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Före detta bostadshus i Boden betongen har

använts i vägbyggnad.

Foto Norrbild/Stig Eidegren

Att använda krossad rivnings

betong sombärlager och förstärk-

ningslager i gator och vägar är

en intressant möjlighet. Såväl

Iaboratorieundersökningar som

fullskaleprov påvisar goda resultat.

text Krister Ydrevik,

Väg- och transportforskningsinstitutet

 

 
Krossgrus av betong

BEGREPP SOM ÅTERANVÄNDNING och återvin-

ning förekommer idag inom snart sagt alla

områden av samhällsdebatten. En allmänt

ökad insikt om miljöfrågor, nationellt och in

ternationellt, har lett till politiska beslut för

att driva utvecklingen i Sverige mot ett krets-

loppssamhälle där resurser som tas ur natu

ren skall återanvändas eller återvinnas så långt

det går.

Byggbranschens eget kretsloppsråd satte

1996 upp målet att till år 2 000 halvera depo

nimängden från branschens verksamhet.

Detta gäller avfall från såväl byggande som

rivning. Den största mängden av det som idag

blir bygg och rivningsavfall utgörs av mine

raliska massor av betong, tegel och lättbetong.

Om deponimängderna skall kunna halveras

krävs ökad återvinning, särskilt av betong.

Krossad betong kan användas exempelvis

som ballast i ny betong, som bär och förstärk

ningslager i Vägar och gator samt som fyll

nadsmaterial i olika sammanhang.

Att återvinna betong är en relativt ny före

teelse i Sverige. Utomlands har dock betong

återvinning förekommit sedan 1940 talet. Fö

regångsländer vad beträffar återvinning av

bygg och anläggningsmaterial är t ex Dan

mark och Nederländerna, länder som till ytan

Cementa 14998 I 9



 . . ::. *;

Krossning av rivningsbetong i mobilt krossverk.

 

    

Att återvinna betong ar en relativt ny företeelse i Svene.
Utomlands bar betongåtervinning förekommit lane

är små och har ont om mark för deponier samt

har brist på bra berg och grusmaterial.

Intresset för återvinning är stort i vårt

land. På flera platser har krossad betong an

vänts som ballastmaterial i till exempel par

keringsytor. Ändå finns visst motstånd mot

att använda krossmaterialet. Lokala krossent

reprenörer har krossad rivningsbetong i upp

lag, men märker svårigheter att finna avsätt

ning för produkten. Kunskap, och framför

allt erfarenhet av materialets möjligheter, sak

nas ännu i stor utsträckning hos både bestäl

lare och entreprenörer. För att verksamheten

ska ta fart behövs exempel på projekt där

krossad betong har använts med framgång.

Krossad betong provad i vägbyggen

För att öka kunskaperna om krossad betong

och dess vägtekniska egenskaper pågår för

närvarande flera projekt både i fält och labora

torium. SYSAV (Sydvästra Skånes Avfallsaktie

bolag) driver på uppdrag av Boverket ett full

skaleprojekt där krossad betong ersätter krossat

berg i vägkonstruktioner. Provsträckor har ut

förts utanför Helsingborg och utanför Luleå.

Dessa sträckor kommer att följas genom upp

repade mätningar av bärighet och jämnhet.

Om några år vet vi hur väl betongen klarat kli *

mat och trafiklaster i jämförelse med konven

tionellt vägbyggnadsmaterial av krossat berg.

Ett projekt för att ta fram en skrift med råd

och anvisningar till beställare och entre
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prenörer för återvinning av krossad rivnings

betong startar nu inom VTI (Väg och trans

portforskningsinstitutet). Projektet är initie

rat av Grus och Makadamföreningen, och

beräknas ta tre år i anspråk.

Redan tidigare har vi vid VTI provat en

mängd varianter av krossad betong i laborato

rium genom så kallade dynamiska treaXial

försök. Detta test ger svar på frågor om mate

rialets vägtekniska egenskaper vid upprepad

vertikal belastning, liknande den som uppstår

i en vägkropp vid trafikering. Resultaten jäm

förs med motsvarande provresultat från kon

ventionella vägbyggmaterial.

Proverna vid VTI har visat att material av

lerossaa' betong i a e flesta fall har haft styv/tets

oeli stabilitetsegens/eaper som val lean mata sig

mea konventionella material. Detta gäller be

tong med tryckhållfasthet högre än 10 MPa.

Ett av de krav på material för bär och

förstärkningslager som finns inskrivet i VÄG94

är det så kallade kulkvarnsvärdet. Just detta

krav har den krossade betongen haft svårt att

motsvara. Kulkvarnstestets relevans när det

gäller obundna vägmaterial har dock ifråga

satts, och det kan bli aktuellt att ändra kraven

åtminstone beträffande material till förstärk

ningslager.

Erfarenheter såväl från Sverige som från

andra länder visar att den krossade betongen

efter utläggning och packning genomgår en

bindningsprocess, vilken gör att styvheten (E

modulen) i lagret ökar med tiden. I gynnsam

ma fall kan styvheten trefaldigas.

Parallellt med studierna av de vägtekniska

egenskaperna pågår också försök både i fält

och i laboratorium där man studerar miljöpå

verkan av användningen av krossad betong.

Bland annat studeras urlakningen av tung

metaller. Det är viktigt att tänka på att också

från naturmaterial sker urlakning av bland

annat tungmetaller, och att det som är intres

sant är förändringen genom användning av

ett återvunnet material istället för grus.

För närvarande är lönsamheten vid åter

vinning av betong dålig i vårt land. Kostna

den för rivning och krossning av gammal be

tong överstiger kostnaden för inköp av nytt

ballastmaterial av krossat berg. I återvin

ningsprojekt måste dock lönsamheten ses ur

två perspektiv: dels den ekonomiska lönsam

heten för det enskilda projektet, dels vinsten

för samhället i stort. Kretsloppstänkande i

form av hushållning med naturresurser,

minskning av transportarbete och avfallsmi

nimering är positiva värden som måste inräk

nas i sådana lönsamhetskalkyler. Samhällets

krav på ökad återvinning i framtiden visar sig

bland annat genom införande av avfallsskatt

på 2 50 kr/ton. Detta är en åtgärd som kom

mer att ge krossad betong möjlighet att pris

mässigt konkurrera med jungfruligt ballast

material.
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