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Sammanfattning 

 

I Sverige tillverkas betong normalt med glaciofluviala grusavlagringar(naturgrus). På senare 

år har tillgång på naturgrus blivit starkt begränsade i vissa regioner och man vill av miljöskäl 

minska förbrukningen av det som återstår. Återvinnig av material som kan ersätta detta är 

både bra av miljöaspekt samt öppnar väg för produktion av betong med nya egenskaper. 

Med lättballastbetong avses betong i vilken ballastmaterialet helt eller delvis består av någon 

typ av lättballast som har en partikeldensitet som är markant mindre än vad som är normalt 

för normala bergartsmaterial såsom granit, gnejs eller kalksten. Lättballast är porös, dvs 

innehåller hålrum, och får därför lägre hållfasthet än normalballast. I lättballastbetong 

bestämmer lättballastpartiklarna många av betongens egenskaper, såsom hållfasthet, 

elasticitetsmodul och krympning. 

Examensarbetets inledande del är en state-of-the-art rapport som omfattar tillverkning av 

lättballastbetong i allmänhet, både i färsk och hårdnade tillstånd, samt dess beståndsdelar med 

fokus på skumglas som lättballast. Arbetets följande del beskriver praktiskt laborationsarbete 

som inleds med proportionerig av betongblandningar med lättballast av skumglas. Ballasten 

förbereddes genom krossning och siktning. Betongkuber tillverkades för tryckprovning och 

för studie av betongblandningarnas struktur i hårdnat tillstånd. Resultaten visar att 

tryckhållfastheten hos lättballastbetong med skumglasballast beror på ballastens styvhet och 

att högre tryckhållfasthet än motsvarande C 28/35 inte är att förvänta för denna typ av betong. 

Slutligen ges praktiska rekommendationer för användning och tillverkning av den provade 

typen av lättballastbetong. 

 



 

 



Abstract 

 

Production of concrete in Sweden is normally based on glaciofluvial gravel storages (natural 

gravel). Since the access to natural gravel has become remarkably limited in some parts of the 

country in resent years, the environmental considerations demand a reduction in consumption 

of natural gravel. Recycled materials that can replace natural gravel are environment friendly 

and will open the way for production of a concrete with new characteristics. 

Lightweight concrete is defined as concrete whose ballast materials are totally or partially 

made of light ballast whose density is significantly less than what is normal for rock materials 

such as granite, gneiss or limeston. Light ballast is porous and therefore has lower strength 

than normal ballast. In light ballast concrete, the ballast particles play a decisive role for the 

resulting quality and characteristics of the concrete, such as strength, elasticity and shrinkage. 

The first part of this master project is a state-of-the-art report, which deals with production of 

light ballast concrete in general, both in fresh and hardened forms. It is also covers 

information about the various components of light ballast concrete, with focus on foam-glass 

as ballast. The following part presents laboratory work that first deals with the composition of 

concrete mixes containing foam-glass. The ballast was crushed and sorted prior to mixing. 

Concrete cubes were cast for the following compressive tests and for studies of the structure 

of the hardened concrete. The results show that the compressive strength of the light ballast 

concrete with foam-glass depends on the stiffness of the ballast and that higher strength than 

corresponding to C 28/35 is not to be expected in this case. Finally, practical 

recommendations for the use and manufacturing of the tested type of light ballast concrete are 

given. 

 

 

English title:    Light ballast concrete containing foam-glass 
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1. INLEDNING 

 

1.1 Bakgrund 

År 1999 beslutade riksdagen om 15 nationella miljökvalitetsmål som ska vara uppnådda år 

2020. Ett av målen syftar till att bevara naturgrusavlagringar vilka har stor betydelse för 

dricksvattenförsörjning och för natur- och kulturlandskapet, [1]. Uttaget av naturgrus ska 

nästan en halveras jämfört med dagsläget och dessutom ska andelen återanvänt material vara 

minst 15 % av den totala ballastkonsumtionen vid betongtillverkning.  

För att uppnå dessa mål krävs metoder för att till viss del kunna ersätta ballast naturgrus vi 

betongtillverkning. En ökad möjlighet att använda lättballastbetong i konstruktions-

sammanhang bidrar till att uppfylla målen. Med återvunna glasrester som ballast i betong 

finns möjligheter att spara naturgrus samtidigt som återvunnet material används i dess ställe. 

I detta arbete presenteras några inledande försök där ballasten utgörs av skumglas som är ett 

poröst material tillverkat av återvunna glasrester. Försöken är del av ett provnings- och 

forskningsprojekt som genomförts i samverkan mellan Vägverket, Hasgruppen AB och 

institutionen för Byggvetenskap vid KTH.   

1.2 Syfte och metodik 

Examensarbetet syftar till att studera skumglasets egenskaper som ballast i lättballastbetong 

lämplig för konstruktionsändamål. Den erhållna kunskapen ska fungera som underlag vid 

diskussioner och fotsatta utredningar om möjligheterna att i framtiden använda skumglas-

betong för konstruktionsändamål. 

Projektets mål är att visa vilken typ av skumglasbaserad lättballastbetong som är möjlig att 

uppnå med vanliga betongblandningsmetoder samt att redovisa praktiska erfarenheter från 

blandning och provning av betongen. 

I undersökningen tillverkas betongkuber med skumglas som lättballast i varierande fraktion 

och proportion som sedan utsätts för tryckprovning. Undersökningen inleds med en 

litteraturundersökning för att ge bakgrund och belysa möjligheterna med det studerade 
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materialet och andra typer av lättballastbetong. Provningarna utfördes i betonglaboratorierna 

hos KTH Byggvetenskap och Cement och Betonginstitutet, CBI. 
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2. LÄTTBALLASTBETONG 
 

Betong användes redan i Romarriket, då med vulkanisk aska (puzzolan) som bindemedel 

istället för cement. Inte heller lättbetong är inte ett modernt påfund utan förekom i det 

historiska Rom under benämningen "opus caementium",[2]. Pantheon i Rom har en sfärisk 

kupol med en diameter på 44 m och byggdes under Kejsar Agrippa åren 63–12 f Kr, en statisk 

utmaning även med modern teknik. Den förstördes av en brand men återuppbyggdes åren 

115–125 e Kr. Betongen har avtagande densitet uppåt. Nerifrån och uppåt är ballastmaterialet 

tegelkross, tuffstenar och fragmenterad pimpsten, [3]. En del av betongkupolen och dess 

anfang visas i Figur 2.1. Kupolen hade med dåtidens teknik varit omöjlig att uppföra med 

murade block, men genom att använda lätt ballast i dåtidens betong lyckades bygget, vilket 

står kvar än i dag. 

 

 

Figur 2.1 Betongkupolen i Pantheon, Rom. 
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Från romartiden fram till mitten av 1700–talet skedde inga stora framsteg inom murbruks- och 

betongtekniken. Transportsvårigheter med tunga råmaterial för betong var utvecklings-

hämmande. Britten John Smeatom inledde utvecklingen av ett hydrauliskt bindemedel. Under 

uppbyggnaden av Edystonefyren utanför Plymouth åren 1756–59 användes ett bruk som 

framställs av lika delar Aberthaw–kalk och puzzolan från Civita Vecchia nära Rom. Detta gav 

ett bindemedel som liknade portlandssten vad det gäller hållfasthet och beständighet. Härifrån 

kommer namnet på nutida Portlandcement, vilket är det vanligaste cementet. 

Den första cementnormen arbetades fram av en forskargrupp i Tyskland och antogs av Tyska 

cementfabrikantföreningen år 1877. På ett sammanträde vid Ingenjörsföreningen i Stockholm 

den 22 februari år 1878 diskuterades för första gången på allvar frågan “om provning av 

cement och andra byggnadsmaterial’’. Vid ett sammanträde vid Ingenjörsföreningen år 1881 

antogs ett förslag som utarbetats några år tidigare. Det växande tillämpningsområdet och 

kunskapsområdet har nödvändiggjort en uppdelning av normerna. Från slutet av 1800–talet 

har normerna omarbetats, kompletterats och förbättrats i några omgångar till de normer som 

gäller idag, [3]. 

2.1 Egenskaper 

Med lättballastbetong avses betong i vilken ballastmaterialet helt eller delvis består av någon 

typ lättballast. Med lättballast avses ballastpartiklar som har en partikeldensitet som är 

markant mindre än vad som är normalt för vanliga bergartsmaterial såsom granit, gnejs eller 

kalksten. Lättballast är porös, dvs. innehåller hålrum, och får därför lägre hållfasthet än 

normalballast. Lättballastbetongens egenvikt är ungefär halverad jämfört med normal betong 

och den låga egenvikten samt användandet av att porös ballast förändrar de fysikaliska 

egenskaperna något. Lättballastbetong hanteras, gjuts och efterbehandlas som normalbetong 

förutom att den lägre egenvikten positivt påverkar vissa arbetsavsnitt. I lättballastbetong 

bestämmer lättballastpartiklarna många av betongens egenskaper, såsom hållfasthet, 

elasticitetsmodul och krympning, [4].  

Det finns inga generella eller standardiserade definitioner för benämning av olika typer av 

lättballastbetong. En del betongtyper har fått namn efter ingående lättballastmaterial, eller 

efter ballastens varunamn, t ex Styroporbetong och Lecabetong. Några betongtyper har 

specifika varunamn, t ex 3Lbetong och X-betong. Ett sätt att tekniskt definiera typen 

4 



 

 

 

lättballastbetong är att ange dess tryckhållfasthet och densitet i uttorkat tillstånd, eventuellt 

kompletterat med lättballasttypen. Lättballastbetong kan indelas i två huvudtyper: 

• Lättballastbetong med kompakt struktur, där mellanrummen mellan de grövre kornen 

 helt utfylls av bruk. 

• Hålrumbetong, där ballastkorn hoplimmas av cementpasta, till vilken ofta sätts en 

 mindremängd finsand. 

Lättballastbetong kan också delas upp i två huvudtyper efter materialets densitets- och 

användnings område: 

• Lättballastbetong med låg densitet, mindre än 800 kg/m³, där speciellt materialets 

 värmeisoleringsegenskaper utnyttjas. Exempel är hålrumbetong för murbruk och 

 polystyrenbetong med ballast av expanderad polystyren. 

• Konstruktionslättballastbetong med densitet från 800 till ca 1800 kg/m³ och med 

 tryckhållfastheter från 10 MPa och uppåt.  

Vanligtvis ligger densiteten för konstruktionslättballastbetong mellan 1600 och 1750 kg/m³, 

med en tryckhållfasthet som motsvarar intervallet mellan klasserna C 20/30 till C 35/45. 

Betongens densitet beror på dess fuktinnehåll och på de ingående delkomponenternas densitet 

och volymandelar, [4]. 

Krympning avser de rörelser i betong som orsakas av vattengång eller vattenupptagning i den 

hårdnade betongen. Betongens krympning sker i cementpastan och det storlek styrs av 

vattencementtalet. Ballasten motverkar genom sin styvhet krympningen, [4]. En styv ballast 

ger ett stort motstånd mot krympning varför lättballastbetong generellt för en större 

krympning än motsvarande vanlig betong.  

Betongs hållfasthet beskrivs ofta med utgångspunkt från dess tryckhållfasthet som kan 

definieras som det största värdet av den nominella normalspänning som uppstår i en 

provkropp påverkad av enaxiellt tryck. Lättballastbetongens hållfasthet beror på dess densitet, 

vattencementtal, på ballastens hållfasthet och andelen sand i ballasten, [4]. Tryckhållfastheten 

bestäms ofta praktiskt genom enaxiell tryckbelastning till brott. De gjutna provkropparna har 

vanligtvis de standardiserade måtten 150×150×150 mm3, [5]. Tryckhållfastheten för betong 
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provas normalt efter 28 dygn. Även om huvuddelen av hållfasthetstillväxten då skett så 

utvecklas den dock ytterligare under mycket lång tid. Mätbar hållfasthetstillväxt sker normalt 

under 5 år eller mer. Betong har en tryckhållfasthet som vida överstiger dess draghållfasthet. 

För t ex betong med hållfasthetsklass C 25/30 är tryckhållfastheten 24 MPa och draghåll-

fastheten endast 1,7 MPa, [4]. I armerade betongkonstruktioner kombineras betong med ett 

annat material, vanligtvis armeringsstål, för att genom samverkan uppnå den draghållfasthet 

som ofta krävs i bärande betongkonstruktioner. 
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Figur 2.2 Några typer av lättballastbetong inom olika hållfasthetsintervall, [4]. 
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2.2 Ballast i betong 

Hårdnad betong är ett kompositmaterial sammansatt av ballast bestående av grus och 

stenmaterial som hålls samman av bindemedel baserat på cement och vatten. I färskt tillstånd 

ska proportionerna vara sådana att betongen kan flyta och fylla ut en form. Vid en given 

ballasttyp, med avseende på till exempel mineralogi och kornstorlek, och en given cementtyp 

varierar den färska betongens egenskaper beroende på relationen mellan volymandelarna av 

respektive material. På samma sätt förändras den färska betongens egenskaper om det finns ett 

bestämt förhållande mellan volymandelarna ballast och cement men istället variationer i 

kvaliteterna på delmaterialen.  

 

Ballstens inverkan på den färska betongens egenskaper 

Färsk betong är en partikelslurry där partiklarna utan låsning skall kunna röra sig mot 

varandra. Ballsten påverkar den färska betongens egenskaper genom göra motstånd då den 

försöker flyta ut i t ex en form. Ballastens kornstorleksfördelning har också en inverkan på 

betongens vattenbehov samt den färska betongens arbetbarhet och stabilitet. 

De egenskaper hos ballasten som påverkar den färska betongens, och indirekt den hårdnade 

betongens, egenskaper är: 

• Korngradering (siktkurva) 

• Fillerhalt 

• Slamhalt 

• Maximal kornstorlek 

• Kornform och ytbeskaffenhet. 

Ballstens gradering är betydelsefull för framställning av en stabil betongmassa med god 

arbetbarhet. En siktkurva bestäms genom siktning av torrt material på en serie standardsiktar. 

Kurvan, som visar den totala passerande mängden på varje sikt, används för att kontrollera att 

ballastens kornstorleksfördelning är lämplig för den tänkta betongen. Normalt används en 

jämn siktkurva med alla kornstorlekar men ibland används även ballast med partikelsprång 

[4], dvs. att en bestämd kornstorlek tas bort. Kornfördelning i de finare fraktionerna har större 

inverkan på den färska betongens egenskaper än kornfördelningen i större ballastpartiklar. 
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Samtidigt har den stor påverkan på betongens arbetbarhet och pumpbarhet samt 

separationsbenägenheten i den färska betongen. Finballasten (< 4 mm) har störst inverkan på 

ballastens specifika area, vilken i sin tur påverkar betongens rörlighet. Särskild ballast-

materialet som storleksmässigt ligger mellan 150 μm och 4,75 mm har stor inverkan, [18], 

medan partiklarna mindre än 150 μm är mycket viktiga för betongens stabilitet. Tidigare 

kunde betong endast innehålla en begränsad mängd av det finaste materialet men införandet 

av ytaktiva medel, så kallade superplasticerare (se avsnitt 3.1), har förändrat detta och medfört 

att mängden finmaterial kan ökas väsentligt, [6]. Variationer i ballastens gradering påverkar 

den färska betongens egenskaper och detta motverkas ibland genom att medvetet dela upp 

ballasten i olika fraktioner för att sedan sättas samman till den önskade siktkurvan. Det är 

tekniskt möjligt att uppfylla de flesta krav som ställs på siktkurvans utseende, men det är inte 

ekonomiskt lönsamt att driva uppdelning och sortering allt för långt. Förhållandet mellan den 

minsta och den största fraktion får heller inte vara för stort, då detta ökar risken för 

vattenseparation.  

Fillerhalten, det vill säga andelen ballast < 0,125 mm eller < 0,063 mm, är betydelsefull för 

det färska betongens egenskaper, särskilt dess sammanhållning, vattenseparation och lufthalt. 

Fillerhalten och dess mineralsammansättning påverkar även betongens tryckhållfasthet så att 

en ökad finmaterialhalt ger en förbättrad hållfasthet vid lägre cementhalt. Tillsats av tillverkad 

filler påverkar betongen mer än naturmaterialets sammansättning, [4]. Stora mängder mycket 

finkornigt material kan dock försämra betongens kvalitet och medföra vattenbehov som leder 

till en minskad hållfasthet, [7]. Tillgång till flytmedel (se avsnitt 3.1) gör att detta nuförtiden 

är ett mindre problem. 

En ökad största kornstorlek, dmax, medför ett minskat vattenbehov på grund av att ballastens 

yta minskar. Till en början ökar hållfastheten hos betongen vid det Med dmax och minskande 

vattenbehov ökar till en början betongens hållfasthet om cementhalten hålls konstant. 

Betongen blir dock mer inhomogen, vilket motverkar hållfasthetsvinsten och vid ett visst 

värde på dmax överväger den negativa effekten av minskat vattenbehov. När betong ska 

bearbetas är oftast små dmax att föredra då betongen blir lättare att gjuta och pumpa. detta kan 

dock medföra krympningsproblem, [4]. Stora värden på dmax används främst vid gjutning av 

mycket grova konstruktioner för att där minska cementåtgången. 

8 



 

 

 

Kornformen hos ballasten brukar beskrivas med orden rundhet, kubicitet och kantighet. 

Kubicitet är förhållandet mellan längd och bred och tjocklek, men som alternativ används ofta 

begreppen flisighet och stänglighet. Flisighet anger förhållandet mellan bred och tjocklek, det 

vill säga hur flat kornet är, medan stänglighet avser förhållandet mellan längd och bredd, eller 

tjocklek. Kantigheten hos ballasten beskriver graden av rundning på kanter och hörn, [4]. 

Kornformen påverkar arbetbarheten negativt eftersom flisiga och kantiga ballastkorn kräver 

större utrymme för att kunna rotera och röra sig iden färska betongmassan. Detta i sin tur 

kräver en ökning av vattenhalten och cementhalten, eller finmaterialet. Materialets kornform 

har alltså stor inverkan på vattenbehovet vilket i sin tur ökar krympning och påverkar 

tryckhållfastheten hos den hårdnade betongen, [7]. Krossbergmaterial är ofta mer kantiga och 

flisiga än naturballast samt har råare ytstruktur vilket medför problem med betongens 

arbetbarhet, vilket i sin tur leder till ökat vattenbehov hos den färska betongen. 

Undersökningar har visat att där viktförhållandet mellan cement ballast är lika med 1:2, kan 

inverkan av ballastens gradering och kornform försummas, [8]. 

 

Partikelfördelning i betong 

Teorin om ideal partikelfördelning bygger på att varje mellanrum mellan de större 

ballastkornen måste fyllas ut med mindre partiklar och vatten. En ideal partikelfördelning 

betyder då att partiklarnas spridning i storlek är optimerad så att de fyller ut mellanrummen 

mellan de andra partiklarna så effektivt som möjligt. För att ge god rörlighet måste dock 

partiklarna i varje storleksordning ha så mycket finmaterialmatris att röra sig i så att det inte 

blir hög friktion mellan partiklarna. En avsaknad av partiklar med en viss storlek ger en 

svacka i siktkurvan, ett så kallad partikelsprång, som kan minska detta problem, [6].  

Partikelsprång i ballasten innebär att korn mellan vissa kornstorlekar helt eller delvis saknas. 

Detta innebär att man får en finkornig matris som emellertid måste ha en sådan bärighet att 

ballasten inte sjunker till botten vid gjutningen, dvs. att ballastseparation sker. Partikel-

sprången borde ligga i fraktionerna mellan grus och de större ballastkornen och detta innebär 

att den maximala kornstorleken hos gruset ska vara mindre än den minsta kornstorleken hos 

grusballasten. Partikelsprång förbättrar arbetbarheten hos betongen genom att avståndet 

mellan de stora partiklarna är så litet så att de finaste partiklarna inte kan passera mellan, [9]. 
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Vissa studier visar att betong tillverkad med ballast med jämn siktkurva ger bättre arbetbarhet 

än betong med partikelsprång men samtidigt är det bättre med partikelsprång om ett högt 

sättmått ska uppnås, [10]. I betong med partikelsprång kan borttagning av vissa 

mellanliggande fraktioner och de finaste kornen reducera cementhalten, vilket leder till en 

ökning i arbetbarheten hos den färska betongen. Detta kan utnyttjas för att få en ökning av 

hållfastheten hos den hårdnade betongen. I betong med partikelsprång ligger grövre ballast-

kornen mot varandra medan hålrummen är fyllda med en finmaterialmatris, så som visas i 

Figur 2.3. De grövre ballastkornen svarar då för en ökad tryckhållfasthet genom 

kraftöverföring direkt mellan kornen istället för via cementmatrisen som är svagare än 

stenmaterialet, [11]. 

Enligt teorin för maximal packningsgrad ska relationen mellan stenkornen och de finare 

kornen vara ungefär så som visas i Figur 2.3. Stenkornen ska ha en diameter som är 7 gånger 

större än mellankornens och mellankornen ska ha en diameter som är 7 gånger större än de 

finaste kornens. På de sättet fås en packningsmodell som ger bästa arbetbarhet och där 

hålrummen mellan kornen fylls med cementpasta. En sådan modell kan inte nås utan 

partikelsprång, men svårigheten ligger i att välja rätt kornstorlek. För att få ett riktigt 

partikelsprång borde storleksskillnaden mellan ballasten vara begränsad till ett visst mått. Det 

största kornet ska inte vara mer än 2,5 gånger diametern hos det minsta kornet i varje fraktion. 

En bra regel för finmaterialhalten vid proportionering med partikelsprång är att den ska vara 

minst 30 % av den totala ballastvikten, dvs. att mängden 0-1 mm material ska vara minst 30 

% av fraktionen 0-8 mm och mängden material inom 0-2 mm ska vara minst 30 % av 

fraktionen 0-16 mm, [12]. 

1. Ballastkorn med diameter   

2. Mellankorn med diameter   =   / 7

3. Finkorn med diameter         =      / 7

d1

d1

d3

d2

d2

d2

d3

d1

 

Figur 2.3 Modell för idealisk partikelsprång. 
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Reologi 

Reologi är läran om betongmatrisens deformations- och flytegenskaper. Det bestämmer alltså 

spännings- och töjningsförhållanden hos olika material och ger ett samband mellan 

plastiskviskositet och flytgränsspänning. Viskositet beskriver materialets flytbeteende och 

elasticitet beskriver dess struktur. Material som uppvisar både viskösa och elastiska 

egenskaper benämns viskoelastiska. Cementpasta är halvfast material, dvs. varken helt 

flytande eller helt fast, utan just ett viskoelastiskt material. Viskoelastiska egenskaper beskrivs 

av moduler vilka i sin tur beskriver spänningen och deformationen i ett material. För mätning 

av reologiska egenskaper som viskositet, elasticitet och flytgräns används en reometer och 

avläsning sker med hjälp av en dator. Reologin försämras med kantigare och flakigare 

material och det är därför betong med krossballastmaterial får sämre reologiska egenskaper än 

betong med naturgrus, [13]. Det kan antas att den plastiska viskositeten indikerar betongens 

seghet medan flytgränsspänningen relaterar till den energi som behövs för att få materialet i 

rörelse, vilket också beskrivs av sättmåttet, [4]. Samband mellan konsistens och de reologiska 

parametrarna visas i Figur 2.4. 

 

Plastisk viskositet 

Flytgränsspänning 

Lösare

Segare

Styvare
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.4 Samband mellan betongmassans egenskaper, bestämda med viskometer. 
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2.3 Lättballasttyper 

Det finns många typer av lättballastmaterial. I allmänhet kännetecknas de med varunamn utan 

angivande av vilket material de består av och därmed försvåra bedömningen 

ballastmaterialens lämplighet. Lättballast används ofta som värmeisolerade bulkmaterial, t ex. 

tillsammans med platsgjuten betong eller olika typer av lättballastblock. Lättballastblock 

tillverkas med eller utan cellplastkärna i olika storlekar och det är också möjligt att 

prefabricera större byggnadsdelar, såsom väggar eller bjälklag. Lättballast har även andra 

användningsområden, såsom dränering eller vid odling av växter. 

Värmeisoleringens funktion beror på de tre sätt på vilka värme förflyttar sig, dvs. konduktion 

(ledning), konvektion (borttransport) och radiation (strålning). Konduktion innebär att värme 

leds till andra objekt i fysisk kontakt med den aktuella kroppen, till dess att termodynamisk 

jämvikt uppnås. Konvektion förutsätter att kontakt finns med ett rörligt medium av annan 

temperatur, till exempel gas eller vätska. Det som skiljer konvektion från konduktion är att det 

omgivande mediet flyttar sig så att termodynamisk jämvikt inte uppnås. Till exempel stiger 

uppvärmd luft uppåt och ny kall luft strömmar till. Radiation innebär att värme genom 

strålning, oftast så kallad infraröd strålning. För värmeisolering används oftast material med 

liten värmekonduktivitet. Totalt vakuum stoppar konduktion och konvektion, däremot finns 

det inget hinder för radiation. Termosflaskor är därför ofta belagda med material som speglar 

tillbaka strålningen, [2]. Luft är en bra isolator men om luftfickorna blir för stora uppstår 

problem med konvektion genom att luft av olika temperatur börjar strömma runt inne i 

luftfickorna. Det är därför fördelaktigt att dela in sådana material i celler, exempelvis som i 

cellplast och mineralull. För värmeisolering i byggnader används bland annat skumplast, 

fogskum och mineralull samt behandlad cellulosa. 

Den vanligaste av de lättballasttyper som idag används i Sverige är Leca. Materialet tillverkas 

av glacial lera och dess namn är en förkortning av “Light Expanded Clay Aggregate”, fritt 

översatt “lätt expanderad lera”. Den kalkfattiga och finkorniga leran torkas och expanderas 

sedan i en roterande brännugn där det bildas små kulor som bränns vid 1100 grader, se Figur 

2.5. Gasbildning uppstår och leran expanderar, varefter ytskiktet glaseras. Resultatet blir 

brända lerkulor, lättklinker, vars hårda skal och luftiga porösa innehåll ger många unika 

egenskaper vilka passar inom många olika användningsområden, [2]. De färdiga kulorna har 

en skrymdensitet på mellan 300 och 800 kg/m³. Lättklinker används som värmeisolerade 
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material i olika byggnadsmaterial, såsom vid platsgjuten betong eller olika lättklinkerblock 

vilka tillverkas med eller utan cellplastkärna i olika storlekar, se Figur 2.6–7. 

 

 
Figur 2.5 Lerkulor-lecalättklinker, från [2]. 

 

 

 

Figur 2.6 Leca-block murblock, från [14]. 
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Figur 2.7 Leca-lättklinker som fyllnadsmaterial, från[2]. 

 

 

En annan typ av lättballast är Liapor som framställs i Tyskland av lermineral från Lias-

perioden. Endast naturlig och särskilt högkvalitativ lera lämpar sig för tillverkningen, [11]., se 

Figur 2.8. Efter en grundlig förberedning av den råa leran bränns den vid en temperatur på 

omkring 1200°C i en roterugn. Under denna process förbränns de utspridda organiska 

komponenterna i leran vilket resulterar i en keramisk, expanderat lera med mycket fina porer. 

Användningsområden är främst som ballast i block för utvändiga murverk som får en viss 

värmeisolerande förmåga, se Figur 2.9. Materialet tillverkas med sex olika densiteter vilka 

kan användas som ballastmaterial i betongsammansättningar med tryckhållfastheter från 10 

till 90 MPa. 

 

 

 

Figur 2.8 Den råa leran bränns till Liapor i en Roterugn, från [15]. 

14 



 

 

 

 

  

Figur 2.9 Liapor-block i murverk, från [15]. 

 

Även Pimpsten, som är en tät till glasig vulkanisk bergart, kan användas som lättballast. Den 

bildas vid hastig avsvalning och stelning av gasrik lava, till exempel på havsbottnen. Ytan är 

full av rundade hålrum som är spår efter gasblåsor, se Figur 2.10. Pimpsten är rik på kiselsyra 

och kan variera i färg, från vit, gulaktig till grå. Tack vare sina hålrum är pimpsten lätt och 

flyter i vatten. Den kan därför spridas vida omkring på världshaven och påträffas på många 

platser, t ex på Island, [16]. Lättballastbetong med Pimpsten som lättballast har densitet inom 

800–1300 kg/m³ och motsvarande tryckhållfasthet inom 7–17 MPa. 

Det vulkaniska glasmineralet Perlit används ibland som lättballast och isoleringsmaterial. 

Mineralet används ofta inom växtodling för att göra jord luftigare och till hydrokultur. När 

mineralet, som har relativt hög vattenhalt, hettas upp till runt 1000 °C expanderar det och blir 

vitt och poröst, och får ett utseende ungefär som söndersmulad frigolit, [17], se Figur 2.11. 

Lättballastbetong med Perlit som lättballast har densitet inom 400–1000 kg/m³ och 

motsvarande tryckhållfasthet inom ca 0,7–13 MPa.  
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Figur 2.10 Pimpsten från Santorini i Grekland, från [16]. 

 

 

Figur 2.11 Expanderad Perlit, från [17]. 

Ett annat mineral som expanderar vid upphettning är Vermikulit, se Figur 2.12. Värme-

behandlad Vermikulit är poröst och fuktighetsbevarande och används bland annat vid växt-
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förökning och i terrarium. Lättballastbetong med Vermikulit som lättballast har densitet inom 

350–800 kg/m³ med motsvarande tryckhållfasthet inom 0,7–7 MPa. Vermikulit används även 

som absorberande medel vid bl.a. transport av farligt gods, flytande ämnen, [18]. 

Scoria, som visas i Figur 2.13, är en vulkanisk bergart som förekommer på många platser, till 

exempel Grekland, Turkiet och Italien. Lättballastbetong med Scoria som lättballast har 

densitet inom 800–1200 kg/m³ och r tryckhållfasthet mellan 7–17 MPa. 

 

 

Figur 2.12 Vermikulit, från [18]. 
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Figur 2.13 Scoria i två olika former, från [19]. 

 

 

Det är även möjligt att använda expanderad Polystyren som lättballast. Detta plastmaterial 

framställs genom upphettning av polystyrengranulat i vattenånga eller varmluft med en 

temperatur på något över 100°C, [20]. I Sverige konsumeras varje år ca 800 000 ton plast. Av 

denna mängd är endast en liten del expanderad polystyren, ca 1 %. Räknat i volym är det dock 

en imponerande mängd, ca 200 000–300 000 m³ per år. Ballasten kan antingen vara framtagen 

ur återvunnen polystyren från sopsortering, dvs. förpackningar av olika slag, samt byggavfall i 

form av bitar av olika skivor eller komma direkt i form av små kulor från själva 

tillverkningsprocessen. I första fallet rivs plastbitarna med rivjärn som ger storleken 0–8 mm 

stora kulor. Det är då svårt att få en förutbestämd ballastgradering. I det andra fallet utgår man 

från små kulor av en bestämd storlek som fått absorbera pentangas. När dessa värms i 
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fuktmättad ånga frigörs gasen och ersätts med luft och därmed expanderar kulorna. Det är 

möjligt att styra storleken på kulorna till önskade ballastfraktioner. Kulorna behandlas 

kemiskt så att de kan fördela sig jämt i betongen och samtidigt få en tillfredställande 

vidhäftning. Polystyrenbetong består av expanderad polystyren som ballast, cement, vatten 

och eventuella tillsatsmedel och tillsatsmaterial Materialen blandas i en specialbyggd 

tvångsblandare under kort tid. Den färdigblandade betongen pumpas för det mesta till 

gjutstället med en tryckluftspump eller en skruvpump. Betongen rinner inte ut men den 

formas och dras av på konventionellt sätt till avsedd nivå. Den uppges vara gångbar dagen 

efter. Arbetbarheten är tilltalande på grund av den låga vikten och formbarheten. Ytan blir 

grov och något dammande efter eventuellt slitage och måste i golvsammanhang beläggas med 

t.ex. betong eller avjämningsmassa, [21]. Figur 2.14–16 visar några användningsområden för 

polystyrenbetong, som del av en takkonstruktion, isoleringsmaterial för yttervägg och 

yttervägg. 

 

 

 

Figur 2.14 Takkonstruktion med expanderad Polystyrenbetong, från [20]. 
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Figur 2.15 Expanderad polystyren som isoleringsmaterial, från [20] 

 

 

Figur 2.16 Prefabricerad yttervägg av expanderad Polystyrenbetong, från [20]. 

 

2.4 Skumglas 

Skumglas är ett lätt, isolerande material tillverkat av återvunna och förädlade glasrester från 

lysrör, glödlampor, fönsterglas och bilglas mm. Det framställs av glaset i pulverform som 

blandat med en aktivator värms upp i en ugn till 800–900°C. Vid den angivna temperaturen 

sker en gasutveckling som kapslar in små glasblåsor i glassmältan. Skumglas är alltså en ren 

glasprodukt där glasets täthet och styrka kombineras med inverkan av gas i stängda 
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cellstrukturer. Varje cell begränsas av diffusionstäta glasväggar, som hindrar fukt från att 

tränga in i materialet och ger på så sätt materialet unika egenskaper i till exempel fuktiga 

miljöer. Den inre strukturen hos skumglas ger även dränerande egenskaper, samt motstånd 

mot temperatur och kemiska ämnen. En hög tryckhållfasthet tillsammans med materialets 

form och fasthet ger skumglas en bra bärförmåga vid markfyllning och liknande, [22]. På 

grund av egenspänningar och låg draghållfasthet spricker materialet upp i 10–50 mm stora, 

nära kubiska bitar vid avsvalningen, vilka här visas i Figur 2.18. Tabell 2.1 återger den 

tekniska specifikationen för materialet. 

Några användningsområden för skumglas är: 
 

• Kulvertar, som inte är fyrkantiga och därför svåra att frostsäkra med isoleringsplattor 

av frigolit. Med skumglas läggs isoleringslager innan kulverten läggs på plats.  

• Vägar, där den isolerande förmågan, dräneringsegenskapen och tryckhållfastheten 

tillsammans med partikelformen (som liknar krossat grus) gör att skumglas kan 

utnyttjas i t ex. fyllningar. Exempel visas i Figur 2.18–21. 

 

 

Figur 2.17 Skumglas i fraktioner inom 10–50 mm, från [22]. 
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Tabell 2.1 Teknisk dokumentation av Hasopor, [22]. 
 

Egenskaper            Hasopor lätt        Hasopor standard 

Kornstorlek              10-50 mm             10-50 mm 

Lös vikt          Ca.180 kg/m³           Ca.225 kg/m³  

Dimensionerande densitet, ϒ (fuktig)             3,25 kN/m³              3,80 kN/m³ 

Dimensionerande densitet, γ  (torr)             2,95 kN/m³               3,50 kN/m³ 

Rasvinkel lös form                  Ca. 45°                   Ca. 45° 

Värmekonduktivitet [ λ ]              0,11 W/mK              0,11 W/mK 

Värmekonduktivitet [ λ ], fuktig              0,14 W/mK               0,17 W/mK  

Kapillärt Uppsug (packat 20 %)              15,4 kg/m²               15,4 kg/m² 

Kapillär stighöjd efter 22 veckor                < 150 mm               < 150 mm 

Tryckhållfasthet               < 6 N/mm²               < 6 N/mm² 

Deviatorspänningar                 < 75 kPa  

 

 

 
Figur 2.18 Kompensationsgrundläggning för ett 7-våningshus, från [22]. 
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  Figur 2.19  Kombinerad lättfyllning och isolering med skumglas för grundläggning av 

 enfamiljshus, från [22]. 

 

 

 

Figur 2.20 Lös skumglas som tjälskydd för väg, från [22]. 
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Figur 2.21 Isolering med skumglas för att minska tjällyftning av väg, från [23]. 

 

2.5 Beståndsdelar och tillverkning 

Vid gjutning av lättballastbetong är risken för ballastseparation relativt stor beroende på den 

stora skillnaden i densitet mellan cementbruk och lättballastkorn, vilka strävar efter att flyta 

upp. Ju större och lättare partiklarna är, desto större blir separationsbenägenheten medan 

mindre partiklar hindrar de större att röra sig uppåt. För att undvika eller minska separation 

bör alltför lösa konsistenser undvikas och betongen bör inte utsättas för onödigt kraftig 

vibrering, [4].  

Arbetbarheten är den egenskap hos betongmassan som bestämmer den mängd inre arbete som 

är nödvändig för att kunna nå en fullständig komprimering. Den kan även definieras som den 

energi som krävs för att övervinna friktion mellan de individuella partiklarna i betongmassan. 

Den utgör alltså ett mått på den energi som måste tillföras för att betongmassan ska packas så 

tätt som möjligt, fylla ut formar och omsluta armering eller ingjutningsgods. För att få önskad 

arbetbarhet måste cementpastavolymen vara minst lika med hållrumsvolymen i blandningens 

torra tillstånd, [24]. Mängden cementpasta som behövs för att få önskad arbetbarhet beror 

även på: 
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• Cementpastans konsistens. I fall med lågt vattencementtal (vct) krävs större 

 cementpastamängd för att erhålla samma arbetbarhet. 

• Ballastens specifika yta. Större specifik yta kräver större cementpastamängd för att 

 hålla samma arbetbarhet. 

Vattencementtalet är kvoten av vikten vatten i kg och vikten cement i kg: 

 vct = vatten / cement    (2.1) 

Ofta anges också ekvivalent vattencementtal där man utöver cement också tar hänsyn till 

ingående tillsatsmaterial, exempelvis silikastoft. Ingående tillsatsmaterial kan ha olika 

effektivitetsfaktor:  

 vctekv = vatten / (cement + k·s)   (2.2) 

där k är en effektivitetsfaktor och s är mängden silikastoft i kg.  

Ibland anges också betongens vattenpulvertal vilket är förhållandet mellan mängden vatten 

och mängden pulver (material med partikelstorlek under 0,125 mm). 

 vpt = vatten / (cement + filler + s)    (2.3) 

Här kan s vara mängden silikastoft, slagg eller annat pulvermaterial. Observera att det i 

beräkningen av vpt inte tas hänsyn till någon effektivitetsfaktor, [2]. 

Flytmedel har en stor effekt på betongens konsistens genom att det är möjligt att vid normal 

dosering ändra betongens konsistens från plastisk till fullt flytande. En hög tillsats av 

flytmedel kan dock öka risken för separation, [25], och även retardera hållfasthetstillväxten. 

Särskild omsorg krävs också för att säkerställa att betongen inte fryser när gjutning sker i kallt 

väder, [26]. Tillsats av flytmedel ökar krympningen hos den hårdnade betongen, men om 

flytmedel används som vattenreducerare så kompenseras detta av den lägre vattenhalten i 

betongen. Det finns inget som tyder på att flytmedel har någon negativ effekt på 

betongkonstruktioners livslängd, [4]. I modern betong används ofta även andra tillsatsmedel 

för att ge betongen förbättrade eller önskade egenskaper.  
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Följande är några olika typer av betong med specialiserade egenskaper: 

• Betong med retarderat hårdnande  

• Varmbetong  

• Betong med snabb uttorkning  

• Frostbeständig betong  

• Betong som hårdnar vid låga temperaturer  

• Undervattensbetong  

• Lättfyllnadsbetong  

• Frostbeständig reparationsbetong  

• Färgad betong  

• Sprutbetong  

• Fiberbetong. 

Varmbetong är betong med en leveranstemperatur över +15 °C vilket rekommenderas när 

snabbare tillstyvnad och hållfasthetstillväxt än normalt önskas. Vintertid används varmbetong 

för att reducera den negativa effekten av kall väderlek, [27]. 

Luftporrbildande medel, ofta tensider, används ibland för att skapa mikroskopiska bubblor i 

betongen. Där kan iskristaller expandera då vatten övergår till is när betongen utsätts för kyla 

vilket ger en frostbeständighet och hindrar sprickbildning. Då betong i tunnelväggar ofta 

innehåller mycket fukt kan explosionsliknande brott ske i betongen vid en brandsituation. När 

det absorberade vattnet i betongen når kokpunkten kan betongen spricka med oerhörd kraft. 

Detta kallas för spjälkning (eng. spalling) och kan undvikas genom att plastfibrer tillsätts i 

betongen. När betongen utsätts för brand smälter plastfibrerna och lämnar efter sig 

mikroskopiska gångar ur vilka vattenånga kan ta sig ut och därmed undviks okontrollerade 

explosioner [2]. Vid gjutning vintertid kan acceleratorer tillsättas vilket påskyndar härdnings-

förloppet och ökar värmealstringen under den kemiska reaktionen. Värmen kan tas tillvara 
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genom att konstruktionen hålls isolerad. I länder med mycket varmt klimat kan det istället 

vara aktuellt att ersätta en del av vattnet i betongen med is för att inte härdningsförloppet och 

uttorkningen skall ske okontrollerat och för snabbt. Även i Sverige kan kylning av betong 

krävas under härdningen, framför allt vid gjutning av mycket grova konstruktioner. Detta sker 

normalt genom att kylrör gjuts in i konstruktionen där kallt vatten sedan får cirkulera.  

Genom att öka cementhalten med bibehållen bearbetbarhet fås en snabbtorkande betong. Med 

hjälp av en tillsats på maximalt 1/10-dels procent ytaktiva medel, t ex sulfonerade melamin-

kondensat, fås förbättrad arbetbarhet. Genom att tillsatsmedlens joner har en obalans i den 

elektriska laddningen fastnar de på cementpartiklarna och repulserar andra cementpartiklar. 

Resultatet blir en ökning av betongens fluiditet, eller arbetbarhet. När väl cementreaktionerna 

äger rum kommer tillsatsmedelsjonerna att sitta fast i strukturen och deltar inte på något sätt i 

de kemiska reaktionerna.  

Gjutning av lättballastbetong skiljer sig principiellt inte på något avgörande sätt från gjutning 

av normalbetong, [4]. Vid tillverkning av lättballastbetong tillsätts ballasten först, om den har 

förvattnats. Det är noga att bevattning sker kontinuerligt tills även cement, sand och 

blandningsvattnet fylls i. Vattenabsorption som äger rum efter det att betongen har packats i 

formarna kan ge en viss porositetssökning, men med förvattning av lättballasten kan detta 

undvikas. Detta eliminerar också vattensugning hos lättballastkornen och på så sätt förhindras 

en oönskad, alltför lös konsistens vid gjutningen. Tillsatsmedel i vätskeform blandas i 

blandningsvattnet medan de i pulverform tillsätts i cement- och sandmaterialet. Lättballast-

betong skall härdas huvudsakligen på samma sätt som normalbetong. Vatten i betongens 

lättballastkorn är en fuktreserv, som har positiv inverkan på hydratiseringen. Vid stark 

vattenavdunstning bör betongytan skyddas, [4]. 
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3. PROPORTIONERING 

 

3.1 Betongens beståndsdelar 

Vid proportionering av blandningarna användes två recept som grund för konstruktions-

lättballastbetong, vars struktur kommer att variera beroende på skumglasballastens andel och 

fraktioner. Två blandningar med okrossad skumglas och fyra med krossat och siktat skumglas 

undersöktes. Tre av blandningarna baserades på ett recept för konstruktionslättballastbetong 

utan tillsatsmedel medan övriga tre blandningar utfördes med tillsats och flytmedel för att 

försöka uppnå en högre hållfasthet. 

I samtliga provade betongtyper användes svenskt byggcement (standard PK Slite) som är ett 

portlandkalkstencement (CEM II) vilket innehåller 12–15 % kalksten. Cementets specifika yta 

(Blaine) är cirka 450–470 m2/kg. Kvalitetskravet på det vatten som använts är att det ska 

motsvara drickbart vatten, dvs. kommunalt vatten kranvatten. Som ballast användes skumglas 

av typen Hasopor Standard, tillhandahållet av HAS CONSULT AS, men även natursand som 

lagrats relativt torrt i betonglaboratoriet vid KTH Byggvetenskap. För att få en större 

hållfasthet i betongen tillsattes Silikastoft och som flytmedel användes en superplasticerare 

med benämningen Sikament EVO 26. Enligt produktblad är den rekommenderade doseringen 

0,1–1,3 % av cementvikten, De ursprungliga råvarorna som används för att framställa 

Sikament EVO 26 är naturgas, olja, oorganiska baser och salter samt vatten. Den innehåller 

60–80 % vatten och 30–40 % akrylkedjor, [28]. Det är ett supereffektivt vattenreducerande 

flyttillsatsmedel av tredje generationen som ger betongen god arbetbarhet samt en 

stabiliserande effekt. Tillverkningen och gjutningen av provkropparna utfördes i betong-

laboratoriet vid KTH Byggvetenskap i Stockholm. 
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3.2 Ballast 

Lättballastbetong är särskilt benägen för ballastseparation, då det är stor skillnad i densitet 

mellan cementbruk och lättballastkorn. Lättballastpartiklar strävar att flyta upp i 

betongblandningen och ju större och lättare de är, desto större blir separationsbenägenheten. 

Mot bakgrund av detta och med hänsyn till skumglaset ursprungligen består av fraktioner 

inom 10–50 mm var fokuseringen på blandningens konsistens avgörande för arbetet. För att 

bemöta detta valdes att använda krossad och siktad skumglasballast, vilken dessutom 

förvattnades för samtliga betongblandningar 1–4. Ballasten siktades i en skaksikt. Enligt 

svensk standard SS 13 21 23, [5], ska siktarna vara av storlek 0,075 – 0,125 – 0,25 – 0,5 – 1,0 

– 2,0 – 11,2 – 16,0 mm. Varje siktomgång tog nio minuter att genomföra och efter att proven 

färdigsiktats vägdes varje fraktion och sparades i separat kärl. En siktkurva upprättades för 

varje prov, vilket visas i Figur 3.1. Andelen skumglas av den totala ballasten för 

blandningarna samt kornfördelningen i dessa redovisas grafiskt i Figur 3.2–3. Passerande vikt 

natursand respektive volym-% skumglas för de fyra blandningarna 1–4 redovisas i Tabell 3.1. 
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Figur 3.1  Siktkurvor för ballasten i blandning 1–4 samt för lättballastbetong C 32/40  

 med sintrad lera som lättballast.  
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Figur 3.2 Andelen skumglas av den totala ballasten för blandningarna. 
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Figur 3.3 Ballastens kornfördelning i blandningarna.
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Tabell 3.1 Passerande vikt natursand respektive volym-% skumglas. 
 

   blandning nr 1      blandning nr 2  blandning nr 3       blandning nr 4 

sikt mm    skumglas  natursand skumglas     skumglas  natursand skumglas 

11,2 100 100 100 100 100 100 

8 85 100 86 78 100 79 

5,6 70 100 72 58 100 62 

4 55 57 57 45 48 48 

2 33 34 0 26 27 0 

1 20 21 0 15 17 0 

0,5 13 12 0 9 10 0 

0,25 7 7 0 7 7 0 

0,125 4 5 0 4 5 0 

 

 

3.3 Provblandning och utvärdering 

Vid proportionering av betongblandningarna var utgångspunkten två recept för konstruktions-

lättballastbetong, med och utan flyt- och tillsatsmedel. För betongblandningar nr 1, 2 och 5 

användes receptet utan flyt- och tillsatsmedel och för blandning nr 3, 4 och 6 det andra 

receptet, utan några tillsatser. Efter upprepade försök med varierande vattencementtal (vct) för 

blandningarna beslöts att ha endast trögflytande till lättflytande konsistens i samtliga 

blandningar för att undvika lättballastseparation. Utbredningsmått enligt SS 13 71 23, [5] 

gjordes och visade sig vara under 450 mm för samtliga blandningar. Målsättningen för 

blandningarnas densitet var att de inte ska överstiga konstruktionslättballastbetongens densitet 

som brukar vara mellan 800 till 1800 kg/m3, för en tryckhållfasthet motsvarande 10 MPa och 

uppåt. Vid proportioneringen fanns dessutom en optimal användning av skumglas i åtanke, 

för att kunna få så låga densiteter som möjligt. 
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Tillverkningen av lättballastbetongen utfördes manuellt. Utrustningen som användes var 

följande: 

• Elektrisk hammare 

• Skaksikt 

• Betongblandare 

• Vibrationsbord 

• Våg, elektrisk mätare. 

Skumglasmaterialet krossades med en elektrisk hammare varefter det siktades och sparades i 

separata kärl för blandningarna nr 1–4. För samtliga blandningar förvattnades skumglaset 

innan gjutning. Efter en väntetid på ca 30 min, tills vattnet från ytskikten hos lättballastkornen 

var borta, vägdes det vattenmättade skumglaset och mängden absorberat vatten registreras. 

Det förvattnade skumglaset blandades med den torra delen av varje blandning i ca 2 minuter i 

betongblandare innan vatten och eventuellt flytmedel tillfördes. För varje blandning 

tillverkades 20 liters lättballastbetong . Utbredningsmått enligt SS 13 71 23, [5] utfördes och 

därefter göts skumglasbetongen i 150 mm kuber. Vid gjutning vibrerades betongkuberna i två 

omgångar på ett vibrationsbord, först när kuberna var halvfulla och sedan igen när de fyllts 

helt och till sist jämnades ytskiktet av betongkuberna. Från dagen efter gjutningen förvarades 

provkropparna i vattenbad i ett dygn, varefter provkropparna lagrades i rumstemperatur i 

betonglaboratoriet i ytterligare 27 dagar tills de var klara för tryckprovning.  

3.4 Resulterande betongsammansättning 

De uppmätta betongdensiteterna redovisas i Figur 3.4. För 1 m³ lättballastbetong tillverkad av 

helt torra material blev sammansättningen för samtliga sex blandningar de som visas i Tabell 

3.2–3. Foton av betongstrukturerna i den hårdnade betongen av blandningarna visas i Figur 

3.5–10. 
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Tabell 3.2 Delmaterialens massa (kg) för samtliga blandningar. 
 

Delmaterial Blandning 1     Blandning 2   Blandning 3 Blandning 4 Blandning 5 Blandning 6 

Cement 430 430 425 425 430 425 

Vatten 185 142 136 93 172 136 

Skumglas 0,125-4mm 520,7 ¯  569,5 ¯  ¯  ¯ 

Natursand 0,125-4mm    ¯   908,5 ¯  832,3 826,2 908 

Skumglas    4 - 8 mm 104,6 104,6 120,4 120,4 ¯  ¯ 

Skumglas 8- 11,2 mm 52,3 52,3 79,6 79,6 ¯  ¯ 

Skumglas 10 - 50 mm     ¯ ¯  ¯  ¯  157 157 

Silikastoft ¯  ¯  34 34 ¯  34 

Flytmedel ¯  ¯  4,27 4,27 ¯  4,27 

Luft 0  0  0  0  0  0  
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Tabell 3.3 Delmaterialens volym (m³) för samtliga blandningar. 
 

Delmaterial Blandning 1 Blandning 2 Blandning 3 Blandning 4 Blandning 5 Blandning 6 

Cement 0,134 0,134 0,133 0,133 0,134 0,133 

Vatten 0,185 0,142 0,136 0,098 0,172 0,136 

Skumglas 0,125-4mm 0,361 ¯  0,31 ¯  ¯  ¯ 

Natursand 0,125-4mm     ¯ 0,404 ¯  0,348 0,374 0,391 

Skumglas    4 - 8 mm 0,200 0,200 0,23 0,230 ¯  ¯ 

Skumglas 8- 11,2 mm 0,100 0,100 0,151 0,151 ¯  ¯ 

Skumglas 10 - 50 mm      ¯ ¯  ¯  ¯  0,300 0,300 

Silikastoft ¯  ¯  0,015 0,015 ¯  0,015 

Flytmedel ¯  ¯  0,005 0,005 ¯  0,005 

Luft      0,020       0,020 0,02 0,020 0,020 0,020 
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Figur 3.4 Densitet hos betongkuber av betongblandningar nr 1–6 efter 28 dygn. 
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Figur 3.5 Tvärsnitt av betongstrukturen i blandning nr 1. 

 

 

 

Figur 3.6 Tvärsnitt av betongstrukturen i blandning nr 2. 
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Figur 3.7 Tvärsnitt av betongstrukturen i blandning nr 3. 

 

 

 

Figur 3.8 Tvärsnitt av betongstrukturen i blandning nr 4. 
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Figur 3.9 Tvärsnitt av betongstrukturen i blandning nr 5. 

 

 

 

Figur 3.10 Tvärsnitt av betongstrukturen i blandning nr 6. 
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4. TRYCKHÅLLFASTHETSPROVNING 

 

4.1 Provserie 

Provserien bestod av 150 mm betongkuber för vardera av de sex olika blandningarna av 

lättballastbetong som provades. I blandning nr 1 respektive 3 fanns endast krossat skumglas 

som lättballast medan blandningarna 2 respektive 4 innehåll krossat skumglas och natursand. 

Blandningarna 5 och 6 innehåll okrossad skumglas i för materialet naturliga fraktioner inom 

10–50 mm, samt natursand. 

 

4.2 Provningsmetod 

Tryckning av 150 mm betongkuber utfördes på betonglaboratoriet vid Cement- och Betong 

institutet, CBI i Stockholm. Innan tryckprovningen mättes betongkuberna manuellt och 

tvärsnittsarea, höjd och vikt för varje kub registrerades. Provning av tryckhållfastheten 

utfördes enligt SS 13 72 10, [5]. En provmaskin av typen MTS 315.03s användes, här visad i 

Figur 4.1. Ett detaljfoto av en betongkub i maskinen omedelbart före provning visas i Figur 

4.2.  
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Figur 4.1 Provmaskin MTS 315.03s. 

 

 

Figur 4.2 Provtryckning av betongkuber. 
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4.3 Resultat 

Provningsprotokollen för samtliga försök återfinns i Bilaga 1. I samband med provningen 

registrerades pålagd kraft och deformation vilket sedan räknades om till spänning och töjning. 

Dessa data presenteras grafiskt i Bilaga 2. Tryckhållfasthet för betongkuberna visas i Figur 

4.3 medan Figur 4.4 ger representativa spänning-töjningssamband, baserade på provning av 

en betongkub från varje betongblandning.  
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Figur 4.3 Tryckhållfasthet för 150 mm betongkuber av samtliga blandningar. 
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Figur 4.4  Spänning-töjningsdiagram för 150 mm betongkuber av samtliga blandningar. 

 *B står för betongblandning. 
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5. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

 

5.1 Gjutning och arbetbarhet 

Lättballast är vid betongtillverkning ett mer besvärligt material att proportionera än betong 

med vanlig ballast. Lättballastkornens fraktion och densitet spelar stor roll vad gäller 

betongens egenskaper, speciellt för den färska betongen. 

Då den färska betongen inte innehåller flytmedel observerades att ganska goda gjutegenskaper 

fås för betongblandningar med krossat skumglas och trögflytande konsistens, här nr 1 och 3. 

För en blandning med okrossad skumglasballast i sina vanliga fraktioner 10–50 mm (nr 5) var 

det betydligt svårare att åstadkomma en homogen betong. Det gällde att vara mycket 

försiktigt vid vibrering av betongen för att slippa ballastseparation, trots betongens tröga 

konsistens. 

Betongblandningar med flytmedel och krossat skumglas (här nr 2 och 4) gav nästan lika goda 

gjutningsegenskaper som för motsvarande fall utan flytmedel, dock med lägre vct. Ett 

betongrecept med okrossad skumglasballast och tillsats av flytmedel (nr 6) gav en 

betongblandning som var lättare att gjuta än då flytmedel inte användes, det vill säga jämfört 

med betongblandning nr 5 som hade högre vct. 

 

5.2 Hårdnad betong 

Figur 4.4 visar ingen större skillnad mellan tryckhållfastheterna för blandningarna nr 1 och 3, 

trots att blandning 3 innehåller flyt- och tillsatsmedel. Betongtyperna är likvärdiga men har 

skillnad i densitet, 1327 kg/m³ respektive 1258 kg/m³, vilket framgår av Figur 3.4 och Bilaga 

1. Bägge dessa typer får antas uppfylla kraven för konstruktionsbetong motsvarande 

hållfasthetsklass C 20/25. Kuberna av betongblandning 2 och 4, med densiteter på 1630 kg/m³ 

och 1520 kg/m³, motsvarar konstruktionsbetong av klass C 25/30 och C 28/35. Som i 

föregående fall har flyt- och tillsatsmedel använts i den andra blandningen (nr 4), men detta 

har inte haft någon större inverkan på tryckhållfastheten. Blandningarna nr 5 och 6 innehåller 

skumglas i fraktioner inom 10–50 mm och natursand. Blandning 5 med, densiteten 1526 
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kg/m³, motsvarar konstruktionsbetong C 16/20 medan blandning 6 uppnår C 20/25, med en 

densitet på 1656 kg/m³. Tryckhållfastheten för blandningarna ligger inom ramen för 

konstruktionslättballastbetong, men försöket att med flyt- och tillsatsmedel i betong-

blandningarna nr 3, 4 och 6 nå mycket höga tryckhållfastheter var inte helt lyckat. Den enda 

stora tryckhållfasthetsökningen är den ökning på ca 46 % som uppnåddes i betongblandning 

nr 6 (C 20/25) jämfört med nr 5 (C 20/25). I betongblandningarna 1 och 2 hade redan 

tryckhållfastheter motsvarande C 20/25 respektive C 25/30 uppnåtts, och tillsatsmedlen gav 

här endast ökningar med ca 5-7 % för motsvarande betongblandningarna 3 och 4, 

motsvarande tryckhållfasthet C 20/25 respektive C 28/35. Lättballastens styvhet har en 

avgörande roll för tryckhållfastheten och en viktig slutsats är här att högre tryckhållfasthet än 

motsvarande C 28/35 inte är att förvänta för skumglasbetong.  

 

5.3 Rekommendationer  

Beständigheten kommer att vara avgörande när det gäller att praktiskt kunna använda 

skumglasbetong som konstruktionsbetong. Från studier av glasfiberarmerad betong är det känt 

att glasfibermaterialet måste ha en sammansättning som gör det resistent mot den alkaliska 

miljö som råder i cementbaserade material. De glasfibermaterial som är vanligt 

förekommande undergår med tiden en viss nedbrytning inne i betongen. Det rekommenderas 

därför, [4], att utnyttjande av glasfiberbetong i primärt bärande konstruktionsdelar skall 

undvikas. Ett sätt att lösa problemet med glasmaterialets känslighet i alkalisk miljö sägs vara 

att använda bindemedel som inte bygger på portlandcement. Problematiken bör vara den 

samma med allt glasmaterial som gjuts in i betong men det bör observeras att okrossad 

skumglas i fraktioner inom 10–50 mm motsvarar betydligt större volymer än glasfibrer och 

borde därför ta längre tid att bryta ned.  

Lättballastbetongens låga densitet är kanske det som är dess mest intressanta egenskap vid 

användning som byggnadsmaterial. Vid tillverkning av lättballastbetong har lättballast-

partiklarnas kornstorlek en stor betydelse för slutprodukten, ju större de är desto mer minskar 

lättballastvolymens andel mot den totala ballasten vilket ger en högre densitet. Skumglas-

ballasten kan med fördel krossas till små fraktioner, gärna 4–12 mm, vilket skulle göra 

skumglas mycket mera intressant som lättballast för konstruktionslättbetong. 
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En lösning på problem som förorsakas av vattenabsorption hos ballasten då man inte vill 

förvattna Skumglas kan vara att till exempel skapa ett cementsikt runt skumglaspartiklarna 

innan tillsättningen av blandningsvattnet. Det skal som då bildas runt skumglaspartiklarna 

motverkar ytterligare vattenabsorption hos dessa och på så sätt kan bra arbetbarhet uppnås 

trots lågt vct. 

Konsistensen vid praktisk blandning och gjutning är en annan viktig fråga. Den färska 

betongmassan ska ha trögflytande konsistens (utbredningsmått under 450 mm) vid gjutnings-

tillfället.  

 

5.4 Behov av fortsatt undersökning 

För att nå fram till slutmålet, att optimera recept för betong med skumglas som lättballast, 

krävs ytterligare utprovning i betonglaboratorium och erfarenheter från storskalig gjutning. 

För de fortsatta studierna av möjligheterna att använda den här typen av lättballastbetong för 

konstruktionsändamål är det nödvändigt att undersöka dess beständighet, till exempel hur 

skumglaset reagerar i den alkaliska betongmiljön, om allvarlig nedbrytning sker med tiden 

och i så fall hur tidsförloppet för detta ser ut. 

Det är i vissa fall besvärligt att hantera och gjuta betong med lättballast som är lättare än 

vatten. Möjliga tillverkningsmetoder bör studeras närmare, till exempel packningens inverkan 

vid olika betongsammansättningar och hur eventuell vibrering påverkar betongen. 

Användning av andra typer av tillsatsmedel än de som provats här kan resultera i bättre 

hållfasthetsegenskaper, i förhållande till egentyngden, och eventuellt också förbättra 

beständigheten. 

Möjligheterna att använda betongtypen i olika konstruktioner bör undersökas och utvärderas, 

till exempel möjligheten att tillverka hållrumsbetong med denna typ av glasballast. Även 

andra hållfasthetsparametrar förutom tryckhållfastheten bör provas, bland annat 

draghållfasthet, böjdrag-hållfasthet och skjuvhållfasthet. 
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Bilagor 

 

 

Bilaga 1:        Provningsprotokoll 

 

Bilaga 2:        Spänning-töjningsdiagram 
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                                                                                                                                         Bilaga 1 

 
           
           
          
          
          
          
Institutionen för Byggkonstruktion KTH     
          
Provningsprotokoll tryckhållfasthet för kuber enligt SS 13 72 10  
          
      F    

      
 
     

          

Försök: Asghar Z /x-jobb  
1 

MPa/s      
          
 Gjutdatum:    l1+l2   h  
          
 Provdatum: 19/5-2004       
          
 Signatur:         
          
Märkning Ålder l1 l2 h Tryckyta Vikt Densitet F fc,kub  

  dygn mm mm mm mm² kg kg/m³ kN MPa 
1-1   150,1 150,0 150,4 22515,0 4,552 1344 461,1 20,5 
1-2   150,2 150,0 150,5 22530,0 4,499 1327 442,3 19,6 
1-3   150,5 150,0 150,4 22575,0 4,447 1310 461,5 20,4 

                Stndavvik 0,5 
            Medelvärde 1327,0 Medelvärde 20,2 

          
          
Provmaskin MTS 315.03s Rockmechanics 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
          

 
 
 
 

1 
 



                                                                                                                                         Bilaga 1 

 
           
           
          
          
          
          
Institutionen för Byggkonstruktion KTH     
          
Provningsprotokoll tryckhållfasthet för kuber enligt SS 13 72 10  
          
      F    

      
 
     

          

Försök: Asghar Z /x-jobb  
1 

MPa/s      
          
 Gjutdatum:    l1+l2   h  
          
 Provdatum: 19/5-2004       
          
 Signatur:         
          
Märkning Ålder l1 l2 h Tryckyta Vikt Densitet F fc,kub  

  dygn mm mm mm mm² kg kg/m³ kN MPa 
2-1   150,0 150,0 150,7 22500,0 5,498 1621 565,2 25,1 
2-2   149,6 150,0 150,7 22440,0 5,554 1642 610,1 27,2 
2-3   150,4 150,0 150,5 22560,0 5,525 1627 565,8 25,1 

                Stndavvik 1,2 
            Medelvärde 1630,4 Medelvärde 25,8 

          
          
Provmaskin MTS 315.03s Rockmechanics 
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                                                                                                                                         Bilaga 1 

 
           
           
          
          
          
          
Institutionen för Byggkonstruktion KTH     
          
Provningsprotokoll tryckhållfasthet för kuber enligt SS 13 72 10  
          
      F    

      
 
     

          

Försök: Asghar Z /x-jobb  
1 

MPa/s      
          
 Gjutdatum:    l1+l2   h  
          
 Provdatum: 19/5-2004       
          
 Signatur:         
          
Märkning Ålder l1 l2 h Tryckyta Vikt Densitet F fc,kub  

  dygn mm mm mm mm² kg kg/m³ kN MPa 
3-1   150,0 150,0 150,4 22500,0 4,294 1269 483,4 21,5 
3-2   150,7 148,9 150,4 22439,2 4,235 1255 490,3 21,9 
3-3   150,4 150,0 150,5 22560,0 4,242 1249 464,8 20,6 

                Stndavvik 0,6 
            Medelvärde 1257,7 Medelvärde 21,3 

          
          
Provmaskin MTS 315.03s Rockmechanics 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
          

 
 
 
 

3 
 



                                                                                                                                         Bilaga 1 

 
           
           
          
          
          
          
Institutionen för Byggkonstruktion KTH     
          
Provningsprotokoll tryckhållfasthet för kuber enligt SS 13 72 10  
          
      F    

      
 
     

          

Försök: Asghar Z /x-jobb  
1 

MPa/s      
          
 Gjutdatum:    l1+l2   h  
          
 Provdatum: 19/5-2004       
          
 Signatur:         
          
Märkning Ålder l1 l2 h Tryckyta Vikt Densitet F fc,kub  

  dygn mm mm mm mm² kg kg/m³ kN MPa 
4-1   150,2 150,0 150,7 22530,0 5,172 1523 672,3 29,8 
4-2   150,0 152,0 150,1 22800,0 5,219 1525 603,0 26,4 
4-3   150,0 149,4 150,7 22410,0 5,106 1512 592,9 26,5 

                Stndavvik 2,0 
            Medelvärde 1520,1 Medelvärde 27,6 

          
          
Provmaskin MTS 315.03s Rockmechanics     
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Institutionen för Byggkonstruktion KTH     
          
Provningsprotokoll tryckhållfasthet för kuber enligt SS 13 72 10  
          
      F    

      
 
     

          

Försök: Asghar Z /x-jobb  
1 

MPa/s      
          
 Gjutdatum:    l1+l2   h  
          
 Provdatum: 19/5-2004       
          
 Signatur:         
          
Märkning Ålder l1 l2 h Tryckyta Vikt Densitet F fc,kub  

  dygn mm mm mm mm² kg kg/m³ kN MPa 
5-1   150,5 148,5 150,0 22349,3 4,821 1438 332,9 14,9 
5-2   150,4 144,5 150,2 21732,8 5,100 1562 378,9 17,4 
5-3   150,5 140,0 150,5 21070,0 5,007 1579 289,1 13,7 

                Stndavvik 1,9 
            Medelvärde 1526,5 Medelvärde 15,4 

          
Provmaskin MTS 315.03s Rockmechanics 
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Institutionen för Byggkonstruktion KTH     
          
Provningsprotokoll tryckhållfasthet för kuber enligt SS 13 72 10  
          
      F    

      
 
     

          

Försök: Asghar Z/xjobb  
1 

MPa/s      
          
 Gjutdatum:    l1+l2   h  
          
 Provdatum: 19/5-2004       
          
 Signatur:         
          
Märkning Ålder l1 l2 h Tryckyta Vikt Densitet F fc,kub  

  dygn mm mm mm mm² kg kg/m³ kN MPa 
6-1   150,2 140,0 150,0 21028,0 5,231 1658 466,4 22,2 
6-2   150,5 141,0 150,2 21220,5 5,257 1649 500,0 23,6 
6-3   150,6 140,0 150,5 21084,0 5,261 1658 462,4 21,9 

                Stndavvik 0,9 
            Medelvärde 1655,3 Medelvärde 22,6 

          
Provmaskin MTS 315.03s Rockmechanics     
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Betongblandning nr 1 

Beräkning av tryckspänning av betongkuber: 
 

Tryckspänning i provningsförsök 1                   20,5 Mpa 

Tryckspänning i provningsförsök 2                   19,6 MPa  

Tryckspänning i provningsförsök 3                   20,4 MPa  

 

 
Figur 1: Kraft-deformationsdiagram för blandning nr 1 

 
 

 
Figur 2: Spänning-töjningsdiagram för blandning nr1 
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                                                                                                                                        Bilaga 2 

 

Betongblandning nr 2 

Beräkning av tryckspänning av betongkuber: 
 

Tryckspänning i provningsförsök 1                   25,1 Mpa 

Tryckspänning i provningsförsök 2                   27,2 MPa  

Tryckspänning i provningsförsök 3                   25,1 Mpa 

 

 
Figur 3: Kraft-deformationsdiagram för blandning nr 2 

 
 

 
Figur 4: Spänning-töjningsdiagram för blandning nr2 
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Betongblandning nr 3 

Beräkning av tryckspänning av betongkuber: 
 

Tryckspänning i provningsförsök 1                   21,5 Mpa 

Tryckspänning i provningsförsök 2                   21,9 MPa  

Tryckspänning i provningsförsök 3                   20,6 Mpa 

 

 
Figur 5: Kraft-deformationsdiagram för blandning nr 3 

 
 

 
Figur 6: Spänning-töjningsdiagram för blandning nr3 
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Betongblandning nr 4 

Beräkning av tryckspänning av betongkuber: 
 

Tryckspänning i provningsförsök 1                   29,8 Mpa 

Tryckspänning i provningsförsök 2                   26,4 MPa  

Tryckspänning i provningsförsök 3                   26,5 Mpa 

 

 
Figur 7: Kraft-deformationsdiagram för blandning nr 4 

 
 

 
Figur 8: Spänning-töjningsdiagram för blandning nr4 
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Betongblandning nr 5 

Beräkning av tryckspänning av betongkuber: 
 

Tryckspänning i provningsförsök 1                   14,9 Mpa 

Tryckspänning i provningsförsök 2                   17,4 MPa                         

Tryckspänning i provningsförsök 3                   13,7 Mpa 

 

 
Figur 9: Kraft-deformationsdiagram för blandning nr 5 

 
 

 
 

Figur 10: Spänning-töjningsdiagram för blandning nr 
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Betongblandning nr 6 

Beräkning av tryckspänning av betongkuber: 
 

Tryckspänning i provningsförsök 1                   22,2 Mpa 

Tryckspänning i provningsförsök 2                   23,6 MPa 

Tryckspänning i provningsförsök 3                   21,9 Mpa 

 

 
Figur 11: Kraft-deformationsdiagram för blandning nr 6 

 
 

 
Figur 12: Spänning-töjningsdiagram för blandning nr 6 
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