning så de kan innehålla skadliga 
komponenter som man inte normalt finner i natur grus. Vilka dessa är och hur man skall 
identifiera/kvantifiera dem finns angivet i SS-EN 12620 och är närmare beskrivet i 
Lagerblad & Trägårdh (1995).  
 
Krossat berg som betong ballast 
 
Den alternativa ballast som har störst potential att för att ersätta naturgrus är lokalt 
krossat berg. I orter med hamn kan man även tänka sig en längre transport. När det 
gäller sten har man redan en god erfarenhet hur den skall se ut och användas i betong. 
Problemet gäller därför främst hur sanden från krossat berg skall se ut för att optimalt 
kunna utnyttjas i betong. Ett forskningsprogram bör därför i första han koncentrera sig 
på materialet under 4 mm.  
 
Krossning ger i flakigare korn och en mera ojämn kantig yta än den man har hos 
natursand. Det finns emellertid en stor variation i båda (Persson 1996). De sämre 
naturgrusen har en liknande flakighet som de bättre grusen från krossat berg. Detta 
motverkar rörligheten i betongen. Partiklarna egenskaper beror på typ av bergart, 
bergartstextur och krossningsteknik. I allmänhet ökar flakighet med minskande 
kornform. Detta beror på att man med ökad krossningsgrad övergår från bergart till 
mineral och att mineralens kornform definierar den geometriska formen (Lagerblad 
2002). De enskilda mineralen kan dock ha en relativt jämn yta definierat av kristallytor. 
När det gäller grövre korn som består av flera mineral som sitter samman (bergart) så 
kan man till del förbättra formen genom kubisering men detta blir svårt med enskilda 
mineral som klyvs efter sina specifika mineralytor. Varje bergart ger vid krossning en 
specifik produkt. Detta medför att man för varje bergtäkt måste identifiera produktens 
egenskaper och med utgångspunkt från detta hitta en optimal kurva för 
betongtillverkning. 
 
Krossade bergarter som sand till betong är vanligt i många länder. Det beror i allmänhet 
på brist och långa transportavstånd för naturlig ballast. Krossad kalksten är ofta den 
dominerande typen av ballast och används ofta i alla fraktioner. I en del länder med brist 
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på både naturballast och bra kalksten används diabas eller basalt. När det gäller 
finmaterialet visar en undersökning (Sahu et al) att kalksten är bättre än dolomit och 
granit. Graniten är flakigare och kantigare och kräver större mängd flytmedel. Krossad 
tät sandsten eller kvartsit är också lokalt förekommande som betongsand. I standardverk 
om ballast (The aggregate Hand book, Aggregates, etc) särskiljs inte krossad ballast och 
naturballast. Det förekommer dock kommentarer om krossad ballast. Generellt 
rekommenderas att man med krossad ballast i sandfraktionen skall öka andelen 
finmaterial för att öka rörligheten. I de länder där denna ballast används har man lärt sig 
att hur produkten skall se ut och byggt upp en kontroll både för optimal sortering och 
för att undvika beständighetsproblem.  
 
Problemet är att Sveriges berggrund domineras av granitiska bergarter och de flesta 
befintliga bergtäkter bryter dessa. Krossade granitiska bergarter som sand i betong är 
relativt ovanligt antagligen beroende på dålig erfarenhet. Dessa bergtäkter är framtagna 
i första hand för att leverera till andra ändamål än betong och för sten till betong. 
Sanden används för närvarande, även om försök utförts, i mycket liten utsträckning till 
att tillverka betong med.  
 
Det har dock utförts en del provningar och undersökningar (Johansson & Klevbo 1981). 
Dessa visar att man med god proportionering kan tillverka betong med sand från krossat 
granitiskt berg men att det ökar vattenbehovet något. En litteraturstudie var utförd av 
Malmberg (1979). I litteraturstudien påvisas samma som i senare litteratur att man med 
krossad ballast (i jämförelse med naturballast) behöver öka andelen finmaterial. I äldre 
litteratur rekommenderar man en ökning av material i storleksordningen till 75-250 μm. 
I nyare litteratur rekommenderar man en ökning av finmängden generellt men med 
kommentaren att flakigare finmaterial kräver högre dosering flytmedel. Cement i den 
färska betongen räknas som en partikel, d.v.s. stora mängder cement kräver mindre 
finmaterial än betong med lite cement. När det gäller granitiskt berg varnas för att 
glimmer på grund av sin flakighet och speciella yta ställer till med problem och kräver 
ännu mera flytmedel. I Norge med liknande bergarter har man genomfört en större 
undersökning ("projekt environmental sound concrete quality") om hur man kan öka 
användningen av sand från krossade granitiska bergarter. Det finns publicerat i 
Johansson et al med flera. De har utgått från sand som är fattigt på glimmer då man 
sedan tidigare vet att glimmer mineral ger problem med rörligheten. Detta visas även i 
MinFo arbetet och verkar vara en generell iakttagelse. I undersökningarna har man visat 
att man kan få betong med goda egenskaper om man blandar naturgrus med sand från 
krossat berg. Man får bättre egenskaper om sanden tvättas. Sahu et al (2003) kommer 
till ett liknande resultat. I ett projektarbete (Kwok 1997) undersöktes effekten av olika 
mängder filler från helkrossad granit. Undersökningen gjordes med material från Hong 
Kong där granit är den dominerande bergarten och används i betong. Resultaten visade 
att med hjälp av superplasticerare kan man tillverka betong med mängder finmaterial 
(upp till 19 vikt % i 0-5mm fraktionen). Även i våra undersökningar har vi observerat 
att krossning av granit ger stora mängder filler. Generellt så kräver flakiga och kantiga 
partiklar mera massa att röra sig i vilket medför att hela sorteringskurvan måste röra sig 
mot finare material (Doyle Ellis). 
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I två undersökningar vid KTH och CBI (Lagerblad 2002, Lagerblad Westerholm 2003) 
har vi undersökt hur sand (0-2 mm) från olika krossbergarter påverkar betongs rörlighet. 
Undersökningarna korrelerar petrografisk analys med bildbehandling och utvärderingen 
baseras på reologiska mätningar. Resultaten visar att det är en stor variation mellan 
material från olika täkter där en del sand går bra att använda till betong medan andra 
ställer till med stora problem. Problemen beror oftast på flakiga partiklar 
(huvudsakligen glimmer) i kombination med för stora mängder finmaterial. Flakigheten 
kommer ofta från fri glimmer som har en tendens att anrikas i de finare fraktionerna. 
Effekten av den stora mängden finmaterial kan delvis hävas med en tillräckligt hög 
mängd superplasticerare. Om finsvansen är rik på glimmer kan man häva effekten 
genom en kombination av filler och stora mängder superplasticerare. Denna 
kombination leder till att man får ner flytgränsspänningen men att betongen förblir 
något viskös. Något ironiskt ger detta att det är lättare att tillverka självkompakterande 
betong med krossade graniter än vanlig vibrerad husbyggnadsbetong. Höga halter 
superplasticerare kan dock ge problem vid tillstyvnad och ökar kostnaden för betongen. 
Även i de grövre fraktionerna ger flakiga korn problem med rörligheten. Även här kan 
man dock öka mängden fin material (filler) så att de större kornen frigörs.  
 
I princip kan man klara de flesta typer av ballast genom att tillföra filler och använda 
superplasticerare. Den stora mängden finmaterial frigör de grövre partiklarna från 
varandra och eliminerar därmed fastlåsningar. Detta är dock inte en optimal betong vare 
sig ur produktions, gjutnings- eller kostnadsynpunkt. Exempel på förbättringsmetoder 
är: 
 
• Tvättning 
• Tillsatt filler  
• Mineralanrikning 
• Blandning ned natursand 
• Blandning med andra alternativa material 
 
Hur sanden ser ut beror på typen av bergart och krossningsteknik. Om bergarten är 
homogen kan man antagligen lära sig att förbättra gruset från just detta berg. Om 
bergarten är inhomogen med flera olika typer av bergarter blir problemen större då 
kvalitén på ballasten kommer att variera. I slutändan kommer man antagligen fram till 
att en del bergtäkter passar bättre än andra för att tillverka betongsand och 
transportavstånd etc. kommer att avgöra vilka bergtäkter som kommer att brukas 
alternativt vilken kostnad man lägga ner på att förbättra sandens egenskaper. Det fodras 
dock ett tekniskt beslutsunderlag för att kunna göra denna prioritering.  
 
Sammanfattningsvis kan man säga att man med olika metoder kan producera betong 
med sand från krossade bergarter eller andra alternativa material men att en del 
produkter är problematiska. Framför allt måste man dock kunna klassificera och 
kvantifiera olika typer av ballast som utgångsvariabel för optimerad 
ballastsammansättning och proportionering. Införande av sand från krossat berg kan inte 
direkt ersätta naturgrus. Hela betongen måste omproportioneras.  
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