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Hållfasthetstillväxt hos ballast av krossad betong 
Erfarenheter av laboratorie- och provvägsförsök. 
av Krister Ydrevik 
Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI 
581 95  Linköping 
 
 
 
Bakgrund 
Svenska och utländska studier har visat att en krossad betong med god kvalitet 
har lika bra och ofta bättre mekaniska egenskaper (styvhet och stabilitet) än 
motsvarande konventionellt material t.ex. 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 trafikbelastning 
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 kulkvarnsvärdet lika väl som sammansättningen av de i analysmaterialet 
ingående aggregaten. Metoden för att bestämma kulkvarnsvärdet är svår att 
tillämpa på inhomogena material som t.ex. krossad betong. 

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: 
• ballast i ny betong 
• obundet bär- och förstärkningslager 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. 
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Syfte 
Syftet med detta VTI-notat är att redovisa svenska erfarenheter av 
självbindande egenskaper hos ballast av krossad betong samt hur dessa 
utvecklas med tiden och påverkas av betongens renhet. 

 
 

Metod 
Redovisningen bygger på resultat från laboratorie- samt fältundersökningar av 
styvhetstillväxt hos ballast av krossad betong. Underlaget utgörs av dels 
treaxialförsök i laboratorium och dels upprepade fallviktsmätningar från olika 
provvägsförsök 

 
 

Mekaniska egenskaper hos krossad betong 
Styvhet 
Ett materials styvhet kan utryckas som dess E-modul (elasticitetsmodul), ett mått 
på materialets motstånd mot elastisk (återgående) deformation vid belastning. Ett 
vägmaterialets E-modul är en viktig parameter vid dimensioneringsberäkningar av 
vägkonstruktioner. I VÄG 94 åskådliggörs detta i kapitel 3 avsnitt 3.4 samt 
bilaga 1. 

E-modulen hos ett material kan bestämmas i laboratorium t.ex. genom 
dynamiska treaxialförsök och i fält genom t.ex. fallviktsmätning. 

Svenska och utländska erfarenheter har visat att krossad betong av god kvalitet 
många gånger har en lika hög och till och med högre E-modul än motsvarande 
material av exempelvis krossad granit. E-modulen hos krossad betong ökar 
dessutom med tiden genom efterhärdning. 

 
 

Laboratorieförsök 
Dynamiska treaxialförsök 
I figur 1 illustreras resultat från dynamiska treaxialförsök utförda på prov av 
krossad betong där materialens E-modul redovisas som funktion av 
spänningsnivå. I diagrammet visas också motsvarande kurva för en krossad granit. 
Samtliga material av krossad betong har använts vid olika provvägsförsök i 
Sverige. Proverna är ej lagrade utan har testats ett dygn efter inpackning. 

Som framgår har ballast av krossad betong ofta högre E-modul vid �normala� 
spänningsnivåer än bergkross av god kvalitet. Normala spänningsnivåer i 
vägsammanhang för obundna lager kan vara upp till ca 1200 kPa vid trafik under 
byggskedet och betydligt lägre, ca 400�600 kPa, efter det att asfaltbundna lager 
lagts på. 

 
En intressant och värdefull egenskap hos ballast av krossad betong är dess 

förmåga till efterbindning och hårdnande. Denna egenskap har kunnat påvisas 
vid flera oberoende undersökningar och innebär att E-modulen ökar med tiden 
ganska markant. I figur 2 redovisas resultat av ett lagringsförsök vid VTI på en 
krossad betong. Som framgår ökade E-modulen från ca 350 MPa till drygt 
500 MPa på ett år. 
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E-modul hos ballast av krossad betong
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Figur 1 E-modul för några olika prov av ”färsk” krossad betong bestämd 

genom dynamiska treaxialförsök på laboratorium. Referensmaterial 
av krossad granit. 

 
 

Hållfasthetstillväxt i krossad betong
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Figur 2 E-modul hos krossad betong som funktion av lagringstid. 
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Fältförsök 
Fallviktsmätningar 
För att bestämma ett materials styvhet (E-modul) i fält kan s.k. bakåträkning från 
fallviktsmätningar utnyttjas. I figur 3 redovisas beräknade lagermoduler från ett 
flertal provsträckor där krossad betong använts i obundna lager, företrädesvis i 
förstärkningslagret. Fallviktsmätningarna har upprepats vi olika tidpunkter efter 
vägens färdigställande och resultaten visar på en kraftig hållfasthetstillväxt i 
betongen.  

 
 

Hållfasthetstillväxt hos krossad betong

y = 448.48x0.2255

R2 = 0.9546

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Ålder efter utläggning (månader)

La
ge

rm
od

ul
, E

-m
od

ul
 (M

Pa
)

Beräknade lagermoduler från fallviktsmätningar

 
Figur 3 Lagermoduler för krossad betong beräknade från fallviktsmätningar 

på ett antal provvägar. 
 
Som jämförelse visas i figur 4 utvecklingen av beräknade lagermoduler för ett 

konventionellt förstärkningslager tillsammans med förstärkningslager av krossad 
betong. Mätningarna är från provvägen vid Ekeby (se avs. Provvägar�) 
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Beräknade lagermoduler
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Figur 4 Utveckling av E-modulen hos krossad betong resp. krossat berg. 

Material från väg 109 vid EKEBY. 
 
Som framgår är styvheten omedelbart efter utläggning och packning lika för de 

båda materialen. Med tiden sker en viss förstyvning i bergkrossmaterialet, 
sannolikt på grund av efterpackning och konsolidering, medan i detta fall för den 
krossade betongen en trefaldig ökning av E-modulen uppnås efter tre månader och 
E-modulen därefter fortsätter att öka. 

 
 

Stabilitet 
Med stabilitet avses här ett obundet materials förmåga att motstå permanent 
deformation vid belastning, enstaka eller upprepad. Någon storhet (enhet) för ett 
materials stabilitet motsvarande E-modul för styvhet, finns inte utan stabilitet är 
här beskrivet som uppnådd permanent deformation efter visst antal dynamiska 
belastningar. 

 
 

Försök på laboratorium 
Dynamiska treaxialförsök 
Dynamiska treaxialförsök på prover av krossad betong har visat att den 
permanenta deformationen minskar med tiden eller annorlunda uttryckt − 
stabiliteten ökar. I figur 5 visas resultat från test på rivningsbetong från Grums där 
prover testats vid olika ålder efter packning. Resultaten pekar på en ökad stabilitet 
med stigande ålder även om resultaten är något varierande fram till ca 50 dygns 
ålder. 
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Permanent deformation hos krossad betong
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Resultat från treaxialförsök*

*Deformation vid belastning 1000/120 kPa  
Figur 5: Permanent deformation (stabilitet) som funktion av ålder efter 

packning 
 
 

Fältförsök 
PRIMAL-mätningar 
Permanent deformation i vägar orsakad av trafikbelastning uppträder som spår i 
vägbanan. Ett sätt att kontrollera om någon permanent deformation har orsakats 
av trafiken är följaktligen att mäta spårdjup i vägbanan. Spårdjup kan t. ex. mätas 
med laserprofilometer PRIMAL. 

Hittills utförda mätningar av spårtillväxt på provsträckor med krossad betong 
och tillhörande referenssträckor av bergkrossmaterial visar att spårtillväxten hos 
krossad betong blivit lika låg eller lägre som hos bergkrossmaterial, vilket tolkas 
som att betongen har lika hög eller högre stabilitet som referensmaterialet. 

 
 

Renhetens inverkan på mekaniska egenskaper 
Laboratorieförsök har visat att renheten hos betongen, dvs. förekomst av annat än 
betong i materialet, så som tegel, lättbetong, trä, papp m.m. starkt påverkar de 
mekaniska egenskaperna. En hög grad av renhet förbättrar egenskaperna. 

 
Styvhet 
Redan en låg inblandning av tegel och framförallt lättbetong inverkar negativt på 
styvheten hos en krossad rivningsbetong. I figur 6 visas resultatet av dynamiska 
treaxialförsök utförda på prov med olika inblandning av tegel respektive 
lättbetong. Proverna har före testet lagrats i två månader för att ge betongen 
möjlighet till efterhärdning. Som framgår har redan så låga inblandningar som 
5 vikt-% givit klart mätbar negativ effekt på styvheten. Som väntat innebär 
förekomst av lättbetong en större negativ effekt än förekomst av tegel. 
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Renhetens inverkan på E-modulen hos krossad betong
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Figur 6 Renhetens inverkan på styvheten hos krossad betong. 

 
 

Stabilitet 
Inverkan av tegel och lättbetong på stabiliteten illustreras i figur 7. Även här kan 
en klart negativ inverkan noteras redan vid låga inblandningar, och inverkan av 
lättbetong är större än inverkan av tegel. 

 
Inverkan av tegel och lättbetong på stabiliteten hos krossad betong
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Figur 7 Renhetens inverkan på stabiliteten hos krossad betong. 
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Dimensionering 
VÄG 94 
Laboratorieförsök och framförallt fallviktsmätningar i fält visar att krossad betong 
har förmåga till självbindning vilket med tiden ger en markant ökad styvhet 
uttryckt som E-modul. E-modul är en viktig materialparameter vid 
dimensionering. I VÄG 94 kap 3 bilaga 1 anges elasticitetsmoduler för bundna 
och obundna lager avsedda att användas vid analytisk dimensionering som ett 
alternativ till dimensionering grundad på dimensioneringstabeller. För normenligt 
bärlager och krossat förstärkningslager används normalt en E-modul på 450 MPa. 

Som framgår av reultaten i figur 3 har krossad betong omedelbart efter 
packning och utläggning, vid s.k. bakåträkning från fallviktsmätningar, erhållit en 
E-modul på ca 200 MPa. (Observera att E-modulvärde från dimensioneringstabell 
och beräknad E-modul från fallviktsmätning inte är direkt jämförbara) Efter ca 
4-6 månader har E-modulen tredubblats till ca 600 MPa och når efter ca 2 år 
(24 mån) värden på 800�900 MPa, och i något fall t.o.m. 1000 MPa. Detta 
innebär en 4�5 dubbling jämfört med utgångsvärdet. 

Om denna styvhetsutveckling skulle översättas till �dimensioneringsmodul� i 
en tabell enligt bilaga 1, kap. 3 i VÄG 94, räcker därför inte ett enda värde för 
krossad betong utan det behövs kanske en tidsparameter och härtill kopplade E-
moduler. En direkt översättning av �fallviktsmoduler� till �dimensionerings-
moduler� för krossad betong skulle innebära 450 MPa vid utläggning, 1350 MPa 
efter tre månader och 1800�2250 MPa efter två år. Av praktiska skäl kan det dock 
vid dimensionering vara lämpligt med ett enda värde på ett materials E-modul och 
i så fall bör ett värde på 1000–1100 MPa kunna vara försvarbart med tanke på 
normala byggtider (från utläggning av förstärkningslager till färdigställande och 
trafikpåsläpp) och rimlig säkerhetsmarginal för förväntad hållfasthetsutveckling. 
En absolut förutsättning för att en hållfasthetsutveckling som ovan beskrivits skall 
kunna påräknas är att betongen är av god kvalitet, har hög renhetsgrad och minst 
klara kraven för kvalitetsklass II enligt VTI notat 67-1999,�Återvägen, Råd och 
vägledning för återvinning av krossad betong som ballast i gator och vägar�. 

 
 

Finska vägverkets anvisningar 
Finska vägverket har i sina anvisningar för krossad betong i vägar, delat in 
rivningsbetong i fyra klasser där klass ett är bäst och fyra sämst. Krav ställs på 
ursprungskvalitet och renhet och för material till klass ett och två också en viss 
tryckhållfasthet efter 28 dygns lagring hos instampade provkroppar. Tryckhåll-
fasthetskravet är till för att kontrollera att en efterhärdning i materialet verkligen 
kan förväntas. Kravet för material i klass ett är 1,2 MPa och i klass två 0,8 MPa. 
Om kraven i klass ett är uppfyllda anges en E-modul för materialet på 700 MPa 
och i klass två 500 MPa. Modulen för ett krossat friktionsmaterial (bergkross) av 
viss kornsammansättning anges till 200-280 MPa. För naturgrus anges modulen 
150–280 MPa. För utförligare information hänvisas till �Use of Reclaimed 
Concrete in Pavement Structures, Design Manual and Construction 
Specifications. Translation of Finnra´s report: Use of Reclaimed Concrete in 
Pavement Structures 2000”. Översättningen till engelska är gjord av SCC 
VIATEC. 
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Provvägar i Sverige utförda med krossad betong 
Nedan följer en förteckning över de fullskaleförsök och provvägar med krossad 
betong som VTI på ett eller annat sätt hittills har varit engagerade i. 

 
 

McDonalds, Västerås 
Objekt: tillfartsvägar samt parkeringsyta  
Plats: McDonalds restaurang i Västerås vid utfart väg 67 
Användning: bär- och förstärkningslager 600�900 mm 
Trafikerad sedan: juli 1996 
Skriftlig dokumentation: �Krossad betong som bär- och förstärkningslager i 
gatubyggnad.� Ydrevik Krister, VTI notat 54-1996. 

 
 

 
Bild 1 McDonalds hamburgerrestaurang i Västerås vid utfart väg 67 mot 

Sala. 
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Gruvön, Grums 
Objekt: tillfartsväg samt del av plan för virkesupplag  
Plats: Stora Enso massafabrik Gruvön vid GRUMS 
Användning: bär- och förstärkningslager 280 mm � 850 mm. 
Trafikerad sedan: oktober 1997 
Skriftlig dokumentation: ”Krossad betong som överbyggnadsmaterial �
fullskaleförsök.� Johansson Bo, CTH Rapport B 1998:8 

 
 

 
Bild 2 Industriplan vid Gruvöns massafabrik, Grums. 
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Ekeby  
Objekt: provsträcka ca 70 m lång 
Plats: väg 109 ca 2 km väster om EKEBY, Skåne 
Användning: förstärkningslager 765 mm 
Trafikerad sedan: september 1997 
Skriftlig dokumentation: �Betong i vägar � materialstudie.� Boverket 1999. 

 
 

 
Bild 3 Väg 109 vid Ekeby. Förstärkningslager av krossad betong. 
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Björsbyn  
Objekt: två provsträckor om 50 respektive 100 m. 
Plats: väg 597 vid BJÖRSBYN norr om Luleå. 
Användning: bärlager 150 mm respektive förstärkningslager 420 mm 
Trafikerad sedan: november 1997 
Skriftlig dokumentation: �Betong i vägar � materialstudie.� Boverket 1999. 

 
 

 
Bild 4 Väg 597 vid Björsbyn. Förstärkningslager av krossad betong. 
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Stenstorp  
Objekt: provsträcka 100 m lång 
Plats: väg 869 straxt norr om STENSTORP, Västergötland 
Användning: förstärkningslager 650 mm 
Trafikerad sedan: september 1998 
Skriftlig dokumentation: �Förstärkningslagermaterial av krossade betong-
slipers� Ydrevik K, Del 1: Byggrapport VTI notat 5-1999, Del 2: Resultatrapport 
hösten 1999 VTI notat 45-1999, Del 3 Resultatrapport hösten 2000 VTI notat 
65-2000. 

 
 

 
Bild 5 Väg 869 vid Stenstorp. 
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Törringevägen, Malmö 
Objekt: provsträcka 55 m lång 
Plats: Törringevägen, Käglinge SO om MALMÖ, Malmö kommun 
Användning: förstärkningslager 465 mm samt bär- + förstärkningslager 80mm + 
465 mm 
Trafikerad sedan: december 1998 
Skriftlig dokumentation: saknas ännu 

 
 

 
Bild 6 Törringevägen vid Käglinge. 
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Stenebyvägen, Göteborg 
 
Objekt: provsträcka 100 m lång 
Plats: Stenebyvägen, Hisingen, GÖTEBORG 
Användning: förstärkningslager 510 mm  
Trafikerad sedan: oktober 2000 
Skriftlig dokumentation: saknas ännu 

 
 

 
 
Bild 7 Stenebyvägen, Hisingen, GÖTEBORG 
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