Grön lösning
Betong utan naturgrus

Bra grundvatten idag och i framtiden
Naturgrus har länge varit en självklar ingrediens i betong. Problemet är att naturgruset är en ändlig resurs. För att vi även i framtiden ska kunna ha tillgång till rent dricksvatten är det viktigt att vi minskar uttaget av naturgrus och istället ersätter det med
krossat bergmaterial.
Naturgrus tas från rullstensåsar. Rullstensåsar är en minskande naturresurs som gör bättre nytta för vattenrening än
för byggnation. På sikt är vårt mål att all betong ska produceras utan naturgrus. Ett enkelt val för att trygga framtidens tillgång på rent dricksvatten och för att bevara landskapsbilden.

Krossa på, naturligtvis
Naturgrusets korn är runda och lämpar sig bra i betong, till
skillnad från krossad stens kantiga och flisiga form. För att
ersätta naturgruset behöver man kunna tillverka ett
krossmaterial som så mycket som möjligt efterliknar natur-

Ett enkelt val som bevarar landskapsbilden och tillgången på
rent vatten även i framtiden.

gruset. Vilken tillverkningsmetod som är bäst lämpad bestäms utifrån lokala förutsättningarna såsom bergets kvalitet etc. För betong av god kvalitet krävs det även att man
ser över sina betongrecept för att dessa ska passa det krossade bergmaterialet.

Skanska har kompetensen
Skanska har utvecklat sin krossteknik till att ta fram bergmaterial som fullt ut kan ersätta naturgruset och fortfarande hålla god kvalitet. Betongen får samma höga hållfasthet och beständighet som betong tillverkad med naturgrus. Betong utan naturgrus lämpar sig utmärkt för alla
typer av hus– och anläggningsbetong, t.ex. för gjutning av
fundament, balkar och väggar.
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Jämnare kvalitet och ökad kontroll

Betong utan naturgrus har tack vare intensiv
forskning och provning samma goda kvalitet som
konventionell betong.

Fördelarna med betong utan naturgrus är flera. Vi bevarar
våra rullstensåsar med dess vattenrenande effekt till framtiden. Dessutom får betongen en jämnare kvalitet då man har
bättre kontroll över siktkurvor än vid användning av naturgrus. Att välja betong utan naturgrus är ett enkelt val som
gör stor skillnad!

Krossat bergmaterial för betongändamål.
Gjutning av betongstomme i husprojekt.

Gröna fakta

• Naturgrusavlagringar spelar en viktig roll som grundvattenresurs.
• Betong utan naturgrus går att tillverka till samma
goda kvalitet som konventionell betong.
• Till en kubik betong går det åt två ton bergmaterial
varav cirka ett ton vanligtvis består av naturgrus. Idag
kan vi tillverka betong helt utan naturgrus.

Skanskas naturgrustäkt Gustafs i Borlänge. Naturgrus bryts ur rullstensåsar vilka är en ändlig naturresurs som bidrar till rent grundvatten. Vatten som infiltreras i marken renas när det sipprar genom
rullstensåsens olika grusskikt, ner mot grundvattenmagasinet.

Exempel – Aitik koppargruva
Aitik koppargruva, 15 km sydöst om Gällivare, är Skandinaviens största dagbrott och en av Europas största koppargruvor. När man byggde om gruvan 2007 gick det åt
109 000 m3 betong. Betongen tillverkades helt utan
tillsättning av naturgrus. En mobil betongfabrik placerades på området. På detta sätt kunde transporterna minimeras och rullstensåsar bevaras.

Betongkonstruktion helt utan naturgrus vid Aitik koppargruva.

