
Publ 2004:11 

 
 

 
Allmän teknisk beskrivning 

 

Krossad betong i  
vägkonstruktioner 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2004-02 



    
    
 

Huvudkontoret    
Postadress Besöksadress Telefon Telefax  E-postadress 
     

781 87 BORLÄNGE Röda vägen 1 0243-750 00 0243-758 25 vagverket@vv.se 
      
 
 

Dokumentbeteckning  Dokumentets datum 

2004-02 Publikation 2004:11 
 
 
Upphovsman (författare, utgivare) 

Enheten för Samhälle och Trafik 
Teknikavdelningen 
Vägtekniksektionen 
Kontaktpersoner: Klas Hermelin & Peter Dittlau 
 
Dokumentets titel 

Allmän teknisk beskrivning 
Krossad betong i vägkonstruktioner 

Huvudinnehåll 

Denna allmänna tekniska beskrivning omfattar projekteringsförutsättningar, 
utförande och kontroll av krossad betong i vägkonstruktioner. 

ISSN ISBN 

1401 - 9612  
 
Nyckelord 

Krossad betong, Projekteringsförutsättningar, Utförande, Krav, Kontroll 

Distributör (namn, postadress, telefon, telefax, e-postadress) 

Vägverket, Butiken, 781 87 Borlänge 
telefon: 0243-755 00, fax: 0243-755 50, e-post: vagverket.butiken@vv.se 
 



Förord 

Krossad betong i vägkonstruktioner är en allmän teknisk beskrivning (ATB), som utgör 
ett tillägg till ATB VÄG. 
 
Krossad betong i vägkonstruktioner omfattar följande delar: 

1. Allmänt 
2. Projekterings förutsättningar 
3. Utförande 
4. Redovisning i bygghandling 
5. Kvalitetskrav och kontroll 

 
Krossad betong i vägkonstruktioner skall användas vid Vägverkets upphandlingar av 
projekteringar och utföranden av vägobjekt som påbörjas fr.o.m. den 2004-03-01.  
 
Andra tekniska krav än de som anges i Krossad betong i vägkonstruktioner får 
tillämpas efter godkännande av chefen för avdelningen för Näringslivets transporter 
(cHKn). 
 
För att de i Krossad betong i vägkonstruktioner angivna kraven skall bli gällande vid 
upphandling måste denna ATB åberopas avseende aktuellt objekt. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Läsanvisning till Krossad betong i vägkonstruktioner  
 
Kravtext är vänsterställd rak. 

Exempel från kapitel 2: 

Rivningsbetong skall vara fri från miljöbelastande ämnen såsom PAH (polyaromatiska 
kolväten), PCB (polyklorerade bifenyler), CFC (klorfluorkarboner), asbest och 
kvicksilver. Frihet från de nämnda miljöbelastande ämnena skall kunna styrkas genom 
skriftligt intyg som upprättas i samband med planeringen av rivningsarbetet. 
 
Rådstext är kursiv och indragen. Rådstext beskriver rekommenderat utförande. 

Exempel från kapitel 3: 

Om krossad betong används i förstärkningslagret bör bärlagret läggas ut och 
packas innan lagret av krossad betong har hunnit binda för mycket. 

 
Informationstext är rak text inom en gråmarkerad ruta. Informationstexten utgör 
förtydliganden till kravtexter eller rådstexter. Informationstexterna kan innehålla 
förslag till tänkbara lösningar. 

Exempel från kapitel 5: 

Restbetong med ballast av berg kan normalt betraktas som ren från miljöbelastande 
ämnen varför någon särskild miljökaraktärisering inte behöver utföras.  
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DEFINITIONER 

Beteckningar 

ATB VÄG   Allmän teknisk beskrivning (ATB) som 
innehåller Vägverkets krav vid 
upphandling av vägobjekt.  
 

EN    Europanorm. Normens beteckning består 
av en kombination av bokstäver och 
siffror. Exempel: EN 933-1 
 

ISO   Internationell standard. Standardens 
beteckning består av en kombination av 
bokstäver och siffror.  
Exempel: ISO 8301:1991  
 

SP   Provningsmetod angiven av Sveriges 
Provnings- och Forskningsinstitut. 
Provningsmetodens beteckning består av 
en kombination av bokstäver och siffror.  
Exempel: SP 2670 
 

SS   Svensk Standard, d v s en standard utgi-
ven av SIS. Standardens beteckning 
består av en kombination av bokstäver 
och siffror.  
Exempel: SS 02 71 27 
 

SS-EN    Europanorm utgiven av SIS Exempel: 
SS-EN 933-1 
 

VVMB   Vägverkets metodbeskrivningar 

Benämningar 

Bunden överbyggnad   Bitumenbundet eller cementbundet slit- 
och bärlager.  
 

Certifierad produkt 
 

  Produkt certifierad av organ som 
ackrediterats av Styrelsen för teknisk  
ackreditering, SWEDAC, eller av 
SWEDAC:s avtalspart. Certifieringen 
utförs på basis av provning/besiktning 
enligt krav som anges för respektive 
produkt. 
 

Densitet ρ kg/m3 Ett materials massa per volymsenhet. 
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Elasticitetsmodul E MPa Beskriver den elastiska deformationen 

orsakad av en påförd belastning (spän-
ning) enligt: 

εσ ⋅= E     (Hooke’s lag) 
där 
ε = Elastisk deformation  
σ = Normalspänning  
 

Kompaktdensitet ρs kg/m3 Betecknar den fasta fasens densitet och 
är kvoten mellan den fasta fasens massa 
(ms) och volym (Vs).  

s

s
s V

m
=ρ  

 
Kvalitetsklass   Klassificering efter betongens 

tryckhållfasthet, alternativt micro-Deval 
och renhet. 
 

Obundna 
överbyggnadslager 

  Bärlager, förstärkningslager samt 
eventuellt skyddslager (undre 
förstärkningslager) 
 

Porositet n % Förhållandet mellan porvolymen och 
totala volymen. Porositeten kan 
uttryckas som en funktion av 
torrdensitet, ρd, och kompaktdensitet, ρs,  

1001 ×







−=

s

dn
ρ
ρ

 
 

Renhet   Frånvaro av annat material än krossad 
betong. 
 

Restbetong   Betong från fabriksbetong eller 
betongvarufabrik. 
 

Rivningsbetong   Material från rivet byggnadsverk. 
 

Skrymdensitet ρ kg/m3 Förhållandet mellan ett materials totala 
massa och totala volym. 

V

m
=ρ  

 
Största kornstorlek  D90  Maskvidden hos den sikt genom vilken 

90 viktprocent av materialet passerar 
(D90) 
 

Vattenkvot w % Förhållandet mellan vattnets massa, mw, 
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och fasta fasens massa, ms,  

100×=
s

w

m
m

w
 

 
Vattenmättnadsgrad Sr % Förhållandet mellan porvattnets volym 

och porvolymen, d v s andelen av porvo-
lymen som är fylld av vatten. Uttryckt 
som en funktion av vattenkvot, w, 
torrdensitet, ρd och kompaktdensitet, ρs 
kan det skrivas som: 

( )
100

1

1 ×





























−

⋅
−=

s

d

d
r

w
S

ρ
ρ

ρ

 
 

Värmeledningstal λ W/m°K 
(eller 
W/m 
ºC) 

Värmeledningsförmåga (värmekondukti-
vitet). Den värmemängd som vid en 
temperaturdifferens av 1º passerar per 
ytenhet av ett material. 
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1 ALLMÄNT 

Återanvänd krossad betong har använts under många år som obundna material i belagda 
vägar. Det har visat sig att belagda vägar med återanvänd krossad betong av god kvalitet 
i konstruktionen har en större bärförmåga än en vägkonstruktion med krossat berg eller 
grus. 
 
Krossad betong kan användas som ett obundet material i vägkonstruktionen som 
alternativ till sten- och bergmaterial. Användandet av alternativa material leder till 
minskat uttag av naturresurser (uttag av sten-/bergmaterial) och deponering av 
restprodukter. 
 
I en vägkonstruktion (även gång- och cykelvägar) kan krossad betong användas som 
material till obundna överbyggnadslager, underbyggnad och andra fyllningsmassor 
(t.ex. bullervallar mm), se figur 1-1. 
 

släntkrön

överbyggnad

underbyggnad

terrassyta

undergrund

innerslänt

bankfot

släntkrön

dikesbotten

bankslänt / fyllningsslänt

skärningsslänt
ytterslänt /

 
 

Figur 1-1 Principiell uppbyggnad av vägkonstruktion. 

1.1 Materialbeskrivning 

Restbetong kommer från fabriksbetong eller betongvarufabrik och utgörs av överbliven 
betong eller betongvaror från tillverkning. Rivningsbetong är material från ett rivet 
byggnadsverk, t.ex. hus, bro eller betongbeläggning. 
 

Krossad betong kan till sitt ursprung övergripande kategoriseras som restbetong och 
som rivningsbetong beroende på ursprung. 
 
De tekniska egenskaperna hos krossad betong är främst beroende av 
ursprungsbetongens tryckhållfasthet, ålder och förmåga att åter hydratisera. En annan 
faktor är renheten d.v.s. frånvaro av andra material än cementpasta och ballast av 
krossat berg eller naturgrus. En betong med hög tryckhållfasthet och liten 
föroreningsgrad ger krossad en ballast av hög kvalitet för användning i vägbyggnad. 
 
Krossad betong kan med tiden uppvisa efterbindande egenskaper (cementeringseffekt), 
vilket ökar styvheten och stabiliteten i materialet.  
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2 PROJEKTERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 

I detta kapitel beskrivs hur olika materialparametrar skall hanteras vid dimensionering av 
vägkonstruktioner med krossad betong.  

2.1 Miljöpåverkan 

2.1.1 Restbetong 

Restbetong liksom ballast av berg bör normalt betraktas som fri från 
miljöbelastande ämnen. 

2.1.2 Rivningsbetong 

Rivningsbetong skall vara fri från miljöbelastande ämnen såsom PAH (polycykliska 
aromatiska kolväten), PCB (polyklorerade bifenyler), CFC (klorfluorkarboner), asbest, 
kvicksilver och av beställaren andra angivna ämnen. Frihet från de miljöbelastande 
ämnena skall kunna styrkas genom skriftligt intyg som upprättas i samband med 
planeringen av rivningsarbetet. 
 
Ytterligare information om miljöbelastningen från krossad betong anges i bilaga 1. 

2.2 Kvalitetsklass 

Utifrån materialegenskaperna skall en klassificering utföras av den krossade betongen 
enligt avsnitt 2.3. 

2.2.1 Betongkvalitet 

Kvaliteten på betongen skall bestämmas antingen via tryckhållfasthet eller via micro-
Deval enligt provningsmetoderna nedan. 
 
Betongens tryckhållfasthet skall styrkas antingen genom dokumenterade uppgifter om 
betongkvalitet eller genom provtryckning av utborrade kärnor. Provning av betong 
utförs enligt SS-EN 12390-3, ”Provning av hårdnad betong – Del 3: Tryckhållfasthet 
hos provkroppar”. 
 
Micro-Deval bestäms enligt VVMB 610, ”Provberedning vid bestämning av 
nötningsegenskaper för obundna material”. 

2.2.2 Renhet 

Med renhet menas frånvaro av andra material än cementpasta och ballast av krossat 
berg eller naturgrus.  
 
Den krossade betongen skall klassificeras utifrån förekomsten av andra material. Andra 
material får inte utgöras av eller innehålla miljöbelastande ämnen såsom PAH, PCB, 
CFC, asbest, kvicksilver och av beställaren andra angivna ämnen. 
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Den krossade betongens sammansättning skall bestämmas. Materialet skall delas upp i 
krossad betong, tegel, lättbetong och övriga material, enligt bilaga 2. Resultatet 
redovisas i viktprocent av torrt material. 

2.3 Klassificering 

Krossad betong indelas i fyra kvalitetsklasser beroende på betongkvalitet och renhet.  
 

En betong med hög tryckhållfasthet alternativt att den krossade betongen har ett 
lågt micro-Devalvärde och hög renhet ger en krossad betong av kvalitetsklass 1. 

 
Tabell 2.3-1 Klassificering av krossad betong 

Betongkvalitet Kvalitets-
klass 

Ett av nedanstående värden skall uppfyllas  

Renhet 

Dokum. uppgifter 
Hållfasthetsklass 

Krossad 
betong 

C-värde(1) K-värde 

Tryck-
hållfasthet 
kärnor(2) 

micro -
Deval 

 

Mängd 
betong 

 
minst 

Tillåten 
mängd 
tegel  

   max (3) 

Tillåten 
mängd 
lättbtg 
max (4) 

Tillåten 
mängd 
övrigt 

   max (5) 

Nr MPa MPa MPa  vikt % vikt % vikt % vikt % 

1 ≥ C 30/37 ≥ K40 ≥ 30 = 25 100 0 0 0 

2 ≥ C 20/25 ≥ K25 ≥ 20 = 35 95 5 1 0,5 

3 ≥ C 12/15 ≥K12 ≥ 10 = 50 80 20 5 2 

4 − − − − 50 50 50 10 

(1) Klasser för tryckhållfasthet, enligt SS-EN 206-1. 
(2) Provning av betong utförs enligt SS-EN 12390-3. 
(3) Mineraliskt material med komp aktdensitet >1,6 t/m3 

(4) Mineraliskt material med kompaktdensitet <1,6 t/m3 

(5) Övrigt material såsom trä, plast, papper, bitumen m.m. 

2.4 Material till bärlager för gång- och cykelvägar 

Material till bärlager i gång- och cykelvägar skall uppfylla kraven för kvalitetsklass 1 
eller 2. 
 
Material till bärlager i gång- och cykelvägar skall ha ett micro-Devalvärde på högst 25.  
 

Om materialet inte trafikeras av mer än enstaka tunga fordon (totalvikt över 3,5 
ton) under byggskedet kan micro-Devalvärdet uppgå till 35. 

 
Kornstorleksfördelningen skall bestämmas enligt SS-EN 933-1, ”Ballast – Geometriska 
egenskaper – Del 1: Bestämning av kornstorleksfördelning – Siktning”. 
Materialsammansättningen skall för krossad betong uppfylla kraven i tabell 2.4-1 och 
figur 2.4-1. 
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Största kornstorlek, D90, får inte överstiga halva lagertjockleken. 
 
Tabell 2.4-1 Krav på kornstorleksfördelning för krossad betong i bärlager för 

gång- och cykelvägar. 

Sikt mm 0,063 0,25 1 4 16 31,5 45 63 90 125 

Högsta övre värde  7 14 28 50 90 - - - - - 

Normalt övre värde 6 12 25 45 79 98 - - - - 

Normalt undre värde 3 6 13 25 56 75 90 - - - 

Lägsta undre värde 2 4 10 20 46 64 80 98 - - 

 

16 63 90 12545

 
Figur 2.4-1 Illustration av krav på kornstorleksfördelningen för krossad betong 

i bärlager för gång- och cykelvägar. 

2.5 Material till förstärkningslager 

Material till förstärkningslager i vägkonstruktionen skall uppfylla kraven för 
kvalitetsklass 1 eller 2. 
 
Material till förstärkningslager skall ha ett micro-Devalvärde på högst 25.  
 

Om materialet inte trafikeras av  mer än enstaka tunga fordon (totalvikt över 3,5 
ton) under byggskedet kan micro-Devalvärdet uppgå till 35. 

 
Kornstorleksfördelningen skall bestämmas enligt SS-EN 933-1, ”Ballast – Geometriska 
egenskaper – Del 1: Bestämning av kornstorleksfördelning – Siktning”. 
Materialsammansättningen skall för krossad betong uppfylla kraven i tabell 2.5-1 och 
figur 2.5-1. 
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Största kornstorlek, D90, får inte överstiga halva lagertjockleken. 
 
Tabell 2.5-1 Krav på kornstorleksfördelning för krossad betong i 

förstärkningslager. 

Sikt mm 0,063 0,25 1 4 16 31,5 45 63 90 125 

Högsta övre värde  7 14 28 50 90 - - - - - 

Normalt övre värde 6 12 25 45 79 98 - - - - 

Normalt undre värde - - - 10 26 42 50 - - - 

Lägsta undre värde - - - 2 14 28 35 43 90 98 

 

16 63 90 12545

 
Figur 2.5-1 Illustration av krav på kornstorleksfördelningen för krossad betong 

i förstärkningslager. 

2.6 Material till skyddslager 

Material till skyddslager skall uppfylla kraven enligt kvalitetsklass 3. 
 
Vid bestämning av kornstorleksfördelningen enligt SS-EN 933-1, ”Ballast – 
Geometriska egenskaper – Del 1: Bestämning av kornstorleksfördelning – Siktning”, får 
finjordshalten (0,063/totalt) inte överstiga 11 viktprocent. 

2.7 Material till underbyggnad och övriga fyllningar 

Material till obundna underbyggnadslager och fyllning skall uppfylla kraven för 
kvalitetsklass 4. 
 
Största kornstorlek i underbyggnad framgår av ATB VÄG, avsnitt E7. 
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2.8 Dimensioneringsförutsättningar 

Vid dimensionering skall indata enligt avsnitt 2.8.1 bärighet och 2.8.2 tjäle användas. 
Om andra egenskaper än de i dessa avsnitt används skall dessa redovisas och godkännas 
av beställaren samt kontrolleras i den färdiga konstruktionen. 

2.8.1 Bärighet 

Vid dimensionering enligt ATB VÄG skall en styvhetsmodul (E-modul) ansättas enligt 
tabell 2.8-1 för respektive kvalitetsklass. För samtliga kvalitetsklasser är E-modulen 
densamma oberoende av årstid. 
 
Tabell 2.8-1 Elasticitetsmoduler (MPa) för obundna material i 

vägkonstruktionen. 

Kvalitetsklass Elasticitetsmodul (MPa) 

1-2 450 

3 250 

4 150 

 
Om en högre E-modul skall ansättas måste hållfasthetstillväxten för materialet påvisas 
och hänsyn skall tas till tillväxthastigheten vid dimensioneringen. 

2.8.2 Tjäle 

Krossad betong av kvalitetsklass 1-3 är normalt inte tjällyftande och tillhör 
tjälfarlighetsklass 1, kvalitetsklass 4 är något tjällyftande och tillhör 
tjälfarlighetsklass 2. 
 
Vid dimensionering av överbyggnadstjocklek med hänsyn till tjäldjup krävs kännedom 
om värmeledningsförmågan på fruset och ofruset material. För beräkning av tjäldjup 
krävs även kännedom om vattenkvoten och torrdensiteten alternativt 
vattenmättnadsgrad och porositet. 
 
För tjäldimensionering bör värden ur tabell 2.8-2 användas. 
 
Tabell 2.8-2 Rekommenderade parametrar för tjäldimensionering. 

Kvalitets-
klass 

Vatten
kvot 

[%] 

Torr-
densitet 

[t/m3] 

Poro-
sitet 

Vatten-
mättnads -
grad 

Tjäl-
farlig-
hets 
klass 

Max 
lyft-
hastig-
het 

Värme -
lednings-
förmåga 
ofruset 
[W/m°K]  

Värme -
lednings-
förmåga 
fruset 
[W/m°K] 

1-2 6 % 1,8 0,32 0,34 1 0 1,1 1,2 

3 10 % 1,6 0,4 0,4 1 0 1,0 1,1 

4 12 % 1,5 0,43 0,42 2 0 0,9 1,0 
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2.9 Konstruktiv utformning 

Krossad betong undviks i bärlagret i en vägkonstruktion framförallt av två orsaker. Dels 
kan betongen vara känslig för saltinträngning och dels kan materialet påverkas av höga 
påkänningar, vilket ökar risken för nedkrossning. 
 

Krossad betong får dock användas i bärlagret för gång- och cykelvägar. 
 
Krossad betong skall beläggas med ett tätt bundet lager för att motverka inträngning av 
saltvatten. 
 
För att kunna nyttja materialets bärighetstillväxt bör inte lagertjockleken understiga 
150 mm. 
 
Användningen av krossad betong skall undvikas i lägen där stark vattengenom-
strömning och höga vattennivåer kan befaras, exempelvis runt vägtrummor och brunnar. 
 

Krossad betong kan p.g.a. sitt höga pH leda till korrosion på vägutrustning.  



Krossad betong i vägkonstruktioner VV Publ 2004:11 12 (12) 

 

3 UTFÖRANDE 

Hantering av krossad betong på väg eller vid mottagningsställe behöver inte skilja sig 
från hantering av grus eller bergkross. Samma utläggningsteknik kan användas. 
Packningsmetodik för respektive obundna lager redovisas i nedanstående avsnitt. 

3.1 Bärlager 

Bärlager skall packas med vibrerande eller oscillerande envalsvält enligt tabell 3.1-1 
eller med annan likvärdig packningsinsats. Välten skall framföras med konstant 
hastighet inom intervallet 2,5 - 4,0 km/h. Vältens linjelast får inte överstiga 45 kN/m. 

Tabell 3.1-1 Största tillåtna lagertjocklek (m) efter packning av bärlager 
beroende på vattenkvot, packningsredskap och antal överfarter. 

Vält Vattenkvot > 8 %* Vattenkvot < 8 % 
eller ej bestämd* 

linjelast 6 överf. 8 överf 6 överf 

> 15 kN/m 0,08 0,15 - 

> 25 kN/m 0,20 0,25 0,10 

> 35 kN/m 0,25 0,30 0,12 
(*) Om optimal vattenkvot är känd ersätts 8 % med optimal vattenkvot -2 %. 

3.2 Förstärkningslager och skyddslager 

Förstärkningslager och skyddslagret skall packas med vibrerande eller oscillerande 
envalsvält enligt tabell 3.2-1 eller med annan likvärdig packningsinsats. Välten skall 
framföras med konstant hastighet inom intervallet 2,5 - 4,0 km/h. Vältens linjelast får 
inte överstiga 45 kN/m. 
 

Om krossad betong används i förstärkningslagret bör bärlagret läggas ut och 
packas innan lagret av krossad betong har hunnit binda för mycket. 

 

Tabell 3.2-1 Största tillåtna lagertjocklek (m) efter packning av förstärknings- 
och skyddslager beroende på vattenkvot, packningsredskap och 
antal överfarter. 

Vält Vattenkvot > 7 %* Vattenkvot < 7 % 
eller ej bestämd* 

linjelast 6 överf. 8 överf 6 överf 

> 15 kN/m 0,25 0,30 - 

> 25 kN/m 0,40 0,45 - 

> 35 kN/m 0,50 0,55 0,25 
(*) Om optimal vattenkvot är känd ersätts 7 % med optimal vattenkvot -2 %. 
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3.3 Underbyggnad 

Fyllning och packning av underbyggnad skall utföras enligt ATB VÄG, avsnitt E5.4.1. 
Krossad betong klassas som materialtyp 2 vid bestämning av största tillåtna 
lagertjocklek efter packning av underbyggnad. 
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4 REDOVISNING I BYGGHANDLING 

På arbetsritning för vägkonstruktioner med krossad betong skall förutom normal 
redovisning anges följande: 
q Kvalitetsklass på materialet. 
q Hänvisning till denna beskrivning, Krossad betong i vägkonstruktioner. 
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5 KVALITETSKRAV OCH KONTROLL 

5.1 Allmänt 

Krossad betong som används i vägkonstruktioner skall ha deklarerade egenskaper enligt 
avsnitt 5.2, vilket kompletteras med mottagningskontroll enligt avsnitt 5.3. 
 
Om krossad betongen är certifierad enligt avsnitt 5.1.1 är mottagningskontrollen 
förenklad med endast en kontroll av fö ljesedeln. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5.1-1 Schematisk skiss över Vägverkets kvalitets- och kontrollkrav av 
krossad betong i vägkonstruktioner. 
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5.1.1 Certifiering 

För att bestyrka egenskaperna avses här att produkten har certifierats av ett organ som 
ackrediterats av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, SWEDAC, eller av 
annat ackrediteringsorgan som kan visa att de uppfyller och tillämpar kraven i  
SS-EN 45 010.  

5.2 Deklarerade egenskaper 

Nedan angivna egenskaper skall typprovas och deklareras av producenten av den 
krossade betongen. 
 
För certifierad produkt skall certifikat delges beställaren. Certifieringen innebär att 
egenskaper enligt avsnitt 5.2 med tillhörande provningsmetod skall provas och 
deklareras enligt kvalitetssystem +1 (Byggproduktdirektiv 89/106/EEC bilaga III.2.(ii)). 
Detta system innebär att typprovning och efterföljande stickprovskontroller utförs av 
tredje part. Produktionsövervakning utförd av tredje part görs minst 1 gång per år.  
 
Om produkten inte är certifierad skall leverantören uppvisa en deklaration på 
egenkontroll för nedan nämnda typprovade egenskaper. Deklarationen får ej vara äldre 
än 1 år. 

5.2.1 Miljöpåverkan 

För att användas i vägkonstruktioner skall rivningsbetong vara fri från miljöbelastande 
ämnen såsom PAH, PCB, CFC, asbest, kvicksilver och av beställaren andra angivna 
ämnen. Denna miljökaraktärisering skall kunna styrkas genom skriftligt intyg. Sådana 
intyg upprättas normalt i samband med planeringen av rivningsarbetet, se även bilaga 1. 
 
Restbetong med ballast av berg kan normalt betraktas som ren från miljöbelastande 
ämnen varför någon särskild miljökaraktärisering inte behöver utföras.  
 
Utöver miljökaraktäriseringen skall varje parti som levereras, antingen det är rest- eller 
rivningsbetong, åtföljas av skriftligt intyg vilket redovisar följande: 

q Att leveransen innehåller restbetong alternativt rivningsbetong. 
q Betongvarans ursprungliga användningsområde och plats. Exempelvis, betong 

från betongvarufabrik (restbetong) eller bjälklagskonstruktioner från lasarett 
(rivningsbetong). 

q Produktionsställe, d.v.s platsen där materialet har krossats. 

5.2.2 Kvalitetsklass 

Varje leverans skall åtföljas av ett intyg alternativt följesedel redovisande den krossade 
betongens kvalitetsklass beroende på betongkvalitet och renhet. Kvalitetsklass skall 
bestämmas för varje rivningsobjekt eller för varje 5 000 ton. 

5.2.3 Kornstorleksfördelning 

Kornstorleksfördelningen skall uppfylla kraven enligt avsnitt 2 i detta dokument. 
Kornstorleksfördelningen skall bestämmas enligt SS-EN 933-1, ”Ballast – Geometriska 
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egenskaper – Del 1: Bestämning av kornstorleksfördelning – Siktning”. Prov skall uttas 
en gång per 5 000 ton producerat material eller per rivningsobjekt. 

5.3 Mottagningskontroll 

Beställare kan, i den omfattning denne önskar, låta föranstalta om ytterligare kontroll än 
vad som anges nedan. 

5.3.1 Icke certifierad produkt 

Om en icke certifierad produkt används skall mottagningskontroll utföras som innebär 
kontroll av materialets aktuella renhet, micro-Deval värde och kornstorleksfördelning 
på levererat material. 
 
Renhet bestäms genom att en viss mängd av den krossade betongen tas ut för analys 
(5 kg). Kornen i analysfraktionen delas efter materialtyp. Efter delning och vägning kan 
den procentuella viktfördelningen och renheten bestämmas, enligt bilaga 2. Provtagning 
omfattar ett provuttag per objekt eller per 2 500 m3. Detta gäller inte krossad betong 
som endast består av restbetong. 
 
Micro-Devalvärdet bestäms genom att en viss mängd av den krossade betongen tas ut 
för analys. Provtagning skall ske enligt provningsmetod VVMB 610, ”Provberedning 
vid bestämning av nötningsegenskaper för obundna material”. Prov skall tas en gång per 
2 500 m3 dock minst två per objekt. 
 
Kornstorleksfördelningen skall bestämmas enligt SS-EN 933-1, ”Ballast – Geometriska 
egenskaper – Del 1: Bestämning av kornstorleksfördelning – Siktning”. Prov skall uttas 
en gång per objekt eller per 2 500 m3. 
 
En produktdeklaration enligt avsnitt 5.2 skall redovisas. 
 
Omräkningsfaktorn från volym till vikt för krossad betong är 1,9 t/m3 (skrymdensitet). 

5.3.2 Certifierad produkt 

För krossad betong som är certifierad enligt avsnitt 5.2 innebär mottagningskontroll att 
man skall verifiera produkten vid leverans till arbetsplatsen genom kontroll av 
följesedeln. 

5.4 Verifiering av utförande 

Krossad betong indelas i egna kontrollobjekt och skall alltid kontrolleras avseende nivå 
och bärighet enligt ATB VÄG. 
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Miljöbelastning 

Miljöbelastningen från ballast av krossad betong skall vara acceptabel ur miljö- och 
hälsosynpunkt och inte ge några miljöproblem vid återanvändning, deponering eller 
destruktion. 
 
Ett övergripande miljökrav är att man skall ta hänsyn till förhållandena där materialet 
används och omgivningens sårbarhet. 
 
Restbetong innehåller normalt inte andra ämnen eller föreningar än de som kommer 
från ballasten respektive cement (kadmium, bly, krom m.m.). Restbetong med ballast av 
berg kan normalt betraktas som ren från miljöbelastande ämnen. 
 
Rivningsbetongen däremot kan förutom de ämnen som finns i själva betongen (kalcium, 
kisel, aluminium, kadmium, krom m.m.) också innehålla: asbest (brandskydd, 
värmeisolering m m), klorfluorkarboner CFC (skumplast), kvicksilver Hg 
(elinstallationer), polyklorerade bifenyler PCB (fogmassor), bly (rörskarvar), koppar 
(elledningar, rör), föroreningar från industri (läckage av olja, PAH m.m.) m.fl. 
Rivningsbetong skall vara fri från miljöbelastande ämnen såsom PAH, CFC, PCB, 
asbest, kvicksilver och av beställaren andra angivna ämnen, vilket skall kunna styrkas 
genom skriftligt intyg. Sådana intyg skall upprättas i samband med planeringen av 
rivningsarbetet. 
 
Vid en bedömning av ett materials miljöbelastning är tre parametrar särskilt intressanta, 
nämligen: 
 
q Totalinnehåll: materialets totala innehåll av olika ämnen. 
q Lakbar mängd: hur stor del av totalinnehållet som inom överskådlig tid kommer 

att laka ur. 
q Lakningshastighet: hur snabbt lakningen kan förväntas ske vid olika 

vattengenomströmning. 
 
Lakningshastigheten är dessutom beroende av bl.a. kornfördelning och lakvattnets 
surhetsgrad. 
 
De miljöstörande ämnena som är intressanta i utlakningssammanhang är tungmetaller, 
salter och en del organiska ämnen, t.ex. PCB. 
 
Krossad betong och dess miljöbelastning kan variera beroende på om det är restbetong 
eller rivningsbetong. 
 
Lagstiftning 
I Miljöbalken (1998:808) 15 kap. §1 definieras avfall 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”. 
 
Hantering av avfall regleras i Miljöbalken 15 kap. §§18-27. Miljöbalkens definition av 
begreppet ”hantering av avfall” innefattar förutom återvinning även insamling, transport 
samt bortskaffande av avfall. Detta innebär enligt Avfallsförordningen, SFS 2001:1063, 
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att avfall får transporteras yrkesmässigt endast av den som har särskilt tillstånd. 
Länsstyrelsen utfärdar tillstånd. Tillstånd krävs dock inte för transport för 
återanvändning av avfall som inte är farligt avfall. 
 
Innan rivning av byggnadsverk sker skall en rivningsanmälan upprättas, enligt Plan- och 
bygglagen (1987:10). Till rivningsanmälan skall en rivningsplan bifogas och denna bör 
innehålla en projektbeskrivning, inventering av miljö- och hälsofarliga material och hur 
dessa skall tas om hand. Dessutom skall rivningsplanen innehålla en försäkran att 
material till återvinning/återanvändning inte innehåller ämnen från konstruktionsdetaljer 
vilka klassas som miljöfarliga enligt Kemikalieinspektionens begränsningsdatabas 
respektive prioriteringsguiden (PRIO). Rivningsarbetena får inte påbörjas förrän 
byggnadsnämnden gett sitt godkännande.
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Renhet 

Med renhet avses frånvaro av annat material än betong. Renheten kan bestämmas 
genom att en viss mängd av den krossade betongen tas ut för analys. Av praktiska skäl 
görs analysen på allt material grövre än 8 mm. Den framsiktade analysfraktionen bör 
vara större ju grövre material som skall analyseras. För förstärknings-, skydds- och 
underbyggnadslager rekommenderas ett analysprov på minst 5 kilo av material från 
8 mm och uppåt. 
 
Kornen i analysfraktionen delas efter materialtyp så att:  

q samtliga korn med ursprung av betong läggs i en hög. I högen skall det endast 
finnas rena ballastkorn, rena cementpastakorn samt korn bestående av både 
ballast och cementpasta.  

q Korn av tyngre mineraliskt material (ej betong, densitet > 1,6 t/m3) läggs i en 
annan hög. Hit räknas tegel, marmor, armering och andra tyngre metaller.  

q En tredje hög utgörs av lättare mineraliskt material (ej betong, densitet < 
1,6 t/m3), t.ex. lättbetong, gips, lättmetaller (aluminium) och glas.  

q Slutligen en fjärde hög som består av annat material som inte kan räknas till de 
tre övriga, t.ex. trä, plast och papper. 

 
Efter delning och vägning kan den procentuella viktfördelningen och därmed renheten 
bestämmas. 


