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Förord	  	  
 
Detta examensarbete är genomfört vid högskolan i Halmstad. Vi har gjort det under vår sista 
termin på Byggingenjörsutbildningen våren 2014.  
 
Vi vill framföra ett stort tack till Jonas Carlswärd på Betongindustri som har varit vår 
handledare och hjälpt oss under projektets gång. Vi vill även tacka Bengt Hjort som varit vår 
handledare på högskolan i Halmstad. Henrik Almqvist på A-betong ska även ha ett stort tack 
för utlåning av material.   



	  

Abstract	  	  
 
Our generation's greatest challenge is to find solutions for how we should in future be able to 
live in a way that does not continue to erode our environment. The construction industry has a 
major influence to environmental problems, particularly the concrete industry. It is estimated 
that the production of concrete is required 4-5% of the world's total carbon emissions. 
 
A solution to limit our emissions is to develop options for recycling and increase cooperation 
between industries. The subject of this report is the ability to replace the energy intensive 
cement to residues from other industries and see how they affect concrete properties. 
 
The replacement materials tested in this report is performed by lab tests and literature studies 
of fly ash and slag. The properties that have been studied in lab are workability and 
compressive strength. The compressive strength on the sample cubs has been regularly 
checked during 56 days. Results obtained in the lab are compared to samples containing 
without added material and literature studies. 
 
According to the tests performed the additive materials fly ash and slag did not improved 
compressive strength. But the workability is significantly improved, as was shown when the 
concrete became more manageable. Through further research and development, we believe 
that the additives fly ash and slag has a bright future as a building material. 
 
This report is intended for readers with basic knowledge of the construction industry and in 
particular the material concrete and it`s components. 
 
 
  



	  

Sammanfattning	  
 
Vår generations största utmaning är att hitta lösningar för hur vi i framtiden skall kunna leva 
på ett sätt som inte fortsätter att tära på vår miljö. Byggbranschen är en starkbidragande aktör 
till miljöproblemen och inte minst då betongindustrin. Det uppskattas att betongtillverkningen 
står för hela 4-5 % av världens totala koldioxidutsläpp.  
 
En nyckel till att begränsa våra utsläpp är utveckla möjligheter till återvinning och öka 
samarbetet mellan industrier. Det är ämnet som denna rapport behandlar, nämligen 
möjligheten att ersätta det energikrävande cementet mot restprodukter från andra industrier 
och se hur de påverkar betongen egenskaper.  
 
Ersättningsmaterialen som studeras i denna rapport genom labbtester och litteraturstudier är 
flygaska och slagg. Det egenskaper om studerats i labbundersökningar är arbetbarhet och 
tryckhållfasthetens utveckling under 56 dygn, som har kontrollerats genom att kontinuerligt 
trycktesta provkuberna som gjutits. Resultat som erhållits i labbet ställs i relation till prover 
utan innehåll av tillsatsmaterial och litteraturstudier. 
 
Enligt utförda tester förbättrades inte betongens tryckhållfasthet vid användning av 
tillsatsmaterialen slagg och flygaska. Dock förbättrades arbetbarheten markant, vilket visades 
då betongen blev mer lätthanterlig. Genom vidare forskning och utveckling anser vi att 
tillsatsmaterialen, flygaska och slagg, har en ljus framtid som byggnadsmaterial.  
 
Rapporten vänder sig till läsare med baskunskap om byggbranschen och i synnerhet 
materialet betong och dess komponenter.   
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1. Inledning  
 

1.1 Bakgrund  
 
Det är ingen hemlighet att vi på vår planet har problem med våra miljöutsläpp, det har inte 
undgått någon. EU har t.ex. en plan att minska utsläppen med 80-95 procent till 2050. 
(Miljödepartementet, 2012) Sedan 1970-talet har utsläppen av koldioxid ökat med ca 80 
procent och de fortsätter att öka. (Naturvårdsverket, 2008) Detta är ett stort problem som 
måste åtgärdas.  
 
Betong är ett av de vanligaste och äldsta byggnadsmaterialen. Det används till allt från 
bärande konstruktioner i hus till broar och vägar. Betong består av bindemedel, ballast, vatten 
och små mängder av tillsatsmedel. Det främsta bindemedlet i betong är cement. Dock är 
framställningen av cement en stor miljöbov och släpper ut mängder av koldioxid. 
Cementtillverkningen står för ca 4-5 procent av världens totala koldioxidutsläpp och nya 
alternativ till cement bör ses över. (Svensk Betong, 2013a) I Sverige finns tre cementfabriker 
och de tillsammans släpper ut ungefär 1,4 miljoner ton koldioxid varje år. Det står för ca 2-3 
procent av hela Sveriges koldioxidutsläpp per år. (Svensk Betong, 2013b) 
 
Koldioxidutsläppen kommer främst från kalcineringsprocessen, som sker då kalk upphettas 
till ca 1450° C. Denna process står för ca 60 procent av utsläppen vid framställning av cement 
och de resterande 40 procent kommer från förbränningen av fossila bränslen vid 
uppvärmningen. (Svensk Betong, 2013b) 
 
”Noll koldioxidutsläpp under cementets livscykel” är en vision som den svenska 
cementindustrin arbetar med och har ambitionen att nå den år 2030. Värt att tillägga är att 
betong faktiskt binder koldioxid under sin livstid genom karbonatisering, dock endast ca 15-
20 procent av de totala koldioxidutsläppen per år vid framställning av cement. (Svensk 
Betong, 2013b) 
 
Genom att ersätta cement med andra material, med bindande effekt, kan framställningen av 
cement minskas och därmed även utsläppen. Ett exempel är att använda material som redan 
producerats som t.ex. restprodukter från olika industrier. Dessa produkter finns det ingen 
användning för och kan de återanvändas är det positivt då inte lika mycket cement behövs. 
Vid användning i betong kallas de tillsatsmaterial och de vanligaste är flygaska och slagg. 
Flygaska är en restprodukt från kolkraftverk och slagg från stålindustrin. Dessa restprodukter 
har använts i många år, men i mindre utsträckning.  
 
Idag finns det ett k-värdeskoncept enligt det svenska tillämpningsdokumentet SS137003. 
Flygaska har k-värdet 0,4 och slagg har 0,6. Det innebär att ett kg flygaska får ersätta 0,4 kg 
cement och ett kg slagg får ersätta 0,6 kg cement. Under sommaren 2014 kommer en ny 
version av denna standard som tillåter ”likvärdig funktion hos bindemedelskombinationer.” 
Det innebär att cement kan ersättas med tillsatsmedel i lika mängder, dock måste det tas 
hänsyn till vad betongen ska användas till. Detta kan på så sätt göra betong mer miljövänligt. 
För att få använda detta koncept måste olika tester utföras på bindemedelskombinationen som 
blandas för att undersöka ifall de uppnår de krav som finns enligt SS-EN 197-1.  



	   	  2	  

1.2 Problemformulering 
 
Världens utsläpp av koldioxid är ett stort problem och alla måste hjälpas åt för att reducera 
utsläppen. Varje bransch måste göra vad den kan för att förbättra sitt miljötänk och vidta 
åtgärder. Det gäller även betongbranschen. Då betongbranschen står för så pass stor del av 
koldioxidutsläppen är det dags att något sker och en ny betong som är mer miljövänlig är ett 
stort steg i rätt riktning. Detta kan ske genom att använda tillsatsmaterial i betongen och 
minska cementhalten.  
 
Ett problem som då uppstår är tillgången på tillsatsmaterial och kostnaden för dessa. Flygaska 
är en restprodukt från kolkraftverk och eftersom de inte finns i Sverige är tillgången väldigt 
begränsad och då även priset högt. Slagg kommer från stålindustrin och i Sverige finns ett 
antal anläggningar som tillverkar stål. Dock finns inte resurser för att mala slaggen så att den 
går att använda i betong. 
 
Sverige har förhållandevis dålig kunskap om hur betongens egenskaper påverkas vid 
användning av dessa tillsatsmedel. Denna kunskap är ett stort behov för svenska 
byggbranschen och det krävs för att Sverige ska kunna utföra sitt miljöarbete.  
 

1.3 Syfte 
 
Under sommaren 2014 förväntas det komma en ny version av SS137003 som tillåter 
användning av tillsatsmaterial i större utsträckning. Genom att tillämpa konceptet likvärdig 
funktion hos bindemedelskombinationer kan företag själva framställa egna 
bindemedelskombinationer. Dessa kan då innehålla tillsatsmaterial så länge de uppnår vissa 
kriterier. Då krävs det kunskap om hur egentligen betongens egenskaper påverkas av olika 
tillsatsmaterial. I Sverige har tillsatsmaterial inte använts i särskilt stor utsträckning och 
kunskapsbehovet är stort. Att kunna framställa en betong, som har mindre miljöpåverkan än 
betong som används idag, är självklart intressant för byggbranschen.  

1.4 Mål 
 
Målet med detta arbete är att undersöka hur betongens olika egenskaper påverkas vid 
användning av tillsatsmaterial som likvärdig funktion hos bindemedelskombinationer.  
Egenskaper som är intressanta är hållfasthetsutveckling och arbetbarhet. Dessa egenskaper 
hos betong med tillsatsmaterial kan sedan jämföras med betong utan för att se likheter och 
skillnader.   

1.5 Avgränsningar  
 
Tillsatsmaterial som undersöks i denna rapport är flygaska och slagg. De egenskaper som 
undersöks är betongens tryckhållfasthet och dess utveckling samt den färska betongens 
arbetbarhet. En betongkvalitet undersöks i denna rapport och det är C30/37 med vct 0,55. 
Denna kvalitén valdes för att den är vanlig i branschen och gynnsam för vår samarbetspartner 
Betongindustri. Två cementtyper har valts ut och dessa är bascement och snabbhärdande 
cement.  
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2. Flygaska och dess inverkan på 
egenskaper hos betong  

2.1 Allmänt  
 
Flygaska är en restprodukt från kolkraftverk och uppstår från förbränning av pulveriserat kol. 
Det består främst utav kiseldioxid, SiO2 och aluminiumdioxid, Al2O3. (SS-EN 450-1, 2012) 
Flygaskan fångas upp i ett filter innan förbränningsgaserna släpps ut i atmosfären. Det finns 
en mängd olika sorters filter som fångar flygaska i olika storlekar, allt från 1 µm till 150 µm. 
Den kemiska uppbyggnaden av flygaskan beror på vilka typer av obrännbara material som 
finns i kolet och även mängden. (Siddique, 2008.) 
 
Till utseendet är flygaska likt cement. De har samma pulverliknande form, dock är flygaskan 
oftast lite finare än det vanligt Portlandcement, men det är svårt att skilja dem åt. (Siddique, 
2008) Skillnaderna är dess egenskaper.  
 
För att flygaska ska ha en bindande effekt måste cement finnas med i betongen. Flygaska är 
ett material som tillsammans med kalk och vatten, fungerar som ett bindemedel likt cement. 
Cement innehåller kalk och därför kan flygaska fungera som bindemedel tillsammans med 
cement. (Day, 2006) Dock finns det flygaska som i extremt ovanliga fall kan ha låg bindande 
effekt utan samverkan med cement. (Siddique, 2008) 
 

2.1.1 Klassindelning 
 
Flygaska delas in i två typer enligt klassifikationen ASTM C 618 och dessa är klass F och 
klass C. (Siddique, 2008) Följande gäller: 
 

• Klass F: Flygaska som främst består utav kiseldioxid och produceras vid förbränning 
av antracit, hård kol, och bituminös kol. (Day, 2006) Den har en viss puzzolan 
egenskap och självhärdande egenskap. Den senare egenskapen är dock väldigt 
ovanlig. (Siddique, 2008) 

 
• Klass C: Producerad vid förbränning av brunkol och sub-bituminös kol och denna 

flygaska har egenskaper likt cement och även puzzolan egenskap. (Siddique, 2008) 
Flygaska i denna klass innehåller även kalcuimföreningar vilket gör den till den mest 
effektiva flygaskan ur cementsynpunkt. (Day, 2006) 
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2.2 Betong innehållande flygaska  
 

2.2.1 Användning idag  
 
Traditionen av att använda flygaska i betong i Sverige är inte särskilt stor. Sverige har hårda 
standarder som inte tillåter användning av flygaska i stor utsträckning. Användningen av 
flygaska i Danmark är betydligt större än i Sverige och där den har använts sedan slutet på 
1970-talet. Detta beror säkerligen till stor del på att kolkraftverk finns i Danmark och 
tillgången på flygaska är stor. 
 
Användning av flygaska måste ske efter standarder som finns i Sverige och dessa använder 
sig utav ett k-värdesystem. I Sverige finns ett cement från Cementa kallat Bascement som 
innehåller flygaska. Det innehåller normalt minst 80 % cementklinker, ca 16 % flygaska och 4 
% kalksten. Drivkraften bakom framställningen av detta cement var att sänka utsläppen utav 
koldioxid. Egenskaperna hos betong med detta Bascement har undersökts. Undersökningarna 
påvisade förbättrad arbetbarhet, låg hållfasthet under tidig ålder och hög vid högre ålder och 
reducerat behov av flyttillsatsmedel. Testerna påvisade även lägre permeabilitet och då bättre 
skydd mot kemikalier, armeringskorrosion och en tätare betong. (Bascement teknisk 
beskrivning, Heidelbergcement) 
   

2.2.2 Hållfasthetsutveckling  
 
Hållfasthetsutvecklingen sker överlag inte med lika hög hastighet för betong med flygaska 
som utan och det beror på att flygaska inte har lika bra bindande effekt som cement. Självklart 
måste man ta hänsyn till att det finns olika faktorer som påverkar hållfasthetsutvecklingen och 
även andra egenskaper och dessa är: 
 

• Flygaskans kvalitet, dess finhet och puzzolan reaktivitet 
• Ersättningsprocent  
• Cementtyp 
• Recept 
• Härdningstemperatur 
• Härdningsmiljö  

 
Hållfasthetsutvecklingens hastighet hos betong med flygaska beror till stor del på vilken 
puzzolan reaktionseffekt flygaskan har. Är den hög bidrar den till hållfastheten redan från 
början, men om flygaskans kalciumoxidhalt är låg kommer hållfastheten påverkas efter 
ungefär två veckor. Då cement reagerar med vatten frigörs kalciumhydroxider. Dessa reagerar 
i sin tur med flygaska och vatten och skapar en puzzolan reaktion. Det är denna reaktion hos 
flygaska som bidrar till hållfasthetsutvecklingen. Kalciumhydroxidhalten är väldigt avgörande 
för den puzzolan reaktionen och hållfastheten kommer att påverkas redan efter ca tre dagar 
om den är högre än ca 15 %. Flygaska bidrar till att kvaliteten på cementpastan ökar och 
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micro-strukturen mellan ballasten och cementet. Detta beror både på finheten hos flygaskan 
och den puzzolan reaktiviteten. (Siddique. 2008) 
 
Finheten av flygaskan spelar stor roll i hållfasthetssynpunkt. Ju finare den är desto mer reaktiv 
är den. (Göran Fagerlund, 2010) En finare flygaska bidrar även till att hållfastheten utvecklas 
i ett senare stadie, oftast efter 28 dagar och tvärt om för en grövre kornstorlek. (Siddique. 
2008) 
 
Undersökningar har visat att flygaska reducerar hållfastheten i tidig ålder hos betong, men 
ökar under hela härdningsprocessen. Detta hänger även ihop med den minskade 
värmeutvecklingen hos betong med flygaska då den puzzolana reaktionen inte avger lika 
mycket värme. Undersökningen gjord utav Demirboga 2007 påvisar detta då stora höga 
mängder flygaska ersattes med cement, 50, 60 och 70 %. Vid tidig ålder var hållfastheten 
betydligt lägre än betong utan flygaska, men ökade med härdningstiden. Efter tre dagars 
härdning hade t.ex. betong med 50 % flygaska 69 % lägre tryckhållfasthet. Tester gjorda efter 
28 dagar visade att samma betong hade 52 % lägre tryckhållfasthet. Nästa test gjordes vid 120 
dagar och visade att skillnaden i tryckhållfasthet hade sjunkit till 36 %. (Siddique. 2008) 
 

 
Figur 1. Hållfasthetsutveckling hos flygaska betong och betong med portlandcement. (Teknologisk Institut, 
2014a)  
 
Till skillnad från betong med portlandcement forsätter hållfasthetsutveckligen efter 28 dagar 
hos betong med flygaska och hög hållfasthet går att uppnå. Det är också bättre att använda 
flygaska istället för att ha cementhalter på 400-450 kg/m3 i de flesta fall. (Day, 2006) 
 

2.2.3 Produktionstekniska aspekter  
 
Då flygaskans partiklar är väldigt lika, både i storlek och form, som inneslutna luftbubblor har 
de även liknande effekter. En effekt är den vattenreducerande effekten som gör att mindre 
vatten behövs. Då kan man uppnå bättre arbetbarhet med samma vct-tal. (Teknologisk 
Institut, 2014a)  
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Undersökningar har visat att för varje 10 % cement man ersätter med flygaska uppnår man 
liknande arbetbarhet som vid ökning av vattenmängden med 3-4 %. (Siddique 2008)  
 
En annan effekt är reducering av blödning och separation av betongen vilket är bra ur alla 
synpunkter. Anledningen är för att volymen av fast material i betong med flygaska är högre 
än utan vid samma arbetbarhet. Detta gör den oftast lättare att pumpa. Vid användning av 
höga vattencementtal är flygaska ett bra tillsatsmaterial då det gör att betongen blir kohesiv. 
(Day, 2006) 
 

 
Figur 2. Jämförelse av blödning. (Siddique. 2008) 
 
En annan anledning till att betong med flygaska oftast blir lättare att pumpa är då den inre 
friktionens sägs bli lägre. Anledningen till detta skall vara en kullagereffekt som uppstår hos 
flygaskapartiklarnas kulform. (Teknologisk Institut, 2014a)  
En annan anledning är att flygaska inte är komprimerbar och det är bättre än att använda 
luftporbildande tillsatsmedel för att skapa en mer lättpumpad betong. (Day, 2006) Dock 
innehåller flygaska en viss mängd oförbränd kol och tillsammans med luftporbildande 
tillsatsmedel kan det skapa en negativ effekt på luftporsystemet i betongen. Det oförbrända 
kolet kan även ses som flygaskans glödförlust och skapar en interaktion mellan ämnena. På så 
sätt behövs det mer luftporbildande tillsatsmedel för att uppnå den lufthalt man önskar i sin 
betong. (Teknologisk Institut, 2014a) För att skapa en liknande betong med flygaska som utan 
krävs det ca 6 % mer luftporbildande tillsatsmedel. (Siddique. 2008) 

2.2.4 Beständighet  
 
Vid användning av flygaska i betong utvecklas mindre värme än med ren portlandcement och 
det beror helt enkelt på att mindre cement används. Det är positivt då risken för värmesprickor 
minskar och är användbart vid extremt varma klimat och då det finns krav på ytans utseende. 
(Teknologisk Institut, 2014) Den lägre värmeutvecklingen beror även på att reaktionerna i 
betong med flygaska är puzzolan. De avger mindre värme än reaktionerna i betong utan 
flygaska. De är även mycket känsliga för låga temperaturer och reaktionshastigheten ökar i 
samband med att den omgivande temperaturen ökar. (Siddique. 2008) 
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Figur 3. Temperaturfördelning över 28 dagars betong. 30 % cement ersatt med flygaska. (Siddique. 2008)  
 
I varma klimat har betong med flygaska ännu en positiv effekt. När cement hydratiserar 
frigörs kalciumhydroxid, släckt kalk och som nämnt tidigare krävs det kalk för att flygaska 
ska skapa en cementlikande effekt. Kalken är den svagaste delen i betongen vilket inte är bra 
ur hållfasthetssynpunkt. Denna reaktion är dock väldigt långsam och generar minimalt med 
värme och är därför inte gynnsam vid kallt klimat. (Teknologisk Institut, 2014) 
 
En negativ egenskap flygaska har på betong är att sättningstiden ökar. Undersökningar har 
visat att sättningstiden kan i värsta fall fördubblas om mycket flygaska används. (Siddique 
2008) 
 
Flygaskans inverkan på porositeten hos betong är utav stor vikt. Restprodukten omvandlar 
stora porer till små tack vare den puzzolan reaktionen. Detta gör att betongen blir tätare och 
det gör i sin tur att permeabiliteten reduceras. Som nämnts ovan frigörs kalciumhydroxid när 
cement hydratiserar och det gör att de puzzolan reaktionerna startar. Kalciumhydroxiderna 
skapar små kanaler i betongen vilket gör att porositeten ändras. Då flygaska reagerar med 
kalciumhydroxiderna fylls dessa kanaler igen och därmed blir betongen mer tät. Reaktionen 
fyller även igen andra porer vilket gör att permeabiliteten sjunker ytterligare. Detta gör att 
betong med flygaska blir mer resistent mot klorid och sulfat- attacker. Även kalkutfällning av 
betong minskar då kalciumhydroxiderna förbrukas i de puzzolan reaktionerna. (Siddique. 
2008) 
 
Redan under det tidiga stadiet av hållfasthetsutvecklingen av flygaskabetong har visat att 
resistansen mot sulfatattacker är högre än i betong utan flygaska. I det tidiga stadiet har de 
puzzolan reaktionerna inte stor aktivitet utan forskare har teorier som visar på att flygaska 
reagerar med aluminiumoxid och de reducerar eventuella reaktioner med sulfat. (Siddique 
2008) 
 
Undersökningar har påvisat att inblandning av flygaska i betong, i mindre mängder, har ökat 
frostbeständigheten. Då 20 % cement ersattes av flygaska visade att frostbeständigheten blev 
bättre än med liknande betong utan flygaska. Dock gjorders ytterligare tester med en 
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ersättningsprocent på 50 % och här visade sig resultaten vara betydligt sämre. Stora skador 
hade uppstått på proverna och detta visade tydligt att endast mindre procenthalter av flygaska 
är mest positivta ur frostbeständighetssynpunkt. Värt att tillägga är att som tidigare nämnts 
krävs mer luftporbildande tillsatsmedel vid användning av flygaska i betong och det är detta 
tillsatsmedel som har den främsta påverkan av frostbeständighet. (Siddique. 2008) 
 
Flygaska har en positiv effekt på skydd mot korrosion av armering. Som nämnt ovan skapar 
flygaska en tätare betong, vilket gör att permeabiliteten sjunker och vätskor och andra ämnen 
har svårare att tränga in. Det gör att armeringen får ett bättre skydd. Undersökningar har även 
visat att betong med flygaska är mindre utsatt för karbonatisering på längre sikt än betong 
utan flygaska. Dock har samma undersökningar visat att karbonatiseringen är högre i betong 
med flygaska i tidigare ålder. Ett samband mellan tryckhållfasthet och karbonatisering har 
även påvisats och vid ökning av tryckhållfasthet minskar karbonatiseringen. (Siddique. 2008) 

2.3 Arbetsmiljö 
 
Vad flygaska består av kan variera mycket då det framställs på många olika platser i världen. 
Gemensamt är att det består av de oförbrända kolpartiklarna och främst kisel- och 
aluminiumoxider. (Teknologisk Institut, 2014b)  
 
När det pratas om miljöproblem kommer ofta tungmetaller på tal. Jämförelser mellan flygaska 
och cement har gjorts och ingen nämnvärd skillnad har påvisats. Utfällningen av tungmetaller 
ur betong, påverkas inte heller av innehåll av flygaska i betongen. (Teknologisk Institut, 
2014b) 
 
Vid hantering av flygaska finns det ett stort problem och det är damm. Inandning av damm 
kan orsaka problem med luftvägar och i värsta fall lungsjukdomar. (Teknologisk Institut. 
Betong med flygaska – Miljöaspekter) Dammet kan sätta sig i lungorna och blockera 
syreupptagningen vilket orsakar nedsatt lungkapacitet. Då damm även uppstår vid hantering 
av cement ska hanteringen av flygaska ske på samma sätt och samma arbetsmiljörisker finns. 
(Teknologisk Institut, 2014b) 
 
Betong med flygaska kan ibland avge en doft av ammoniak och det beror på att på senare tid 
har kolkraftverken börjat filtrera bort gaser med hög halt av kväve. Det görs genom att 
tillsätta ammoniak då det neutraliserar gaser med innehåll av kväve. Olyckligtvis hamnar en 
del av ammoniaken i flygaskan och orsakar då denna doft. (Teknologisk Institut, 2014) 
 
I torr form avger vanligtvis inte flygaska någon doft av ammoniak. Det är när den blandas i 
den alkaliska betongen som doften kan kännas. Vanligtvis kan doften kännas av när betongen 
är nyligen blandad eller precis efter gjutning. Vilket tyder på att det är då mest ammoniak 
avges. (Teknologisk Institut, 2014) 
 
Undersökningar har påvisat att avgivningen av ammoniak avtar med tiden och redan efter ett 
par månader kan den ses som försumbar. Detta var för en betong som innehåller ca 200 mg/kg 
ammoniak. Värt att tillägga är att betong utan flygaska också kan avge ammoniak. 
(Teknologisk Institut, 2014) 
 
Inandning av ammoniak kan skapa besvär med luftvägarna och koncentrerade lösningar är 
väldigt frätande. (Giftinformationscentralen, 2014) 
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3. Slagg och dess inverkan på egenskaper 
hos betong 

3.1 Allmänt 
 
Den korrekta benämningen är masugnsslagg och det är en restprodukt vid framställning av 
järn. Anledningen till att det heter masugnsslagg är för att järnmalm, koks och kalksten smälts 
samman i en masugn. Gråberg som även benämns som varp (Betonghandboken 1997) är 
benämningen på det berg som inte är malm i gnejs och granit (ne.se). Det bildar tillsammans 
med kalken ett slags slagg. (Betonghandboken 1997) Slaggen flyter ovanpå det smälta järnet, 
och består mestadels av silikater och aluminiumoxid från järnmalmen, kombinerat med vissa 
oxider från kalkstenen. Slaggen separeras från järnet och kyls ner med hjälp av 
högtrycksvattenstrålar och bildar partiklar som vanligtvis inte är större än 5 mm i diameter. 
Det är just på grund av snabba nedkylningen som inte större partiklar bildas och att materialet 
innehåller 95 % icke-kristallina kalcium-aluminiumsilikater. En annan fördel med den 
omedelbara nedkylnigen är att slaggen inte kristalliseras utan får istället en glasig struktur. 
Slagg av glasig struktur behöver en aktivator utöver vatten för att regera, material med denna 
egenskap kallas för latent hydrauliskt material. Senare mals slaggen ner till ett fint pulver med 
hjälp av en rotations kulkvarn. Efter detta steg har materialet en cementliknande konstistens 
(Siddique 2008).     
 
Det är inte enbart granulerad masugnsslagg som bidas vid järntillverkning. Genom att kyla 
ner materialet med luft i stället för vatten kan andra egenskaper fås. Men det är den tidigare 
nämnda metod, som ger den typ av slagg som betongindustrin har haft nytta av i någon större 
utsträckning. (Siddique 2008) 
 
De kemiska komponenterna i masugnsslagg är följande: 
• CaO (Kalciumoxid) 
• SiO2  (Kiseloxoid) 
• Al2O3 (Aluminiumoxid) 
• MgO (Magnuesimuoxid) 
• Fe2O3 (Järnoxid) 
• MnO (Magandeoxid) 
• S2 
• SO31 
 
 
Slagg är som tidigare nämnts en restprodukt vid tillverkning av järn, följaktligen ligger fokus 
på järnets kvalité vid inställning av driftförhållandena i masugnen. Detta kan leda till att 
slaggets kemiska sammansättning varierar och därmed skiljer sig från den som är optimal för 
betong. Men om råvaran är hämtad från samma källa och behandlas i samma järnverk är 
oftast detta inte något problem, då slaggen får en jämn kvalité. Genom att enbart kolla på 
slaggets kemiska sammansättning ges ingen korrekt uppfattning om slaggets reaktivitet, 
istället görs en bedömning av slaggets lämplighet i betong med hjälp av hydrauliska moduler. 
Ett exempel på en enkel men mycket välanvänd hydraulisk modul är,  
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M = CaO + Al2O3 + MgO 
                   SiO2 
. (Betonghandboken 1997) 

 
De olika kemiska komponenterna har olika påverkan på betongens egenskaper. Förhållandet 
mellan kalciumoxid och kiseloxid bestämmer hur stor slaggets reaktivitet blir, större 
förhållande ger en högre reaktivitet. Undersökningar som genomfördes av Taylor (1990) 
visade att MgO har likvärdiga egenskaper som CaO om procenthalten hålls under 11 %. MgO 
föreligger i gasform i slagget, därför kan halten vara hög utan att volymbeständigheten 
riskeras, det typiska är att halten ligger mellan 5-10 %. Inverkan på cementen på grund av 
Al2O3-halten är komplex att beskriva, men om halten ligger över 13 % ökar hållfastigheten i 
tidig ålder, dock blir hållfastigheten lägre vid högre ålder. (Siddique 2008). 
 
Det är svavlet som i glasfasen förekommer som kalciumsulfid som ger betongen den 
karakteristiska lukten och de inre delarna av betongen får en lätt grönaktig färg. (Siddique 
2008). 
 
Ett viktigt mått för reaktiviteten är glashalten den bör ligga någonstans mellan 90-100%. Om 
fallet skulle vara så att det istället är några mer procent kristallint material så ökar 
reaktiviteten. (Betonghandboken 1997) 

3.2 Betong innehållande slagg 
 

3.2.1 Hållfatshetsutveckling 
 
Enligt forskning som sammanstälts i Siddique 2008 har följande resultat uppnåtts. 
 
Hogan och Meusel (1981) 
Deras studie gjordes på blandningar där de ersatte Portlandcement med 40-65% slagg. 
Resultaten de erhöll var att under de tre första dagarna gick det långsammare för 
blandningarna som innehöll slagg att uppnå hållfasthet. Dock hade blandningarna efter tre 
dagar uppnått en högre hållfasthet, speciellt den som innehöll 40 %. 
 
Roy och Idorn (1982) 
De valde att jobba med procenthalter mellan 20-60%. De erhöll samma erfarenhet att den 
betongen innehållande slagg utvecklade hållfasthet långsammare. Men efter 28 dagar hade 
betongen innehållande slagg en lika hög eller högre hållfasthet. 
 
Wainwright och Rey (2000) 
I deras undersökning valde de att hämta slagg från fyra olika källor, för att se om slagget hade 
stor skillnad beroende på vilket stålverk det var hämtat från. Även här användes 
portlandcement, ett vct på 0,56 och procenthalter av slagg mellan 55-58 %. Efter 28 dagar 
hade betongen innehållande slagg uppnått samma eller högre hållfasthet, var slaggen 
härstammade från hade föga betydelse. 
 
Babu och Kumar (2000) 
I deras undersökning hade de ett stort spann 10-80%. Deras resultat sa att blandningar upp till 
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30 % hade bättre hållfasthet efter 28 dagar, dock låg de blandningar som hade högre 
procenthalt än 30 ett sämre värde än vanlig betong. 
(Siddique 2008). 
 
Dessa fyra undersökningarna har tydliga likheter, slaggen påverkar hållfastheten på ett 
negativt sätt under de första dygnen. Men runt 28 dagar vänder det och betong innehållande 
slagg uppnår en minst lika hög hållfasthet, i alla fall om inte blandningarna innehåller allt för 
stora halter slagg. Eftersom rapporten skrivs med hänsyn till svenskstandar är inte de högsta 
procentvärdena lika relevanta.  
 

 
Figur 4. Tryckhållfasthet för betong med slagg. GGBS = Slagg (Siddique, 2008) 

3.2.2 Beständighet 
 
Den allvarligaste formen av saltangrepp är sulfatangrepp. Sulfatangrepp är något som vi är 
relativt skonade från i Sverige, men det är ett allvarligt problem på många ställen utomlands. 
Sulfatjonerna finns runtomkring i vår omgivning, det förkommer mestadels i marken, i 
grundvattnet eller i jorden men kan även påträffas i havsvatten och avloppsvatten. Oftast 
tillförs sulfaten till betongen utifrån, från några av dessa nämnda källor. Men det har också 
påträffats att det kommer via cementen eller ballasten. (Betonghandboken 1997) 
 
Det som händer med betongen vid ett sulfatangrepp är att betongen expanderar och påföljden 
blir sprickbildning och hållfasthetsförsämring. Vid värmebehandling har det också upptäckts 
skador på grund av sulfatangrepp, vid dessa tillfällen har sulfatet kommit in via ballasten. 
(Betonghandboken 1997) 
 
Det har visat sig att betong med slagg minskar expansionen vid sulfatangrepp på betongen, 
som figur 5 visar. Betong med slagg är till och med mer effektiv på att förhindra skador vid 
sulfatangrepp än vad Portlandcement med låg C3A, som är framtaget just för att stå emot 
sulfatangrepp. (Siddique 2008) 
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Figur 5. Expansion på betong vid sulfatangrepp. (Siddique 2008) 
                       
 
Tre anledningar till att betong med slagg har bra motståndkraft mot sulfatangrepp; 
 

1. Eftersom inte slaggen innehåller någon C3A så minska mängden i blandningen när 
man byter ut cement mot slagg. 

2. Slaggen reagerar med Ca(OH)2 vilket gör att mängden i betongen blir betydligt 
mindre. Vilket resulterar i att inte lika mycket kalcium aluminium sulfat mineralier 
kan bildas. 

3. Slagget i betongen förhindrar sulfatet att tränga in i betongen. (Siddique 2008) 
 
Gollop och Taylor (1996) genomförde en undersökning som tydde på att betong med slagg 
har tendens att sönderdelas istället för att expandera. (Betonghandboken 1997) 
 
Slaggcement innehållande mer än 65-70% ses som helt sulfatresistenet. (Betonghandboken 
1997) 
 
Betong som tidigt efter gjutning utsätts för minusgrader, och där med frysning kommer att få 
bestående skador. För att betongen skall bli så kallad frostsäker krävs en viss härdningstid den 
så kallade erforderliga förhärdningen. Det är ett väldigt viktigt mått vid gjutning i 
minusgrader, då det är helt avgörande för vilka åtgärder som måste vidtas för att skydda 
betongen. (Betonghandboken 1997) 
 
Betong som utsätts för tidig frysning kan skadas på flera sätt, det mest väsentliga är att 
hållfasten kan påverkas negativt. Därför används ofta förlusten i hållfasthet som ett mått på 
skadans storlek. Andra mått på skadan är volymändring och förändring i dynamiska 
elasticitetsmodulen. Det har inte gjorts lika många studier på hur egenskaper som permabilitet 
för vätskor och gaser påverkas av frysning. Men det står klart att frysningen är ogynnsam 
även i det avseendet. (Betonghandboken 1997) 
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Betongen är som mest känslig tidigt efter gjutningen, då den fortfarande befinner sig i ett 
plastiskt tillstånd. Det som inträffar är att, det skapas iskristaller framför allt i gränstrakterna 
mellan stenmaterial och cementpastan. Eftersom vatten har en större volym i fastform sker en 
volymökning i ännu eftergivliga betongmassan.  Detta leder till inre sprickbildning och 
försämrad vidhäftning mot stenmaterialet. Detta leder sämre slutresultat av den hårdnade 
betongen. (Betonghandboken 1997) 
 
Stark (1997) genomförde en undersökning med målet att ta reda på betong med slaggs 
motståndskraft mot frost och vägsalt. Hur tåligt betongen var mot frost påverkades väsentligt 
av hur länge uttorkningsprocessen hade fortlöpt. När det kom till motståndskraften mot 
vägsalt, var karbonatiseringens graden viktigare än graden av uttorkning. (Siddique 2008). 
 
Start och Ludwig (1997) diskuterade förbättrade frys- och töförmåga för betong innehållande 
höga halter av slagg, (mer än 60 %). De kom fram till att avvisningen mot vägsalt var 
relaterad till karbonatiseringen av ytan, vilket ökar den kapillära porositet och leder till 
metastabila kalcium karbonater, som är lösliga i NaCl. Graden av uttorkning när frysningen 
startar bestämmer storleken och fördelningen på porerna och därmed den slutliga styrkan på 
konstruktionen. (Siddique 2008). 
 
Rost på armering som är ingjuten i betongen är den vanligaste orsaken till försämringar i 
konstruktionen. Rost på armeringen kan leda till sprickor i betongen och om processen 
fortsätter kan det leda till spjälkning av betongen. På grund av den höga alkaliniteten i 
betongporvattnet, (vilket är ett mått på vattnets förmåga att neutralisera syror, med andra ord 
tåla vätejoner utan att pH-värdet sänks (ne.se)) gör att rosten i många fall inte bryter ut eller 
för en lång tid stannar i ett passivt tillstånd. Andledningen till att rost uppstår är antingen att 
minskning av alkalinitet beroende på karbonatisering eller att det passiva lagret bryts ner på 
grund av attacker av kloridjoner. Hur lång tid det tar för korrosion att uppstå beror på 
tjockleken på betonglagret som omsluter armeringen och på betongens genomsläppligt 
(Siddique 2008). 
 
Genom att var noga med att välja rätt typ av betog som har rätt egenskaper för den miljön den 
kommer utsättas för, kan man skapa en tålig betong. Slagg har positiva egenskaper vid 
framställningen av en tålig betong. Slaggbetongen får inte bara en minskad porositet, utan 
porerna blir också finare och förändringen i mineralogin hos cement hydrater leder till en 
minskad rörlighet av kloridjonerna (Li och Roy, 1986). (Siddique 2008).   
 
Mangat och Molly (1991) studerade rost på armeringsjärn i marinmiljö. De gjorde tester på 
betonger med flera olika typer av tillsattsmaterial, de procenthalter som de genomförde tester 
på med slaggbetong var 20, 40 och 60 procent. Deras resultat av studien visade att 
blandningar upp till 40 % slagg, hade ingen markant inflytande på rostpåverkan av 
armeringen. Där emot visade blandningarna innehållande 60 % slagg en markant minskning 
av rost på armeringsjärnen. (Siddique 2008) 
 
Jau och Tsay (1998) utförde en rad tester med betong i olika åldrar på slaggbetong i 
havsmiljö. Deras resultat på testerna gällande rost, var att betong innehållande 20-30% visade 
upp bäst motståndskraft.(Siddique 2008) 
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Tabell 1. Karbonatiseringsdjup med olika mängder slagg. (Pal et al. 2002) 
 
Betong  Vikt förlust [mg] karbonatiseringsdjup [m] 
Referens betong 0 % 0,33 2 
30 % Slagg 0,27 2 
50% slagg 0,29 1 
70% slagg 0,26 1 
 
 
 
Med uttrycket karbonatisering menas att koldioxid som finns i luften tränger in i betongen och 
kemiskt reagerar med hydroxyljonerna. När karbonatiseringen tränger in i betongen sker en 
stark sänkning av porlösningens pH-värde. När karbonatiseringensfronten når armeringsjärnet 
börjar stålet att korridera. (Siddique 2008)    
 
Suapha et al. (2003) genomförde studier angående karbonatisering på blandningar med 
tillsattsmaterial av slagg, flygaska och silika. Ersättnings proportioner han arbetade med var 
slagg med finheten 4,500 cm2/g där ersatte han 30, 50 och 65 %, de blandningar han gjorde 
med finheten 6,000 eller 8,000 cm2/g ersatte han 65 %. Karbonatiseringsdjupet på 
provkropparna som gjöts följdes regelbundet upp under ett år. Resultatet han erhöll på 
provkropparna med 4,500cm2/g var att karbonatiseringsgraden ökade med ersättningsnivån av 
slagg. Minskningen av Ca(OH)2 verkar påverka por förfiningen och på så sätt leda till att 
karbonatiseringen går fortare. (Siddique 2008) 
 

3.2.3 Produktionstekniska aspekter 
 
Wainwright och Ray (2000) genomförde tester för att ta reda på om sättmått varierade 
beroende på från vilken leverantör som slaggen hämtades från. Men valde att använda slagg 
från fyra olika leverantörer och portlandcement från ett och samma ställe. Deras resultat 
redovisas i tabellen nedan.(Siddique 2008) 
 
Tabell 2. Mixproportioner och sättmått med betong från fyra olika källor. (Siddique 2008)  
 

 
Mix  Mix proportioner (kg/m3)              vct 

Sättmått 
[mm] 

 
  Cement  Slagg Fin sand  Mackadam/singel Vatten 

    Cement  300   750 1080 168 0,56 15 

55
 %

 S
la

gg
 

Källa 1 135 165 750 1080 168 0,56 30 
Källa 2 135 165 750 1080 168 0,56 20 
Källa 3 135 165 750 1080 168 0,56 25 
Källa 4  135 165 750 1080 168 0,56 45 

         

85
 %

 S
la

gg
 

Källa 1 45 255 750 1080 168 0,56 30 
Källa 2 45 255 750 1080 168 0,56 40 
Källa 3 45 255 750 1080 168 0,56 25 
Källa 4  45 255 750 1080 168 0,56 20 
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Det är svårt att dra någon slutsats från deras resultat om mängden slagg påverkar sättmåttet, 
däremot står det klart att betongen blir lösare när man tillsätter slagg. Då vi ser tydligt att 
betong utan slagg har ett sättmått på endast 15 mm.(Siddique 2008) 
 
Generellt sett har betong innehållande slagg en längre sättningstid gentemot betong 
innehållande endast Portlandcement. 
 
 
 

 
Figur 6. Hur sättningsmåttet påverkas av procenthalt slagg. (Siddique 2008) 
 
 
Vi kan tydligt se av figuren att sättningstiden ökar i takt med att mängden slagg i betongen 
ökar. 
 
Wainwright gjorde även tester tillsammans med Ait-Aider (1995). Dessa tester gjorde de tvärt 
emot det förra testen Wainwright deltog i, de tog cement från tre olika källor och slagg från en 
källa. De ersatte cement med 40 respektive 70 % slagg och studerade hur konsistensen och 
sättmåttet varierade. Resultaten redovisa dem i denna tabell. (Siddique 2008) 
 
Tabell 3.Sättningstid och konsistens på cement. (Siddique 2008) 

 
    

Cement typ 
Slagg 
(%) Konsistens (%) Ursprunglig sättning (min) Slutlig sättning (min) 

Källa 1 0 31,2 108 182 
Källa 1 40 29 164 224 
Källa 1 70 26,5 241 318 
Källa 2 0 30,6 105 171 
Källa 2 40 28,2 153 219 
Källa 2 70 26,8 248 322 
Källa 3 0 30,4 118 169 
Källa 3 40 30,1 170 213 
Källa 3 70 27 249 310 
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Desto mer slagg som tillsätts till betongen desto mindre porer skapas i betongen, man erhåller 
helt enkelt en tätare betong. Vilket i sin tur leder att betongen släpper igenom mindre mängder 
vatten. Slaggen reagerar i två steg först med vatten i en alkalisk miljö sedan med kalcium 
hydrat och då bildas genom en puzzolanreaktion cement hydra produkt. Denna typ av reaktion 
gör att hållfastheten är lägre i ett tidigt stadie, men slutprodukten blir en starkare betong. 
(Siddique 2008) 
 
Jianyoung and Yan (2001) studerade krympningar på tre olika typer av betong. Deras tester 
gjordes under 180 och 210 dagar. Dem tre olika typerna av betong de använde var A 
portlandcement, B bestod av Portlandcement som var ersatt till 40 % med slagg och den sista 
varianten C bestod av Portlandcement, 40 % slagg och 10 % silika. Betong B och C visar hela 
tiden upp mindre krypningar än A som endast innehåller Portland. 
 
 
 

 
Figur 7. Utvecklingen av krypning i betong med olika tillsattsmaterial. . (Siddique 2008) 
 
 
 

 
Figur 8. Utveckling av torkningskrympning sker med betong A, B och C (Jianyoung and Yan 2001) 

 



	   	  17	  

 



	   	  18	  

4.	  Standarder	  	  

4.1 SS 137003:2008 
 
Dagens gällande betongstandard i Sverige heter SS 137003:2008 och är en svensk version på 
den europeiska standarden EN 206-1. Varje land har sin egen version på denna standard och 
de skiljer sig väldigt mycket. Som tidigare nämnt har Sverige betydligt hårdare regler i sin 
standard än vad Danmark har som använder stora mängder flygaska och slagg i sin 
betongframställning.  
 
Tabell 4. Exponeringsklasser och krav på innehåll av betong. (SS 137003:2008) 

 
  
Ovanstående tabell visar de olika exponeringsklasserna som finns och krav på innehåll av 
cement och tillsatsmaterial och även vct. Hur tillsatsmaterial får användas måste även 
värderas enligt dess k-värde. I Sverige är k-värdet för flygaska 0,4 och 0,6 för slagg. I vissa 
fall kan k-värdet 0,5 användas på flygaska, men då måste vissa krav uppfyllas enligt 
standarden. Ett exempel på hur k-värdet används är att 1 kg flygaska får ersätta 0,4 kg 
cement. Detta måste då kompletteras med tabellen ovan. För att räkna ut ekvivalent 
bindemedelsmängd används sambandet C+k*Fa där C står för cement och Fa för flygaska. 
Exempel, 390 + 0,4*98 = 429 kg. Detta gäller vid cementhalt 390 kg och 98 kg flygaska (25 
%). Ska betongen uppfylla t.ex. exponeringsklass XD3 som kräver maximalt ekvivalent vct = 
0,40 vilket ger 0,40*429 kg = 172 kg. Total bindemedelsmängd blir ändå 390 + 98 = 488 kg, 
men endast 429 kg får utnyttjas. En stor mängd av flygaskan används då inte som bindemedel 
utan kan betraktas som filler. Troligtvis kommer denna betong upplevas som seg och svår att 
använda i många sammanhang. En högre hållfasthet än vad som krävs enligt tabell 4 kommer 
säkert att uppnås.  
 
Tabell 4 är även ganska komplicerat utformad då procenthalten för varje tillsatsmaterial är 
baserat på mängden rent klinker i cementet. I den nya versionen har detta ändrats till största 
mängd av bindemedlet.  
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4.2 SS 137003:2014   
 
I sommar kommer det en ny version av SS137003. I denna finns det ett koncept kallat 
likvärdig funktion hos bindemedelskombinationer (EPCC). Den innebär att ett tillsatsmaterial 
likställs med ett standardiserat cement och kan därmed tillsättas i betongblandaren på samma 
sätt som om tillsatsmaterialet varit en huvudbeståndsdel i cementet. 
Bindemedelskombinationer kallas dessa kombinationer av cement och tillsatsmaterial och de 
ska betraktas som likvärdiga med fabrikstillverkat cement. Det medför att k-värde 1 kan 
användas om EPCC tillämpas.  
 
Cementen som tillåts användas enligt konceptet är CEM I, CEM II/A-V, CEM II/A-LL, CEM 
II/A-M eller CEM II/A-S. Med dessa får bindemedelskombinationer göras med 
tillsatsmaterialen flygaska som följer EN 450-1 kategori A och granulerad masugnsslagg som 
följer EN 15167-1. Tillsatsmängderna får inte överstiga motsvarande cementtyp i SS-EN 197-
1 och tabell 4, oberoende vad provtagningarna påvisar.  
 
Förklarat på ett förenklat sätt skall en bindemedelskombination provas med avseende på 
tryckhållfasthet enligt metod för provning i SS-EN 196-1, där hänvisningar till ”cement” 
ersätts med hänvisningar till ”bindemedelskombinationer.” Exempel finns i bilaga P i 
standarden. Tryckhållfasthet kontrolleras efter 2 dygn och 28 dygn, enligt SS-EN 196-1, för 
åtminstone tre bindemedelskombinationer med minst 5 % skillnad i tillsatsmaterial.  
 
Tabell 5. Exempel på massfraktioner hos bindemedelkombinationer med CEM I för bestämning av 
tryckhållfasthet. (SS137003:2014) 

 
Tabell 6. Exempel på massfraktioner hos bindemedelskombinationer med CEM II/A-LL, CEM II/A-V, CEM 
II/A-M eller CEM II/A-S för bestämning av tryckhållfasthet. (SS137003:2014) 
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Därefter utvärderas provtryckningarna och ser vilka som uppfyller kraven på hållfasthet enligt 
SS-EN 197-1 och tabell 4. Uppfyller en bindemedelskombination kraven måste den få en 
korrekt benämning. I bilaga P finns det beskrivet hur det fungerar och beteckningen ”CEM” 
byts ut mot ”BK” och t.ex. II/B-V används precis som vanligt för en bindemedelskombination 
som innehåller ca 30 % flygaska och CEM I.  
 
Vid framtagandet av en bindemedelskombination gör först minst tre provningar på 
kompositprov. Fyra stickprov väljs ut med regelbundna intervall under en kalendermånad.  
Upprepande provningar måste även göras på den nya bindemedelskombinationen och inom 
produktionskontrollen skall en provning genomföras en gång i månaden som rutin. Däremot 
under initialperioden skall det ske provning två gånger per månad. Denna period vara normalt 
i tre månader.  
 
En statistisk marginal bestäms och även ett samband mellan hållfastheten vid 28 dygn och 
andelar av tillsatsmaterial med ett visst cement, som visas i ett diagram.  
 
Under framtagningen och även senare skall källor för cement och tillsatsmaterial kunna 
redovisas.  
 
Tabell 7. Krav på exponeringsklasser och innehåll av betong. (SS137003:2014) 
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Tabell 8. Fortsättning av tabell 7.  

 
 
Tabell 7 och 8 visar den nya versionen av exponeringsklasserna och krav på andel 
tillsatsmaterial i betongen. Ändringarna som gjorts är att andelen tillsatsmaterial istället är av 
hela bindemedelsmängden och inte av andelen CEM I som tidigare. På detta sätt blir det 
enklare att räkna och den blir mer användbar.  
 
Skillnaden i exemplet tidigare blir att ekvivalent bindemedelsmängd istället blir 390 + 98 = 
488 kg och ekvivalent vct 0,40*488 = 195,2 kg. För att detta skall kunna användas måste det 
undersökas enligt konceptet EPCC.   
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5. Metod  

5.1 Inledning  
 
Undersökningen som genomförts har varit av laborativ metod där betong har gjutits och 
undersökts. Egenskaper som undersökts är hållfasthetsutveckling och arbetbarhet. Upplägget 
av laborationerna har tagits fram med hjälp av Betongindustri som har bistått med material 
och hjälpmedel. Undersökningarna har ägt rum i högskolan i Halmstads betonglabb. 
Tillsatsmaterialen som undersökts är flygaska och slagg.  
 
Laborationerna har innefattat en betongkvalitet, C30/37, Dmax= 16mm och konsistensen S3 
har varit målet. Två typer av cement har använts, snabbhärdande cement och bascement.    
 
Följande recept har tillämpats genomgående:  
 

• Bindemedel 350 kg/m3 
• Grus 0-8 58 % av ballastens vikt 
• Sten 8-16 42% av ballastens vikt 
• Flyttillsatsmedel 0,5 % av total vikt 
• Vct 0,55 

 
Siktkurvor presenteras i bilaga 1.  
 
I tabell 9 presenteras materialspecifikationer för de material som använts.  
 
Tabell 9. Materialspecifikationer.  
Typ  Densitet  
SH-cement 3125 kg/m3  
Bascement 3000 kg/m3 
Flygaska 2300 kg/m3 
Slagg  2920 kg/m3 
Ballast 2650 kg/m3 

5.2 Recept 
 
Tio olika receptkombinationer, se tabell 10 och 11, har gjorts med de två tillsatsmaterialen 
och de två cementtyperna. Alla recept har räknats fram inför varje gjutning och har räknats på 
1 m3 (1000L). Femton kuber av varje kombination har gjutits, till fem olika åldrar och tre till 
varje trycktest. Vid varje blandning har 30 l tillverkats. 
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Tabell 10. Receptkombinationer.  
Beteckning Cementtyp Tillsatsmaterial Andel tillsatsmaterial 
BAS 0  Bascement -  -  
BAS FA 15 Bascement Flygaska 15 % 
BAS FA 30 Bascement Flygaska 30 % 
BAS SL 15 Bascement Slagg 15 % 
BAS SL 30 Bascement Slagg 30 % 
SH FA 15 Snabbhärdande-cement  Flygaska 15 % 
SH FA 30 Snabbhärdande-cement Flygaska 30 % 
SH SL 15 Snabbhärdande-cement Slagg 15 % 
SH SL 30 Snabbhärdande-cement Slagg 30 % 
SH 0 Snabbhärdande-cement -  - 
 
 
Tabell 11. Recept av varje kombination baserat på 1 m3. 
Innehåll/beteckning 
(kg) 

BAS 
0 

BAS 
FA 
15 

BAS 
FA 
30 

BAS 
SL 15 

BAS 
SL 30 

SH 
FA 
15 

SH 
FA 
30 

SH 
SL 15 

SH 
SL 30  

SH 0 

Bascement  350 298 245 298 245 - - - - - 
SH-cement - - - - - 298 245 298 245 350 
Slagg - - - 52 105 - - 52 105 - 
Flygaska - 52 105 - - 52 105 - - - 
0/8 1031 1023 1014 1031 1029 1029 1020 1036 1031 1044 

8/16 746 741 734 746 747 751 740 751 747 756 

Vatten 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 

Flyttillsatsmedel 1167g 1167g 1167g 1167g 1167g 1167g 1667g 1167g 1167g 1167g 
 

5.3 Utrustning 
 
Utrustning som använts i detta arbete är trycktestmaskin av märket Form+Test Prüfsysteme 
typ 105E2000, härdningskar av märket Form+Test Prüfsysteme, betongblandare, material för 
att utföra sättmått och diverse verktyg och hjälpmedel.  
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Bild 1. Trycktestmaskin Form+Test, Prüfsysteme typ: 105E2000.  
 

 
Bild 2. Härdningskar, Form+Test, Prüfsysteme. 
 

5.4 Utförande  
 

5.4.1 Gjutning  
 
De tio kombinationerna har alla gjutits på samma sätt och princip. Formstorleken som använts 
är 100*100*100mm3. De torra materialen har hällts i med en specifik ordning. Först 8/16 mm 
singel därefter 0/8 mm grus följt av cement och till sist tillsatsmaterial. Dessa har blandats i ca 
20-30 sekunder och därefter har vattnet hällts i med jämn takt. Flyttillsatsmedlet har sedan 
hällts i efter materialen blandats i ca två minuter och därefter blandats i ytterligare sex 
minuter.  
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Första sättmåttet tas och temperatur kontrolleras och därefter fylls formarna. Ingen vibrering 
har utförts, utan de fyllda formarna har endast skakats och jämnats till. En timme efter första 
sättmåttet tas nästa och även temperatur kontrolleras.  
 
Dagen efter avformas kuberna och märks och sänks därefter ner i ett vattenbad på 20° C. 
 

 
 

 
Bild 3. Flyttillsatsmedel tillsätts i betongblandaren med resten av materialet.  
 
 

 
Bild 4. Betongkuber i vattenbadet.  
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6.4.2 Sättmått 
 
Sättmått har gjorts två gånger med en timmes mellanrum med start direkt efter gjutning. 
Sättbordet har fuktats med vatten före sättmåttet gjorts. Sättkonen har fyllts i tre steg med 
betong och mellan varje steg har stompats 25 gånger. Därefter jämnas toppen till och konen 
lyfts med en jämn hastighet. Sättkonen ställs bredvid och stompen läggs horisontalt ovanpå 
konen och avståndet mellan stompen och den högsta punkten av betonghögen mäts.  
 

 
Bild 5. Sättkon med tillhörande stomp på sättbord.  
 

5.4.3 Hållfasthetstest 
 
Testerna av hållfasheten har gjorts efter 1, 2, 7, 28 och 56 dygns härdning. Betongkuberna har 
testats i en trycktestmaskin vid dessa tidpunkter. Kuberna centreras i maskinen med rätt sida 
ner och upp. Markeringar finns i formarna som visar vilka sidor som inte skall tryckas. 
Maskinen sätts igång och kuben sätts fast i maskinen och därefter läggs lasten på, ca 8 KN/s. 
Maximala tryckkraften visas på maskinen och noteras.  
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Bild 6. Betongkub placerad i trycktestmaskinen.  
 

 
Bild 7. Lasten läggs på med hjälp av att justera hjulet.  
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6. Resultat  
 

6.1 SH-cement och flygaska 
6.1.1 Tryckhållfasthet 
 
Resultat för de olika provtryckningarna redovisas i bilaga 2. I tabell 12 ges en 
sammanfattning av medelvärde, standardavvikelse och omräknat medelvärde till standard 
kubmått på 150*150*150mm3, fc150. I figur 9 redovisas hållfasthetsutveckling baserat på fc150. 
 
Dygn   SH 0  SHFA15 SHFA30 

 
1 

Mv. 23,12 15,26 10,33 
 Std. 2,001 1,081 0,442 
 fc150 22,02 14,53 9,84 
 

2 
Mv. 31,77 21,36 19,73 

 Std. 0,616 4,082 1,278 
 fc150 30,26 20,34 18,79 
 

7 
Mv. 40,65 35,67 28,84 

 Std. 2,983 1,741 1,462 
 fc150 38,71 33,97 27,47 
 

28 
Mv. 49,32 40,89 41,61 

 Std. 1,778 2,176 0,136 
 fc150 46,97 38,94 39,63 
 

56 
Mv. 56,69 50,17 45,74 

 Std. 1,394 0,837 2,316 
 fc150 53,99 47,78 43,56 [MPA] 

Tabell 12. Resultat över tryckhållfasthet med medelvärden, standardavvikelse och fc150. 
 

 
Figur 9. Hållfasthetsutveckling av betong med snabbhärdandecement och flygaska. 
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6.1.2 Arbetbarhet  
 
I tabell 13 redovisas de sättmått som uppmätts och de redovisas grafiskt i figur 10.  
 
Tabell 13. Sättmått och temperatur för SH-cement och flygaska. 

Typ 
Sättmått vid bland. 
(mm) 

Sättmått efter 1h. 
(mm) 

Temp vid bland.  
(° C) 

 SH 0 120 65 21 
 SHFA15 200 165 20 
 SHFA30 250 210 20 
  

 
Figur 10. Sättmått av betong med snabbhärdandecement och flygaska. 

6.2 SH-cement och slagg 
6.2.1 Tryckhållfasthet 
 
Resultat för de olika provtryckningarna redovisas i bilaga 2. I tabell 14 ges en 
sammanfattning av medelvärde, standardavvikelse och omräknat medelvärde till standard 
kubmått på 150*150*150mm3, fc150. I figur 11 redovisas hållfasthetsutveckling baserat på 
fc150. 
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Dygn   SH 0  SHSL15 SHSL30 
 

1 
Mv. 23,12 13,3 9,73 

 Std. 2,001 0,156 0,132 
 fc150 22,02 12,67 9,27 
 

2 
Mv. 31,77 21,52 15,08 

 Std. 0,616 0,399 0,921 
 fc150 30,26 20,5 14,36 
 

7 
Mv. 40,65 31,07 26,38 

 Std. 2,983 2,088 0,653 
 fc150 38,71 29,59 25,12 
 

28 
Mv. 49,32 39,33 39,88 

 Std. 1,778 2,673 0,623 
 fc150 46,97 37,46 37,98 
 

56 
Mv. 56,69 47,03 44,85 

 Std. 1,394 0,4904 2,803 
 fc150 53,99 44,79 42,7 [MPA] 

Tabell 14. Resultat över tryckhållfasthet med medelvärden, standardavvikelse och fc150. 
 

 
Figur 11. Hållfasthetsutveckling av betong med snabbhärdandecement och slagg. 

6.2.2 Arbetbarhet  
 
I tabell 15 redovisas de sättmått som uppmätts och de redovisas grafiskt i figur 12.  
 
 
Tabell 15. Sättmått och temperatur för SH-cement och slagg. 

Typ 
Sättmått vid bland. 
(mm) 

Sättmått efter 1h. 
(mm) 

Temp vid bland.  
(° C) 

 SH 0 120 65 21 
 SHSL15 225 205 17 
 SHSL30 240 210 18 
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Figur 12. Sättmått av betong med snabbhärdandecement och slagg. 

6.3 Bascement och flygaska 
6.3.1 Tryckhållfasthet  
 
Resultat för de olika provtryckningarna redovisas i bilaga 2. I tabell 16 ges en 
sammanfattning av medelvärde, standardavvikelse och omräknat medelvärde till standard 
kubmått på 150*150*150mm3, fc150. I figur 13 redovisas hållfasthetsutveckling baserat på 
fc150. 
 
 
Dyg
n   BAS 0 

BASFA
15 

BASFA
30 

 
1 

Mv. 13,17 8,83 6,06 
 Std. 0,493 0,139 0,327 
 fc150 12,54 8,41 5,77 
 

2 
Mv. 21,78 18,66 14,17 

 Std. 0,118 1,166 0,53 
 fc150 20,74 17,77 13,5 
 

7 
Mv. 34,16 30,5 19,68 

 Std. 0,936 0,769 1,307 
 fc150 32,53 29,05 18,74 
 

28 
Mv. 42,51 38,55 25,12 

 Std. 3,059 1,557 3,003 
 fc150 40,49 36,71 23,92 
 

56 
Mv. 51,09 46,89 36,72 

 Std. 1,652 0,643 1,512 
 fc150 48,66 44,66 34,97 [MPA] 

 

     Tabell 16. Resultat över tryckhållfasthet med medelvärden, standardavvikelse och fc150. 
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Figur 13. Hållfasthetsutveckling av betong med bascement och flygaska. 
 

6.3.2 Arbetbarhet  
 
I tabell 17 redovisas de sättmått som uppmätts och de redovisas grafiskt i figur 14.  
 
 
Tabell 17. Sättmått och temperatur för bascement och flygaska. 

Typ 
Sättmått vid bland. 
(mm) 

Sättmått efter 1h. 
(mm) 

Temp vid bland.  
(° C) 

 BAS 0 220 185 21 
 BASFA15 225 190 19 
 BASFA30 250 230 18 
  

 

 
Figur 14. Sättmått av betong med bascement och flygaska.  

0	  

10	  

20	  

30	  

40	  

50	  

60	  

0	   10	   20	   30	   40	   50	   60	  

M
pa
	  

Dygn	  

Bascement	  med	  Clygaska	  

BAS	  FA	  15	  %	  

BAS	  FA	  30	  %	  

BAS	  0	  

0	  

50	  

100	  

150	  

200	  

250	  

300	  

BAS	  0	   BASFA15	   BASFA30	  

m
m
	  

Bascement	  med	  Clygaska	  

Sättmått	  vid	  bland.	  

Sättmått	  efter	  1h	  



	   	  33	  

6.4 Bascement och slagg 
6.4.1 Tryckhållfasthet 
 
Resultat för de olika provtryckningarna redovisas i bilaga 2. I tabell 18 ges en 
sammanfattning av medelvärde, standardavvikelse och omräknat medelvärde till standard 
kubmått på 150*150*150mm3, fc150. I figur 15 redovisas hållfasthetsutveckling baserat på 
fc150. 
 
 

Dyg
n   BAS 0 

BASSL
15 

BASSL
30 

 
1 

Mv. 13,17 9,9 7,19 
 Std. 0,493 0,286 0,157 
 fc150 12,54 9,43 6,85 
 

2 
Mv. 21,78 19,95 14,51 

 Std. 0,118 0,61 1,145 
 fc150 20,74 19 13,82 
 

7 
Mv. 34,16 30,82 26,95 

 Std. 0,936 1,355 3,588 
 fc150 32,53 29,35 25,67 
 

28 
Mv. 42,51 39,82 41,49 

 Std. 3,059 4,05 2,09 
 fc150 40,49 37,92 39,51 
 

56 
Mv. 51,09 50,13 49,01 

 Std. 1,652 2,019 1,367 
 fc150 48,66 47,74 46,68 [MPA] 

 

     Tabell 18. Resultat över tryckhållfasthet med medelvärden, standardavvikelse och fc150. 
 
 

 
Figur 15. Hållfasthetsutveckling av betong med bascement och slagg. 
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6.4.2 Arbetbarhet  
 
I tabell 19 redovisas de sättmått som uppmätts och de redovisas grafiskt i figur 16.  
 
 
Tabell 19. Sättmått och temperatur för bascement och slagg. 

Typ 
Sättmått vid bland. 
(mm) 

Sättmått efter 1h. 
(mm) 

Temp vid bland.  
(° C) 

 BAS 0 220 185 21 
 BASSL15 220 190 20 
 BASSL30 215 195 19 
  

 
Figur 16. Sättmått av betong med bascement och slagg.   
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7.	  Analys	  och	  slutsats	  
 

7.1	  Tryckhållfasthet	  	  
 
Betong med SH-cement får, enligt genomförda tester, inte förbättrad tryckhållfasthet vid 
tillsättning av flygaska. Betong med endast snabbhärdande cement medför, under hela 
härdningsprocessen, till en högre tryckhållfasthet jämfört med betong med flygaska.  
 
Under de första dygnen löper utvecklingen av tryckhållfasthet, för de tre blandningarna, 
parallellt, enligt figur 9. Därefter avtar blandningarna innehållande flygaska.   
 
Som tidigare påvisats i litteratur uppvisar tryckhållfastheten en långsammare utveckling hos 
betong med flygaska, jämfört med betong utan, i tidigt ålder. Efter ca 25 dagar blir 
tryckhållfasthetens utveckling snabbare för SHFA15, vilket även tidigare påvisats i litteratur. 
Avståndet mellan SH0s kurva och SHFA15s kurva minskar vilket tyder på att under en längre 
tid kommer likvärdig tryckhållfasthet att uppnås.  
 
SHFA30 visar även, som studerad litteratur påvisat, att tryckhållfasthetens utveckling är 
långsammare under tidig ålder, men ingen ökning sker vid senare ålder. Kurvan visar en jämn 
utveckling, av tryckhållfastheten de första 30 dygnen, men avtar senare jämfört med SH0.  
 
En intressant iakttagelse är att fram till 24 dygn påvisar SHFA15 en högre tryckhållfasthet än 
SHFA30, men därefter har SHFA30 en högre tryckhållfasthet fram till ca 36 dygn. Därefter 
har SHFA15 en högre tryckhållfasthet. 
	  
Enligt genomförda tester får betong med SH-cement och tillsättning av slagg, inte bättre 
tryckhållfasthet än betong utan slagg. Tryckhållfasthetens utveckling är långsammare i tidig 
ålder för både SHSL15 och SHSL30.  
 
Fram till ca 28 dygn har SHSL15 högre tryckhållfasthet än SHSL30, men kurvorna möts vid 
28 dygn. Därefter avtar SHSL30 och vid 56 dygn påvisar SHSL15 en högre tryckhållfasthet.  
 
SHSL15s kurva håller ett jämt avstånd till SH0 under hela härdningsprocessen och ser inte ut 
att närma sig under senare ålder.  
 
SHSL30s tryckhållfasthets utveckling närmar sig SH0 vid ca 28 dagar, men avtar därefter och 
vid 56 dygn har avståndet mellan kurvorna ökat. SHSL30s kurva visar inga tecken på att 
närma sig.  
	  
Varken BASFA15 eller BASFA30 uppnår högre tryckhållfasthet än BAS0, enligt figur 13. 
BASFA15 och BASFA30 har långsammare tryckhållfasthetsutveckling i tidig ålder än BAS0, 
vilket stämmer överens med studerad litteratur.   
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Mellan ca 8-56 dygn sker utvecklingen av tryckhållfastheten hos BAS0 och BASFA15 i jämn 
takt. Avståndet mellan dess kurvor är jämnt och BASFA15 ser inte ut att närma sig BAS0 i 
högre ålder.  
 
Tryckhållfasthetsutvecklingen av BASFA30 följer inte samma mönster som de övriga två. 
Den har betydligt lägre tryckhållfasthetsutveckling under hela härdningsprocessen. Vid ca 28 
dygn ökar utvecklingen av tryckhållfastheten och avståndet mellan kurvorna minskar. Det 
stämmer överens med studerad litteratur. En anledning till att BASFA30 påvisar lägre 
tryckhållfasthet kan bero på att bascementet redan innehåller ca 16 % flygaska. Enligt 
litteraturen som studerats tidigare skall utvecklingen av tryckhållfastheten ske långsammare 
då mer flygaska tillsätts.  
Upp till 7 dygn sker utvecklingen av tryckhållfastheten för BASSL15 och BASSL30 
långsammare än för BAS0, enligt figur 15.  
 
Mellan ca 7-28 dygn sker tryckhållfasthetsutvecklingen för BASSL30 snabbare jämfört med 
de andra. Vid ca 28 dygn uppnår alla tre likvärdig tryckhållfashet, det skiljer endast ungefär 
tre Mpa mellan den högsta, BAS0 och den lägsta BASSL15. Mellan BAS0 och BASSL30 
skiljer det endast ca en Mpa. Därefter avtar utveckligen av tryckhållfasheten för BASSL30 
jämfört med de andra två och vid ca 47 dygn påvisar BASSL15 en högre tryckhållfasthet.  
 
Vid 56 dygn är skillnaden inte stor mellan de tre kurvorna. BAS0 uppnår 48,66 Mpa, 
BASSL15 uppnår 47,74 Mpa och BASSL30 46,68 Mpa.  
 
Denna blandningskombination är den som överenstämmer mest med sitt nollprov.  
 
Som summering av genomförda tester bidrar varken slagg eller flygaska till förbättrad 
tryckhållfasthet vid någon ålder. Alla tester påvisar att försämrad hållfasthet uppnås. I alla 
tester ger den kombination med lägs halt av tillsatsmaterial högre tryckhållfasthet vid 56 
dygn, jämfört med den kombination med högst halt av tillsatsmaterial.  
	  

7.2	  Arbetbarhet	  	  
	  
Resultaten av sättmåtten gjorda på betong innehållande SH-cement och flygaska påvisade, 
enligt tabell 13, att arbetbarheten förbättrades avsevärt då betongen blev betydligt mer 
lätthanterlig. Värt att tillägga är att 50g flyttillsatsmedel användes vid blandning av SHFA30 
och resterande blandningar 35g. Anledningen till detta är att det var första blandningen sågs 
som ett test för utvecklingen arbetbarhetstesterna. Dock är det stor skillnad mellan SHFA15 
och SH0. Detta stämmer överens med studerad litteratur att flygaska ska förbättra 
arbetbarheten och göra den mer lätthanterlig.  
 
Värt att notera är att skillnaden mellan sättmåtten vid blandning och efter en timme är större 
utan flygaska än med. Anledningen till detta är då att mindre cement har använts och därmed 
blir sättningstiden längre. Även detta stämmer överens med studerad litteratur då 
sättningstiden ska bli längre vid användning av flygaska i betong.   
	  
Vid blandning av SH-cement med slagg påvisar, enligt sättmåtten i tabell 15, att betongens 
arbetbarhet förbättras. Resultaten visar att ju mer tillsättning av slagg, ju högre blir sättmåtten 
och därmed mer lätthanterlig. Det stämmer överens med studerad litteratur. 	  
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Vid analysering av sättmåttet av betong med bascement och flygaska påvisades, enligt tabell 
17, att arbetbarheten förbättrades och sättmåttet ökade ju mer flygaska som tillsattes. 
Sättmåttet ökade relativt linjärt och detta bekräftar våra tidigare studier med användning av 
flygaska. Som tidigare nämnt innehåller bascementet redan flygaska och därmed innehåller 
blandningen mer flygaska än angivet. Det finns då även skillnad mellan SH0 och BAS0 vid 
analys av sättmått. 	  
	  
Till skillnad från ovanstående sättmått har en avvikelse skett under detta test. BASSL30 
påvisar ett lägre sättmått än BASSL15, enligt tabell 19, vilket inte följer trenden att vid ökad 
mängd tillsatsmaterial ökar sättmåttet. Även BAS0 ger samma arbetbarhet som BASSL15 vid 
blandning, dock efter en timme har BAS0 ett lägre sättmått. Då bascementet innehåller en viss 
mängd flygaska kan orsaken till avvikelsen ha med att göra att flygaska och slagg 
tillsammans, inte ger positiva egenskaper för arbetbarheten.   
 
För att sammanställa ovanstående resultat för testerna med sättmått ger tillsatsmaterialen 
förbättrad arbetbarhet i tre av de fyra olika materialkombinationerna. 	  
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9.	  Diskussion	   
 
Trots att inte vi inte uppnådde förbättrad tryckhållfasthet hos betongen innehållande flygaska 
och slagg ser vi ändå användningsmöjligheter. Sålänge betongen uppnår kraven enligt dess 
exponeringsklass är betongen fullt användbar och krav på bindemedelskombination. T.ex. vid 
exponeringsklass XD3 finns krav på vct 0,40 och hållfasthetsklass 42,5. Då kravet på vct lågt 
kommer hållfastheten att vara betydligt högre än gränsen. Därmed finns det möjlighet att 
använda slagg eller flygaska i vissa fall, fast de enligt våra tester reducerar tryckhållfastheten.  
Då även arbetbarheten blev förbättrad, enligt våra tester, finns det inget som begränsar 
användningen ur denna synpunkt. 
 
Som vi studerat i litteratur har både slagg och flygaska positiva egenskaper på beständigeten 
och bidrar till en tätare betong. Även ur det perspektivet ökar användningsmöjligheterna för 
betong med dessa tillsatsmaterial.  
 
Saker vi skulle förändra vid ett eventuellt upprepande av våra tester är, att ett vanligt 
Portlandcement skulle användas för att enklare kunna jämföra med studerat litteratur. Att följt 
upp proverna under en längre tid då vi ser att vissa kurvor ser ut att närma sig sina nollprov i 
hög ålder. Det hade varit intressant att öka härdningstiden till 100 dagar för att se ifall vissa 
prover närmar sig ytterligare eller rent av går om sitt nollprov. Blandningen innhållande 
bascement med slagg visar upp resultat på trycktesterna som är när sitt nollprov, dock när det 
kommer till arbetbarheten är den överlag den mest trögflytande blandning. Eftersom denna 
blandning innehållande både slagg och flygaska (flygaskan finns med i bascemenet) visar upp 
resultat som skilljer sig från mängden, hade det varit intressant att utveckla tester innehållande 
båda tillsättsmaterialen.     
 
Vår ursprungliga plan var att även förvara prover i kyld miljö, vilket hade känts relevant 
eftersom projekten är skrivet ur ett svenskt perspektiv och det är som bekant sällan tjugo 
grader varmt och perfekta omständigheter när gjutningar genomförs i Sverige. Tyvärr fick det 
uteslutas i brist på tid och resurser. Arbetet hade blivit av ytterligare dignitet om fler 
betongkvaliteter hade gjutits, men även det fick strykas av samma förklaring som tidigare.     
 
Då standardavvikelsen är relativt hög emellanåt är det svårt att avgöra hur pass tillförligliga 
våra tester är. En anledning till detta kan vara att trycktestmaskinen som använts är av 
manuell version. Alltså läggs lasten på manuellt genom att skruva på ett hjul. Därför sker inte 
påläggningen av lasten på samma sätt vid varje trycktest och därmed kan skillnader uppstå.  
Vi anser att vi inte har tillräckligt med erfarenhet för att använda den på ett exakt sätt.  
 
Genom vidare forskning och att studera hur andra länder använder dessa tillsatsmaterial ser vi 
detta som en möjlig lösning till betongindustrins miljöproblem. Som tidigare skrivits i denna 
rapport står tillverkning av cement för ca 4-5 % av världens totala koldioxidutsläpp per år och 
användning av tillsatsmaterial i större utsträckning kan se till att denna siffran sjunker.  
 
 

  



	   	  39	  

10.	  Referenslista	  	  
Internetsidor 
 
Bascement - teknisk beskrivning, Heidelbergcement 
http://www.heidelbergcement.com/NR/rdonlyres/DDE7041C-8F39-49DB-8A6E-
04D608F8BFDE/0/Bascement_25mars2013203624.pdf  
 
Giftinformationscentralen, 2014, 
http://www.giftinformation.se/alphalist.asp?ArticleID=12753&CategoryID=6289&pDisplayT
ype=0, Läst 2014-03-30 
 
Miljödepartementet, 11 april 2012, http://www.regeringen.se/sb/d/15365, Läst 2014-02-18 
 
Naturvårdsverket, Vad händer med klimatet, 2008, 
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/978-91-620-8368-7.pdf, Läst 2014-
02-18 
 
Nationalencyklopedin, 2014, Förklaring gråberg, http://www.ne.se/gråberg 
Läst 2014-03-10 
 
Svensk Betong, Betong & Miljö, 2013a, http://www.svenskbetong.se/betong/betong-a-
miljoe.html, Läst 2014-02-18 
 
Svensk Betong, Betong & Koldioxid, 2013b, 
http://www.svenskbetong.se/images/Faktablad_om_betong/SV_Betong_Prod_CO2.Blad_.pdf
, Läst 2014-02-20 
 
Teknologisk Institut. Betong med flygaska, 2014a 
http://www.emineral.dk/UserFiles/file/Svensk/903654_900995_FLYGASKA%20I%20BETO
NG%20BETONGTEKNIK.pdf  
 
Teknologisk Institut. Betong med flygaska – Miljöaspekter, 2014b 
http://www.emineral.dk/UserFiles/file/Svensk/903653_900994_FLYGASKA%20I%20BETO
NG%20MILJ%C3%96ASPEKTER.pdf 
 
 
Böcker 
 
Ken W. Day 2006, Concrete mix design, quality control and specification, third edition, 
Taylor & Francis Group, London and New York. 
 
Pierre-Claude Aitcin, 2008, Binders for durable and sustainable concrete, Taylor & Francis 
Group, London and New York 
 
Rafat Siddique 2008, Waste materials and by-products in concrete, Springer 
 
Svensk byggjtänst 1997, Betonghandbok materialutgåva 2, AB Svensk Byggtjänst.  



	   	  40	  

Bilaga	  1 
 
 
Siktkurva för 8-16 mm: 
 

 
 
Siktkurva för 0-8 mm: 
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Bilaga 2 
	  
Resultat av provtryckningar: 

 

	   	   	   	  
1	   2	   7	   28	   56	  

	  	   	  	   	  	   Datum/Tid	   Kub	  1	   Kub	  2	   Kub	  3	   Kub	  1	  	   Kub	  2	   Kub	  3	   Kub	  1	   Kub	  2	   Kub	  3	   Kub	  1	   Kub	  2	   Kub	  3	   Kub	  1	   Kub	  2	   Kub	  3	  

BAS	  

FA	  
15	   2014-‐02-‐25	  

11:30	   8,83	   9	   8,66	   19,68	   19,28	   17,03	   30,96	   29,42	   31,13	   38,12	   40,64	   36,9	   46,95	   46,07	   47,64	  

30	   2014-‐02-‐24	  
13:00	   5,62	   6,4	   6,17	   14,9	   13,97	   13,65	   21,19	   18	   19,84	   29,21	   22,08	   24,08	   35,77	   35,53	   38,85	  

SL	  
15	   2014-‐03-‐05	  

11:20	   9,56	   9,87	   10,26	   20,67	   19,18	   20,01	   29,23	   30,68	   32,54	   40,19	   34,69	   44,59	   48,93	   52,97	   48,48	  

30	   2014-‐03-‐04	  
11:15	   7,41	   7,05	   7,11	   15,96	   14,42	   13,16	   28,68	   30,21	   21,95	   40,58	   44,38	   39,51	   51,73	   48,68	   49,01	  

	  	   0	   2014-‐03-‐03	  
10:25	   12,82	   13,87	   12,83	   21,74	   21,66	   21,94	   35,27	   32,98	   34,24	   43,86	   45,4	   38,28	   52,28	   48,75	   52,23	  

SH
	  

FA	  
15	   2014-‐02-‐18	  

11:00	   15,65	   13,78	   16,34	   23,91	   15,6	   24,57	   34,8	   34,11	   38,1	   43,9	   38,84	   39,92	   49,14	   51,19	   50,19	  

30	   2014-‐02-‐17	  
10:00	   9,81	   10,29	   10,89	   20,35	   17,95	   20,89	   29,61	   26,79	   30,11	   41,73	   41,42	   41,68	   47,22	   42,47	   47,53	  

SL	  
15	   2014-‐03-‐11	  

11:00	   13,36	   13,46	   13,09	   22,04	   21,45	   21,07	   33,81	   30,64	   28,75	   36,63	   42,97	   38,38	   46,54	   47,7	   46,85	  

30	   2014-‐03-‐10	  
10:25	   9,92	   9,65	   9,63	   15,41	   13,82	   16	   26,2	   27,25	   25,68	   39,43	   40,79	   39,51	   43,78	   48,69	   42,08	  

	  	   0	   2014-‐02-‐19	  
12:00	   20,29	   24,49	   24,58	   32,31	   30,91	   32,1	   42,95	   36,44	   42,57	   49,96	   46,89	   51,1	   55,24	   56,25	   58,57	  
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