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Naturliga råvaror
Betong är vår tids mest använda byggnadsmaterial och
den består nästan helt av naturliga råvaror [1]. Betong 
består till cirka 80 procent av grus, sand och sten. Resten 
utgörs främst av cement (14 procent) och vatten (6 procent). 
Huvudråvaran för cement är kalksten.

Dessutom ingår mycket små mängder tillsatsmedel som 
förbättrar betongens egenskaper, till exempel beständighet 
och gjutegenskaper. Mineraliska tillsatsmaterial och filler 
kan ingå i vissa cementtyper eller ersätta en del av cementen 
vid tillverkningen av betongen. De består ofta av återvunna 
restprodukter från industriella processer, t.ex. flygaska eller 
slagg. Varken tillsatsmedel eller tillsatsmaterialen påverkar 
betongens  innehåll av farliga ämnen och är inte farliga för 
användaren. På betong- och elementfabriken finns rutiner så 
att förvaring och hantering av tillsatsmedel sker på ett säkert
sätt och att det inte finns risk för läckage.

Hårdnad betong är inte hälsofarlig
När råvarorna till betong blandas startar en kemisk reaktion 
som gör att blandningen hårdnar efter en stund. Så länge 
betongen är färsk (flytande) bildas alkaliska reaktions-
produkter, bl.a. kalciumhydroxid, som gör att betong i 
flytande form kan irritera huden eller orsaka allvarlig 
ögonskada. All kontakt med hud ska därför undvikas vid 
hantering av färsk betong och användning av skyddskläder 
samt skyddsglasögon är viktigt. När betongen efter några 
timmar har hårdnat och övergått till en fast struktur är 
den inte klassad som hälso- eller miljöfarlig. Den är inte 
farlig att komma i kontakt med och den avger inga farliga 
emissioner till luften.

Betong tillverkas av berg, grus, cement och vatten. Huvudråvaran i cement 

är kalksten. Betong tillverkas med andra ord av ämnen som finns i naturen. 

Återvunna restprodukter från industriella processer, till exempel flygaska och 

slagg, kan också ingå. 100 procent av betongen går att återvinna, oftast i 

form av fyllnadsmaterial och det finns en stor potential ur aspekten cirkulär 

ekonomi genom användning som ballast i ny betong.

Betong – ett naturligt material
100 PROCENT GÅR ATT ÅTERVINNA

Betong för bättre arbetsmiljö och 
minskad koldioxidpåverkan
Utan tillsatsmedel i betong skulle dagens moderna och 
tekniskt avancerade byggteknik inte vara möjlig. Det finns 
många olika typer av betongtillsatsmedel, där de  vanligaste 
är flyttillsatsmedel, vattenreducererare, luftporbildare, 
retarder och accelerator[2]. Tillsatsmedel består av vattenlös-
ningar av ämnen som förbättrar betongens egenskaper och 
ger produktionstekniska, funktionsmässiga, ekonomiska och 
miljömässiga fördelar. De består oftast av naturprodukter och 
innehåller inte ämnen som är farliga för hälsa eller miljö.
I husbyggnadsbetong används normalt flyttillsatsmedel för 
att cementkornen i betongblandningen skall dispergera bättre 
och därmed utnyttjas effektivare. Det ger flera fördelar. 

Betong tillverkas av berg, grus, cement och vatten. Huvudråvaran i 

cement är kalksten. Allt kan återvinnas.
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Dels kan mängden cement i blandningen minskas, vilket 
är positivt eftersom cementtillverkningen är både energi-
krävande och ger upphov till koldioxidutsläpp. Dels kan 
betongen göras självkompakterande vilket betyder att den 
flyter ut helt av sig själv. Det gör att byggproduktionen blir 
effektivare, att tunga arbetsmomentet försvinner och att 
bullernivån på byggarbetsplatsen minskar betydligt. Dagens 
flytmedel är ofta baserade på modifierad polykarboxylat, ett 
ämne som inte är farligt för människa eller miljö. Mängden 
är mycket liten, i genomsnitt går det åt cirka 1 kg koncentrerat 
betongtillsatsmedel till 1 m3 (=2300 kg) betong, d.v.s. cirka 
0,04 procent av betongens vikt.

Det finns mätningar som visar att tillsatsmedlen inte 
ger några emissioner till inomhusmiljön och det finns inget 
skadefall från så kallade ”sjuka hus” där problemen kommit 
från betongtillsatsmedlen. Tester har även utförts för att 
utreda risken för urlakning av tillsatsmedel ur betong[3, 4]. 
Resultaten har visat att urlakningen ur deponerad betong är så 
låg att den knappt är mätbar.

Mineraliska tillsatsmaterial och filler kan ingå i vissa 
cementtyper eller ersätta en del av cementen vid tillverk-
ningen av betong. Flygaska är ett exempel på en industriell 
restprodukt som återvinns på detta sätt. Med hjälp av flygaska 
kan betongens egenskaper anpassas beroende på applikation 
samtidigt som den minskar koldioxidpåverkan från cement-
tillverkningen. Flygaska är väl beprövad i betongsammanhang 
och i europeiska standarder för cement och betong ställs krav 
på askans kvalitet och innehåll med tanke på både funktion 
och miljö. Innehållet av tungmetaller i betong med flygaska 
skiljer sig inte märkbart från traditionell betong. Försök med 
lakning av tungmetaller från cementbruk med flygaska visar 
heller ingen påverkan från flygaska[5]. Det förekommer att 
askan kan innehålla ett överskott av absorberad ammoniak 
som härrör från en reningsprocess. Det kan ge upphov till en 
lätt ammoniakdoft från den färska betongblandningen som 
därefter snabbt avklingar. Uppmätta halter ligger långt under 
alla hygieniska gränsvärden[6].

Information om innehåll
Genom information och fakta som lämnas av tillverkaren 
i säkerhetsdatablad och byggvarudeklaration, eBVD, 
kan användaren försäkra sig om att produkter inte 
innehåller ämnen med farliga egenskaper. BASTA registret 
är en fritt tillgänglig webbaserad databas för bygg-och 
anläggnings produkter som klarar BASTA:s krav på kemiskt 
innehåll[7]. Kraven är baserade på europeisk kemikalie-
lagstiftning. Det finns även kommersiella databaser, t.ex. 
Byggvarubedömningen eller Sunda Hus. I dessa system 
används andra kriterier, t.ex. kan en byggvara få ett sämre 
omdöme om det saknas viss information i tillverkarens 
deklaration.

Självkompakterande betong förbättrar arbetsmiljön.


