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Sammanfattning 
Betong är ett av våra mest använda byggnadsmaterial idag. Vid framställning av fabriksbetong 
uppstår restbetong, som i detta arbete har delats upp i tre olika typer, returbetong, pumprester 
och betongslam. Returbetong avser det överskott av betong som uppstår då en kund har beställt 
för mycket betong. Pumprester är den sista mängden färsk betong i pumpbilars utrustning som 
av praktiska skäl inte kan pumpas ut. Betongslam är rester som oundvikligen fastnar på insidan 
av betongbilarna och fabrikens blandare som sedan måste spolas ut. 
I dagsläget deponeras majoriteten av landets restbetong, som med en bättre hantering skulle 
kunna leda till både miljömässiga fördelar och ekonomiska vinster. Syftet med examensarbetet 
var således att undersöka möjligheterna att återanvända restbetong i ny betong. Mer precist låg 
fokus i att pröva restbetongens potential som antingen ballastersättare eller cementersättare. 
  
Examensarbetet har utförts i samarbete med Swerock AB, som är en av Sveriges största 
leverantörer av material och tjänster till bygg- och anläggningsbranschen. För att få en bättre 
inblick i ämnet besöktes Swerock:s betongfabrik i Borås, varifrån rapporten också har haft sin 
utgångspunkt. 
 
Den praktiska undersökningen utfördes i ett laboratorium på högskolan i Borås. Tolv gjutförsök 
utfördes där restbetong prövades som antingen ballastersättare eller cementersättare. För 
samtliga försök uppmättes både sättmått och tryckhållfasthet, som sedan jämfördes med 
arbetets referensbetong, en vanligt förekommande betong på Swerock AB. 
 
Resultaten var varierande, men visade i ett antal försök att det var möjligt att gjuta en betong 
som närmade sig eller var likvärdig med referensbetongen. I det stora hela konstaterades dock 
att fler försök skulle behöva utföras för att kunna säkerställa repeterbarheten av resultaten. 
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Abstract 

Concrete is one of our most used building materials today. The industrial production of concrete 
give birth to residual concrete, which in this study has been divided into three different types, 
returned concrete, pump remains and concrete sludge. Returned concrete refers to the excess of 
concrete that is obtained when a customer has ordered too much concrete. Pump remains is the 
last amount of fresh concrete in the tank of the concrete mixer, which for practical reasons 
cannot be pumped out. Concrete sludge is a residue that inevitably sticks to the inside of the 
concrete mixers and therefore must be flushed out. 
At present, the majority of the country's residual concrete is deposited, which with better 
management could lead to both environmental benefits and economic gains. The aim of the 
thesis was accordingly, to investigate the possibilities of re-using residual concrete in new 
concrete. More precisely, the focus was put on testing the residual concrete's potential as a 
substitute for either ballast or cement. 
 
The study has been carried out in collaboration with Swerock AB, one of Sweden's largest 
suppliers of materials and services for the construction industry. To extend our insight into the 
subject, Swerock's concrete factory in Borås was visited, from which the report also had its 
starting point. 
 
The practical investigation was carried out in a laboratory at the University of Borås. Twelve 
different attempts to produce concrete were performed, where residual concrete was tested as a 
substitute for either ballast or cement. The slump and the compressive strength were measured 
for all the attempts, which were then compared to the reference concrete of the study, a concrete 
that is commonly produced at Swerock AB. 
 
The results varied but showed in a number of attempts that it was possible to create a concrete 
that approached or was equivalent to the reference concrete. On the whole, however, it was 
found that more attempts would have to be made to ensure the repeatability of the results. 
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Förord 

Detta examensarbete utgör en avslutande del av högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör 
vid Högskolan i Borås. Studien har utförts i samarbete med företaget Swerock AB och innehåller 
försök att återanvända restbetong som delmaterial i ny betong. 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Agnes Nagy som helhjärtat väglett oss och varit vår 
största inspirationskälla genom arbetet. Vi vill även tacka Ulf Knutsson, vår handledare på 
Swerock AB, för att ha visat ett stort intresse för vårt arbete och för allt han lärt oss om 
betongtillverkning.  

Vi vill också tacka Madumita Sadagopan, doktorand på Högskolan i Borås, för rådgivning och 
hjälp i högskolans laboratorium. Slutligen tackar vi Thomas Almgren för att ha stöttat oss och för 
att ha bistått med idéen till arbetet. 

Göteborg, juni 2018 

Kristoffer Karlsson 
Jonas Taube Johansson 

Begrepp 

Avfall - Definitionen av avfall är gemensam för hela EU och nämns som material eller ämnen som 
ägaren vill göra sig av med eller är skyldig till att göra sig av med. 
 
Restbetong - Samlingsnamnet för samtliga betongrester från tillverkningen av fabriksbetong. I 
rapporten delas dessa upp i returbetong och betongslam. 
 
Returbetong - Överbliven färsk betong som på kundens bekostnad omhändertas av 
betongleverantören.  
 
Pumprester - Den sista mängden färsk betong i pumpbilars tank som av praktiska skäl inte kan 
pumpas ut.  
 
Betongslam - Betongrester som uppstår samband med tvättning av betongbilar och utrustning. 
Det består till stor del av fina ballastfraktioner och cementrester. 
 
Vct – Förkortning av vattencementtalet, beskriver förhållandet mellan mängden vatten [kg] och 
mängden cement [kg] i betongen.  
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1 Inledning 
Betong är på grund utav dess många goda egenskaper ett av våra mest använda 
byggnadsmaterial idag. Enligt Svenskbetongs Betongindikator producerades år 2017 cirka 6,2 
miljoner kubikmeter till husbyggnation och infrastruktur (Svensk Betong, 2017).  
Denna produktion skapar rester som med effektiv återvinning möjliggör både ekonomiska 
fördelar såväl som en mer hållbar miljöutveckling. Förutsättningarna för återanvändning är i 
grunden goda eftersom betongen består av de naturliga råvarorna ballast, vatten och cement, 
vars huvudråvara är kalksten. 
 
Vid framställningen av fabriksbetong uppstår restbetong. I detta arbete har restbetong delats 
upp i tre olika typer, returbetong, pumprester och betongslam. Returbetong är det överskott av 
färsk betong som kan uppstå på arbetsplatsen och måste återsändas till fabriken. Pumprester 
avser den sista mängd betong i pumpbilens tank som av praktiska skäl inte kan pumpas ut och 
måste omhändertas på annat sätt. Betongslam är de massor som blir kvar efter att bilar och 
blandare tvättats rena. Resterna skiljer sig åt i både sammansättning och hur de kan hanteras 
men gemensamt gäller för resterna att de ännu inte ingått i något byggnadsverk och kan därför 
betraktas som rena från yttre föroreningar. 
 
Examensarbetet har skrivits i samarbete med Swerock AB, med utgångspunkt från deras 
tillverkning i Borås. Intresset har legat i att undersöka möjligheterna till återanvändning av 
företagets betongslam och pumprester. Returbetong återbrukas redan på ett bra sätt hos 
företaget och undersöks därför inte i detta arbete. För företagets fabrik i Borås utgör betongslam 
och pumprester tillsammans 800 ton per år. Massorna lämnas över till privata brukare för att 
användas som fyllnadsmaterial, företaget ombesörjer transportkostnaden. 
 

 
                                                        Figur 1 Upplagsplats för restbetong 
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Den nationella miljöpolitiken i Sverige innefattar arbetet med att förverkliga sexton 
miljökvalitetsmål som ska ge en långsiktig målbild för miljöarbetet. Miljökvalitetsmålen 
skapades 1999, inklusive ett tillkommande 2005, och har kompletterats med ett antal etappmål. 
Etappmålet om ökad resurshushållning i byggsektorn innebär att: “Insatser ska vidtas så att 
förberedandet för återanvändning, materialåtervinning och annat materialutnyttjande av icke-
farligt byggnads- och rivningsavfall är minst 70 viktprocent senast år 2020.” Av 
naturvårdsverkets senaste uppföljning 2018 kan utläsas att Sverige inte bedöms uppnå detta 
mål och att det troligen inte heller kommer att nås inom utsatt tid (Naturvårdsverket, 2018).  

Samhället går mot strängare krav att större andel material återanvänds i den egna 
produktionen. Forskning pågår i ämnet att ersätta traditionell ballast med återvunnen krossad 
betong. I en omfattande rapport från 2016 prövas återvinning av betong från kasserade 
håldäckselement och järnvägsslipers som ballast i ny betong med framgångsrika resultat 
(Rogers, Fridh, Gram & Westerholm, 2016).  

Om pumprester och betongslam skulle kunna användas som delmaterial i ny betong kan 
fabriken i Borås uppnå en sluten resthantering, där 100% återanvänds i den egna produktionen. 
Detta är en viktig del av den cirkulärekonomiska strävan i samhället. 

I dagsläget väljer många av landets betongfabriker att deponera sina betongrester. För att ta ett 
steg i riktningen att möjliggöra en mer hållbar resthantering och därigenom ett minskat uttag av 
naturens resurser så har detta arbete utförts för att undersöka om restbetong åter kan 
tillgodogöras i ny betong. 

1.1 Syfte 
Syftet med examensarbetet var att undersöka möjligheterna att återanvända restbetong i ny 
betong. Mer precist har fokus legat i att pröva restbetongens potential som antingen 
ballastersättare eller cementersättare. 
 
Ett sekundärt syfte har varit att säkerställa att restbetong kan återanvändas som 
fyllnadsmaterial utan risk för människors hälsa och miljön. 

1.2 Frågeställning 
Går det att erhålla en betong som vidhåller god hållfasthet och arbetbarhet genom 
återanvändning av restbetong? 
 
Målet är att uppnå en sluten återvinningscykel där restbetongen kan nyttiggöras i ny betong. 
Med god hållfasthet och arbetbarhet avses värden som närmar sig eller är likvärdiga med en 
sedvanlig betong. 

1.3 Avgränsningar 
I denna rapport undersöks endast betongens tryckhållfasthet och arbetbarhet. Andra viktiga 
egenskaper såsom draghållfasthet, krympning och beständighet undersöks inte.  
 
Undersökningen tar inte hänsyn till nyttan ur produktionssynpunkt.  
 
Endast restbetong från Swerock:s station i Borås har undersökts, detta är av relevans eftersom 
rester från fabrikerna kan skilja i sammansättning. Resultatet bör därför endast tolkas som 
riktlinjer vid liknande försök. 
 
Utav de tre grupper av rester som utgör restbetong undersöks endas betongslam och 
pumprester. Returbetong undersöks inte men är praktiskt taget jämförbar med pumpresterna. 
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2 Restbetong i ny betong - Teori 
Betong består av vatten, cement och ballast samt eventuella tillsatsmedel- och material. Det är 
ett av våra viktigaste byggnadsmaterial och utmärks av god hållfasthet, beständighet samt 
formbarhet. Betong på grund av dess egenskaper används framförallt till bärande 
konstruktioner där påfrestning i form utav bland annat fukt och nötning är stora. (Burström, 
2007)  
 
I detta kapitel redogörs för vad restbetong är i fem avsnitt. Första avsnittet beskriver allmänt om 
vad restbetong är och varför det uppstår.  

Swerock AB är en av Sveriges största leverantörer av material och tjänster till bygg- och 
anläggningsbranschen. I det andra avsnittet beskrivs hur tillverkning och resthantering av 
betong går till på företagets fabrik i Borås. 
 
I de tre sista avsnitten presenteras förutsättningarna för att använda restbetong i ny betong. 
Allmän betongteori och standarder för återanvändning samt tidigare studier på återvunnen 
betong lyfts fram. 

2.1 Restbetong i fabrikstillverkning 
Restbetong är överbliven betong som kan återanvändas i ny betong eller som fyllnadsmassor. 
Det innehåller vanligtvis endast cement och ballast och kan normalt anses ren från miljöskadliga 
ämnen (Svensk Betong, u.å). I detta arbete har restbetong delats in i tre olika typer, returbetong, 
pumprester och betongslam. Denna indelning är nödvändig eftersom resterna skiljer sig åt i 
sammansättning och i möjligheterna till återanvändning. 
 

 Returbetong - färsk betong som blivit till överskott. Uppkomsten beror vanligtvis på att 
kunden ofta beställer för mycket betong för att inte riskera att ha för lite till sin gjutning. 
På kundens bekostnad brukar vanligen leverantören ta hand om detta överskott genom 
att antingen återanvända det eller köra det till en deponi. Återanvändningen sker i bästa 
fall genom att blanda in överskottet i nästa leverans och då under förutsättning att 
kvaliteterna stämmer överens. I annat fall kan återanvändning ske genom gjutning av 
olika föremål på fabriken som sedan säljs vidare. Återanvändning kan även ske genom 
att betongen låts härda till en enhet som sedan behandlas i ett krossverk för att 
återanvändas som ballast i ny betong eller som fyllnadsmaterial till anläggning.  

 
 Pumprester - den sista mängden färsk betong i pumpbilars tank som av praktiska skäl 

inte kan pumpas ut. Dessa rester är mycket lika returbetong och hanteringen sker på 
liknande sätt förutom när det gäller möjlighet till återvinning genom 
andrahandsgjutningar. Av praktiska skäl är det besvärligare att flytta denna betong från 
bilens tank ner i en gjutform. 

 
 Betongslam - de rester som uppstår vid rengöring av betongbilar, pumpanordningar 

och fabrikens blandare. Generellt innehåller betongslam en stor andel fin ballast och 
cementrester men innehållet varierar på olika fabriker beroende av tvättanläggningens 
utformande, betongsammansättingar, och fabrikens blandartyp.  

 
Materialet betong tillverkas med varierande sammansättningar för att tillgodose olika ändamål, 
därmed varierar även sammansättningen hos samtliga ovan nämnda rester. 
 
Återanvändningen av restbetong är idag begränsad. I ett examensarbete som skrivits i 
samarbete med Thomas Betong AB från 2016 gjordes en kartläggning av företagets 
återanvändning av restbetong. Rapportens visade att 62 procent av de undersökta fabrikerna 
deponerade allt sitt restmaterial, övriga rester återanvändes huvudsakligen som 
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vägfyllnadsmaterial. (Isaksson & Nilsson, 2016). Ulf Knutsson, Produktionstekniker på Swerock 
AB menar att majoriteten av landets fabrikstillverkare deponerar sin restbetong. 

2.2 Swerock:s betongfabrik i Borås 
I detta avsnitt redogörs för hur tillverkning och resthanteringen av betong går till på Swerock 
AB:s fabrik i Borås. Utöver det presenteras en kemisk analys av betongslammet som visar 
innehåll och utlakning av föroreningar. 

För att nå kännedom om företagets tillverkning och resthantering utfördes en intervju med U. 
Knutsson (8 november, 2017) som är produktionstekniker för Swerock AB Väst. Intervjun ägde 
rum under ett studiebesök på betongfabriken i Borås. 

2.2.1 Tillverkning 
Knutsson beskriver att tillverkningen utgår från företagets framtagna recept för olika ändamål. 
Materialen förvaras i silos intill blandaren. Processen sköts med ett styrsystem som väger upp 
materialen och tillsatsmedel inför blandning. Under blandaren står en betongbil redo att ta emot 
och leverera den färdiga blandningen. 
På frågan om hur blandaren fungerar inleds svaret med att det i Sverige används nästan 
uteslutande tvångsblandare och frifallsblandare. Tvångsblandarens princip är en fast trumma 
med roterande skovlar som vispar runt betongen. Frifallsblandaren har istället ett antal 
inbyggda fast vingar och blandningen sker genom att hela trumman roterar. Fabrikens blandare 
är av typen tvångsblandare och Knutsson menar att det blir allt vanligare i Sverige att 
tillverkningen sker med denna blandartyp. Fördelarna är bland annat att tvångsblandaren är 
effektivare vid skifte mellan olika betongrecept och den genererar mindre rester än 
frifallsblandare som vid tvättning måste tumlas ren med grov ballast. 
Ur produktionen tas fortlöpande ut prover för att verifiera kvaliteten hos betongen i enlighet 
med aktuell standard SS-EN 206. Detta görs genom att produkterna delas in i familjer, indelade 
efter krav på vct, frystestad, lufttillsatt m.fl. För varje familj tas minst en provkub ut per 400m³ 
tillverkad betong. 

2.2.2 Resthantering 
Knutsson klargör resthanteringsprocessen för stationen i Borås på följande vis. De massor av 
returbetong som returneras till fabriken återanvänds i första hand genom att blandas med i en 
ny beställning, detta förutsätter att kvaliteterna stämmer överens. Återstående mängder 
återanvänds till gjutning av olika sorters andrahandskonstruktioner för att säljas, till största 
delen legoliknande klossar som tillhör ett blocksystem utvecklat av företaget C3C. Fabriken i 
Borås är landets största tillverkare av dessa klossar som kan staplas på varandra för att bygga 
olika sorters konstruktioner.  
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                         Figur 2. Returbetong blir C3C-klossar                 Figur 3. C3C-klossar 

Pumpresterna töms ut för att låta härdas till kakor på en av stationens upplagsplatser. 
Betongslammet uppstår vid tvättning av roterbilar och utrustning. Detta sker i en modern 
tvättanläggning som ligger i anslutning till stationens blandare. Här spolas tanken ur med vatten 
och de spolmassor som bildas töms sedan ut i en bassäng där de tyngre partiklarna separeras 
från vattnet genom sedimentering. Sedimenteringen pågår i denna bassäng under ca ett dygn 
varefter vattnet pumpas vidare för att sedimenteras på samma vis i ytterligare två bassänger. 
Den största mängden sediment fångas upp i den första bassängen, där det med jämna 
mellanrum tas upp och förflyttas till en upplagsplats intill. Slammet består i huvudsak av cement 
och ballast av finare fraktioner.  
 

  
                   Figur 4: Renspolning av betongbil                                Figur 5. Sedimenterat betongslam 
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                        Figur 6. Uttömda pumprester                 Figur 7. Pumprester och slam 

Vattnet som går åt vid tvättningen är till största delen renat vatten från den tredje och sista 
bassängen. En mindre mängd färskvatten används också vilket medför ett visst vattenöverskott i 
tvättprocessen. Överskottet återanvänds kontinuerligt i blandningen av ny betong vilket innebär 
att företaget inte gör sig av med något tvättvatten. 
 
Pumprester och betongslam fördelar sig ungefär i lika mängder och tillsammans utgör de 
omkring 800 ton per år, ca 1,2% av all framställd betong. I dagsläget lämnas dessa massor bort 
till privata brukare för att användas till fyllnadsändamål, företaget står för transportkostnaden.  
För att säkerställa att detta avsättningsområde inte utgör någon risk för människors hälsa och 
miljön kontaktades Ellen Forsberg (personlig kommunikation 16 feb. 2018), miljöinspektör på 
miljöförvaltning i Borås. På frågan om vilka krav som ställs vid återanvändning av restbetong 
som fyllnadsmaterial svarar Forsberg att: kommunen följer den vägledning som ges genom 
Naturvårdsverkets Handbok 2010:1 - Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Handboken 
anger nivåer för halter och utlakning av föroreningar som utgör mindre än ringa risk för 
människors hälsa och miljön (Naturvårdsverket, 2010). Överskrids nivåerna behöver en 
anmälan göras till förvaltningen annars är det godkänt förutsatt att företaget kan uppvisa 
rutiner för sin verksamhet. 
 
För att kunna styrka att Handbokens nivåer för mindre än ringa risk inte överskrids lät företaget 
utföra en kemisk analys av slammet, se bilaga 14. Jämförs analysen med Naturvårdsverkets 
gränsvärden, se bilaga 13, kan utläsas att halter och utlakning av tungmetaller och kolväten inte 
överskrids. 
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2.3 Betongegenskaper 
I detta avsnitt redogörs för de två egenskaper hos betongen som är kopplade till 
undersökningen, hållfasthet och arbetbarhet/konsistens. Andra viktiga egenskaper såsom 
beständighet, draghållfasthet och krympning beskrivs inte. 

2.3.1 Tryckhållfasthet  
Tryckhållfasthet är ett en av betongens mest testade egenskaper eftersom det ger en god bild av 
betongens allmänna kvalitet. Tryckhållfastheten mäts vanligen på kuber med 150 millimeters 
sidlängd eller cylindrar med en diameter på 150 millimeter samt en höjd på 300 millimeter 
(Burström, 2017). Tryckhållfastheten påverkas av flera faktorer, såsom mängd och typ av 
cement, vct, tillsatsmedel. Vct påverkar starkt hållfasthetsutvecklingen och i viss mån även 
tidpunkten när den börjar. (Emborg, Carlsson & Jonasson, 2017) 

2.3.2 Arbetbarhet och konsistens  
Arbetbarhet är ett begrepp som i huvudsak beskriver betongens förmåga att flyta ut i formar och 
omsluta armeringsstänger. Arbetbarheten påverkas bland annat av vattenhalt, cementhalt, 
ballastgradering, halt av finmaterial samt ballastens kornform. Som tidigare nämnt beror det 
även på val av tillsatsmedel och material. I brist på korrekta metoder att mäta arbetbarhet mäts 
istället vanligtvis betongens konsistens. Detta är inte helt jämförbart med arbetbarhet men ger 
en god bild. 
 
Det finns flera olika sätt att mäta konsistensen hos en betong. Det vanligaste kallas sättmått och 
mäts med hjälp av en sättkon. Konen placeras på en plan yta varpå den fylls med betong, 
komprimeras och jämnas av på toppen. Därefter lyfts konen och betongen tillåts att sjunka ihop 
eller flyta ut. Överytan på den ihopsjunkna betongen jämförs med dess urprungshöjd och därav 
erhålls ett sättmått. För riktigt lättflytande betong kan det istället vara intressant att titta på 
utbredningsmåttet, hur mycket betongen flyter ut, snarare än dess höjdminskning (Burström, 
2007). Betong kan enligt standarden SS-EN 206:2013 delas upp i konsistensklasser beroende av 
dess sättmått (Gram & Ericsson, 2017), se tabell 1. 
 
Tabell 1.Klasser för sättmått (slump classes), enligt tabell 3 i SS-EN 206:2013 (Gram & Ericsson, 2017)

 

I tabell 2 presenteras ovannämnda konsistensklassers vanliga benämningar. 
 
Tabell 2. Vanliga benämningar av klasser för sättmått. (Gram & Ericsson, 2017)
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2.4 Cement 
Cement är bindemedlet i betong och tillverkas av kalksten och märgelsten. Stenen mals ner till 
ett fint pulver varpå det upphettas till 1450 grader och omvandlas till klinker som fungerar som 
en mellanprodukt. Klinkern kyls ner och blandas med små mängder sand och gips, resultatet blir 
cement (Cementa, u.å). Cementtillverkning är i dagsläget en av våra största industrier och står 
för 3–4 procent av världens koldioxidutsläpp. Utsläppen kommer till ca 60 procent från 
kalcineringsprocessen där koldioxid som finns bunden i kalksten avgår vid upphettning. 
Resterande 40 procent kommer från användningen av bränsle under hela 
tillverkningsprocessen (Svensk Betong, u.å). 
 
Cement är av stor betydelse för många av betongens egenskaper. Det påverkar bland annat den 
färska betongens gjutbarhet och hanterbarhet, men även den härdade betongens hållfasthet. 
 
I Sverige följs standarden SS-EN 197–1 som anger egenskaper hos cementens beståndsdelar 
samt beskriver i vilka proportioner de ska kombineras för att få olika typer och klasser. 
Standarden ställer även krav på kemiska, fysikaliska samt mekaniska egenskaper. Standarden 
delar upp cement i flera typer, huvudtyperna är: 
 

 CEM I  Portlandscement 
 CEM II Portland-kompositcement 
 CEM III Slaggcement 

(Burström, 2017) 
 
CEM II är det cement som ingår i receptet av arbetets referensbetong, se mer i avsnitt 3.1 
Referensbetongen. 

2.4.1 Tillsatsmedel 
Tillsattsmedel är kemiska produkter som blandas i betongen för att påverka dess egenskaper. 
Det finns en mängd olika sorters tillsatsmedel, de vanligast förekommande i Sverige är 
flyttillsatsmedel, luftporbildare, retarder och sprutbetongsacceleratorer.  
 
Flyttillsatsmedel används bland annat för att sänka vattenhalten i betongblandningen, vilket ger 
ett lägre vct och således också ökad hållfasthet. Detta leder i sin tur också till att en förbättrad 
arbetbarhet kan erhållas utan inblandning av extra vatten, vilket i många fall försämrar 
betongens hållfasthet (Johansson & Löfgren, 2017). 

2.4.2 Ersättning av cement med betongslam 
Begränsad information finns inom det specifika området att ersätta cement med betongslam. 
Litteratur pekar dock på att krossad betong med tiden kan uppvisa efterbindande egenskaper, 
så kallad cementeringseffekt, varför detta är av intresse i undersökningen. (Trafikverket, 2013). 
 
Ersättning av cement med betongslam har i detta arbete utförts genom att byta ut en bestämd 
viktandel, 10- eller 20 procent, av betongreceptets cement mot torkat och krossat betongslam. 
Detta görs för att ta reda på om slammet kan ge en positiv inverkan på betongens konsistens och 
tryckhållfasthet. 

 

2.5 Ballast 
Ballast är en gemensam benämning för stenmaterial som används i betong, den utgör ungefär 
65–70 procent av betongens volym och påverkar därför i hög grad arbetbarheten hos betongen. 
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Kornform, gradering och porositet är exempel på viktiga egenskaper beträffande ballastens 
lämplighet för betongtillverkning. Utöver dessa egenskaper är proportionerna mellan fin och 
grov ballast av stor betydelse, samt den totala volymen ballast i betongblandningen. Med en 
ökande volymandel ballast försämras i många fall betongens konsistens och arbetbarhet, vilket i 
sin tur också ökar betydelsen av ballastens tidigare nämnda egenskaper. Genom rätt 
proportionering av de olika ballastfraktionerna kan dock betongens konsistens och arbetbarhet 
förbli oförändrad (Billberg, Peterson & Westerholm, 2017). 
 
Ballast kategoriseras i grupper och benämns olika beroende på partikelstorlek, se tabell 3. 
I tabellen betecknas den undre korngränsen med d och den övre med D. 
 
Tabell 3. Kronstorleksgränser för ballastmaterial. (Lagerblad & Gram, 2017) 

 
Gradering 
Ballastens kornstorleksfördelning eller gradering har stor betydelse för betongens egenskaper. 
All ballast beskrivs med en undre och en övre kornstorleksgräns, med undantag av tillsatsfiller. 
För att bestämma ett materials graderingskurva utförs enligt SS-EN 12620 en uppsiktning med 
ett antal standardsiktar. Graderingskurvan som erhålls beskriver total passerande mängd på 
varje sikt, mätt i viktprocent. Figur 8 visar lämplig gradering för fin ballast. Ballasten bör falla 
inom gränsområdet mellan kurvorna A och B. Om kurva A överstigs blir betongens fillerhalt för 
hög, vilket leder till ökat vattenbehov och kletig konsistens. Kurva B bör på motsvarande sätt 
inte underskridas, då betongen kan få otillfredsställande gjutegenskaper. Gradering för grov 
ballast är i de flesta fall inte lika betydelsefull, dock inte oväsentlig (Lagerblad & Gram, 2017) 
 

 
Figur 8. Lämpligt graderingsområde för fin ballast. (Lagerblad & Gram, 2017) 

Kornform 

Beteckning Kornstorlek, mm Exempel på fraktion, mm 

Grov ballast 
Fin ballast 
Fingrus (naturgrus) 
Finmaterial 
Samtagen ballast 

D > 4 mm 
D < 4 mm 
D < 8 mm 
< 0,063 
0/D där D < 31,5 mm 

8/16 eller 11,2/16 
0/4 
0/8 
0/0,063 
0/31,5 
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Ballastens kornform beskrivs av kubicitet, kantighet och ytstruktur. Kubicitet är förhållandet 
mellan kornens längd, bredd och tjocklek. Med kantighet menas graden av rundning hos kornens 
hörn och kanter. Ytstruktur beskriver graden av råhet hos kornens yta. Ballastens kornform 
påverkar den färska betongens vattenbehov och egenskaper. Långsträckta och kantiga korn 
leder till större vattenbehov än vad rundade korn gör. Utbyte av naturgrus mot krossat material 
leder därför i regel till att behovet av blandningsvatten i betongen ökar. (Lagerblad & Gram, 
2017) 
 
Porös ballast  
Betong är ett finporöst material och därför också mycket hygroskopiskt. (Gram & Ericsson, 
2017). Porös ballast som inte är vattenmättad kan absorbera blandningsvatten och bidra till 
snabb konsistensförlust (Billberg, Peterson & Westerholm, 2017), varför krossad betong som 
ballast också sannolikt kommer att absorbera mer blandningsvatten än vad traditionella 
ballastmaterial skulle göra. 

2.5.1 Ersättning av ballast med restbetong 
Tidigare forskning visar på framgångsrika resultat med återanvänd krossad betong i 
nytillverkad betong. I en rapport från 2016 undersöks bland annat tryckhållfasthet och 
ballastegenskaper för självkompakterande betong med ballast från kasserade håldäckselement 
och järnvägsslipers. I studien utgicks från en referensbetong med ballast av naturliga 
bergmaterial. Försök gjordes att ersätta olika mängder av naturballasten med 
krossbetongmaterialen i tre olika fraktioner, 0–4 mm, 4–8 mm och 8–16 mm. Resultatet visade 
att tryckhållfastheten blev lika eller bättre vid 100 procent ersättning med fraktionerna 4–8 och 
8–16. För fraktionen 0–4 kunde 66 procent ersättas utan att hållfastheten blev lägre. (Rogers, 
Fridh, Gram & Westerholm, 2016) 
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2.5.2 Standarder för återanvändning 
Betongtillverkare ges möjlighet att återanvända sin egen restbetong vid tillverkning av ny 
betong enligt SS 137003:2015 tillsammans med SS-EN 206:2013. Av den totala ballastmängden 
får upp till 5 procent bestå av ballast från restbetong som endast får utgöras av krossad 
restbetong eller återvunnen ballast ur färsk restbetong. Om tillverkare vill blanda in mer 
återvunnen ballast än detta måste reglerna för återvinning av rivningsmaterial som ballast 
tillämpas. Hur mycket återvunnen ballast som får användas beror dels på vilken klass den 
definieras som. Enligt standarderna delas betongen upp i två klasser, typ A och typ B, där typ A 
ska innehålla minst 95% betong eller stenmaterial och typ B 70%. Det beror även på i vilken 
exponeringsklass som betongen ska användas samt vilken hållfasthetsklass den kategoriseras 
som, se tabell 4. 
 
Tabell 4. Tillåten mängd ballast av återvunna rivningsmaterial, % av den grova ballasten

 

Utöver dessa krav finns även krav på betongkrossens kornfördelning, se tabell 5. 
 

Tabell 5. Krav på betongkrossens kornfördelning. 
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3 Planering av laboratorieförsök med restbetong 
Återanvändningsförsöken med restbetong har utförts på laboratorium där olika 
sammansättningar av betong har gjutits. För varje gjutning noterades betongens sättmått och 
därefter uppmättes dess tryckhållfasthet efter 7 respektive 28 dygn. Underlag till försöken 
baserades på litteraturstudier samt intervjuer och studiebesök på Swerock:s stationer i Borås 
och Kållered, Göteborg. 
 
Testerna har utförts utifrån ett betongrecept som Swerock AB använder idag, därför inleds det 
första avsnittet i detta kapitel med en beskrivning av denna referensbetong.  
 
I det andra avsnittet redogörs för arbetets försöksprogram. Målet med försöken var att genom 
ersättning av ballast eller cement med restbetong svara på om det går att tillverka en betong 
med lika god hållfasthet och konsistens. 
 
I det sista avsnittet beskrivs arbetsprocessen för tillverkning och provning av betongen. 

3.1 Referensbetongen 
Försöken har utförts med utgångspunkt från ett betongrecept som Swerock AB använder idag. 
Denna betong har vct 0,59 och är av kvaliteten C 28/35, vilket innebär cylinderhållfasthet 28 
MPa och kubhållfasthet 35 MPa. Betongen är en vanligt förekommande produkt som exempelvis 
används till grundkonstruktioner. I tabell 6 visas referensbetongens recept, de presenterade 
mängderna gäller för blandningsvolym 1 m3. 
 
Tabell 6. Recept för referensbetongen. 

 
Byggcement  

CEM II 
Vatten Naturgrus (0-8)  

56% 
Bergkross (8-16) 

44% 
Sikament 56 

0,5% av cementvikt 

Vikt [kg] 329 194 1005 793 1,65 

 
Byggcement CEM II 
Byggcement enligt standarden SS-EN 197–1 används vid vanliga betongarbeten till exempel vid 
husbyggnad. Detta hydrauliska bindemedel är ett portland-kompositcement som ger en ordinär 
hållfasthetsutveckling. Innehållet består av 80 till 94 procent cementklinker, 6 till 20 procent 
kalkstensfiller och 5 procent gips.  
 
Flytmedel 
Sikament 56 är ett vattenreducerande flyttillsatsmedel som ger betongen god arbetbarhet och 
styrkeutveckling. Används till alla typer av betongkvalitéter (Sika, u.å).  
 
Ballast 
Referensbetongens partikelfördelning bygger på ballast av Naturgrus (NG) 0–8 och bergkross 
(BK) 8–16. I figur 9 visas referensbetongens sammanslagna graderingskurva intill en idealkurva 
för ballast.  
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Figur 9. Referensbetongens sammanslagna graderingskurva. 
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3.2 Framtagning av försöksprogram 
Framtagningen av rapportens olika försöksrecept inleddes med en enklare undersökning av 
restbetongen för kännedom om dess karaktär och sammansättning. Av denna undersökning 
framgick att betongslammet till stor del bestod av cementrester och fin ballast och att 
pumpresterna näst intill helt bestod av härdad betong. 
 
Genom försök att ersätta antingen ballast eller cement med fabrikens betongrester var målet att 
gjuta en betong med lika god hållfasthet och konsistens jämfört referensbetongen. I 
försöksprogrammet utfördes 12 gjutförsök med olika sammansättning som visas i tabell 7 
nedan. För varje försök gjöts två stycken 150 millimeters provkuber vars tryckhållfasthet 
testades vid 7 respektive 28 dygns ålder. Av tabellen framgår att gjutningarna genomfördes i två 
omgångar. Erfarenheter och resultat från första omgångens hållfasthetstest beaktades vid 
utvecklingen av andra omgångens försök.  
 

  Tabell 7. Försöksprogram 

 
 
Försök 1 utfördes enligt Swerock:s originalrecept för att påvisa upprepbarheten i att gjuta på 
skolans eget laboratorium jämfört med fabriken. Åtta försök utfördes med pumprester och 
betongslam som ballastersättare och tre försök med betongslam som cementersättare.  
 
Försöken med cementersättning bestod av två fall där 10% av cementvikten ersattes och ett där 
20% ersattes. Med slammet eftersträvades samma storleksordning som cementkornen. 
Portlandcement har en medelkornstorlek som varierar mellan 3 och 8 µm (Fagerlund, 2017). 
Med tillgängliga maskiner kunde slammet närmast krossas till en fraktion <0,1 mm.  
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För att nå kännedom om hur pumprester och betongslam kan fungera som ballastersättare har 
olika sammansättningar och fraktioner prövats. Av pumpresterna skapades dels en grov 
ballastfraktion, 8–16 mm, för att ersätta bergkross och dels en fin ballastfraktion, 0–2 mm, för 
att ersätta naturgruset, se figur 10 respektive 11. Av slammet skapades endast en fin 
ballastfraktion, 0–4 mm, eftersom det ursprungliga innehållet huvudsakligen utgörs av fina 
partiklar, se figur 12. 
 

 
Figur 10. 8–16 Pumprest          Figur 11. 0–2 Pumprest                   Figur 12. 0–4 Betongslam 

Fraktionerna har siktats för bestämning av respektive fraktions graderingskurva, se bilaga 1–5 
för samtliga fraktioners graderingskurva. Efter siktning har olika mängder av fraktionerna 
kombinerats för att finna sammanslagna graderingskurvor som liknar referensbetongens, i figur 
13 visas ett exempel på en sådan graderingskurva. Graderingskurvor för samtliga försök 
presenteras i bilagorna 6–12.  
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Figur 13. Graderingskurva, försök 7 
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3.3 Arbetsprocess för tillverkning och provning av betongen 

I detta avsnitt ges en beskrivning av den process och de moment som utförts vid tillverkning och 
provning av betong. Samtliga arbetsmoment har utförts på Högskolan i Borås med undantag för 
hållfasthetstestet som utfördes på Swerock AB:s station i Borås. 
 
Förberedning och krossning av material 
Pumpresterna som består av härdade betongkakor delades först med handverktyg i mindre 
bitar för att kunna passera genom öppningen till en krossmaskin. Denna maskin är av typen 
käftkross, se figur 14. Först krossades materialet genom en 16 millimeters öppning. Genom att 
använda ett galler med maskvidden 8 mm sorterades sedan ut fraktionen 8–16 mm.  
 
De mindre fraktioner som användes i försöken var 0–2 mm pumprester, 0–4 mm slam och 
<0,1mm slam. Dessa fraktioner togs fram med hjälp av en mindre käftkross med bättre precision 
av fabrikat Retsch, se figur 15. 
 

 
Figur 14. Käftkross.               Figur 15. Liten käftkross. 
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Siktning 
För att ta reda på nya ballastfraktioners graderingskurvor användes en siktningsmaskin av 
modell Octagon 200, se figur 16. Siktningen utfördes med maskvidder i ordningen 20 mm, 16 
mm, 11,2 mm, 8 mm, 4 mm, 2 mm, 1 mm, 0,5 mm, 0,25 mm, 0,125 mm, 0,063 mm. I två 
omgångar valdes 200 gram ut av ugnstorkat material för att siktas under 6 minuter. Resultaten 
har bestämts som medelvärdet av dessa två. Samtliga fraktioners graderingskurvor visas, se 
bilaga 1–5. 
 

 
Figur 16. Siktningsmaskin. 

Materialets fuktinnehåll 
Ballastmaterialets fuktinnehåll måste vara känt före gjutning eftersom det påverkar den verkliga 
mängden vatten i blandningen. Med avsikt att blanda betong i enlighet med referensbetongens 
vct 0,59 behöver mängden blandningsvatten korrigeras genom att dra av den ingående 
ballastens fuktinnehåll. Fuktinnehållet presenteras med materialets fuktkvot vilken har 
bestämts på följande vis: av ballasten vägs upp 1000 g som låts ugnstorka i två timmar på 105°C 
varpå materialet vägs igen. Fuktkvoten i materialet beräknas som mass-förhållandet mellan 
borttorkat vatten och återstående torkat ballastmaterial. 
 
Vattenabsorption 
Av praktiska skäl har företagets anvisningar för absorptionsvatten följts vad gäller 
ballastfraktionerna. För naturgruset är vattenabsorptionen bestämd till 0,2% och bergkrosset 
till 0,5%. Betong är ett finporöst material och därför mycket hygroskopiskt. (Gram & Ericsson, 
2017) I brist på kännedom om pumpresternas och betongslammets korrekta absorptionstal har 
samtliga av dessa fraktioners vattenabsorption uppskattats till 6%. 
 
  



19 
 

Betongblandning 
Momentet inleddes med en justering av receptet där mängderna ballast och blandningsvatten 
räknades om för att ta hänsyn till ballastens aktuella fuktkvot. Sedan vägdes de ingående 
materialen upp och ställdes fram.  
 
Vid tillverkning av betongen fylldes blandaren under pågående tumlande i ordningen 
grovballast, finballast, cement och sist tillsattes blandningsvattnet kombinerat med 
flyttillsatsmedel. 
 
I flera av försöken har extra vatten eller flyttillsatsmedel adderats till följd av att konsistensen 
har upplevts för trög. Totala blandningstid var 15–20 minuter. Blandaren är en liten 
tvångsblandare av fabrikat FORM+TEST med vertikal axel som roterar massan mot fasta skär, se 
figur 17.  
 
 

 
        Figur 17. Tvångsblandare, fabrikat: FORM+TEST. 
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Sättmått 
Då metoder saknas att på ett riktigt sätt mäta arbetbarhet mäts istället konsistensen, detta har 
gjorts med sättmått. I figur 18 visas använd sättkon. Den färdigblandade betongen fylldes i 
konen i 3 skikt. Varje skikt komprimerades med en stav som trycktes in 24 gånger per skikt för 
att arbeta bort luftfickor i konen. När överytan jämnats av lyftes konan stadigt upp och ställdes 
åt sidan. Sättmåttet mättes som höjden mellan hopsjunken betongs överyta och den 
ursprungliga höjden. 

 
       Figur 18. Sättmått. 

 
Gjutning av provkuber 
För varje blandningsförsök gjöts två provkuber ämnade för 7 respektive 28 dagars test av 
tryckhållfasthet. Provkuberna som användes var av storleken 150x150x150 mm. Före gjutning 
behandlades kubens sidor med formolja vars syfte var att underlätta avformningen vid 
påföljande dag. Efter genomförd gjutning tvättas all använd utrustning ren för att kunna 
användas på nytt.  

 
      Figur 19. Gjutning av provkuber 
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Vibrering 
Färdiggjutna kuber vibreras på ett vibreringsbord, se figur 20. Detta görs för att få massan att 
flyta ut ordentligt och luftfickor att avlägsnas. Vibreringen bör ej pågå för länge då 
beståndsdelarna kan separeras. Efter vibreringen slätas betongens överyta av jäms med formen. 
 

 
Figur 20. Vibreringsbord. 

Lagring 
Efter ett dygn avformades provkropparna varpå de placerades i ett 20 gradigt vattenbad för att 
förvaras, se figur 21. I vattenbadet fortsätter hållfasthets utvecklingen fram tills dag 7 respektive 
dag 28 då tryckhållfastheten skall mätas.  

 
Figur 21. Lagring i vattenbad. 
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Tryckhållfasthetstest 
I det här arbetet har tryckhållfastheten prövats vid två åldrar, 7 respektive 28 dygn. 7 
dygnshållfastheten har testats för att kunna detektera avvikelser i ett tidigt skede samt för 
kännedom om betongens hållfasthetsutveckling. Trycktesterna utfördes med en hydraulisk 
tryckmätare av fabrikat FORM+TEST, se figur 22. 

 
Figur 22 Hydraulisk tryckmätare 

 
Före tryckning bestämdes kubernas densitet, avvikelser i höjd mättes med skjutmått och massan 
vägdes. Tryckhållfasthetstestet utfördes på samma vis för alla provkuber. I tryckmaskinen 
placerades provkuberna med översidan i horisontellt läge för att nyttja de slätaste sidorna mot 
maskinens ytor. Den tryckta arean räknades därför ut med tidigare uppmätt höjd. 
 
Skyddsutrustning 
Allt arbete i laboratoriet har utförts med skyddsglasögon och handskar. Utöver det användes 
hörselskydd och andningsmask vid bullrande och dammbildande moment. Både krossning och 
blandning är starkt dammbildande moment vilket i likhet med framställning av krossberg 
kräver att extra försiktighetsåtgärder vidtas. Mängden  damm vid krossanläggningar regleras 
gentemot Naturvårdsverkets gränsvärden. 

  



23 
 

4 Resultat av försöksprogram 
I tabell 8 presenteras en sammanställning av arbetets tolv försök att återanvända restbetong i ny 
betong. För samtliga försök uppmättes sättmått samt tryckhållfasthet efter 7 respektive 28 dygn. 
Försök 1 visar en gjutning av arbetets referensbetong, en produkt av kvalitet C 28/35 och vct 
0,59. Ballasten i denna betong utgörs av 56 procent naturgrus 0–8 mm och 44 procent bergkross 
8–16 mm. Försök 4–11 visar ansatser att ersätta naturgrus och bergkross med olika andelar 
krossade pumprester och betongslam. Försök 2, 3 och 12 visar ansatser att ersätta cement med 
krossat betongslam. Resultaten visar varierande sättmått och tryckhållfasthet. Generellt kan 
utläsas bättre resultat från omgång 2 där fyra försök uppvisade god tryckhållfasthet varav två 
överträffade referensbetongen. Sättmåtten för samma nämnda försök kom nära eller var 
likvärdiga referensbetongens. 
 
Tabell 8. Resultat av försöksprogram för återanvändning av restbetong i ny betong. 
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De olika försöken att ersätta ballast gav varierande resultat. Försök 8, 9 och 11 uppvisade god 
tryckhållfasthet och från någorlunda bra till bra sättmått. Gemensamt för dessa var att endast 
krossad betong av pumprester användes som ersättningsmaterial. Med försök 8 och 9 
uppnåddes högre tryckhållfasthet jämfört med referensbetongen, dessa försök var ensamma om 
att inte tillsättas extra vatten. I de försök där betongslam prövades som ballast erhölls överlag 
en lägre tryckhållfasthet. Tabellen visar att samtliga försök krävde en högre dosering av 
flytmedel alternativt extra vatten för att erhålla en gjutbar konsistens. 

Försöken att ersätta cement med betongslam resulterade i ett fall, försök 12, där god 
tryckhållfasthet och bra sättmått erhölls. De övriga försöken, 2 och 3, visar på minskande 
hållfasthet och sättmått med ökande mängd ersättning. De tre försöken pekar på ett samband 
mellan sättmått och hållfasthet. Försök 12 lyckades betydligt bättre än försök 2, där den enda 
skillnaden i försöken var en ringa ökning av mängden flyttillsatsmedel. 
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5 Diskussion/Slutsats 

Arbetets resultat består av försök med varierande recept vilket har givit en god bild av 
restbetong som delmaterial i betong. Gemensamt för samtliga rester är att de hade en något 
negativ inverkan på betongens konsistens, vilket märktes under tillverkning och vid påföljande 
mätning av sättmått. Detta beror sannolikt på att restbetong är mer porös än traditionell ballast, 
samt att kornformen hos den krossade betongen tycktes vara kantigare.  

I de försök där kombinationen av delmaterial medförde ett extra vattenbehov på grund av trög 
konsistens tenderade hållfastheten att bli lägre. Följaktligen uppnåddes bra hållfasthetsvärden 
då lite eller inget extra vatten tillsattes. En tydlig trend bland försöken är att hållfasthet och 
sättmått hänger ihop, de tre lägsta hållfasthetsvärdena har också de lägsta sättmåtten. 

Ersättning av ballast 
Med försök 8 vars ballast helt utgjordes av krossade pumprester uppnåddes mycket god 
hållfasthet och bra sättmått. Detta krävde dock en stor ökning av flytmedel som uppgick till 7 
procent. Erfarenheterna från tillverkningen var att ökningen av flytmedlet förvisso medförde 
önskat sättmått men att betongmassan ändå var extremt segarbetad. Försöket visar således på 
att god hållfasthet kan uppnås med enbart återvunnen krossad betong som ballast men att 
arbetbarheten är svår att få med sig. Dessutom skulle en så stor andel flytmedel bli kostsam. I 
referensbetongen kostar flytmedlet, Sikament 56, cirka 35 kronor per kubikmeter framställd 
betong. Men en ökning av flytmedlet från 0,5 till 7 procent av cementvikten innebär det en 
kostnadsökning på 455 kronor. 

Ett av de bättre utfallen åstadkoms med försök 11, där krossade pumprester ersatte halva 0–8 
fraktionen och halva 8–16 fraktionen. Styrkan och sättmåttet var nästan lika god som 
referensbetongens. 

Försök 9, där hela grovballastfraktionen utgjordes av 8–16 pumprester uppvisade också goda 
resultat. Med denna blandning uppnåddes bra tryckhållfasthet, betydligt högre än 
referensbetongens. Sättmåttet nådde inte riktigt upp till önskat värde men med den ökade 
hållfastheten som marginal skulle möjligen detta kunna korrigeras med lite extra vatten eller 
flytmedel i receptet.  

En viktig erfarenhet med de krossade pumpresterna tycks vara att grovballast kan bytas ut mer 
framgångsrikt än finballasten. I ett fall, försök 5, prövades att ersätta all finballast med 0–2 
pumprester vilket gav en torr blandning och svag betong. Jämförs ovan nämnda försök 9 och 11 
med försök 5 så framgår det att grovballasten kan ersättas mer gynnsamt. Detta ligger även i 
linje med resultaten från rapporten från Rogers et al, 2016, där de kom fram till att ballast av 
finare fraktioner var svårare att ersätta. 

Samtliga försök där betongslam 0–4 användes som ballastersättare gav mindre bra resultat. 
Erfarenheterna från tillverkningen var att blandningarnas konsistens försämrades varför 
flytmedel eller extra vatten adderades och hållfastheten sjönk till följd. Trots extra vatten och 
flytmedel uppnåddes inte heller önskat sättmått. 

Ersättning av cement 
Försöken att ersätta cement med betongslam <0,1 mm visade på att slammet minskar betongens 
konsistens betydligt vilket framgår av sättmåtten för försök 2 och 3. I försök 12 där 
cementersättningen var 10 procent prövades att öka mängden flytmedel till 1 procent vilket gav 
lika bra sättmått och nästan likvärdig tryckhållfasthet med referensbetongen. På grund av 
tidsbrist utfördes endast 3 försök med betongslam som cementersättare i detta arbete. Fler 
försök skulle behöva göras för att med säkerhet kunna säga att slammet bidrar med styrka. 

Överlag kan försöken sammanfattas som framgångsrika, då flera av försöken närmade sig, var 
likvärdiga eller till och med överträffade referensbetongen. 
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Fortsatta studier 
Ballastgraderingen skulle kunna arbetas vidare med, fler fraktioner skulle kunna tas fram och 
kombineras för att uppnå en kornfördelning som stämmer bättre överens med idealkurvan. 
Utöver detta skulle även andelen ersättning kunna justeras. En mindre andel ballast skulle med 
största sannolikhet kunna leda till ännu bättre resultat.  

En viktig parameter att beakta är resternas variation i sammansättning och kvalitet. Som 
nämndes i avsnitt 2.1 varierar resternas innehåll beroende av vilka betongkvaliteter som 
tillverkas på fabriken. En viss osäkerhet kommer därför alltid att finnas beträffande 
restbetongens sammansättning, fler försök skulle behöva utföras för att identifiera resultatens 
repeterbarhet.   
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7 Bilagor 
 

Bilaga 1 – Graderingskurva 0–8 Naturgrus 
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Bilaga 2 – Graderingskurva 8-16 Bergkross 
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Bilaga 3 – Graderingskurva 0–2 Pumprest  
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Bilaga 4 – Graderingskurva 8-16 Pumprest 
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Bilaga 5 – Graderingskurva 0-2 Slam 
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Bilaga 6 – Graderingskurva försök 2, 3 och 12 

 

Bilaga 7 – Graderingskurva försök 4 
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Bilaga 8 - Graderingskurva försök 5 

 

Bilaga 9 - Graderingskurva försök 6  
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Bilaga 10 - Graderingskurva försök 7 och 8 

 

Bilaga 11 - Graderingskurva försök 9 
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Bilaga 12 - Graderingskurva försök 10 

 

 

Bilaga 12 – Graderingskurva försök 11 
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Bilaga 13 – Naturvårdsverkets nivåer för mindre än ringa risk 
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Bilaga 14 – Kemisk analys, totalhalt och utlakning 
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