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Sammanfattning 

Uppnådda huvudresultat 
 
ÅRSRAPPORT 2008 
Deltagande företag har varit involverade i arbetet kontinuerligt genom preparering av provmaterial 
för karakterisering och bruksförsök och för uppföljning av resultaten. Projektarbetet följs av tillsatt 
projektarbetsgrupp och ett större möte har hållits i slutat av maj och ett i oktober. MinFos styrgrupp 
Processteknik har följt upp projektarbetet vid tre möten under 2008.  
 
Sammanställningsrapport 
Projektarbetsgruppen har som en bas önskat en grundläggande sammanställning av erfarenheterna 
från tidigare genomförda studier inom området krossat bergmaterial i betong inkluderande de försök 
som slutfördes våren 2007. Den omfattande rapporten är nu klar och publicerad. I rapporten ingår 
en genomgång av karakteriseringsmetoder, undersökningsmetodik samt kvalitetssäkringens 
betydelse samt funna samband mellan olika materialparametrar och brukets och betongens 
egenskaper. 
 
Resultat från karakterisering av olika bergmaterial 
Undersökningsarbetet pågår nu enligt plan. De flesta prov för karakteriseringsdelen har kommit in. 
Viss försening finns i samverkan med de prov som skulle komma inom ramen för samarbetet med 
MinBaS II projekten. Ett stort antal prover har dock kommit under hösten från bergmaterial-
företagen vilka framställts med olika typer av krosstekniker och klasseringsmetoder. Under våren 
2008 startades även ett samarbetsprojekt med länsstyrelsen i Kalmar län som gick ut på att 
karakterisera och utreda variationen och lämpligheten för olika lokala krossberg att användas i 
betong. Ett omfattande karakteriseringsarbete har genom förts av provmaterialen. Fysikaliska 
bestämningar av partikelstorleksfördelning och specifik yta har gjorts med laserssiktning och BET-
metoden. XRD samt petrografisk analys har genomförts på inkomna prov. Materialparametrar, sten 



0-2 mm och reologiparametrar, 0-2 mm samt sambanden mellan material och reologi har utretts. 
Stor variation mellan materialen förekommer i t.ex. glimmerhalt och BET-yta. Även en del 
kalkstenar fanns med, några med hög BET-yta. Dessa kalkstenar gav också mycket styva bruk och 
krävde hög flytmedelsdos. Flera kalkstenar fungerade bra. Kalksten anses internationellt vara bra, men 
resultaten visar att kontrollen måste vara noggrann. Arbetet med karakterisering av fler inkomna prov 
fortsätter. Sammanfattande redovisning av det omfångsrika karakteriseringsarbetet skall därefter göras 
och presenteras under våren 2009. Arbetet med materialet från Kalmar län är färdigt och visar att 
bergarterna generellt är ganska bra och att det finns bergarter vars krossprodukter skulle kunna användas 
ganska enkelt. Kalkstenarna från Öland är till stor del olämpliga.  
 
Resultat från bruksförsök i laboratorieskala 
Bruksförsök där cementhalten minskades med 5, 10 respektive 15 % med olika standardsiktkurvor 
(fyra olika) för olika material har genomförts. Minskning av cementhalten gav både högre viskositet 
och flytgränsspänning något olika beroende på siktkurvans utseende. Sämre kornform ger generellt 
högre viskositet och det kan inte korrigeras med ytaktiva medel (superplasticerare). Genom att korrigera 
och optimera kornkurvan kan man sänka cementhalten men faktum att man måste ha en lämplig bergart 
från början står kvar. Arbetet kommer att presenteras som ett examensarbete (vid KTH) under 
sommaren 2009) 
 
Resultat från betongförsök med helkross  
Utveckling av betongrecept för golvbetong (Slite Byggcement) och anläggningsbetong (Degerhamn 
Anläggningscement) har genomförts och recepten har implementerats i ett stort projekt i Norrland 
(120 000 m3 betong). Recepten bygger på språnggradering. En omfattande utvärdering av detta 
projekt pågår nu och gäller både provtagning ur färdig konstruktion som laboratoriestudier (bl a 
krympning).  
 
Proportioneringsprogram 
En stomme för ett proportioneringsprogram finns, denna skall byggas ut, där olika parametrar och 
önskade egenskaper sätts in. Deltagande företag har getts möjlighet att till forskarna framföra 
synpunkter på parametrar och egenskaper som skall finnas med. Utveckling av användargränssnitt 
pågår. 
 
Resultatspridning – Undervisning 
Resultat från projektet har successivt börjat introduceras i industrin. I CBI:s kurser Betong Klass I 
och II har de framtagna erfarenheterna med krossballast införts i undervisningen.   
 
Genomförda arbeten och uppnådda resultat 2007 
Projektet startade i april 2007. Det inledande arbetet enligt projektplanen rör karakterisering av 
bergmaterial och bruks- och betongförsök i laboratorieskala. Ett större antal bergmaterial-
leverantörer och betongproducenter har anmält sig att delta i projektet utöver de i projektansökan 
nämnda. De har alla bidragit till projektet under året, vilket visar på ett starkt intresse från industrins 
sida. En projektarbetsgrupp med samtliga industriintressenter och utomstående adjungerade 
forskare följer kontinuerligt upp projektarbetet och har sammanträtt tre gånger under 2008. 
 
Resultat från karakterisering av olika bergmaterial 
I dessa delmoment krävs ett starkt engagemang från industriintressenterna. Mycket arbete har därför 
lagt ner på att samordna forskningen med industrin och att få in relevanta material. Projektet har 
även samordnats med produktionstekniska projekt inom MinBaS II - programmet för att skapa 
förutsättningar för att senare kunna utveckla produktionsmetoderna för krossballast till betong 
utefter de riktlinjer som skall skapas i detta projekt. Inom delprojektet Karakterisering har 
provmaterial har kommit in från ca 40 olika bergtäkter. Det mesta är 0-2 mm material. Material 
inkluderande sten är på ingång från ca 15 täkter. Detta material håller på att analyseras. Resultaten 
av de olika analyserna kommer att vara färdig först under våren 2009.  
 
 
 



Resultat från bruksförsök i laboratorieskala 
I materialet ingick två material som var vindsiktade på olika fraktioner. Detta har krävt speciella 
insatser från deltagande företag för framtagning av proven.  Då bearbetning antagligen är nödvändig 
för att begränsa cementanvändning vid användningen av krossberg som ballast har denna del av 
undersökningarna flyttats fram i tid. En uppdelning i olika fraktioner gör det möjligt att få fram 
bästa partikelfördelning för olika krossprodukter, vilket är en viktig ingångsparameter för att 
minimera cementbehov. I bruksförsöken har vi i första hand arbetat med material 0-2 mm, som vi 
vet är mest besvärligt ur bruksreologisk synpunkt, då krossballast används. Det är utfört med hjälp 
av en bruksviskosimeter för att få fram absolutvärden på flytgränsspänning och plastisk viskositet. 
Ett par hundra blandningar är studerade. Resultaten visar att reologin varierar beroende på 
partikelfördelning och att det blir olika för olika täkter. Vissa huvudlinjer om hur 
partikelfördelningen fungerar kan man dock få fram. I ett andra steg minskades mängden cement 
men med bibehållet vatten/cement kvot. Det visade sig som förväntat att reologin försämras med 
minskad mängd cement. Detta kan emellertid förhindras genom att tillföra ytaktiva medel s.k., 
superplasticerare. Det är i kombinationen utvalt lämpligt berg, optimal partikelfördelning anpassad 
för den speciella täkten och ytaktiva medel som lösningen på cementproblematiken ligger.  
 
Utkomna rapporter 2007-2008  
 - CBI-rapport nr 1:2008, Bergkrossmaterial som ballast i betong, B Lagerblad, M Westerholm,  
L Fjällberg, HE Gram 
- CBI uppdragsrapport 2009-4. Resultat från undersökningen av lämpligheten för krossberg 
från Kalmar län att användas I betong.  
 
Artiklar, publikationer och konferensbidrag 2007-2008  
 - MinBaS-dagen 2007, 11 december 200, SGU, Uppsala, CD publikation 
Bred FoU insats för att klara utmaningarna med krossad ballast i betong, HE Gram, Cementa AB 
Energieffektiv framställning av betong baserad på krossballast, HE Gram, Cementa AB, B 
Lagerblad, CBI Betonginstitutet AB 
- MinBaS-dagen 2008, 11 december, Bergsskolan, Filipstad 
Energieffektiv framställning av betong baserad på krossballast, Betong – Krympning – 
Frostbeständighet – Alkalikiselreaktioner, B Lagerblad, CBI Betonginstitutet AB, HE Gram, 
Cementa AB 
 - Artikel i Aggregate International september oktober/2007. Gram, H-E, Lagerblad, B., 
Westerholm M., The challenge to replace natural sand in Swedish concretes. Sid 68-74, 2007. 
Samma artikel finns även i Concrete Plant International-Issue 4 August 2007, sid 68-74, 2007 
 - Betongfeber 2007 i november - föredrag 
 - Nordic Concrete Research juni 2008 – föredrag 
 - Workshop i Stavanger med presentation – nov 2008 
 - Exjobb – Patrik Sterby ”Teoretisk utvärdering av metoder för kvalitetssäkring och 
proportionering” dec 2008. 
 - Föredrag på ICAR, Maj 2008, Crushed Rock as Sand in Concrete – The Swedish Experience 
  - Föredrag på CBI´s informationsdag 12 mars 2009. B. Lagerblad, Översikt och framtida planer, 
M. Westerholm, reologi, H-E. Gram Krossballastbetong-fullskaleförsök.  
 
 

Tolkning av dessa i förhållande till forskningens syfte/mål
Resultaten från karakteriseringsstudierna och uppföljande bruks- och betongförsök skapar grunden 
för de riktlinjer som enligt målsättningen skall utarbetas för etablering av bergtäkt. De inbegriper att 
förutsäga lämpligheten hos krossgruset (stenmjölet) som fingrus i betong baserat på omfattande 
karakterisering av olika krossgrus. De genomförda bruksförsöken ger underlag till de riktlinjer för 
betongtillverkarens kravspecifikation av ballast till betong som också skall utvecklas enligt 
projektmålen. Såväl karakteriserings som bruks- och betongförsök ger in data till det 
proportioneringsprogram som skall utvecklas, vilket tar hänsyn till krossgrusets kornfördelning och 
kornform och dess inverkan på betongen.  



 
Resultaten visar att det finns ett partikelfördelningsoptimum, som delvis är generellt, men även 
beroende på bergartsmineralogi, bergartstextur och krossningstekniskt specifika egenskaper. Den 
optimala partikelfördelningen ligger ofta ganska långt ifrån fallande materials fördelning. Den 
optimala fördelningen gäller till stor del även om mängden cement minskas, men då måste man 
tillföra ytaktiva medel för att få bättre reologiska egenskaper så att en verklig betong kan 
framställas. Resultaten visar även att den största vinsten liggen i att finna och krossa en lämplig 
bergart. Kriterier för hur denna bergart bör se ut är etablerat.  
 
Betongförsök som utfördes hösten 2008 har haft som syfte att korrelera de funna bruksvärdena med 
verklig betong. Därefter fortsätter försöken med andra täktmaterial.   
 
Genom vindsiktningen eller tvättning är det möjligt att förbättra egenskaperna så att 
cementförbrukningen kan minskas. Det kommer att bli väsentligt att kunna presentera 
åtgärdsprogram för att på ett kostnadseffektivt sätt få fram lämpligt sammansatt krossgrus. 
Metodiken för detta skall tas fram av MinBaS II programmets produktionsprojekt, medan de 
produkter som framställs skall testas i detta program  
 

Projektpresentation 

Problemställning
Byggmaterialsektorn står inför en stor utmaning när naturgrusmålet (ett delmål av det nationella 
miljömålet ”God bebyggd miljö”) skall uppnås. Uttaget av naturgrus skall minska från dagens 22 
miljoner ton till 12 miljoner ton år 2010 och till 1 miljon ton år 2020. Den enda rimliga ersättningen 
för naturgrus är krossgrus (stenmjöl). För betongbranschen gäller framför allt att kunna ersätta 
grusfraktionen där man idag nästan uteslutande använder naturgrus. Betongbranschen förbrukar ca 
50 % av uttagen volym naturgrus. Krossgrus har visat sig ge en generell ökning av cementbehovet. 
För att uppnå miljömålet måste därför betongbranschen lära sig att på ett ekonomiskt och 
miljömedvetet sätt tillverka betong med krossgrus. Vidare står bergmaterialleverantörerna inför en 
stor omdaning i och med att många små lokala grustäkter kommer att stängas efterhand som nya 
täkttillstånd inte längre beviljas och behovet av krossgrus skall tillfredsställas genom etablering av 
nya större bergtäkter. Detta medför att transportavstånden till betongindustrin kommer öka med 
ökad drivmedelsförbrukning som följd.  
 
I ett MinBaS-projekt 2003-2005 kartlades skillnaderna mellan naturgrus och krossgrus. 
Sammanfattningsvis kunde konstateras att det fanns flera signifikanta skillnader: kornformen hos 
krossgrus är flisigare och flakigare, andelen filler är högre och svaga komponenter har inte 
vittrat/lakats bort såsom är fallet för naturgrus. Konsekvensen av dessa skillnader är att 
betongtillverkaren med dagens kunskap måste öka cementtillsatsen för att kunna producera en 
likvärdig betong både vad det gäller färska egenskaper (arbetbarhet) och hårda egenskaper 
(tryckhållfasthet). Projektet visade också att det råder stora skillnader där en del krossgrus direkt 
kan ersätta naturgrus medan annat berg ger ett krossgrus som kommer att kräva antingen 
kvalificerad processteknik och/eller mera cement.  
 
Det tidigare forskningsprogrammet visade att man, genom att förädla eller genom att ta hänsyn till 
de bergartsspecifika egenskaperna, kan hålla ner cementförbrukningen i betongframställningen. För 
att kunna applicera detta generellt behövs nya verktyg i form av proportioneringsprogram 
innefattande ballastegenskaper och utarbetande av riktlinjer för val av täkt/berg lämpliga för betong. 
Upplysningskampanjer måste drivas så att lokala tillverkare kan lägga om sin produktion. 
Etablering av nya bergtäkter måste ske med hänsyn tagen till transportavstånd och till 
betongtillverkarnas behov av bra krossgrus. Möjligheten att småskaligt selektera och processa 
sekundärt berg och entreprenadberg som ballastråvara för betongtillverkning bör därför utredas då 
det skulle minska transportavståndet. 
 



Syfte och mål 
Dagens betongframställningsteknik medför en ökning av cementbehovet med ca 5% på grund av 
ogynnsam kornform och kornkurva hos krossgruset samt 3% på grund av minskad tryckhållfasthet. 
Detta motsvarar en energiförbrukning vid cementproduktionen på 200 GWh. Målet är att helt 
motverka denna ökning i cementbehov och att också att vidareutveckla tekniken så att en generell 
minskning med 5 % cement sker trots övergång till krossad ballast, vilket ger en ytterligare 
reduktion på 125 GWh. Övergången från små lokala naturgrustäkter till stora krossanläggningar 
kommer ofta att medföra större transportavstånd. När 8 Mton naturgrus kommer att ersättas med 
krossgrus involveras stora transportvolymer. 2 mils ökning av transportlängden för endast 
grusfraktionen (50% av tot.grusmängden) motsvarar ca 15 GWh. I projektet skapas underlag för att 
motverka denna energiökning. 
- Riktlinjer skall utarbetas för etablering av bergtäkt som inbegriper lämpligheten hos krossgruset 
(stenmjölet) som fingrus i betong baserat på omfattande karakterisering av olika krossgrus.  
- Riktlinjer för betongtillverkarens kravspecifikation av ballast till betong skall utvecklas. 
- Ett proportioneringsprogram som tar hänsyn till krossgrusets kornfördelning och kornform skall 
utvecklas. 
- Minst 10 Case-studies i betongindustrin skall genomföras där konsekvenser av en övergång från 
naturgrus till krossgrus studeras & utvecklade verktyg testas. Studierna omfattar även effekterna av 
transportkostnader för olika täktalternativ. 
 - För att implementera kunskapen genomförs utbildning av minst 200 personer inom bergmaterial- 
&betongtillverkningssektorn om produktion och användning av bergmaterial i betong på ett 
energieffektivt sätt. 
 
Vid projekts slut (efter 4 år) beräknas 20% av den totala energibesparingspotentialen att ha nåtts, Ett 
bra underlag för att bedöma möjligheterna att nå besparingsmålet finns i genomförda Case-studies.  
 

Förväntad nytta med forskningen i relation till Energimyndighetens 
uppdrag att ställa om energisystemet. 
Målet är att minska energiförbrukningen vid tillverkning av betong speciellt vid övergång till 
krossat bergmaterial med totalt 340 GWh/år genom att reducera cementförbrukningen och minska 
transporterna för delmaterialen. En optimal proportionering av delmaterialen vid betongtill-
verkningen och val av lämplig täktval/bergtyp för betongframställning förväntas reducera 
cementbehovet med totalt 13%, vilket ger en direkt besparing av 36 GWh/år el, 215 GWh/ år kol 
och74 GWh/år alt.bränslen. Genom att utnyttja lokalt material som entrenadberg erhålls en 
energibesparing för transporter med 15 GWh/år diesel. Till detta kommer en besparing för 
minskade cementtransporter. Direkt potential för CO2 reduktion är 201 kton/år(reducerat cement 
behov) och 29 kton/år indirekt från elproduktion. Efter 6 år förväntas 50 % av energibesparingen ha 
uppnåtts och till 100 % inom 10 år.  
 
Förutom samhällsvinsten finns det en affärsmässig lönsamhet. Genom en minskad cement-
förbrukning stärks betongens konkurrensförmåga gentemot andra byggnadsmaterial. Besparingen 
beräknas bli totalt 45 kWh/m3 betong (100 % uppnås inom 10 år.) En reducering av 
transportavståndet för krossgruset beräknas ge en besparing av ca 3 kWh/m3 betong. Till detta 
kommer en besparing i cementtransporter. En besparing av 100 000 ton cement motsvarar årligen 
2400 transporter om totalt 21 600 l diesel/år (3 mil och 3l/mil). Bergmaterial- och betonghantering 
är en storskalig industri med mycket tunga transporter. Vid en transport på över 5 mil blir 
transportkostnaderna större än värdet på bergmaterialet, varför även industrin är intresserad av att 
kunna tillgodogöra sig lokalt berg såsom entreprenadberg. Förutom själva bränslekostnaden så 
medför de tunga transporterna till kraftigt slitage på infrastruktur och vägar, vilket i sig medför 
ökade energi och samhällskostnader.  
 


