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Sammanfattning 

Uppnådda huvudresultat 

 

Jämfört med naturgrusballast är krossat berg mera flisigt, har en råare yta och innehåller mera 

finmaterial. Detta medför att man måste öka mängden cement för att betong skall få samma 

gjutbarhet. Cementtillverkning kräver mycket energi och släpper ut mycket koldioxid (se senare) 

varför cementförbrukningen skall hållas låg och helst sänkas.  

 

I undersökningen har helkrossballast från 20 olika täkter undersökts. Problemet med helkrossad 

ballast härstammar främst från finballasten varför ca 50 olika finmaterial i denna fraktion (0-2 mm) 

har undersökts och karakteriserats med avseende på både materialegenskaper och deras på effekt på 

betongens gjutbarhet. I huvudsak har granitiskt berg undersökts då de flesta befintliga bergtäkter i 

Sverige ligger i sådant berg och det är den vanligaste bergarttypen i Sverige. Det har även 



undersökts ett par kalkstenar då man internationellt oftast använder denna typ av berg för 

betongballast.  

 

Resultaten visar att det finns en stor variation mellan olika produkter. Med sämre krossprodukter så 

fordras för en normalbetong med 320 kg cement per m
3
 ca 50 kg (14 %) mera cement per 

kubikmeter betong än med naturballast för att uppnå samma gjutbarhet. Med en genomsnittlig 

krossballast krävs ca 25 kg (7 vikt %) mera cement och med en bra krossballast ca 5 kg (2 vikt %) 

mera cement. Kalksten kräver ca 2-5 vikt % mer cement per betongenhet. I betong med högre 

kvalité/styrka blir skillnaderna större.  

 

Problemet med krossballast gäller främst kornform och partikelfördelning. När finballasten (0-2 

mm) siktats till samma kornfördelning fanns det fortfarande kvar en stor skillnad mellan olika 

produkter vilket beror materialskillnader. Bildanalys visade att det huvudsakligen berodde på 

skillnader i flakighet. Skillnaderna har sitt ursprung i bergarternas textur och mineralogi. I de grövre 

fraktionerna så beror flakigheten på bergartstexturen medan det i de mindre fraktionerna beror på 

renkrossade mineral. Speciellt besvärliga är glimmermineralen som till sin karaktär är flakiga. Det 

finns en direkt korrelation mellan försämrade reologiska egenskaper och mängden glimmer. Det 

gäller därför att finna bergarter med lågt innehåll av glimmer.  

 

För att få fram bra betongballast bör man därför i första hand finna ett lämpligt berg. De i dag 

befintliga täkterna har inte tagits fram för att ge bra finballast till betong.   

 

I undersökningen har även effekten av olika ekonomiskt möjliga förbättringsåtgärder undersökts. 

Generellt kan man förbättra kornformen genom att krossa materialet i en VSI - kross (Vertical Shaft  

Impactor) som nöter av kornen och klyver stängliga och flakiga korn på dess svagaste punkt. 

Resultaten visade att man med hjälp av en VSI - kross kunde minska cementbehovet med ca 10 kg 

cement per betongenhet. Problemet var dock att man endast kunde kubisera bergartsfragment och 

inte de monominerala kornen. Glimmern som är ett böjligt mineral kubiserades inte. För att minska 

glimmerhalten i finmaterialet gjordes försök med vindsiktning. Genom vindsiktning eller genom 

tvättning kan överskottsfiller avlägsnas I vindsikten kan man förflytta (blåsa) glimmer till finare 

fraktioner och om man tar bort de finaste fraktioner och ersätter dem med annan filler är det möjligt 

att även använda krossprodukter som annars vore olämpliga. Med en kombination av VSI - kross 

och vindsiktning kan man få fram en bra krossballast för betong, men det gör produkten väsentligt 

dyrare.  

 

 



Det har även gjorts försök att med hjälp av ytaktiva medel (superplasticerare) optimera mängden 

filler i mikrobruket, vilket styr cementförbrukningen. Hur mycket cement man kan spara genom att 

ersätta cement med filler beror på fillerns kvalité. Med hjälp av vindsiktad filler med låg ler- och 

glimmerhalt kunde vi med en normalballast minska mängden cement med ca 10 vikt % utan att 

sänka styrkan, men det gav en seg betong. Med optimering av receptet, bra filler och 

superplasticerare bör man kunna minska cementbehovet ca 5 % utan att sänka styrkan.  

 

Inom projektet har det även utvecklats ett proportioneringsprogram. Det är ett öppet och fritt 

tillgängligt program och är avsett för spridning och implementering bland betongtillverkare. 

Skillnaden mellan detta och tidigare program är att detta även tar hänsyn till kornform och ytråhet 

som har en stor betydelse för cementförbrukningen. Man kan även optimera med avseende på 

blandning av flera olika sorteringar av ballast. Programmet optimerar genom iterering först hålrum 

för minimal mängd mikrobruk och sedan pastan inklusive filler för sig. Hur stor besparingen blir 

med detta program är svårt att beräkna men minskningen av cement bör ge att med en bra finballast 

så bör programmet minska åtgången på cement med cirka 5 vikt % per betongvolym.  

 

Tolkning av dessa i förhållande till forskningens syfte/mål

 

Resultaten från undersökningarna tyder på att krossballast generellt utan åtgärd kommer att öka 

cementförbrukningen. Främst beror detta på att partiklarna är mera flakiga, har en råare yta och att 

fillerhalten är högre än hos naturgrus och att detta påverkar gjutbarheten negativt. Problemet ligger 

främst i typen av bergart som krossas. I Sverige ligger de befintliga bergtäkterna i 

granitiskt/gnejsigt berg som oftast ger en besvärlig finballast. Hur denna bergart bör vara beskaffad 

för att ge bra krossballast finns beskrivet i den tekniska rapporten. Problemet ligger därför i första 

han i att de befintliga bergtäkterna är framtagna utan att man beaktat vilken kvalité på finballasten 

som den ger.  

 

Ballast är och skall vara en billig produkt och transportkostnaderna blir därför relativt sett höga. Det 

kan därför bli ogörligt att transportera finballast från en täkt med bra material till en betongfabrik. 

Man måste därför antagligen i framtiden ta fram täkter med bättre berg närmare betongfabrikerna 

och förbrukarna. Detta fordrar emellertid att man kan få täkttillstånd på lämpligt berg speciellt för 

finballast. Detta kan antingen ske genom att öppna mindre täkter närmare kund eller selektiv 

brytning i större täkt. Detta är något länsstyrelserna måste ta hänsyn till när täkttillstånd beviljas. 

 

Man kan i en befintlig täkt förbättra kvalitén genom VSI-krossning men om berget innehåller 

mycket glimmer är detta bara en dellösning. Vindsiktning kan förbättra finmaterialkvalitén genom 



att förflytta glimmern till finare fraktioner. I slutändan kräver dock detta att delar av finmaterialet 

tas bort och ersätts av annat.  

 

Projektet har visat hur man kan finna och karakterisera berg lämpligt för framställning av 

betongballast. Det har även visat på metoder för att förbättra ballasten. I mycket är det dock en 

kostnadsfråga och både ballastproducenterna och betongtillverkarna måste göra en ekonomisk 

avvägning.  

 

Om man väljer ett bra berg kan man få fram en ballast som med mindre korrigering av kornkurvan 

direkt kan ersätta naturgrus. Med hjälp av VSI - krossning kombinerad med vindsiktning kan man 

förbättra de flesta krossprodukter så att de med endast en mindre ökning av cementhalten kan 

ersätta naturgrus. Med hjälp av proportioneringsprogrammet kan man minska mängden mikrobruk 

och därmed minska cementbehovet generellt. Ett bättre utnyttjande av filler kan minska mängden 

cement i förhållande till dagens läge.  

 

I framtiden kommer man att behöva öka mängden filler och puzzolaner för att minska mängden 

cement. Dessa expanderar mängden mikrobruk vilket gör att man kan minska mängden cement. 

Studierna av mikrobruket och proportioneringsprogrammet har lagt grunden för fortsatt forskning 

inom resursnål betong.   

 

Slutsatsen är att det är möjligt att fasa ut naturgruset och ersätta det med krossberg även som 

finballast. Det kommer emellertid att krävas en ganska besvärlig omställning av industrin och det 

kommer att kosta pengar.  

   

Projektpresentation 

Problemställning

 

Betong är en bulkprodukt som konsumerar stora mängder energi och genererar stora utsläpp av 

koldioxid. Det produceras ca 6 miljoner ton fabriksbetong och betongvaror i Sverige. Till detta 

förbrukas årligen ca 12 miljoner ton ballast. Krossning av berg genererar ca 0,027 miljoner ton, 

transporter i form av bränsleförbrukning ca 0,024 miljoner ton och tillverkning av och transport av 

betong ca 0,024 miljoner ton CO2. Cementförbrukningen genererar ett utsläpp på runt 1,5 miljoner 

ton CO2.  För att minska miljö- och energibelastning måste cementkonsumtionen minskas. Det är 

även viktigt att minska transporter men det är underordnat jämfört med  minskad cementhalt.  

 

 



Syfte och mål 

 

Byggmaterialsektorn står inför en stor utmaning när det nationella naturgrusmålet, som utgör ett 

delmål i miljömålet ”God bebyggd miljö”, skall uppnås. Inom naturgrusmålet fanns ett delmål att 

uttaget av naturgrus skulle minskat till 12 miljoner ton per år 2010. År 2009 var uttaget av naturgrus 

14,4 miljoner ton.  Det s.k. generationsmålet som innebär att naturgrus endast ska nyttjas när andra 

ersättningsmaterial inte kan komma ifråga kvarstår dock. Då betongsektorn är den enskilt största 

användaren av naturgrus, hela 40 %, är det viktigt för måluppfyllelsen att ett alternativt 

ballastmaterial kan finnas som ersättning för naturgruset i betong. 

Ett alternativt material som finns i erforderlig kvantitet och geografiskt tillgängligt över hela landet 

är krossat berg. 

 

Krossat berg är generellt mera flisigt och stängligt och innehåller mera finpartiklar än naturgrus. 

Dessutom har det en råare yta. Detta medför att den färska betongen får en försämrad rörlighet och 

gjutbarhet. För att kompensera detta så måste man öka andelen pasta vilket oftast innebär en ökad 

mängd cement. Man kan inte endast öka mängden vatten då detta medför en svagare betong. 

  

Syftet med detta projekt är att bidra med kunskap som underlättar en övergång till krossat berg som 

ballast i betong utan att energianvändningen ökar. Främst syftar projektet till att reducera 

cementförbrukningen då produktion av cement är ger stora utsläpp av koldioxid. Man måste även 

beakta transporter då ballast, cement och betong står för en stor del av de tunga transporterna i 

samhället. Även krossning av berg medför större energiåtgång än uttag av naturgrus men det 

beaktas inte i denna rapport. Förändringarna kommer även att medföra kostnadsökningar men de 

beaktas inte primärt i projektet. Undersökningarna ger dock ett underlag för kostnadseffektiv 

optimering.  

 

Inom projektet visas potentialen att reducera cementförbrukningen genom en selektiv brytning av 

berg och vidareförädling av ballastprodukter.  Detta för att erhålla gynnsammare egenskaper än vad 

de generellt uppvisar idag.  

Projektets syfte är att ge både ballastindustrin och betongtillverkare verktyg för att på ett smidigt 

och effektivt sätt kunna genomföra övergången från naturgrus till krossballast.  

Konkreta projektmål som formulerades initialt i projektet omfattar huvudsakligen följande punkter: 

 Utveckling av karakteriseringsmetoder för bestämning av olika bergmaterials användbarhet 

som ersättning av naturgrus som finballast i betong. 

 Utveckling av ett nytt betongproportioneringsprogram som tar hänsyn till krossballastens 

kornfördelning och kornform. 



 Utarbeta riktlinjer för etablering av bergtäkter som omfattar lämplighet hos krossprodukter 

som finballast i betong. 

 Utveckla riktlinjer för betongtillverkarens kravspecifikation av ballast till betong.

Förväntad nytta med forskningen i relation till Energimyndighetens 
uppdrag att ställa om energisystemet. 

 

Utan den kunskap som projeket tagit fram skulle en övergång från natur till krossat ballast öka 

cementförbrukningen i Sverige med ca 10 %. och CO2 utsläppen med ca 150.000 ton per år. Med 

rätt berg och lämplig process av krossprodukterna kan ökningen begränsas. Med hjälp av det 

framtagna proportioneringsprogrammet och rätt användning av filler kan behovet minska i 

förhållande till idag. Det innebär dock en besvärlig omställning som kommer att ta tid. Man måste 

beakta att cement är en relativt billig produkt och att incitamenten för en omställning till lägre 

förbrukning ur ekonomiskt synpunkt därför inte är så starka.  

 

En ökad cementförbrukning inom betongindustrin leder till en högre kostnad och kan ge en sämre 

betong. Resultaten från projektet visar hur man kan minska förbrukningen genom att ta fram rätt 

berg och vilka metoder som användas för att förbättra materialet från befintliga täkter. Det medför 

dock en ganska stor omställning för både tillverkare och myndigheter. Betongtillverkarna måste 

använda flera fraktioner och bearbeta krossad betongballast vilket kostar pengar och ställer högre 

krav på kompetens. Ballastproducenterna måste lära sig nya tekniker för att få fram rätt ballast. 

Myndigheterna måste lära sig att beakta kraven på bra berg för att få fram en bättre kvalité och 

underlätta tillståndsgivning för bergtäkter nära producenterna.  

 

Denna undersökning utgör endast en del av ett större problemkomplex. För att distinkt minska 

cementförbrukningen så måste man förändra bindemedelssystemet och använda betong mera 

optimalt. 

 

Resultaten från undersökningen har redovisats både i form av internationella artiklar och rapporter 

på svenska. Redovisning av undersökningarna och introduktion av proportioneringsprogrammet har 

skett vid CBI-dagen, MinBaS-dagarna, Cementas kunddagar och vid speciella kurser för industrin. 

Informationen är ute bland företagen och delar av informationen har redan börjat implementeras på 

grund av begränsning av täkttillstånd på naturgrus.  

 

Stockholm den 14 juni 2011 

 

 

Björn Lagerblad   Jan Bida 


