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Förord

Denna handbok har tillkommit på initiativ av Grus & Makadamföreningen

(GMF), som även finansierat arbetet genom att hos Statens Väg- och

Transportforskningsinstitut (VTI), lägga ett uppdrag att ta fram underlag för samt

att utarbeta handboken. Handboken behandlar teknik, kvalitet, kontroll samt

möjligheter att tillverka och använda återvunnen betong som alternativ till
konventionella råmaterial till ballast. Förslag på krav för krossad betong som

skall användas i gator och vägar presenteras också. Dessutom ges exempel på

kravspeciflkationer för ballast av krossad betong enligt GMF:s branschstandard

för ballast vid leverans.

De föreslagna kravspecifikationema bygger på svenska och utländska

erfarenheter från laboratorie- och fältförsök med krossad betong. De är emellertid

helt anpassade till svenska krav på ballastmaterial till vägar. Kravspecifika-

tionema skall inte tolkas som tekniska anvisningar i den meningen att de alltid

måste följas men är anpassade så att om de följs kan t.eX. ett ballastmaterial

framställas av krossad betong som i sin tur klarar kraven i VÄG 94 för

material till bär- och förstärkningslager.

En styrgrupp har varit knuten till projektet. Gruppen har bestått av Peter

Andersson, Aros Grus (ordförande), Jan Bida, NCC (del av tiden), Olov Sabel,

CX Grus AB (ersättare för Jan Bida) samt Hans G Johansson, VTI

(projektansvarig). Fält- och laboratoriearbetena har i huvudsak utförts av personal

på VTI. Till samtliga riktas ett stort tack för medverkan och engagemang.

Genom remissförfarande har synpunkter på handbokens innehåll hämtats från

Vägverket, GMF samt branschföretag. Följande personer har givits tillfälle att
lämna synpunkter vilka tacksamt tagits emot, Christer Hagert och Ingrid

Södergren - Vägverket, Olle Widén - GMF, Mats Bjelkevik - Skanska,

Per Muren - NCC, samt Lennart Gustavsson - Swerock.

Det är författarens förhoppning att handboken skall bli ett lättillgängligt men

ändå kraftfullt stöd för alla aktörer på marknaden som idag arbetar med eller

kommer att arbeta med återvinning av betong. Hit räknas ballastproducenter så väl

som entreprenörer, beställare och byggare av statliga och kommunala vägar och

gator.

Linköping i november 1999.

Krister Ydrevik
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Sammanfattning
Krossad betong kan med hänsyn till ursprung kategoriseras som restbetong eller

rivningsbetong.

Restbetong är betong från betong- eller elementfabrik och utgörs av

feltillverkade betongelement samt retur- och /eller restbetong. Rivningsbetong är

material från rivet byggnadsverk.

Den tekniska kvaliteten hos ballast av krossad betong är främst beroende av

ursprungsbetongens tryckhållfasthet (K-värde) och renhet dvs. eventuell

förekomst av annat material, mineraliskt (tegel, lättbetong) såväl som organiskt

(trä, plast, papp). En betong med högt K-värde och liten föroreningsgrad ger en

krossad betong av hög kvalitet.

Ballast av krossad betong kan beroende på kvalitet bl.a. användas till:

0 ballast i ny betong

obundet bär- och förstårkningslager i gator och vägar

skyddslager i gator och vägar

obundet material i gång- och cykelvägar

parkeringsytor, industriplaner m.m.

underbyggnad/bankfyllnad

fyllnadsändamål t.ex. bullervallar

Krossad betong med god kvalitet bör också i mindre mängd (<10 vikt-%)

kunna blandas med konventionell ballast för vägändamål utan att de vägtekniska
egenskaperna förändras.

En krossad betong med god kvalitet har lika bra och ofta bättre mekaniska

egenskaper (styvhet och stabilitet) än motsvarande konventionellt material

tex. bergkross. Vid mycket höga påkänningar är dock den krossade betongen

sämre och vid belastning kan en större nerkrossning konstateras. Sådana höga

påkänningar uppnås dock normalt aldrig i en vägkonstruktion.

En bidragande orsak till goda vägtekniska egenskaper hos krossad betong är

materialets förmåga till efterbindning och visst hårdnande med tiden. Effekten är

mycket påtaglig och kan i gynnsamma fall - under en tidsperiod på ca ett halvår -

innebära en trefaldig ökning av lagerstyvheten uttryckt som E-modul. Detta gör

att materialet är särskilt lämpligt att använda på ytor med stor trañkbelastning

t.ex. busshållplatser och vissa industriplaner.

Krossad betong klarar inte alltid kravet på kulkvarnsvärde enl. VÄG 94

för material till bär och förstärkningslager. Tryckhållfastheten hos betongen

påverkar kulkvamsvärdet lika väl som sammansättningen av dei analysmaterialet

ingående aggregaten. Metoden för att bestämma kulkvamsvärdet är svår att

tillämpa på inhomogena material som t.ex. krossad betong.
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ersätt naturlig a ast i
utläggning av krossad rivningsbetong somforstärkningslager. (F0t0 VTI)

visar

 

Inledning
Trots flera årtionden av forskning och forsök i Sverige att återanvända och

återvinna olika restprodukter, gamla vägmaterial och andra alternativa mineraliska

material, har resultatet hittills varit nedslående vad gäller nyttjandegraden. Detta

beror främst på, att Sverige fortfarande har mycket naturgrus inom många

landsdelar och att vårt urberg är ganska lättillgängligt och vanligtvis av god

kvalitet. Alternativa mineraliska material har därför inte kunnat konkurrera

ekonomiskt med konventionell ballast. Dessutom har många obesvarade frågor
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funnits om dessa materials påverkan på miljön samt deras tekniska och fysikaliska

egenskaper.

Många europeiska länder använder sedan lång tid tillbaka flera alternativa

material till olika byggnadsändamål. En viktig orsak till den omfattande

användningen av sådana material i andra länder ligger naturligtvis i deras brist på

eller avsaknad av naturgrus och bra berg. I exempelvis Nederländerna är bygg-

och rivningsavfall ett bra tillskott och komplement till inhemskt ballastmaterial.

Dessutom förekommer utomlands ofta höga kostnader för deponering av avfall.

Ett annat motiv för återvinning är ofta brist på tillgänglig mark för deponier.

Sverige har hittills inte stått inför dessa problem. Varken markbrist eller kostnader

för deponering av material har framtvingat beslut som leder till Ökad återvinning.

Först under 1990-talet och framför allt efter riksdagens Kretsloppsproposition

i maj 1993 där riktlinjer för den framtida svenska miljöpolitiken slås fast, blev

målen för återvinning och återanvändning tydligare beskrivna. Kretsloppet inom

många sektorer stramades upp och blev mer målinriktat. Detta gällde bl.a. strävan

att begränsa uttagen av berg och framför allt naturgrus. Entreprenörer,

producenter och beställare av ballastmaterial gavs möjligheten att frivilligt

presentera lösningar för att nå ökad återvinning och mycket arbete har lagts ner

både genom olika praktiska försök och genom formulering av riktlinjer och

uppställning av branschmål. För att ytterligare skynda på utvecklingen har

riksdagen också beslutat om införande av deponiskatt från 1 januari år 2000.

Skatten kommer från början att vara 250 kr/ton.

Syfte

  

Avsikten med denna handbok är att öka kunskapen om möjligheter och
begränsningar att använda krossad betong som vägbyggnadsmaterial och

därigenom stimulera till ökad återvinning. i

 

Handboken behandlar främst tekniska egenskaper hos krossad betong och de

krav som måste ställas på produkten vilka i sin tur kopplas till olika

användningsområden. Miljöpåverkan genom utlakning av tungmetaller och andra

ämnen behandlas endast kortfattat.

Definitioner

Återanvändning:

Tillvaratagande och förnyad användning i ursprunglig funktion utan

mellanliggande tillverknings- eller förädlingsprocess - exempelvis tillvaratagande

och återanvändning av förtillverkade väggelement, tegelsten, takpannor, dörrar,

fönster, köksinredning, handfat, badkar m.m.

Återvinning:
Tillvaratagande och förnyad användning till ursprunglig eller annat än ursprunglig

funktion efter tillverknings- eller förädlingsprocess

- exempelvis återvinning av armeringsjäm, plaster m.m. eller tillverkning av

ballast avsedd för gator och vägar av mineraliska rivningsmassor.
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BaHast

Mineral- och bergartsmaterial eller ersättningsmaterial härför, avsedda för

byggnads och anläggningsändamål.

Ãtervunnen ballast (med huvudbeståndsdel av betong)

Definition hämtad från BÅ 99 Boverkets handbok om användning av återvunna

byggnadsmaterial [1].

Ãtervunnen ballast med huvudbeståndsdel av betong kan med hänsyn till

ursprung indelas enligtföljande:

Ãtervunnen ballast
- ur restbetong.' Nedkrossad hårdnad restbetong, från betong-,

betongråvaru- eller elementfabrik (ren källa), som utgörs av feltillverkad

betong, retur- och/eller restbetong.

- ur rivningsmaterial: Nedkrossat, upparbetat material från rivet

byggnadsverk.

/// ,. ' ///;/ Ä
/,//7////;//7

//
///

/

/I/ ,4

 

tong från husriningar: upparbetas till ballastinaterial 'i gator Och var.
(Foto: Roland Johansson Bodenfrakt)

Kvalitetsklass:

Ãtervunnen ballast av betong har här indelats i fyra kvalitetsklasser där klass 1 är

den högsta kvaliteten och klass 4 den lägsta. Kvalitetsklassen bestäms av

betongens tryckhållfasthet och den krossade produktens renhet dvs. förekomst av

annat material än betong.
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Avfall:

Avfall definieras i Miljöbalken 15 kap. §1 som, varje föremål, ämne eller

substans som ingår i en avfallskategori som innehavaren gör sig av med eller

avser eller är skyldig att göra sig av med

Denna definition överensstämmer med den som gäller inom EU beträffande

avfall. EU-kommissionen har dessutom antagit en förteckning (Europeiska

avfallskatalogen) över vad som betraktas som avfall enligt definitionen. Denna

förteckning skall periodiskt ses över och omarbetas vid behov.

Begreppet avfall har i Sverige genom EU- kommissionens direktiv fått en

vidare betydelse än tidigare på så sätt att som avfall räknas nu även sådant som

avses att återanvändas eller återvinnas. Avfall är dessutom en vara vars fria

cirkulation inom gemenskapsområdet i princip inte får hindras. Samtidigt

förutsätts och tillåts att avfall omgärdas med regler till skydd för hälsa och miljö.

Hantering av avfall:

I Miljöbalken 15 kap. § 3 kan följande läsas, Med hantering av avfall avses

verksamhet eller åtgärd som utgörs av insamling, transport, återvinning och

bortskaffande av avfall .

Hantering av avfall regleras i Miljöbalken 15 kap. §§18-27.

När det gäller transport av avfall framgår av §25 att om det behövs av hälso-

eller rniljöskäl kan myndighet föreskriva (kräva) att transport skall ske av

godkänd transportör.

Vidare kan i §26 läsas att för sådan tillståndspliktig transport som avser annat

avfall än hushållsavfall kan uppgift krävas om avfallets art, sammansättning och
mängd samt varifrån avfallet kommer och var avfallet skall lämnas.

I §27 slås fast att om det behövs av hälso- eller miljöskäl får myndighet

meddela föreskrifter om att de som yrkesmässigt samlar in eller för någon annans

räkning yrkesmässigt ombesörjer bortskaffande eller återvinning av avfall skall

vara anmälda hos den myndighet som regeringen föreskriver .

En viktig parameter när det gäller regler för hantering av avfall är

uppenbarligen om det av hälso- eller miljöskäl bedöms nödvändigt med

speciella tillstånd. Miljöbalken lämnar genom sin utformning s.k.

bemyndigande för myndighet som regeringen utser, att föreskriva om

tillståndsplikt att hantera avfall som bedöms miljöfarligt.

I svensk författningssamling SFS 1998:902 Renhållningsförordningen, kan

beträffande yrkesmässig transport av avfall i §29 läsas Avfall får transporteras

yrkesmässigt endast av den som har särskilt tillstånd. Tillstånd krävs dock inteför

transport av avfall för återanvändning. Särskilda regler om tillstånd att

transporterafarligt avfallfinns iförordningen (1996:971) omfarligt avfall.

Här slås alltså fast att enda undantaget från tillståndsplikten gäller avfall till

återanvändning.
I §34 står emellertid Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om att en

anmälningsplikt skall gälla i stället för tillståndsplikt enligt 29§. Med

anmälningsplikt avses en skyldighetför transportören att till länsstyrelsen anmäla

sin verksamhet. Naturvårdsverketfår även meddela föreskrifter om undantagfrån

anmälningsplikt.

Naturvårdsverket har också genom särskild föreskrift, Naturvårdsverkets
föreskrifter om tillstånd eller anmälningsplikt för yrkesmässig transport av avfall;
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NFS 1999:8 , beslutat att Tillståndsplikt som avses i 29 § renhållnings-

fo'rordningen ersätts av anmälningsplikt enligt 34 § samma förordning i de fall
transport endast sker av:

1. en eller flera separata avfallsfraktioner till återvinning då var och en av

dem består av ett material

2. avfall som uppkommit i egen verksamhet .

Den samlade bedömningen av lagstiftningen är att transport av t.ex.

rivningsavfall enl. miljöklass A (ej förorenat) avsett för återvinning, i grunden är

tillståndspliktig men att Naturvårdsverket föreskriver när det gäller rena

material till återvinning - som t.ex. rivningsbetong -- att anmälningsplikt gäller.

Anmälan görs till Länsstyrelsen.

Begreppet hantering av avfall enligt Miljöbalkens definition innefattar

förutom transport även insamling, återvinning samt bortforslande av avfall och

här gäller enligt Renhållningsförordningen att Den som yrkesmässigt samlar in

eller för någon annans räkning yrkesmässigt ombesörjer bortskaffande eller

återvinning av avfall skall vara anmäld hos länsstyrelsen .(§35)

Detta innebär att en kross- eller rivningsentreprenör eller mottagningsstation

som hanterar bygg- och rivningsavfall har anmälningsplikt till Länsstyrelsen.

Användning
Återvunnen ballast med huvudbeståndsdel av betong kan - beroende på
betongkvalitet och renhet - användas som material till:

- obundna överbyggnadslager i gator, vägar, gång- och cykelvägar, och
andra trafikerade ytor,

- fyllningsmassor till underbyggnader, allmänna fyllningsändamål,
bullervallar m.m.

- ballast i ny betong.

  

Denna handbok behandlar enbart återvunnen ballast av betong till

obundna överbyggnadslager Och fyllningsmassor. * * '  
Beträffande användning som ballast till ny betong hänvisas tillBA 99 [1]. '

Nedan ges exempel på lämplig användning av ballast tillverkad av krossad

rest- och/eller rivningsbetong kopplat till materialets kvalitet.
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Användning Kvalitetskiass

1 2 3 4

 

Ballast till ny
betong/vältbetong

 

Cementstabiliserat

grus

 

Väg/gata

Obundet bärlager

Väg/gata

Förstärkningslager

Gång o. Cykelväg (X)

Obundet bärlager

Gång o. Cykelväg (X)

Förstärkningslager

(undre först.|ager)

   

>
<
>
<
>
<
>
<

  

>
<
>
<
>
<
>
<

Underbyggnad (X) (X)

    

Fyllningsmassor (X) (X) (X) X

    

X = lämplig användning

(X) = går att använda men mindre lämpligt p.g.a. för hög kvalitet

En restbetong av hög kvalitet klass 1 (se kap. Kvalitetsklasser ), bör kanske i

första hand användas som ballast till ny betong alternativt till vältbetong eller

cementstabiliserat grus. Kan också med fördel användas som obundet bär- och

förstärkningslagermaterial i gator och vägar. Kan även användas i gång- och

cykelvägar även om detta inte är att ta tillvara materialet på bästa sätt.
Exempel på lyckad användning av krossad betong som ballast i ny betong finns

bl.a. beskrivet i SBUF-rapport 5048 [9]. CBI har tillsammans med Ballast Syd

och PEAB utfört fullskaleförsök där en lagerbyggnad uppfördes i Helsingborg.

Ballastandelen i betongväggarna bestod av ca 50% återvunnen betong, det vill
säga all ballast med kornstorlek större än 4 mm. God bearbetbarhet erhölls genom

gynnsam proportionering och genom komplettering av receptet med Microfiller.

Goda resultat har även erhållits i vissa mindre försök , där några viktprocent

(3-4%) cement har tillsatts till en krossad rivningsbetong. Detta material - som

blir en typ av vältbetong - har använts som golvmaterial i maskinhallar inom

jordbrukssektorn. Hållfastheten hos detta material blir givetvis högre än hos den

rena betongen och därmed blir denna vältbetong mer nötningsbeständig. Någon

skriftlig dokumentation från dessa försök har ej kunnat spåras.
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Upplag med kasseradewjärñvägsslzpers av betong som kan. och aÃâa
till ballast. (F0t0 VTI)

 

Rivningsbetong av klass 2 bör i första hand användas som obundet material till

bär- och förstärkningslager i gator och vägar. Framför allt bör den användas till

förstärkningslager. Den kan också användas för samma ändamål i gång- och

cykelvägar.

Rivningsbetong i klass 1 och 2 klarar normalt kravet på kulkvarnsvärde
för material till bär- och förstärkningslager enl. VÄG 94 och den har också sådana

egenskaper vad avser styvhet och stabilitet, att den normalt motsvarar och också

ofta överträffar dessa egenskaper hos konventionellt grus- eller bergkross-

material.( se kapitel Egenskaper )

Klass 1 och 2 klarar även EU:s förslag på krav till material av krossad

betong for användning till obundna vägmaterial, (prEN 13 28521998).
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Krossad rivningsbetong utlagt somförstärkningslager. (F0t0 VTI).

  

Krossad betong i vägkonstruktioner bör av flera orsaker i första hand

användas som material till förstärkningslager och i andra hand som material till

bärlager. Den främsta orsaken till detta är kanske att den nyttiga effekten av

materialets förmåga till efterbindning (se kapitel Egenskaper ), sannolikt blir

större om materialet läggs i tjockare lager (>35 cm jämfört med 8-15 cm). Andra

orsaker är att risken för saltinblandning ökar ju högre upp materialet läggs i

vägkonstruktionen varvid betongens frostbeständighet starkt kan påverkas av

saltlösning (se kapitel Egenskaper ). Vidare ökar påkänningama av trafik-

belastning högre upp i konstruktionen och vid mycket höga påkänningar ökar

risken för nerkrossning av betongen.

 

Av produktionstekniska skäl kan det också vara en fördel att tillverka material

till förstärkningslager i stället för bärlager, för att på så sätt minska behovet av

krossning då tillverkning av 0-32/45mm till bärlager sannolikt genererar större
mängd restprodukt i form av finmaterial än tillverkning av material

0-90/ 125 mm till förstärkningslager.
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Exempel på en vägkonstruktion utförd med krossad betong.
Väg 109 vid EKEBY.

Bitumenbundet material, slitlager + AG 130 mm

Obundet bärlager, bergkross 80 mm

 

Förstärkningslager, 765 mm
krossad betong

Undergrund

    

Exempelpå lämplig användning av krossad betong i vägöverbyggnaa'.

För användning i gång och cykelvägar kan krossad betong

rekommenderas både i bär- och förstärkningslager. Saltning på GC-vägar är

ovanligt och trañkbelastningama är små.

Krossad betong av god kvalitet (klass 1 eller 2) bör också i mindre mängd

(<10 vikt-%) kunna blandas med konventionell ballast för vägbyggnad utan att

detta förändrar materialets vägtekniska egenskaper. Detta är ett effektivt sätt att

finna avsättning för bra betong när den kommer till mottagaren i små mängder.

Om betong i stor mängd skall omhändertas bör dock alternativet med ballast av

enbart betong Övervägas för att på så sätt kunna nyttiggöra betongens bindnings-

egenskaper.

Krossad betong av klass 3 är lämplig att använda som bär- och förstärknings-

lager i gång- och cykelvägar och andra transportytor där trafikbelastningen

bedöms som ringa och där kraven på kulkvarnsvärde i VÄG 94 ej behöver följas.
Andra objekt kan vara enskilda vägar och transportytor inom jordbruk och

industri.

Materialet kan också vara lämpligt som skyddslager i gator och vägar

alternativt som material till underbyggnad. Nuvarande krav enl. VÄG 94 vad

avser kornstorleksfördelning hos skyddslager är blygsamma varför tex.
krossningsrester från tillverkning av bär- och förstärkningslager till klass 1, 2 och

3 kan nyttiggöras.

Krossad betong av klass 4 är lämpligt att användas som fyllningsmaterial och

för terrängmodellering i exempelvis bullervallar. Den kan även användas som
material till underbyggnad. Det finns inga eller ringa krav på kornstorleks-

fördelningen.
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Kvalitetsklasser

Ballast av krossad betong indelas i fyra olika klasser efter betongens kvalitet och

renhet

Med kvalitet avses betongens hållfasthet vilken uttryckts som tryck-

hållfasthet hos utborrade kärnor alternativt betongens K-värde vid byggtillfället.

Härvid har hänsyn tagits till den långsiktiga hållfasthetstillväxten i betong med

tiden och därför är de i tabellen på sidan 17 angivna K-värdena ej tillämpliga på

nygjuten betong. K-värdena skall ses som en vägledning vid klassningen medan

den aktuella tryckhållfastheten utgör det verkliga måttet på materialets kvalitet.

Med renhet avses förekomst av annat material än betong. Renheten kan

bestämmas genom att en viss mängd av den krossade betongen tas ut för analys.
Analysen görs av praktiska skäl på allt material grövre än 4 mm. Den framsiktade

analysfraktionen bör vara större ju grövre material som skall analyseras. För ett

bärlager (0-32/45 mm) rekommenderas ett analysprov från 4 mm och uppåt på

minst 1 kilo och helst 2 kilo. För motsvarande analys på förstärkningslager

(0-90/125 mm) rekommenderas minst 3 kilo och gärna 5 kilo.

Kornen i analysfraktionen delas efter materialtyp så att samtliga kom med

ursprung av betong läggs i en hög. Här finns rena ballastkom, rena

cementpastakom samt korn bestående av både ballast och cementpasta. Korn av

tyngre mineraliskt material (ej betong, densitet >1,6 t/m3) läggs i en hög. Hit
räknas tegel, marmor etc. och även tyngre metall om sådan skulle förekomma. En

tredje hög utgörs av lättare mineraliskt material (ej betong, densitet <1,6 t/m3). Hit

räknas lättbetong, gips etc, lättmetaller så som aluminium och även glas. En fjärde

hög slutligen består av annat material som inte kan räknas till de tre övriga, tex.

trä, plast och papper.

Efter delning och Vägning kan den procentuella viktfördelningen och därmed

renheten bestämmas.

Mallför bestämning av renhet hos krossad betong. Analysen görs på allt material
grövre än 4 mm.

 

Korn bestående av: Exempel på material

 

Betong Ren ballast, cementpasta samt kombination av dessa.

 

Mineraliska material med Tegel, marmor samt även vissa metaller.

uppskattad densitet större

   

än 1,6 t/m3

Mineraliska material med Lättbetong, gips, hit räknas även tex. aluminium och

uppskattad densitet glas.

mindre än 1,6 t/m3

Övrigt Allt som inte kan hänföras till övriga tre grupper. Trä,

 

plast, papper, bitumen m.m.
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Kontroll av renhet hos krossad betong. I exemplet på bilden har betongen även
delats i rena cementpastakorn, blandat cementpasta och ballast samt ren ballast.
(Foto VTI)

Krossad betong kan indelas i szra kvalitetsklasser efter betongens hållfasthet och
renhet, dvs. förekomst av annatän betong.

       

Betongkvalitet Renhet
Tillåten Tillåten Tillåten

Tryck- Mängd mängd mängd mängd

Krossad betong hållfasthet betong tegel* Iättbetong övrigt

Kvalitetsklass K-värde (kärnor) minst max ** max max

nr Mpa vikt-% vikt-% vikt-% vikt-%

1 2 K40 2 50 100 0 0 0

2 2 K25 2 30 95 5 1 0.5

3 2 K12 2 15 80 20 5 2

4 - 50 50 50 10

          

* = mineraliskt material med kompaktdensz'tet >1,6t/m3.

*i* = mineraliskt material med kompaktdensitet <1,6t/m3,
Ovrigt = trä, plast, papper, bitumen och dylikt.

Rekommenderade krav på betongkvalitet och renhet framgår av tabellen.

Klass 1 utgörs av restbetong eller rivningsbetong med hög kvalitet och 100%

renhet, med ursprung från prefabricerade betongkonstruktioner t.ex. jämvägs-

slipers, pålar, takstolar/bjälklag, Väggelement, eller brobetong, stödmurar m.m.
Tryckhållfastheten hos betongen bör vara minst 50 MPa.
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Klass 2 är i princip en normal husbetong som var vanlig i byggnader från

50-talet och senare. Ett visst mått av förorening i form av inblandning av annat

mineraliskt material än betong kan tillåtas t.ex. tegel, marmor, bergkross, metall

eller annat material med densitet högre än 1,6 kg/ m3. Enstaka partiklar av Övrigt

kan få förekomma men strävan skall vara nolltolerans för sådant material.
Tryckhållfastheten hos betongen bör vara minst 30 MPa.

Kraven för klass 2 överensstämmer med och tom. överträffar kraven enl.

europastandard prEN 1328521998 för krossad betong till obundna vägmaterial.

Klass 3 består av betong med låg hållfasthet och/eller relativt hög

föroreningsgrad. Förutom förekomst av tegel, marmor m.m. kan här även en viss

mängd av material med lägre densitet än 1,6 kg/m3 få förekomma, exempelvis

lättbetong, även trä, plast, och dylikt. Tryckhållfastheten hos betongen bör vara

minst 15 MPa.

Klass 4 utgörs av rivningsbetong med okänd kvalitet och sammansättning, och

kravet är att minst 50% av materialet skall bestå av betong samt att mängd

övrigt får uppgå till högst 10%.

För samtliga kvalitetsklasser gäller att materialet ej får innehålla miljöfarliga

ämnen som asbest, PCB (polyklorerade bifenyler från bl.a. fogmassor), PAH

(polyaromatiska kolväten), kvicksilver och liknande. Materialet skall vara

miljöklassat som ett A- alternativt B-material (se avsnitt Miljökaraktärisering ).

Kvalitetsstyrning och kontroll
För att en så effektiv och högvärdig återanvändning och återvinning som möjligt

skall kunna uppnås krävs noggrann planering samt effektiv kvalitetskontroll

genom hela processen. I denna process ingår upprättande av rivningsplan, kontroll

i samband med rivning och krossning samt produktkontroll.

Så tidigt som möjligt i processen bör det beslutas hur material och byggelement
skall tillvaratas och eventuellt efterbehandlas .

Rivningsanmälan och rivningsplan

I Plan- och bygglagen (PBL) föreskrivs att i samband med rivning av byggnads-

verk skall upprättas rivningsanmälan (normalt skriftlig) samt rivningsplan.
Dessutom skall en kvalitetsansvarig person för rivningen tillsättas. I de fall en

rivningsplan erfordras får rivningsarbetena inte påbörjas förrän byggnadsnämnden

godkänt rivningsplanen.

Till rivningsanmälan skall en beskrivning av rivningens art och omfattning

bifogas. Beskrivningen bör innehålla allmänna uppgifter så som typ av byggnad,

läge, ålder, storlek,historik vad gäller användning samt uppgift om större utförda

ändringar i grundläggning och stomme. Dessutom bör den innehålla uppgifter om

i byggnaden ingående material och då särskilt eventuell förekomst av miljöfarliga -

ämnen och material.

Rivningsplanen skall ange hur rivningsmaterialet kommer att hanteras dvs. hur

rivningen bör genomföras för att ingående material skall kunna tillvaratas eller

beaktas på bästa sätt.
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Exempel på uppgifter kan vara:

0 vad kan återanvändas resp. återvinnas av material och installationer

0 förekomst av miljöfarligt avfall

0 metoder för hantering och omhändertagande av eventuellt miljöfarligt
avfall

0 hur bör material lämpligt för återvinning 'hanteras och omhändertas

0 metoder för demontering och rivning

0 graden av selektiv rivning

För att uppnå en så effektiv återvinning som möjligt av aktuellt rivningsobjekt

bör rivningsplanen göras detaljerad. Vid planering av rivningen och upprättande

av rivningsplanen bör också en så hög förädlingsgrad som möjligt eftersträvas.

Detta uppnås bland annat genom att

1. så mycket som möjligt av material och installationer återanvänds

2. materialen så långt möjligt rivs och hanteras selektivt dvs. var för sig

 

..

Rivning av industribyggnad i Västerås. (jossningpå rivningsplatsen. Relativt hög
andel tegel i denfi'amställda ballasten. Okad selektiv rivning hade höjt värdet på
den återvunna ballasten. (Foto VTI)

       

 

Miljökaraktärisering

Rivningsplanen skall särskilt ange eventuell förekomst och omfattning av

förorenade material. Industribyggnader som använts för miljöbelastande

verksamhet bör naturligtvis granskas extra noga; borrkax från konstruktionen kan

exempelvis lämnas in för analys.

Rivningsplanen bör innehålla en försäkran om att material till återvinning inte

innehåller ämnen från konstruktionsdetaljer vilka klassas som miljöfarliga, PCB

och CFC (klor-fluorkarboner) från fogmassor och skumplast, asbest m.fl. Om
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sådana ämnen förekommer skall dessa sändas till mottagningsstation för

miljöfarligt avfall.

Ballast Stockholm AB har tagit fram en skrift kallad Programför återvinning

av ballastmaterial (daterad 98-07-06). I denna föreslås, att material för

återvinning till ballast indelas i tre miljöklasser, A, B och C enligt följande:

A: Icke förorenade material
Återvinns

B: Material med viss föroreningsrisk
Återvinns om analys visar att materialet inte ärförorenat

C: Förorenade material
Farligt avfall. Materialet omhändertas av godkänd transportör

och avfallsmottagare

Klassningssystemet är enkelt och kan rekommenderas.

Inventering av material till återvinning/återanvändning

Material av miljöklass A, eller B som har godkänts för återvinning, inventeras och

massberäknas. Graden av selektiv rivning bestäms därefter med hänsyn till

kostnader för rivningen och uppskattad kvalitet/pris på slutprodukten.

Inventering/massberäkning görs på

Betong

Tegel

Lättbetong

Trä

Glas

Metaller

Plast mm.

Vid återvinning av betong till framställning av ballast är betongens kvalitet av

stort intresse. För att undersöka denna rekommenderas i första hand att borrkämor

från olika konstruktionsdelar tas ut och provtrycks. Som alternativ till uttag av

borrkämor finns snabbmetoder för klassning av betongkvalitet exempelvis CAPU,

Studshammare och Point Load Index (se nedan). Av dessa verkar Studshammaren

vara mest lovande undersökningsmetod.

 

Snabbmetoder för hållfasthetsbedömning av betong och mätprinciper:

0 Point Load Index -- söndertryckning av korn; utförs på krossad

betong

0 Studshammare -- mäter återstuds av mot betongen fallande

mätkropp.

0 CAPU- dragtest i inborrad expanderbult.
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Mottagningskontroll vid krossanläggning
Följande förslag till mottagningskontroll vid krossanläggning är återgivet från

BÅ 99 Boverkets handbok om användning av återvunna byggnadsmaterial [l].

Vissa kompletteringar har också gjorts.

Restbetong

Varje parti av restbetong som levereras till krossanläggningen bör åtföljas av

följesedel eller annat till varje leverans knutet dokument vilket minst redovisar

följande:

1. att materialet tillhör milj öklass A eller godkänd B

2. att leveransen innehåller restbetong

3. produktionsstället

4. ursprung och kvalitet (K-värde)

Rivningsbetong

Betong och annat material från rivningsobjekt som levereras till krossanläggning

bör åtföljas av ett till varje parti knutet dokument som om möjligt minst redovisar

följ ande:

att materialet tillhör miljöklass A eller godkänd B.

användningsområdet och platsen för det rivna objektet eller för materialet

betongens hållfasthetsklass, om denna kan uppskattas

förekomst av armering och /eller ingjutningsgods

förekomst av mursten och murbruk

förekomst av glas

förekomst av träbaserade produkter eller annat organiskt material

förekomst av lättbetong.°
°.

\'
.°

\.
U'
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°!
°t

'*

Det dokument som nämns kan för rivningsbetong lämpligen utgöras av

insamlade uppgifter från upprättad rivningsplan (se avsnitt Rivningsanmälan och

rivningsplan ).

Krossning och behandling
Med ledning av ovan beskrivna dokument med varudeklaration av mottaget

material beslutas om vidare behandling och förädling. Relevanta frågor kan bland

annat vara:

0 vilken kvalitetsklass tillhör materialet?

0 vad är lämpligt användningsområde?

0 kan en ytterligare rening genom olika separeringsåtgärder vara aktuell för att

höja kvalitén?

0 ingår material som bör tas omhand för separat återvinning, exempelvis

metaller?

0 skall materialet blandas med konventionell ballast eller behandlas separat?

0 skall materialet läggas i mellanlager (upplag) för vidare behandling senare?

Materialet krossas till en för den tänkta användningen lämplig kornstorlek

exempelvis till bär- och förstärkningslager enligt VÄG 94. Rester av

armeringsjärn sorteras lämpligen ut med magnetavskiljare. Partiklar av lättare
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material så som trä och papp m.m. kan frånsorteras med utrustning för vind- eller

vattensiktning.

Leverans av återvunnen ballast

Som stöd för en kvalitetssäkring av den färdiga produkten finns i bilaga 1 ett antal

förslag till produktspeciñkationer för återvunnen ballast av krossad betong
(enligt GMF:s mall). Specifikationer är framtagna för olika användning och för

olika kvalitetsklasser enligt tabellen i avsnitt Kvalitetsklasser .

Lag om skatt på avfall
Regeringen har under flera år planerat att införa en sk. deponiskatt på avfall. Av

olika anledningar har dock beslutet skjutits upp ett flertal gånger. Beslut är nu

emellertid taget och avfallsskatt skall tas ut från den 1 januari 2000. Detta innebär

konkret att ägaren till en deponi skall betala 250 kr/ton i skatt på avfall som

deponeras, vilken deponiägaren naturligtvis i sin tur debiterar kunderna. Skatten

syftar bland annat till att öka återvinning och återanvändning av betong och tegel.

Skatt skall betalas om mängden avfall, som tas emot för slutlig förvaring på en

anläggning, överstiger 50 ton per år eller om avfallet förvaras där under längre tid

än tre år. Om materialet förs ut från anläggningen under denna tid för att användas

får motsvarande avdrag göras i deklarationen.

Lagen medger undantag av deponiskatt för vissa avfallsslag som t.ex. jord,

grus, lera, bergrester från gruvindustriell verksamhet mm. [10]

Materialförsörjning/logistik
När det gäller tillvaratagande och återanvändning alternativt återvinning av

material och konstruktionselement från byggnader och anläggningar kan en klar

skiljelinje dras mellan å ena sidan demontering och återanvändning och rivning

samt återvinning å andra sidan.

Demontering och återanvändning får naturligtvis ses som den mest högvärdiga

recyclingen från ett rent kretsloppsperspektiv men det ger kanske inte alltid den

bästa ekonomiska lösningen. Ytterligare exempel är förutom återanvändning av

t.ex. badrumsporslin och köksinredning också tillvaratagande av mur- och

fasadtegel samt prefabricerade väggelement och bj älklagskonstruktioner.

Många byggnader i Sverige, som har en stomme av betong, är platsgjutna och

dessa måste slås eller klippas sönder för att möjliggöra återvinning av betong och
ingjuten armeringen. Den mest förekommande metoden för återvinning av

material i byggnader kommer därför troligen att bli genom selektiv rivning, efter

det att konstruktions- och inredningselement, som kan återanvändas, har

avlägsnats.

Selektiv rivning, upparbetning och återvinning av mineraliska rivningsmassor

kan i huvudsak ske på två sätt. Dels genom mobil krossning och förädling på

rivningsplatsen och direkt transport till mottagare, dels genom transport till en

större och permanent mottagningsstation/återvinningsanläggning för
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krossning och förädling samt transport till mottagare. Eventuellt kan detta ske
efter en viss tids mellanlagring.

Båda sätten har naturligtvis både för och nackdelar och val av metod får göras

från fall till fall efter rådande förutsättningar.

 

_----r _ __\ nanm-ana
'TB'S'IEIE ' NYW
lñlm '.'| U1 I
|_ _- -l

MONTERING 531:' LH 'BYGGle
/\m memo [7 ,.x /

T'er /
,rf-.TL :I \ I/ / /

?glutwul // /

   

'BÄR-OCH
?Öesrimma:-
LAGEK

   

Svarta pilar = Närtransport

Vita och gula pilar = Fjärrtransport

Illustration av ett tänkbart återvinningsflöa'e av betong hämtaa' från SBUF -
projekt 5044 1996 [3]. Illustrationen gora' av Bildinformation iAlvsjÖ AB.

Krossning i direkt anslutning till rivningsplatsen förutsätter att lämplig

användning finns vid rätt tidpunkt och att principen just in time kan tillämpas.

Metoden är miljövänlig med tanke på minskat transportbehov men den kan vara

olämplig eller till och med omöjlig med hänsyn till ökade buller- och

damningsproblem, i det fall rivningsplatsen ligger i tättbebyggt område.

Transport till mottagningsstation där krossning och upparbetning sker kan trots

ett ökat transportbehov många gånger vara till fördel. En mottagningsstation kan i

det här sammanhanget antingen vara en anläggning (kommunal eller privat) för
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mottagning av många typer av avfall eller en berg-/grustäkt med krossanläggning

i vilken konventionell ballast produceras för olika ändamål.

För täkterna finns vanligtvis erforderliga tillstånd liksom utrymme för

mellanlagring. Maskinella resurser såsom krossar, siktar, sorteringsñckor,

lastmaskiner mm. är förmodligen större i täkterna vilket kan bidra till en jämnare

och kanske högre kvalitet hos framtaget material. Dessutom finns möjlighet till

lagerhållning av material fram till den dag då behov och lämplig användning

finns.
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Den mest högvärdiga återvinningen av krossad betong tekniskt sett är
förmodligen som ballast i ny betong. Här ställs också de högsta kraven vad avser

materialets renhet och hållfasthet. Nackdelen är att endast den grövre delen av

materialet kan användas för detta ändamål och resterande finare kan vara svår att

finna avsättning för.

Krossad betong bör därför av praktiska skäl kanske i första hand användas som

bär- och förstärkningslager till gator, vägar alternativt gång- och cykelvägar eller

andra trafikerade ytor.

Krossad betong kan slutligen även användas för övriga markändamål, som

fyllningsmassor eller bullervallar.
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Hantering av krossad betong kontra konventionell
baHast

Rest- och rivningsbetong skall enligt EU:s regler betraktas och hanteras som

avfall. Den svenska Miljöbalken och den härtill kopplade Renhållnings-

förordningen har anpassats till EU-regler beträffande avfall och hantering av

avfall. Detta innebär att alla som yrkesmässigt hanterar bygg- och rivningsavfall,

dit betongen hör, skall anmäla sin verksamhet till Länsstyrelsen. (§35

Renhållningsförordningen)

Hantering av rest- och rivningsbetong vid krossanläggning skiljer sig av

naturliga skäl något från hantering av konventionell ballast av naturgrus eller loss-

sprängt berg. Restbetong och betong från rivet byggnadsverk kan i sin tur -

beroende på ursprung och använd rivningsteknik - också se ut på många sätt.
Teknik för hantering av överbliven betong från gjutning av t.ex. prefabricerade

Väggelement eller järnvägsslipers skiljer sig från hantering av betongmaterial från

rivet bostadshus.

I den mån detta inte är utfört tidigare krävs någon form av nedklippning av

betongen i hanterbara stycken (O,4-O,7 m). Därefter kan krossning ske i ett eller

flera steg till lämplig kornstorlek. I samband med krossningen sker erforderlig

avskiljning av icke önskvärda beståndsdelar. Bitar av armeringsjärn och annat

magnetiskt material tas lämpligen bort genom s.k. magnetavskiljning. Lätta

material som trä, papp, plast, lättbetong m.m. kan frånsorteras genom Vindsiktning

eller genom att låta materialet passera ett vattenbad. Sådan efterbearbetning är

emellertid en förhållandevis dyr och komplicerad process. Därför rekommenderas

att resurser istället satsas på att öka graden av selektiv rivning, så att de olika

materialslagen redan från början i förädlingsprocessen hålls så rena som
m0Jligt.
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Större mobilt krossverk med magnetseparator och vindseparator. Krossntng vid
stationär avfallsanläggntng. (Foto VTI)
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Mindre mbit med ;ngnetsepáraton nånpag
i bergtäkt. (Foto Raul Grönholm, SYSA V)

På grund av betongens annorlunda mekaniska egenskaper i förhållande till

grus- eller bergmaterial kan det finnas skäl att överväga möjligheten att ändra

inställningar i krossverket som slaglängd och varvtal [12]. Syftet är därvid att

försöka minska utfallet av finmaterial, som annars lätt kan tendera att i sig bli en

särskild restprodukt. Ett sätt att minska andelen finmaterial vid krossning är

naturligtvis att hålla krossningsgraden låg, dvs. att sträva efter att framställa så

grova fraktioner som möjligt.

Efter krossning och om materialet skall läggas i upplag behandlas detta i stort

sett som ett konventionellt ballastmaterial. Det är värt att tänka på att packning av

den krossade betongen t.ex. genom trañkering i upplaget med lastmaskiner och

liknande så långt möjligt bör undvikas eftersom betongen binder ihop efter

packning, vilket i sin tur i någon mån försvårar senare utlastning från upplaget.
Det är också en fördel om betongen i upplag hålls konstant fuktig, eftersom detta

fördröjer den karbonatiseringsprocess som ständigt pågår och som i sin tur

inverkar menligt på den efterhärdning som eftersträvas i krossad betong efter

packning. Att hålla betongen fuktig är ett sätt att hålla den färsk . Några speciella

åtgärder i form av vattning och liknande behöver dock normalt inte tillgripas, men

betydelsen av att hålla betongen fuktig bör betonas eftersom upplagets placering,

m.m. kan spela roll i sammanhanget.

Rest- och rivningsbetong är som tidigare nämnts en vara som faller inom EU:s

avfallsbegrepp. Detta innebär att transport av krossat och förädlat betongmaterial
från krossanläggning till en plats för användning är förknippad med vissa regler

och förordningar, vilka bland annat innebär att transportören skall vara anmäld

och godkänd hos Länsstyrelsen.

Hantering av krossad betong på väg eller vid mottagningsställe behöver inte

skilja sig från hantering av grus eller bergkross. Samma utläggningsteknik och

packningsredskap kan användas. Om krossad betong används som obundet

bärlager bör dock trañkering med byggtrañk så långt möjligt undvikas.
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Eftersom krossad betong har en relativt sett hög optimal vattenhalt, ll-12%, är

vattning i samband med packning särskilt önskvärd och värdefull, och det

rekommenderas i syfte att uppnå större packningsbarhet.

 

Krossad betong kan vid utläggning på. väg normalt hanteras som konventionell
ballast av grus eller bergkross. Samma arbetsteknik och maskiner kan användas.
(Foto VTI)

Egenskaper

Tekniska

De viktigaste tekniska egenskaperna hos ett vägmaterial kan sammanfattas till tre

stycken, - styvhet, stabilitet och beständighet. I VÄG 94 kapitel 1 uttrycks

detta i följ ande text:
Vägkonstruktion... ..skall utformas och utföras så att den.... .. får

tillfredställande bäiförmåga och stabilitet under såväl byggskedet som under hela

den tekniska livslängden, så att den får tillfredställande beständighet och så att

användning av angränsande mark inte onödigtvis försvåras. Väganordning skall

utföras så att kravet på bärförmåga upij/lls under hela den avsedda tekniska

livslängden. Detta tillförsäkras genom erforderlig dimensionering samt val av

material och materialkombinationer som behåller sina egenskaper under

perioden utan att omlagras, sönderfalla eller brytas ner av klimatets och andra

miljöfaktorerspåverkan.

Kraven i VÄG 94 på material till obundna bär- och förstärkningslager baseras

på komstorleksfördelning, kulkvamsvärde, organisk halt samt för bärlagermaterial

även andel okrossat material. '
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Krossad betong har under vissa betingelser tekniska egenskaper som är lika bra

eller bättre än ett konventionellt material exempelvis krossat berg. De viktigaste

parametrarna till underlag för bedömningar av den krossade betongens tekniska

egenskaper är renheten, dvs. frånvaro av främmande material som trä, plast,

lättbetong men även tegel, och betongens hållfasthet, d.v.s. dess tryckhållfasthet

eller K-värde.

Styvhet

Ett materials styvhet kan i vägtekniskt sammanhang uttryckas som dess

elasticitetsmodul (E-modul). E-modulen beskriver materialets förmåga att bära

last utan att Jädra . Bergkross har högre E-modul än sand. Ett styvt material

med hög E-modul kan också sägas ha stor lastspridande förmåga och därmed i

högre grad kunna skydda underliggande material - t.ex. undergrunden - mot

påkänning vid belastning. Hög E-modul är positivt för vägkonstruktionens

livslängd.

En krossad betong av god kvalitet (bestående av >95% betong med

tryckhållfasthet på >25-30 MPa) har redan vid utläggningen sådan styvhet att den

väl kan jämföras med ett konventionellt material av god kvalitet till exempel

krossad vanlig svensk granit. Betongens förmåga till efterbindning ökar

dessutom styvheten med tiden.

Stabilitet

Ett materials stabilitet är dess förmåga att vid belastning motstå permanent

(kvarvarande) deformation. Ensgraderade material har sämre stabilitet än

välgraderade. Material som innehåller runda, släta korn har sämre stabilitet än

material, som består av oregelbundna kom med skrovlig yta.

Krossad betong av god kvalitet (>95% betong med tryckhållfasthet
>25 30 MPa) har vid - i vägsammanhang - normal belastning stabilitets-

egenskaper som motsvarar ett bra referensmaterial av till exempel granit. Vid

mycket höga belastningar ökar dock risken för nedkrossning i betong snabbare än

i referensmaterialet vilket kan leda till en ökad permanent deformation. Betongens

förmåga till efterbindning gör att stabiliteten ökar med tiden.

Efterbindning (härdning)

Krossad betong som har packats, har självbindande egenskaper vilka med tiden

mycket påtagligt ökar styvheten och stabiliteten i materialet. En trefaldig ökning

av styvheten inom ett halvår efter packning är inte ovanlig.
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Väg-och nanspøn- Beräknade Iagermoduler

'mmngs'mmm för förstårkningslager av bergkross respektive krossad rivningsbetong.

Provsträckor på väg 109 vid Ekeby.
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Exempel på styvhetstillväxt i krossad betongjämfört med bergkross. Mätningar
gjorda på provstra'ckor på väg 109 vid Ekeby utanför Helsingborg.

 

Hållfasthetstillväxt hos krossad betong

Väg-och transpørt- Beräknade Iagermoduler från fallviktsmätningar
'fonlmingsinstitutat
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Exempel på styvhetstillväxt i krossad betong. Mätningar från ett antal
provstra'ckor medkrossad betong iförsta'rknz'ngslagret.

Denna självbindning åstadkoms inte primärt av att oförbrukad cement

kommer i kontakt med vatten och därmed binder materialet, utan i stället som en

följd av att kalciumhydroxid bildad vid den ursprungliga hydratiseringen, frigörs

vid krossningen och ombildas till kalciumkarbonat. Enkelt uttryckt bildas i den

krossade betongen ett svagt kalkbruk.

VTI notat 67-1999 29



Förmåga till självbindning gör att krossad betong i vissa vägbyggnads-

sammanhang kan vara ett bättre val av material än bergkross eller grus. Exempel

på sådana fall är trafikerade ytor utsatta för stor trañkbelastning, bussñckor,

industriplaner, gatukorsningar m.m., där betongen med högre E-modul och

använd i överbyggnadslager kan motverka uppkomsten av spårbildning och

sprickor i beläggningen.

Det förefaller som om inget direkt samband finns mellan en betongs K-värde

och den krossade betongens E-modul på så sätt att en krossad högpresterande

betong (K60) också generellt ger högre E-modul än t.ex. en krossad husbetong

(K25).

 

   

 

.... ä..., , .-.uu-v

KrosSád betong som grävts upp ur en väg ca två år

 

åtläggning. (F0t0 31)
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Krossad betong kan, tack vare szna självbz' dana' egenskaper, vara ett bra
alternativ via' utförande av industriplaner utsatta för höga belastningar. (F0t0
VTI)

En stor del av bindningsprocessen i en krossad betong kan förklaras med

ombildning av kalciumhydroxid till kalciumkarbonat. Karbonatiserad betong

saknar alltså förmåga till efterbindning

Utomhuskonstruktioner har ofta litet karbonatiseringsdjup på grund av att

vatten i betongens porsystem hindrar inträngning av kolsyra (C02). Inomhus är

djupet större. Karbonatiseringen går dock långsamt, ca 4-6 mm på 30 år för en

inomhusbetong. Utomhusbetong utsätts inte för karbonatisering i samma

utsträckning, eftersom den alltid något fuktig och karbonatisering förutsätter
torr betong. Även krossad betong utomhus i upplag är vanligtvis konstant fuktig

och därför förhindras karbonatisering. Krossad betong som ligger i upplag

behöver alltså inte betraktas som färskvara utan tål att lagras utan att förlora

sin förmåga till efterbindning. Erfarenheter från Finland visar att krossad betong

som legat i upplag 4 år fortfarande har självbindande förmåga.

Inom ramen för en ännu ej publicerad licenciatavhandling (Mats Karlsson,

CTH) har inverkan av karbonatisering på bindningseffekten hos krossad betong

studerats i laboratorium. CBR-mätningar har utförts på prov av färsk , icke

karbonatiserad krossad betong (referens) samt krossad betong lagrad i kolsyra så

att en karbonatisering erhållits motsvarande den som kan förväntas efter viss

lagringstid. Båda varianterna har sedan provats vid olika lagringstid efter

inpackning. Resultaten från denna studie visar att hållfasthetstillväxten går

långsammare i den karbonatiserade betongen än i den icke karbonatiserade.
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Hållfasthetstillväxt i krossad betong

CBR-värden för delvis karbonatiserad samt icke
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Resultat från en studie vid CTH. Krossad betong med en viss grad av
karbonatisering binder långsammare än icke karbonatiserad. (Efter Mats
Karlsson, CTH.)

Beständighet

Ett vägmaterials beständighet kan analyseras avseende mekanisk, klimatologisk

och kemisk påverkan. Motstånd mot mekanisk och klimatologisk påverkan

undersöks med kulkvarnstestet. Frostbeständighetstest är ett klimatologiskt -

men i viss mån även ett kemiskt test - eftersom testet normalt görs i saltlösning.

Kulkvarnstest

Kulkvarnsvärde bestäms enligt FAS-metod 259 eller VVMB 610. Krav på detta

finns i VÄG 94 för material till vägöverbyggnad.
Krossad betong av god kvalitet (>95% betong med tryckhållfasthet

>25-3O MPa) uppnår normalt godkända kulkvarnsvärden för användning i

förstärkningslager (<30).

Kulkvarnstestet enligt FAS-metoden går i korthet till på så sätt att en given

mängd rensiktad fraktion 11,2-16 mm hålls i en stålcylinder tillsammans med

stålkulor och vatten. Cylindem får i liggande position rotera en viss tid och

kulkvamsvärdet för materialet utgörs av den andel av provet, uttryckt i

viktprocent, som efter behandling med vatten och malkroppar av stålkulor

passerar 2 mm sikt.

Metoden är ursprungligen framtagen för att bedöma stenmaterial till

nötningsresistenta beläggningar men den fick även entillämpning i VÄG 94 som

metod för kvalitetsbestämning av berg- och grusmaterial till obundna

överbyggnadslager.

Kulkvarnstestet kan vara vansklig att använda på alternativa material som

t.ex. krossad betong, eftersom detta material till sin kornstruktur är inhomogent

jämfört med ett konventionellt berg- eller grusmaterial.

Komen i en krossad betong kan bestå av enbart grovt ballastmaterial (sten),

enbart hårdnad cementpasta (cement + finandelen av ballasten) eller en
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kombination av dessa. Vid uttagning av analysfraktion (ca 1000 g) kan

sammansättningen av komstrukturen variera mycket mer än hos ett konventionellt

material och därmed kan spridningen i resultat förväntas bli större. Om en stor

andel av analysfraktionen består av cementpastakom blir kulkvamsvärdet

sannolikt högt men om betongen däremot består av en stor andel ren grovballast

blir kulkvamsvärdet lågt.

Fas-metoden föreskriver test av två analysprov, men mot bakgrund av

ovanstående rekommenderas att helst fyra analysprov utförs på material av

krossad betong.

F rostbeständighet

Frostbeständighet kan bestämmas med VTI Metod 1-97. Krav på frostbeständig-

het finns ej för material till obundet lager i vägöverbyggnad och därmed finns inte

heller några normerade provmetoder. Frostbeständighetstestet är liksom kul-

kvarnstestet framtaget för provning av ballast till beläggningsändamål. Metoden

föreskriver att testet skall göras i vatten med 1% saltinblandning. Provmaterialet

utsätts för upprepade frys- och töcykler och genom siktning efter testet

kontrolleras sönderfrysning hos materialet.

I figuren nedan Visas frostbeständigheten för tre prov av krossad betong.

Betongen har testats naturfuktig d.v.s. vid en vattenhalt som kan förväntas i en

vägkropp, men också vattenmättad dels i rent vatten och dels i en saltlösning (enl.

standard). Resultatet visar att frostbeständigheten hos krossad betong inte är något
problem i naturfuktigt tillstånd, vilket är det normala för obundna material i en

överbyggnad. Frostbeständighetstalet ökar emellertid kraftigt om materialet

vattendränks och i synnerhet om testet görs i saltlösning. Salt har stor inverkan

på betongens frostbeständighet. Försöken ger alltså en fingervisning om att

krossad betong bör skyddas mot inträngning av saltlösning.

Krossad betong av god kvalitet (>95% betong med tryckhållfasthet

>25-30 MPa) har låg frostbeständighet jämfört med t.ex. svenskt urberg , om

testet görs i saltlösning enligt metodbeskrivningen. Detta beror på att

cementpastan (vilken många kom i en krossad betong helt eller delvis består av)

är porös och vattensugande. Saltet ökar dessutom vatteninträngningen. Test i

vatten utan salt sänker frostbeständighetstalet avsevärt och om testet görs på

naturfuktigt material blir frostbeständighetstalet mycket lågt och visar, att i

detta tillstånd är frostbeständigheten inte något problem.
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Frostbeständighet hos krossad rivningsbetong.

Tjällyftningsegenskaper

Material av krossad betong är normalt inte tjällyftande och räknas ej som
tj älfarligt [13].

Kapillär stighöjd

Eftersom kornen i en krossad betong i viss utsträckning är porösa och kan ha en

viss kapillärt sugande förmåga, har bestämning utförts av kapillär stighöjd i s.k.

rörkapillarimeter. Kontrollmetod finns för ballastmaterial 8-32 mm (Svensk

Standard 13 21 03). Den slutliga stighöjden (hc) har härvid befunnits uppgå till

38 mm i krossad betong. (Grums, medelvärde av två bestämningar). Som

jämförelse kan nämnas motsvarande värde för granit (Steninge) är 203 mm. Det

förefaller alltså som om betongen har lägre kapillär stighöjd än vissa

bergkrossmaterial och detta kan förklaras av ytstrukturen hos komen i

analysmaterialet. Stigningen sker på komens ytor och försvåras om komen har

ojämnheter i ytan. Försöket visar att kapillär stighöjd hos krossad betong är liten

och ej bör vara något problem i en vägkonstruktion och för ändamålet lämpliga

fraktioner av krossad betong bör vara utmärkt att använda i s.k. kapillärbrytande

skikt.
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Bestämning av kapillär stighöjdpå krossad betong i rörkapillarimeter. (Foto VTI)

Vattenabsorption

Ett material med förmåga till hög vattenabsorption kan vara känsligt för

frostsprängning. (jfr frostbeständighet).

Vattenabsorption hos en krossad rivningsbetong har testats enligt metod

SSl32125 på material >4 mm. Resultatet blev 5,8 Vikt-% efter 24 timmars

vattenlagring och 7,0 vikt-% efter 13 dygn [11]. Vid ovan beskrivna test av
kapillär stigning mättes även vattenabsorptionen hos den del av analysfraktionen

som befunnits under vatten och den kunde uppmätas till 5,6% efter 2 dygns
lagring.

Vattenabsorption hos konventionellt ballastmaterials uppgår normalt till ca

0,4 vikt-% efter 24 timmars vattenlagring. [8]

Försöken visar att vattenabsorption hos krossad betong varierar starkt men att

den generellt är större än hos konventionellt ballastmaterial. Variationen beror

sannolikt på olika kvalitet (täthet) hos betongen men kanske också på olika

sammansättning hos analysfraktionen. (jfr. kulkvamsvärde)

Frågan är om krossad betong är mer känslig för frostsprängning än

konventionell ballast.

Det bör ej vara fallet så länge betongkornens hålrum inte är vattenfyllda.

Forskning och försök inom betongteknikområdet har visat att risken för

frostsprängning minskar om andelen luftporer ökar och dessa inte är helt

vattenfyllda. Då finns plats för vattnets volymökning vid frysning.
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Slutsatsen blir att vattenmättning av betong i kombination med frysning bör

undvikas och att användning av krossad betong i lägen där stark vatten-

tillströmning och höga vattennivåer kan befaras, följaktligen är olämplig.

Lakningsegenskaper och miljöpåverkan
I Sverige har traditionella ballastmaterial hittills betraktats som inerta d.v.s.

kemiskt stabila (reaktionströga) och därför har frågan om urlakning aldrig

egentligen beaktats inom anläggningsbranschen. Det finns av den anledningen

inga svenska gränsvärden för urlakning från ballastmaterial och inte heller några

svenska standardiserade testmetoder [2].

Den svenska miljölagstiftningen kan, vad avser användning av alternativa

material i gator och vägar, sägas vara objektrelaterad. Detta innebär att varje

användning av ett sådant material i princip skall bedömas efter sina unika

förutsättningar vad gäller aktuellt material samt anläggningsplatsen och

materialets påverkan på miljön. Länsstyrelsen är tillståndsgivande myndighet.

De faktorer som styr ett materials miljöpåverkan är förutom dess

sammansättning, dess lakbarhet samt utformningen och förhållandena vid den

plats där materialet används och omgivningens sårbarhet.

Vid bedömning av miljöpåverkan är det tre parametrar som tilldrar sig intresse

nämligen totalinnehåll, lakbar mängd(tillgänglighet) samt lakningshastighet.

Totalinnehåll -- som beskriver materialets totala innehåll av olika ämnen -

styrs naturligtvis av dess sammansättning. Lakbar mängd -- hur stor del av

totalinnehållet som inom överskådlig tid kommer att laka ur - och

lakningshastighet -- hur snabbt lakningen kan förväntas ske vid olika

vattengenomströmning - är dessutom beroende av bland annat kornfördelning,

mängd vätska per tidsenhet som passerar genom materialet och lakvattnets

surhetsgrad. Härav följer att endast bestämning av totalinnehåll inte räcker för att

karaktärisera ett materials miljöpåverkan vid ett visst användningssätt.

Miljöpåverkan av krossad betong kan naturligtvis variera och kanske främst

beroende på om det är fråga om restbetong eller rivningsbetong. Restbetong

förväntas normalt inte innehålla andra ämnen och föreningar än de som kommer

från ballasten respektive cement.

För rivningsbetong kan bilden bli något mer komplicerad eftersom denna -

förutom de ämnen som finns i själva betongen- också kan innehålla:

0 PCB från t.ex. fogmassor,

CFC från t.ex. skumplast,

bly från rörskarvar,

kvicksilver från kontakter och liknande i el-installationer,

koppar från el-ledningar och rör,

olja och PAH, spill från maskiner fordon och liknande.

mfl.

  

Betydelsen av selektiv rivning och behandling av olika material var för sig kan

inte nog poängteras främst av miljöskäl men också av tekniska skäl.

36 VTI notat 67-1999



Cement (kalciumhydroxid) innehåller ämnen som kadmium, bly och
framförallt krom, varför höga totalhalter av dessa ämnen nästan alltid kan

detekteras vid lakningsförsök på betong.
Eftersom det saknas svenska gränsvärden för tillåtna lakningsmängder och

reell bedömning av ett materials farlighet för miljön har man hittills ibland

hänvisat till och jämfört med Naturvårdsverkets krav och regler beträffande

bakgrundshalter i svenska ytvattendrag eller förorenad jord.

Svenska gränsvärden kan dock komma i en snar framtid inom ramen för arbetet

med införande av sk. miljökvalitetsnormer. Miljökvalitetsnormer, enligt 5 kap.

Miljöbalken, skall ange de föroreningsnivåer eller stömingsnivåer som människor

kan utsättas för utan fara för olägenheter av betydelse eller som miljön eller

naturen kan belastas med utan påtagliga olägenheter. Myndigheter och kommuner

skall säkerställa att miljökvalitetsnormer uppfylls när de prövar tillstånd och ger

godkännanden. Tillstånd får inte meddelas till en verksamhet, som medverkar till

att en miljökvalitetsnorm överträds.

I Finland har förslag till gränsvärden tagits fram för några i betong vanligt

förekommande ämnen

Föreslagna Finska gränsvärden för lakade mängder från rivningsavfall via' L/S
10. (estmetoa' CENprEN 12457).

         

Amne Gränsvärde

(mg/kg)
Svaveloxid 804 750

Kadmium Cd 0,02

Krom Cr 0,5

Koppar Cu 0,5

Bly Pb 1 ,0

 

Gränsvärden för ämnen som PCB, PAH och fenoler i förorenad jord har

bestämts av finska Naturvårdsverket enligt följande tabell:

  

Fenoler PAH PCB

(mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)
Inga restriktioner för användning 10 20 0,05

  

Begränsad användning 40 200 0,5

(Tex. ej i bostadsområden)

    

Lämpligt antal prov för lakningstest kan naturligtvis variera beroende på

materialets ursprung. Ett större entreprenadföretag i Finland, som driver ett 15-tal
mottagningsstationer för byggavfall, har på eget initiativ beslutat att ett prov i

intervallet 2500-5000 ton skall kunna redovisas och därefter tas ett nytt prov för

varje 5000 ton producerat material.
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Bilaga 1

Sida 1 (7)

BRANSCHSTANDARD FÖR ÄTERVUNNEN BALLAST AV BETONG

Produkt Bärlager 0-32 (45) av krossad betong. Kvalitetsklass 1.

Natur/Krossat Krossat

Användningsområde Ballast för obundna Överbyggnadslager

MATERIALEGENSKAPER

Kornfördelning( prov uttas 1 gång per 5000 ton producerat material)
Kornfördelningen skall uppfylla kraven enligt nedanstående tabell

 

Sikt mm 0,075 0,25 1 4 16 31,5 45 63

Max % 6 12 25 45 79

Min % 3 6 13 25 56 75 90 98

 

Bestäms enl. provningsmetod VVMB 19

Hållfasthet
cylinderhållfasthet på utborrade kärnor
Större än eller lika med 50 MPa.

Bestäms enligt SS 13 72 30, utgåva 1.

alternativt uppgift om K-värde från bygghandlingar

Större än eller lika med K 40.1

Kulkvarnsvärde (prov uttas 1 gång per rivningsobjekt eller för varje 5000 ton)
Får inte Överstiga 302

Bestäms enligt VVMB 610.

Renhet (prov uttas 1 gång per rivningsobjekt eller för varje 5000 ton)
Andelen annat material än betong (ballast och cementpasta) bestäms på krossat material > 4 mm gm. sortering och

Vägning.3

Total andel får ej Överskrida 0 %.

Andelen annat mineraliskt material med densitet > 1.6 t/m3 får ej Överskrida 0 %.

Andelen annat mineraliskt material med densitet < 1.6 t/m3 får ej Överskrida 0 %.

Andelen Övrigt (trä, plast, papper, bitumen m.m.) får ej överskrida 0%

 

1 Enl. BBK 94 skall en färsk K 40 ha en tryckhållfasthet på 28,5 MPa. En korrektionsfaktor 0.85 beaktar

långtidseffekter.

2 Bärlager i kvalitetsklass 1 och 2 bör ej trafikeras av byggtrañk (Väg 94 m.h.t. kulkvarnsvärde)

3 Andelen främmande material bör i första hand vara deklarerat av rivningsentreprenören.
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Bilaga 1

Sida 2 (7)

BRANSCHSTANDARD FÖR ÅTERVUNNEN BALLAST AV BETONG

Produkt Förstärkningslager 0-90 (125) av krossad betong. Kvalitetsklass 1.

Natur/Krossat Krossat

Användningsområde Ballast för obundna Överbyggnadslager

MATERIALEGENSKAPER

Kornfördelning( prov uttas 1 gång per 5000 ton producerat material)
Kornfördelningen skall uppfylla kraven enligt nedanstående tabell

 

Sikt mm 0,075 0,25 1 4 16 31,5 45 63 90 125

Max % 6 10 16 32 54 78

Min % 10 26 42 50 60 90 98

 

Bestäms enl. provningsmetod VVMB 19

Hållfasthet
cylinderhållfasthet på utborrade kärnor
Större än eller lika med 50 MPa.

Bestäms enligt SS 13 72 30, utgåva 1.

alternativt uppgift om K-värde från bygghandlingar

Större än eller lika med K 40.4

Kulkvarnsvärde (prov uttas 1 gång per rivningsobjekt eller för varje 5000 ton)
Får inte Överstiga 305

Bestäms enligt VVMB 610.

Renhet (prov uttas 1 gång per rivningsobjekt eller för varje 5000 ton)
Andelen annat material än betong (ballast och cementpasta) bestäms på krossat material > 4 mm gm. sortering och

Vägning.6

Total andel får ej överskrida 0 %.

Andelen annat mineraliskt material med densitet > 1.6 t/m3 får ej Överskrida 0 %.

Andelen annat mineraliskt material med densitet < 16 t/m3 får ej Överskrida 0 %.

Andelen Övrigt (trä, plast, papper, bitumen mm.) får ej Överskrida 0%

 

4 Enl. BBK 94 skall en färsk K 40 ha en tryckhållfasthet på 28,5 MPa. En korrektionsfaktor 0.85 beaktar

långtidseffekter..

5 Bärlager i kvalitetsklass 1 och 2 bör ej trafikeras av byggtrafik (Väg 94 m.h.t. kulkvarnsvärde)

6 Andelen främmande material bör i första hand vara deklarerat av rivningsentreprenören.
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Bilaga 1

Sida 3 (7)

BRANSCHSTANDARD FÖR ÅTERVUNNEN BALLAST AV BETONG

Produkt Bärlager 0-32 (45) av krossad betong. Kvalitetsklass 2.

Natur/Krossat Krossat

Användningsområde Ballast för obundna överbyggnadslager.

MATERIALEGENSKAPER

Kornfördelning( prov uttas 1 gång per 5000 ton producerat material)
Kornfördelningen skall uppfylla kraven enligt nedanstående tabell

 

Sikt mm 0,075 0,25 1 4 16 31,5 45 63

Max % 6 12 25 45 79

Min % 3 6 13 25 56 75 90 98

 

Bestäms enl. provningsmetod VVMB 19

Hållfasthet
cylinderhållfasthet på utborrade kärnor
Större än eller lika med 30 MPa.

Bestäms enligt SS 13 72 30, utgåva 1.

alternativt uppgift om K-värde från bygghandlingar

Större än eller lika med K 25.7

Kulkvarnsvärde (prov uttas 1 gång per rivningsobjekt eller för varje 5000 ton)
Får inte Överstiga 308

Bestäms enligt VVMB 610.

Renhet (prov uttas 1 gång per rivningsobjekt eller för varje 5000 ton)
Andelen annat material än betong (ballast och cementpasta) bestäms på krossat material > 4 mm gm. sortering och

Vägning.9

Total andel får ej Överskrida 5 vikt-%.

Andelen annat mineraliskt material med densitet > 1.6 t/m3 får ej Överskrida 5 %.

Andelen annat mineraliskt material med densitet < 1.6 t/m3 får ej Överskrida 1 %.

Andelen Övrigt (trä, plast, papper, bitumen m.m.) får ej Överskrida 0,5%

 

7 Enl. BBK 94 skall en färsk K 25 ha en tryckhållfasthet på 18 MPa. En korrektionsfaktor 0.85 beaktar

långtidseffekter.

8 Bärlager i kvalitetsklass 1 och 2 bör ej trafikeras av byggtrafik (Väg 94 m.h.t. kulkvarnsvärde)

9 Andelen främmande material bör i första hand vara deklarerat av rivningsentreprenören.
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Bilaga 1

Sida 4 (7)

BRANSCHSTANDARD FÖR ÅTERVUNNEN BALLAST AV BETONG

Produkt Förstärkningslager 0-90 (125) av krossad betong. Kvalitetsklass 2.

Natur/Krossat ' Krossat

Användningsområde Ballast för obundna överbyggnadslager

MATERIALEGENSKAPER

Kornfördelning( prov uttas 1 gång per 5000 ton producerat material)
Kornfördelningen skall uppfylla kraven enligt nedanstående tabell

  

Sikt mm 0,075 0,25 1 4 16 31,5 45 63 90 125

Max % 6 10 16 32 54 78

Min % 10 26 42 50 60 90 98

 

Bestäms enl. provningsmetod VVMB 19

Hållfasthet
cylinderhållfasthet på utborrade kärnor

Större än eller lika med 30 MPa.

Bestäms enligt SS 13 72 30, utgåva 1.

alternativt uppgift om K-värde från bygghandlingar
Större än eller lika med K 25.10

Kulkvarnsvärde (prov uttas 1 gång per rivningsobjekt eller för varje 5000 ton)
Får inte överstiga 3011

Bestäms enligt VVMB 610.

Renhet (prov uttas 1 gång per rivningsobjekt eller för varje 5000 ton)
Andelen annat material än betong(ballast och cementpasta) bestäms på krossat material > 4 mm gm. sortering och
Vägning.12

Total andel får ej överskrida 5vikt-%.

Andelen annat mineraliskt material med densitet > 1.6 t/m3 får ej överskrida 5 %.

Andelen annat mineraliskt material med densitet < 1.6 t/m3 får ej överskrida 1 %.

Andelen övrigt (trä, plast, papper, bitumen mm.) får ej överskrida 0,5%

 

10 Enl. BBK 94 skall en färsk K 25 ha en tryckhållfasthet på 18 MPa. En korrektionsfaktor 0.85 beaktar
långtidseffekter. .

11 Bärlager i kvalitetsklass 1 och 2 bör ej trafikeras av byggtrafik (Väg 94 m.h.t. kulkvarnsvärde)

12 Andelen främmande material bör i första hand vara deklarerat av rivningsentreprenören.
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Bilaga 1

Sida 5 (7)

BRANSCHSTANDARD FÖR ÄTERVUNNEN BALLAST AV BETONG

Produkt Bärlager 0-32 (45) av krossad betong. Kvalitetsklass 3.

Natur/Krossat Krossat

Användningsområde Ballast för obundna överbyggnadslager där VÄG 94 ej tillämpas
ex. gång- och cykelvägar.

MATERIALEGENSKAPER

Kornfördelning( prov uttas 1 gång per 5000 ton producerat material)
Kornfördelningen skall uppfylla kraven enligt nedanstående tabell

 

Sikt mm 0,075 0,25 1 4 16 31,5 45 63

Max % 6 12 25 45 79

Min % 3 6 13 25 56 75 90 98

 

Bestäms enl. provningsmetod VVMB 19

Hållfasthet
cylinderhållfasthet på utborrade kärnor

Större än eller lika med 15 MPa.

Bestäms enligt SS 13 72 30, utgåva 1.

alternativt uppgift om K-värde från bygghandlingar
Större än eller lika med K 12.13

Kulkvarnsvärde (prov uttas 1 gång per rivningsobjekt eller för varje 5000 ton)
Inget krav14

Bestäms enligt VVMB 610.

Renhet (prov uttas 1 gång per rivningsobjekt eller för varje 5000 ton)
Andelen annat material än betong(ballast och cementpasta) bestäms på krossat material > 4 mm gm. sortering och

Vägning.15

Total andel får ej överskrida 20 vikt-%.

Andelen annat mineraliskt material med densitet > 1.6 t/m3 får ej överskrida 20 0/0.

Andelen annat mineraliskt material med densitet < 1.6 t/m3 får ej överskrida 5 %.

Andelen övrigt (trä, plast, papper, bitumen mm.) får ej överskrida 2 %

 

13 Enl. BBK 94 skall en färsk K 12 ha en tryckhållfasthet på 8,5 MPa. En korrektionsfaktor 0.85 beaktar

långtidseffekter.

14 Bärlager i kvalitetsklass 1 och 2 bör ej trafikeras av byggtrafik (Väg 94 m.h.t. kulkvarnsvärde)

15 Andelen främmande material bör i första hand vara deklarerat av rivningsentreprenören.
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Bilaga 1

Sida 6 (7)

BRANSCHSTANDARD FÖR ÅTERVUNNEN BALLAST AV BETONG

Produkt Förstärkningslager 0-90 (125) av krossad betong. Kvalitetsklass 3.

Natur/Krossat Krossat

Användningsområde Ballast för obundna Överbyggnadslager där VÄG 94 ej tillämpas,
eX- gång- och cykelvägar

MATERIALEGENSKAPER

Kornfördelning( prov uttas 1 gång per 5000 ton producerat material)
Kornfördelningen skall uppfylla kraven enligt nedanstående tabell

 

Sikt mm 0,075 0,25 1 4 16 31,5 45 63 90 125

Max % 6 10 16 32 54 78

Min % 10 26 42 50 60 90 98

 

Bestäms enl. provningsmetod VVMB 19

Hållfasthet
cylinderhållfasthet på utborrade kärnor

Större än eller lika med 15 MPa.

Bestäms enligt SS 13 72 30, utgåva 1.

alternativt uppgift om K-värde från bygghandlingar

Större än eller lika med K 1216

Kulkvarnsvärde
Inget krav

Bestäms enligt VVMB 610.

Renhet (prov uttas 1 gång per rivningsobjekt eller för varje 5000 ton)
Andelen annat material än betong (ballast och cementpasta) bestäms på krossat material > 4 mm gm. sortering och

Vägning.17

Total andel får ej Överskrida vikt-20 %.

Andelen annat mineraliskt material med densitet > 1.6 t/m3 får ej Överskrida 20 0/0.

Andelen annat mineraliskt material med densitet < 1.6 t/m3 får ej överskrida 5 %.

Andelen Övrigt (trä, plast, papper, bitumen m.m.) får ej Överskrida 2 %

 

16 Enl. BBK 94 skall en färsk K 12 ha en tryckhållfasthet på 8,5 MPa. En korrektionsfaktor 0.85 beaktar

långtidseffekter.

17 Andelen främmande material bör i första hand vara deklarerat av rivningsentreprenören.
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Bilaga 1

Sida 7 (7)

BRANSCHSTANDARD FÖR ÄTERVUNNEN BALLAST AV BETONG

Produkt Fyllningsmassor av krossad betong. Kvalitetsklass 4.

Natur/Krossat Krossat

Användningsområde Allmänna fyllnadsändamål, terrängmodellering, bullervallar m.m.

MATERIALEGENSKAPER

Kornfördelning
Kornfördelningen skall uppfylla kraven enligt nedanstående tabell

 

inga krav

 

Bestäms enl. provningsmetod VVMB 19

Hållfasthet
cylinderhållfasthet på utborrade kärnor
Inga krav

Bestäms enligt SS 13 72 30, utgåva 1.

alternativt uppgift om K-värde från bygghandlingar

Inga krav.

Kulkvarnsvärde
Inget krav

Bestäms enligt VVMB 610.

Renhet (prov uttas 1 gång per rivningsobjekt eller för varje 5000 ton)
Andelen annat material än betong (ballast och cementpasta) bestäms på krossat material > 4 mm gm. sortering och

Vägning.18

Total andel får ej överskrida 50 vikt-%.

Andelen annat mineraliskt material med densitet > 1.6 t/m3 får ej överskrida 50 %.

Andelen annat mineraliskt material med densitet < 1.6 t/m3 får ej överskrida 50 %.

Andelen övrigt (trä, plast, papper, bitumen mm.) får ej överskrida 10 %

 

18 Andelen främmande material bör i första hand vara deklarerat av rivningsentreprenören.
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