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Vad är betong?

Betong är ett naturligt och oorganiskt 
byggmaterial som tillverkas av:

• Berg och grus
• Bindemedel – cement (slagg, flygaska)
• Vatten. 

Innehåller inga farliga kemikalier.

100 % av betongen går att återvinna.



Vad bygger vi med 
betong?



Betongens 
egenskaper



Betongens livscykel 
- klimatpåverkan



Påverkan i 
produktion



Drift och underhåll

Betong tar upp koldioxid Energieffektivt



Återvinning och återanvändning



Färdplaner – klimatneutralt 2045



Nå halverad klimatpåverkan för 
betong till husbyggnation 2023



Kort sikt – klimatförbättrad betong



Varifrån kommer betongens klimatpåverkan?

Vi kan ersätta cementklinker i betongen med alternativa bindemedel
→ klimatförbättrad betong



Vad är alternativa 
bindemedel?

Ett material som har samma reaktiva egenskaper 
som cement när det reagerar med 
kalciumhydroxid och vatten.

• Flygaska - restprodukt från koleldade kraftverk

• Slagg - biprodukt från råjärnstillverkningen

Alternativa bindemedel som slagg och flygaska har 
använts under lång tid. 

Krav på betong med alternativa bindemedel är 
desamma som för betong med enbart cement 
som bindemedel.



Betong med alternativa 
bindemedel

• Krav på betong med alternativa bindemedel är 
desamma som för betong med enbart cement som 
bindemedel.

• Det finns många tester och mycket lång erfarenhet 
av användning av betong med flygaska och slagg. 

• Även cementtillverkare blandar in alternativa 
bindemedel i cementen. 

• Alternativa bindemedel ersätter delar av cementet 
för att minska betongens klimatpåverkan.

• Alternativa bindemedel kan även användas för att 
förbättra betongens tekniska egenskaper och 
beständighet i vissa miljöer.



Vägledning
- konkreta råd hur vi 
kan göra redan IDAG!

Upp till halverad klimatpåverkan beroende på typ
av konstruktion!



Klimatförbättrad
betong

Resurseffektiv
konstruktion

Rätt betong på
rätt plats

• Inte högre kvalitet än konstruktionen kräver

• Var öppen för flera olika betongkvaliteter

• Låt funktionskrav styra val av betong

Betongen optimeras aktivt med avseende på
klimatpåverkan:

• Ingående råvaror/alternativa bindemedel

• tillverkningsprocess

• o/e transporter

• Resurseffektiv design

• Materialoptimering

• Effektiv konstruktionslösning



Parametrar som styr för all 
betong –
oavsett inblandning av alternativa bindemedel

• Regelverk

• Förtillverkad eller platsgjuten

• Funktion – typ av konstruktion, finns uttorkningskrav 
m.m.

• Val av betong, cement och betongsammansättning

• Arbetsutförande

• Väderlek

• Tidplan

• All betong är tillverkningscertifierad



Klimatförbättrad betong i
tre steg/nivåer

• Steg 1 ca. 10 % reduktion*

• Steg 2 ca. 25 % reduktion*

• Steg 3 ca. 40 % reduktion*

* Jämfört med en standardbetong som normalt skulle
ha levererats för en viss funktion



Krav driver 
utveckling

• Upphandling och krav –
funktionsbaserade ur livscykelperspektiv

• Ställ krav på klimatförbättrad betong

• Regelverk och standarder behöver 
utvecklas

• Klimatoptimering av en byggnad måste 
planeras i hela värdekedjan

• Bjud in betongtillverkare  och andra parter 
i tidigt skede



Många goda exempel redan idag



Utbildning Klimatförbättrad betong
www.svenskbetong.cleverlms.se/_betong/login.aspx



Lång sikt – tekniksprång cementindustrin



Cementas vision – noll koldioxidutsläpp under produkternas livscykel
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Norcem Brevik – första CCS-anläggningen inom global cementindustri

Teknikval:
Aminbaserad avskiljning efter 
förbränning.

Norcem-projektets omfattning: 
Infångning, omvandling till vätska, 
transfer i rörledning, kajlagring.

Strategiska partners:
Aker Carbon Capture
(infångningsteknik), Northern
Lights (transport och lagring)

Volym CO2 per år: 
Cirka 400 000 ton/år
(ca. 50 % av fabrikens utsläpp)

Extern finansieringsgrad:
>80%

CO2 infångning CO2 transport CO2 lagring Fakta

– Aker Carbon Captures teknik
(mer än 7 500 timmar av 
testning i Brevik)

– Via fartyg
– Ansvarig: Northern Lights

– Lagring under havsbotten i 
Nordsjön.

– Planeras av Northern Lights

2019-2020

FEED studie, 
tredjepartsgranskad.

2020 (december)

Avgörande beslut om 
stöd tas i norska 
Stortinget.

2021

Byggstart.

2024

Uppbyggnad klar, 
driftstart.
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CCS i Slite

Pågående förstudie  2020-2023

• Teknikval och dimensionering för 
avskiljningsanläggningen.

• Hamninfrastruktur.

• El- och effektbehovet samt energibalanser.

• Miljöprövning och legala frågor.

• Finansiering.

En förutsättning för
klimatneutralt byggande Sverige
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Avgörande nycklar för att lyckas

Elförsörjning till och på Gotland
‒ Politiska besked om gotlandsförbindelsen i närtid – SVK får ansvar
‒ Vattenfall/GEAB behöver förstärka region-/lokalnätet

Finansiell riskdelning
‒ Långsiktighet i stöd för utveckling, investering och drift av CCS-anläggning Slite
‒ Nationella incitament som Industriklivet i samspel med EU

Samordning CCS i Sverige
‒ Samverkan Norge
‒ Ekonomiska incitament Bio-CCS vs ETS och övriga styrmedel

Offentlig upphandling
‒ Trafikverkets upphandlingskrav och betalningsvilja

Miljötillstånd och statliga myndigheters agerande



Tack!

Kontakt: 

malin.lofsjogard@svenskbetong.se

mailto:malin.lofsjogard@svenskbetong.se


Referenser:

Färdplan Betongbranschen

Färdplan Cement

Vägledning Klimatförbättrad betong

www.svenskbetong.se
www.betongarhallbart.se
www.cementa.se
www.betonginitiativet.se

http://www.svenskbetong.se/
http://www.betongarhallbart.se/
http://www.cementa.se/
http://www.betonginitiativet.se/

