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Förord 
 

Projektet är ett kunskapsuppbyggande projekt främst avseende utvecklingen av 

materialegenskaper i fält hos klimatförbättrad betong. Laboratoriestudier, provningar och 

rapporter finns det flera av från olika aktörer men referensobjekt där denna typ av betong använts 

har många gånger saknats.  

 

Som projektledare från Swerocks sida vill jag rikta ett tack till Stockholms stad och Luc Pages, 

Stefan Lundström samt Claes Bergsten som såg möjligheten till att använda en del i projektet 

kring Lidingöbron till att genomföra en fältstudie. 

 

Tack till Mathias, Karin och Erik hos Swerock region Mellersta för hjälp med utprovning av 

sammansättningar samt löpande kontakt med Peab under projektets genomförande.  

Tack också till Christoffer hos Peab för engagemang vid genomförandet av arbetet med 

gjutningarna. Ett avslutande tack till Oskar Linderoth hos Swerock för hjälp med granskning av 

rapporten. 

 

December 2021 

Staffan Carlström 
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Distribution 
Rapporten sparas i projektmapp på Region Teknik/ FoU/ Fabriksbetong. Rapporten sparas både i 

word- såväl som pdf-format.  

Rapporten distribueras till Luc Pagés, Stockholms Stad, som uppdragsgivare i pdf-format. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sekretess 
Här anges till vilka som rapporten får distribueras eller delas. Rapporter får endast delas i sin 

helhet och i pdf-format.  

 

Följande indelning gäller: 

 

0 Enbart uppdragsgivaren 

1 Enbart inom Swerock 

1a Enbart berörda inom Swerock 

2 Enbart inom Peab 

2a Enbart berörda inom Peab 

3 Ingen begränsning 

 

För denna rapport gäller: 3  
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Sammanfattning 
 

Projektets syfte är att undersöka beständigheten hos klimatförbättrad betong i ett referensobjekt 

där siktet på klimatförbättringen har varit att nå en större minskning av GWP (Global Warming 

Potential; kg CO2-ekv per m³) än vad dagens tekniska föreskrifter medger. Projektet genomförs 

tillsammans med Stockholms Stad och det projekt de genomför vid Ropsten där de uppför ett nytt 

landfäste för den mindre Lidingöbron.  

 

I broprojektet används en betong med en bindemedelskombination BKIII/A bestående av CEM I 

42,5 N/ MH, LA, SR-3 samt GGBS (granulerad masugnsslagg). Beräkning av GWP för 

betongsammansättningen visar att den i enlighet med Svensk betongs vägledning för 

klimatförbättrad betong kan klassas som ECO-Betong steg 3. I detta projekt testas betong med 

fyra olika kombinationer av CEM I och GGBS: 100-0, 65-35, 50-50 respektive 35-65 vikt-% 

(nedan refererade till som mix 1-4). 

 

Resultat av färsk provning visar att betongen är homogen med god gjutbarhet. Mätning av 

temperaturutveckling under härdningen visar att maximal temperatur blir påtagligt lägre med 

klimatförbättrad betong, i synnerhet vid användning av mix 3 och 4. Lägre temperaturutveckling 

är gynnsamt, i synnerhet i tjockare konstruktioner för att minska risken för så kallade 

temperatursprickor. I tunnare konstruktioner med krav på korta formrivningstider så kan den lägre 

temperaturutvecklingen behöva tas i beaktande vid planering av gjutningen och projektet.  

Resultat från hårdnad provning visar att erforderlig tryckhållfasthet uppnås vid 28 dygn för mix 1-

3. Mix 4 uppnår eftersökt tryckhållfasthet först efter 56 dygn. Krympningstester visar ingen 

påtaglig skillnad mellan de fyra sammansättningarna. Bestämning av 

kloridmigrationskoefficienten vid 28 dygn visar att den blir påtagligt lägre vid användning av 

klimatförbättrad betong. 

  

Frostbeständigheten undersöktes med två olika provningsmetoder, en normal och en alternativ 

metod. Resultaten är svårtolkade då de skiljer sig mycket åt beroende på vilken provningsmetod 

som använts. Gemensamt för metoderna är att avskalningen blir större för klimatförbättrad betong. 

Enligt den normala provningsmetoden så klarar alla sammansättningarna kraven för en 

förundersökning, minst god frostbeständighet. Enligt den alternativa provningsmetoden så klarar 

bara mix 1 och 2 kravet vid förundersökning. Vilken metod som närmast speglar de faktiska 

förhållandena för en betongkonstruktion är inte klarlagt. Uppföljning på referensobjektet och på 

C3C-blocken kommer ske för att undersöka detta. En något försämrad frostbeständighet behöver 

inte vara något som förkortar konstruktionens livslängd då andra egenskaper som härrör till ökad 

täthet hos betongen samtidigt kommer verka gynnsamt för livslängden så att sammanvägt resultat 

blir minst lika gott som för referenssammansättningen.   
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1. Bakgrund 
I samband med att landfästet på Ropstenssidan av den nya mindre bron mellan Ropsten och 

Lidingö byggs om så ville Stockholms Stad välja en betong med minskad klimatpåverkan till 

projektet. Under planeringsskedet kom en fråga från beställaren om Swerock hade möjlighet 

att undersöka olika alternativa bindemedelssammansättningar för att åstadkomma så stor 

sänkning av GWP som möjligt utan att äventyra de krav på hållfasthet och beständighet som 

ställs på konstruktionen. I projektet så behöver man uppföra en provisorisk konstruktion som 

skall användas av SL under byggnationen av den permanenta konstruktionen. Denna 

provisoriska konstruktion föreslår man från beställarens sida att vi kan använda som 

fältprovningsobjekt för ett alternativ med stor sänkning av klimatpåverkan från betongen. 

Entreprenör i projektet är Peab anläggning. 

2. Syfte 
Syftet med detta projekt är att ta fram och analysera mekaniska- och beständighetsrelaterade 

egenskaper för betong med väsentligt lägre klimatavtryck (GWP) jämfört den traditionella 

anläggningsbetongen i ursprungshandlingarna. De materialegenskaper som bestäms under 

förundersökningen skall även provas och utvärderas, under brukstiden, i den provisoriska 

konstruktionen som uppförs. 

3. Genomförande 
Betongsammansättningar tas fram och förundersöks både avseende färska och hårdnade 

egenskaper för att verifiera mekaniska och beständighetsrelaterade egenskaper. Den färska 

provningen utförs vid Swerocks betongfabrik i Bredden, vilken även kommer vara levererande 

fabrik till projektet. Den hårdnade provningen utförs dels vid Peab Asfalt och Swerocks 

laboratorium i Helsingborg och dels vid RISE i Borås.  

3.1. Deltagare 
Projektägare: Swerock - Segment Betong genom Staffan Carlström 

Projektgrupp:  

Swerock - Staffan Carlström, Mathias Eriksson, Daniel Odelbrink, Erik Persson, Karin 

Andersson  

Sthlm Stad – Stefan Lundström, Luc Pages 

Peab Anl – Christoffer Nordenson 

FEI, Betonging.utbildningen – Maria Uitto, Daniel Andersson 

 

3.2. Tidplan 
2021/01: Projektet startas. 

2021/07: Provblandningar av betongsammansättningar  

2021/10: Delrapport. 

2022/06: Slutrapport är sammanställd. 
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3.3. Provade betongsammansättningar 
 

Tabell 1 – De fyra betongsammansättningarna som undersöks i projektet. 

 Mix 1 Mix 2 Mix 3 Mix 4 

CEMI 42,5 N/ LA SR-3 MH X    

BKII/ B-S (35% GGBS)  X   

BKIII/ A (50% GGBS)   X  

BKIII/ A (65% GGBS)    X 

vctekv 0,40 0,40 0,40 0,40 

Lufthalt (%) 4,5 5,0 6,5 6,5 

Konsistensklass S4 S4 S4 S4 

Största stenstorlek 16 16 16 16 

 

Avsedd klass för tryckhållfasthet: C35/45 

Ingående delmaterial: 

Ballast – Svevia, Bergtäkt Arlanda 0/4, 4/8 samt 8/16 

Cement – Cementa Slite Anläggning CEM I 42,5 N/ MH, LA, SR-3 [1] 

GGBS – Swecem EcoCem [2] 

 

3.4. Provningsmatris 
 

Tabell 2 – Provningsmatris. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Vid tillverkning av provkroppar så göts även så kallade C3C-block som kan användas för att 

borra ut ytterligare provkroppar för kompletterande provningar. 

Luftporstruktur i färsk betong, AVA, kunde ej genomföras på grund av problem med 

provningsutrustningen som inte kunde repareras innan projektet var genomfört. 

 Mix 1 Mix 2 Mix 3 Mix 4 

Lufthalt     

Tryckmetod (%) X X X X 

Porstruktur (AVA) X X X X 

Tryckhållfasthet (MPa)     

7 dygn 3 3 3 3 

28 dygn 3 3 3 3 

56 dygn 3 3 3 3 

91 dygn 3 3 3 3 

Frostresistens (112 dygn)     

Karbonatiserad yta 4 4 4 4 

Ej karbonatiserad yta 4 4 4 4 

Kloridmigration X X X X 

Krympning X X X X 

Mognadsdata   X  

Temp i konstruktion   X  

Formrivn kuber   X  

Betongtemperatur X X X X 

Konsistens     

Sättmått (mm) X X X X 

Flytsättmått (mm) X X X X 

Storkub för fältlagring 2 2 2 2 
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4. Resultat 

4.1. Färsk betong 
 

Betong har blandats i betongfabrik och färsk egenskaper är uppmätta enligt följande 

standardmetoder: 

 

Lufthalt enligt SS-EN 12350-7 [3]. 

Sättmått enligt SS-EN 12350-2 [4]. 

Betongtemperatur, standardmetod saknas. 

 

Flytsättmått enligt SS-EN 12350-8 [5] provades inte då ett utbredningsmått av den typen inte 

var relevant att mäta. 
 

Tabell 3 – Färska egenskaper för den undersökta betongen. 

 Mix1 Mix2 Mix3 Mix4 

Lufthalt (%) 5,0 5,5 5,5 7,4 

Sättmått (mm) 180 180 240 170 

Temperatur (°C) 15 16 15 15 

4.2. Hårdnad betong 

4.2.1. Tryckhållfasthet 
 

Tryckhållfasthet provas enligt SS-EN 12390-3 [6] med våtlagring av provkroppar fram till 

provtryckningen i enlighet med referensmetoden i den standarden. Resultaten i Tabell 4 är 

medelvärden på en serie om tre provkroppar. 
 

Tabell 4 – Tryckhållfasthet (MPa) över tid. 

 Tryckhållfasthet, fcc,cube (MPa) 

Provningsålder (dygn) Mix1 Mix2 Mix3 Mix4 

7  50,8 42,4 45,9 28,4 

28 63,3 56,5 61,2 44,1 

56  68,1 60,1 65,8 51,1 

91  67,5 60,8 69,9 54,6 
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Figur 1 - Tryckhållfasthet (fcc, MPa) över tid (dygn). 

4.2.2. Kloridmigrationskoefficient 
 

Tabell 5 – Kloridmigrationskoefficient (DNTB492, 10-12 m2/s) vid 28 dygn. 

 DNTB492 (10-12 m²/s) 

Provningsålder Mix1 Mix2 Mix3 Mix4 

28 dygn 10,9 5,4 3,2 6,2 

 

 
Figur 2 – Kloridmigrationskoefficient enligt NTBuild 492.  
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4.2.3. Frostbeständighet 
 

Redovisade värden är medelvärden av en serie om fyra kuber per betongmix. Provningar 

har utförts enligt SS137244 [7] samt SS137245 [8] den senare enligt provningsvarianten 

med accelererad karbonatisering av provningsytan som beskrivs i ftSS 137003:2021 5.3.3 

[9], funktionskravsinriktade dimensioneringsmetoder för beständighet [1]. För att uppfylla 

kriterier för godkännande av förundersökningsresultat enligt tabell T.3 i [1] skall minst god 

frostbeständighet uppvisas. 
 

Tabell 6 – Resultat av frostbeständighetstester enligt SS137244. 

Normal 
metod 

Avskalning (kg/m²) 

7d 14d 28d 42d 56d 70d 84d 98d 112d 

Mix1* 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 - - - - 

Mix2 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Mix3 0,01 0,03 0,06 0,07 0,08 0,09 0,09 0,10 0,11 

Mix4 0,05 0,08 0,12 0,14 0,16 0,17 0,19 0,19 0,20 
 *) Mix1 – Miss vid provningsbeställningen medförde att provningen avbröts vid 56 dygn. 

 

 
Figur 3 – Frostbeständighet enligt SS137244. Avskalning (kg/m2) över tid (dygn) 
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Tabell 7 – Resultat av frostbeständighetstester enligt SS137245 med accelererad karbonatisering. 

Accelererad 
karbonatisering 

Avskalning (kg/m²) 

7d 14d 28d 42d 56d 70d 84d 98d 112d 

Mix1 0,04 0,07 0,09 0,12 0,12 0,14 0,15 0,16 0,17 

Mix2 0,03 0,09 0,18 0,25 0,31 0,34 0,37 0,39 0,39 

Mix3 0,08 0,24 0,49 0,64 0,75 0,81 0,85 0,89 0,91 

Mix4* 0,36 1,00 1,71 2,21 - - - - - 
*) Mix4 – provningen avbröts efter 42 dygn då provkroppen ej höll kvar saltlösningen på provytan.  

 

 
Figur 4 – Frostbeständighet enligt SS137245 med accelererad karbonatisering. Avskalning (kg/m2) över tid 

(dygn). 

 

4.2.4. Krympning 
 
Tabell 8 – Krympning  (‰) över tid. 

 

Mix 1 

Krympning ‰ efter antal dygn sedan gjutning 

14 21 35 63 119 231 

1 0,15 0,25 0,30 0,40 0,45 0,55 

2 0,15 0,20 0,30 0,40 0,45 0,55 

3 0,15 0,20 0,30 0,40 0,45 0,55 

Medel 0,15 0,25 0,30 0,40 0,45 0,55 

 
 Tabell 9 – Krympning  (‰) över tid. 
 

Mix 2 

Krympning ‰ efter antal dygn sedan gjutning 

14 21 35 63 119 231 

1 0,20 0,30 0,35 0,45 0,50 0,55 

2 0,20 0,30 0,35 0,45 0,50 0,60 

3 0,20 0,30 0,35 0,45 0,50 0,60 

Medel 0,20 0,30 0,35 0,45 0,50 0,60 
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Tabell 10 – Krympning  (‰) över tid. 
 

Mix 3 

Krympning ‰ efter antal dygn sedan gjutning 

14 21 35 63 119 231 

1 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,55 

2 0,25 0,25 0,35 0,40 0,45 0,55 

3 0,25 0,30 0,35 0,40 0,50 0,55 

Medel 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,55 

 
Tabell 11 – Krympning  (‰) över tid. 
 

Mix 4 

Krympning ‰ efter antal dygn sedan gjutning 

14 21 35 63 119 231 

1 0,15 0,20 0,25 0,35 0,45 0,50 

2 0,15 0,20 0,25 0,35 0,45 0,50 

3 0,15 0,25 0,25 0,35 0,45 0,50 

Medel 0,15 0,20 0,25 0,35 0,45 0,50 

 

 

 
Figur 5 – Frostbeständighet enligt SS137215:2000. Krympning (‰) medelvärde för respektive serie över tid 

(dygn) . 

 

4.2.5. Temperaturutveckling 
 

Temperaturutvecklingen är uppmätt C3C block som gjutits och stått på fabriksområdet i 

Bredden. Mätningen har utförts med Giatecs trådlösa mätsystem ”smartrock”, mätpunkt 

har varit centriskt placerad i blocket. Betongvolym i ett C3C-block är 1m³. Mätningarna är 

inte normaliserade utifrån att faktiskt gjuttillfälle är olika för de fyra blocken och 

lufttemperaturen ligger med i diagrammet för att visa på hur lufttemperaturen varierade 

under perioden. 
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Figur 5 – Temperaturutveckling (C°) över tid (h) efter gjutning. 

 

5. Diskussion 

5.1. Färsk betong 
 

Inga markanta skillnader noteras mellan de färska provningarna på fabrik, under utprovning, 

eller vid leverans till den provisoriska konstruktionen. Arbetbarheten hos betongen ökar vid 

användning av GGBS vilket kan medföra att en något mindre vibreringsinsats än tidigare kan 

användas.  

 

5.2. Hårdnad betong 

5.2.1. Tryckhållfasthet 
 

Alla provade betongsammansättningar uppnår eftersträvad hållfasthetsklass C35/45, för 

mix 1-3 uppnås den vid 28 dygn medan mix 4 uppnår den först vid 56 dygn. Hållfastheten 

för mix 4 kan ha påverkats negativt av att man – efter ett missförstånd – inte vattenlagrat 

provkropparna. Gjutningen av provkropparna för mätningen av referenskrympningen 

gjordes vid ett senare tillfälle, då togs en serie om tre kuber ut för kontroll av 

tryckhållfasthet för mix 4 vid 28 dygn med vattenlagring. Den serien gav ett medelvärde på 

62,2 MPa, det vill säga i paritet med mix 1 och mix 3. Utifrån detta så verkar den 

ursprungliga seriens generellt lägre värden mest bero på skillnaden i lagring av 

provkropparna.  
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Jämför man mix 1-3 så är det inga markanta skillnader i tryckhållfasthet. Mix 3 uppvisar 

värden på tryckhållfasthet som är mest jämförbara med referensserien, mix 1. Tittar man 

på resultaten över tid så ses att referensen och mix 2 avstannar i tillväxt efter 56 dygn 

medans hållfastheten för mix 3 och mix 4 fortsatt ökat något även efter 56 dygn (Fig. 1). 

5.2.2. Kloridmigrationskoefficient 
 

Kloridmigrationskoefficienten är klart lägre för bindemedelskombinationerna med GGBS 

jämfört med referensen. I denna mätserie verkar ett optimum kring 50 vikt-% GGBS, 

motsvarande mix 3, föreligga. Detta är i linje med de resultat som rapporteras av till 

exempel Bohlin och Snibb [10]. Dock så verkar detta optimum ändras något då betongen 

karbonatiserar så att 35 vikt-% (mix 2) och mix 3 får en mer likvärdig 

kloridmigrationskoefficient. Jämför vi detta med de resultat som Correia et al. [11] 

rapporterar så ser vi även där att kloridmigrationskoefficienten sänks vid högre 

inblandningar av GGBS, i den studien så ser vi även att koefficienten vid 56 dygns ålder är 

väsentligt lägre än för referensbetongen med portland cement. Förklaringen enligt Correia 

et al. [11] ligger i dels den förtätning av porstrukturen som sker då GGBS reagerar samt att 

kloridjonerna binds både fysiskt och kemist i strukturen vilket reducerar de fria kloriderna i 

betongens cementpastafas. 

 

5.2.3. Frostbeständighet 
 

Frostbeständigheten är svårare att dra entydiga slutsatser kring utifrån provningsresultaten. 

Att användningen av GGBS som bindemedel påverkar frostbeständigheten kan vi se i 

bägge varianterna av provningsmetoden. Hur stor inverkan denna skillnad får på 

konstruktionen är svårare att dra entydiga slutsatser kring. Enligt Figur 3 så har alla 

provade kombinationer klarat kraven för förundersökning av betongsammansättning 

medan vi ser i Figur 4 att endast mix 1 och 2 skulle klara utvärderingskravet.  

Correia et al. [11] studerade även frostavskalningen vid inblandning av GGBS, man 

konstaterar att frostresistensen påverkas men att det går att använda högre 

inblandningsgrader av GGBS än vad som anges i SS137003:2015 för exponeringsklass 

XF4.  

5.2.4. Krympning 
 

Resultaten från mätning av krympning visar inga signifikanta skillnader mellan de olika 

provserierna. Uppmätt krympning ligger inom ett förväntat intervall. Mix 4 uppvisar den 

minsta och mix 2 den största krympningen. Skillnaderna är dock väldigt små. Det går inte 

att dra några generella slutsatser om hur betongens krympning påverkas när GGBS 

används.   

5.2.5. Temperaturutveckling 
 

Vi ser att temperaturutvecklingen under härdningen är lägre för mix 2-4 vilket var 

förväntat. En lägre temperaturutveckling är oftast gynnsamt om man gjuter tjockare 

konstruktioner där man strävar efter att hålla max temperaturen så låg som möjligt för att 

minska risker för temperatur- sprickfenomen. Samtidigt så bör den lägre 
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temperaturutvecklingen tas i beaktande då man gjuter slankare konstruktioner med kortare 

formrivningscykler då tillväxten takten där kan bli begränsande för framdrift enligt tidplan 

om detta inte tagits med i beräkningarna. 

6. Slutsatser 
 

En konstruktions livslängd styrs av flera faktorer, materialegenskaper och omgivande 

förhållande, tittar man på de materialegenskaper som undersökts här så ses att samtidigt som 

frostbeständigheten försämras med ökad inblandning av GGBS så visar kloridmigrationstest 

och tryckhållfasthet det motsatta. Sammanvägt kan detta medföra att resultatet för livslängd 

hos en konstruktion uppförd med till exempel mix 3 väl kan jämföras med referensmixen, mix 

1. Underlaget till denna rapport är inte så omfattande att det är möjligt att dra några 

långtgående slutsatser av provningsresultaten. Effekten på saltfrostbeständigheten vid 

inblandningsgrader större än den för mix 2, det vill säga större än 35%, bör studeras 

ytterligare. Vi ser att i syftet med projektet som var att analysera mekaniska och 

beständighetsrelaterade egenskaper tendenser som uppvisats i litteratur även framkommer i 

denna jämförelse. Projektets andra syfte, som var att studera dessa egenskaper i en 

referenskonstruktion, är bara i sin linda då konstruktionen i dagsläget är ca 18 månader.   
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