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Sammanfattning 
Växande miljöproblem har bidragit till en kamp för att minska utsläpp av koldioxid 
(CO2). Många industrier påverkar växthuseffekten, men den enskilt största 
bidragande faktorn till växthusgas är byggsektorn (Khasreen et al. 2009).  

Trafikverket strävar efter att minimera miljöpåverkan och samtidigt skapa ett 
hållbart och effektivt transportsystem (Trafikverket 2014). Under järnvägsrälen 
ligger sliprar. En sliper ska uppfylla en mängd olika krav och egenskaper. Idag 
tillverkar Abetong ca 350 000 sliprar varje år som generar ca 21 000 ton koldioxid 
under tillverkningen. 

Undersökningen i denna rapport baseras på huvudspårsliprar i betong. Rapporten 
syftar till att utreda storleken av koldioxidupptagningen och karbonatiseringsdjupet 
i en betongsliper under dess livstid. Målet är att reducera miljöpåverkan vid 
tillverkning av sliprar. 

Betong är i särklass det viktigaste byggnadsmaterialet som finns idag (Meyer 
2008). Betongmassa består av cement, vatten och ballast (Ljungkrantz et al. 1994, 
p. 176). Vid tillverkning av betong är det produktion av cement som bidrar till stora 
utsläpp av koldioxid (Frid et al. 2013). Ett ton cement genererar ca ett ton koldioxid 
(Rodrigues & Joekes 2010). 

Betong kommer under och efter sin livslängd att gå igenom en 
karbonatiseringsprocess (Lagerblad 2005, Frid et al. 2013).  Koldioxid från 
atmosfären kommer att reagera och tas upp av betongen. Under en 
karbonatiseringsprocess sjunker pH-värdet i betong från ca 13 till 9 (Pade & 
Guimaraes 2007). 

Upptagning av koldioxid kan beräknas med hjälp av en beräkningsmodell som 
tagits fram av Lars – Olof Nilsson, professor vid Lunds tekniska högskola (Frid et 
al. 2013). Modellen ger ett teoretiskt resultat där karbonatiseringsdjup och mängden 
koldioxidupptag i förhållande till tid erhålls för en given betongsammansättning 
och miljö. 

En kvantitativ metod har använts i denna studie, för att ta fram hur mycket 
karbonatisering som sker över en betongprodukts livslängd. För att beräkna 
karbonatiseringsdjupet krävs en väl dokumenterad betongprodukt. Vanligaste 
metod för experimentell mätning av karbonatiseringsdjup är ett fenolftaleintest. 

Undersökningen genomfördes på Abetongs fabrik i Vislanda. Totalt undersöktes 23 
stycken sliprar av varierande ålder. Värdena som erhölls från resultatet användes i 
beräkningsmodellen för att öka förståelse samt för att möjligöra optimering av 
betongmix avseende karbonatisering. Undersökningen av sliprarna visade att ytterst 
lite karbonatisering skett.  

Resultatet av studien visar att i princip ingen karbonatisering skett i slipern oavsett 
ålder. Detta tack vare den fuktiga miljön slipern vistas i. Då betongens 
cementmängd inte påverkar karbonatiseringsdjupet kan Abetong reducera 
koldioxidutsläppen med ca 3700 ton per år. Denna reduktion baseras på en 25 
procentig minskning av cement i sliprarna.   
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Summary 
Growing environmental concerns have contributed to a struggle to reduce 
emissions of carbon dioxide (CO2). Many industries contribute to greenhouse 
effect, but the single largest contributor to greenhouse gas is the civil engineering 
sector (Khasreen et al. 2009). 

The Swedish Transport Administration seeks to minimize environmental impact by 
creating a sustainable and efficient transportation system (Trafikverket 2014). 
Under the rail lies sleepers. A sleeper must meet a variety of requirements and 
properties. Today, Abetong manufactures approximately 350 000 sleepers per year 
these generate a total of 21 000 tons carbon dioxide from cradle to gate. 

This survey is based on concrete sleepers. This report aims to investigate the 
magnitude of carbon uptake and the carbonation depth of a concrete sleeper. The 
goal is to reduce the environmental impact in the manufacture of sleepers. 

Concrete is by far the most important building material available today (Meyer 
2008). The concrete mix consists of cement, water and aggregates (Ljungkrantz et 
al. 1994, p. 176). During the manufacture of concrete, the production of cement 
contributes to highest carbon dioxide emissions (Frid et al. 2013). One ton of 
cement generates about one ton of carbon dioxide (Rodrigues & Joekes 2010). 

Concrete will, during and after, its service life go through a carbonation process 
(Lagerblad 2005, Frid et al. 2013). Carbon dioxide from the atmosphere will react 
and be absorbed by the concrete. During the carbonation process, the pH of the 
concrete will drop from 13 to 9 (Pade & Guimaraes 2007). 

Absorption of carbon dioxide can be calculated using a calculation model 
developed by Lars - Olof Nilsson, professor at the Faculty of Engineering in Lund, 
Sweden (Frid et al. 2013). The results provide a theoretical estimation of which 
depth of carbonation and amount of absorbed carbon dioxide vs. time that is 
obtained during the lifetime of the sleeper. 

A quantitative method has been used in this study, to find out how much 
carbonation that takes place during a concrete products service life. To calculate the 
carbonation depth, a well-documented concrete product is required. The most 
common method for measuring the carbonation depth is the phenolphthalein test. 

The survey was conducted at Abetongs factory in Vislanda. In all, 23 sleepers of 
varying ages were investigated. The values obtained from the results were used in 
the calculation model to increase the understanding as well as to allow the 
optimization of concrete mix regarding carbonation. The investigation of the 
sleepers showed that very little carbonation occurred. 

The results of the study show that no carbonation occurred in the sleepers 
regardless of age. This, thanks to the humid environment the sleepers are exposed 
to. The carbonation depth is not affected by the quantity of cement in the concrete. 
Therefore, Abetong can reduce the carbon dioxide emissions with about 3700 tons 
per year, based on a 25 percent reduction of the amount of cement in the sleepers. 
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Abstract 
Byggsektorn är den största bidragande faktorn till växthusgas (Khasreen et al. 
2009). Betong är det material som bidrar till mest utsläpp av koldioxid (CO2). Idag 
tillverkar Abetong ca 350 000 sliprar varje år som generar ca 21 000 ton koldioxid 
under tillverkningen. 

Vid tillverkning av betong är det produktion av cement som bidrar till stora utsläpp 
av koldioxid (Frid et al. 2013). Betong kommer under och efter sin livslängd att gå 
igenom en karbonatiseringsprocess (Lagerblad 2005, Frid et al. 2013). Koldioxid 
från atmosfären kommer att reagera och tas upp av betongen (Lagerblad 2005, Frid 
et al. 2013)  

Upptagning av koldioxid kan beräknas med hjälp av en beräkningsmodell som 
tagits fram av Lunds tekniska högskola (Frid et al. 2013). Beräkningsmodellen har 
kalibrerats i studien utifrån mätresultatet på sliprarna.  

Rapporten syftar till att utreda storleken av koldioxidupptagningen och 
karbonatiseringsdjupet i en betongsliper. Målet är att reducera användning av 
cement vid tillverkning av sliprar. 

Nyckelord: Miljö, Koldioxidutsläpp, Betong, Sliper, Karbonatisering, 
Cementreducering, Miljöoptimering. 
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Daniel Shamoun & Melis Redzepovic 

1. Introduktion 
Växande miljöproblem har bidragit till en kamp för att minska utsläpp av koldioxid 
(CO2). Växthuseffektens inverkan är påtagliga och det sker stora debatter inom 
området. Byggsektorn står för en stor del av problemet. Ungefär hälften av all 
världens växthusgas produceras av byggsektorn (Khasreen et al. 2009). 

Förutom energikonsumtion vid t.ex. brukande av bostäder, har material- och 
produktionssidan stor påverkan på miljön. Olika material ger upphov till olika stor 
mängd koldioxid. Utsläpp av koldioxid sker bl.a. vid tillverkning. Betong är i 
särklass det viktigaste byggnadsmaterialet som finns idag (Meyer 2008). Endast 
vatten används i större mängd. För betong sker de största koldioxidutsläppen redan 
i tillverkningsprocessen (Pade & Guimaraes 2007). Ungefär 10 miljarder ton 
betong produceras varje år i världen. Tillverkning av cement, som är en komponent 
i betong, står för ca 6 % av all världens utsläpp av koldioxid (Meyer 2008, 
Rodrigues & Joekes 2010).  

1.1 Bakgrund 

Att ta hänsyn till miljöpåverkan blir viktigare och viktigare för dagens industri. 
Trafikverket strävar efter att minimera miljöpåverkan och samtidigt skapa ett 
hållbart och effektivt transportsystem (Trafikverket 2014). Järnvägsnätet står inför 
stora satsningar. Att transportera sig med tåg är ett alternativ som är hållbart för 
miljön, men även spåren och dess uppbyggnad har hamnat i fokus. 

Under järnvägsrälen ligger sliprar. Sliprarna tillverkas främst av betong. Ett ton 
cement genererar ca ett ton koldioxid (Rodrigues & Joekes 2010). Kan detta 
minskas kan en minskad miljöpåverkan fås. Därför har betongsliperns 
koldioxidutsläpp hamnat i fokus för denna studie. Sliprarna har en väl 
dokumenterad sammansättning och miljön de vistats i under deras livslängd är 
känd. Värdet ligger i den information som finns tillgänglig. Viktiga parametrar 
såsom ålder, miljö och betongmix som behövs för att utföra undersökningen är ofta 
svåra att få tag i för äldre betongkonstruktioner. 

Betongen avger inte enbart koldioxid genom cementtillverkningen utan kan även ta 
upp koldioxid (Frid et al. 2013, Lagerblad 2005). Detta sker genom en s.k. 
karbonatiseringsprocess som betongen utsätts för under hela sin livscykel. 
Karbonatisering sker på betongens exponeringsyta. Under denna process sker en 
kemisk reaktion mellan cementpastan i betongen och koldioxiden i atmosfären. 
Betongen binder koldioxid permanent och anses på så sätt kompensera det stora 
utsläppet vid tillverkning. 

Det är viktigt att ta hänsyn till betongens hela livscykel. Den kan delas upp i två 
perioder. Den första inkluderar allt från utvinning av råmaterial till rivning av 
slutprodukt. Den andra perioden sträcker sig från återanvändning av betongen tills 
den nya produkten når sitt slut (Collins 2010). Genom att t.ex. krossa betongen, 
efter dess livslängd, ökas exponeringsytan. Utökad exponeringsyta bidrar till större 
upptagning av koldioxid (Frid et al. 2013, Lagerblad 2005). 
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Då Abetong fått tillgång till sliprar av varierande ålder och kända parametrar, 
ansågs detta vara ett bra tillfälle att kalibrera en etablerad karbonatiseringsmodell så 
att ökad kunskap kring karbonatisering hos sliprar kunde fås. 

1.2 Syfte och mål 

Rapporten syftar till att utreda storleken av koldioxidupptagningen och 
karbonatiseringsdjupet i en betongsliper under dess livstid.  

Målet är att försöka kvantifiera koldioxidupptagningen i betongen under dess 
livscykel och reducera miljöpåverkan vid tillverkning av sliprar. 

Resultatet kommer att användas av Abetong för att optimera en betongmix som 
maximerar koldioxidupptaget. Detta utan att riskera korrosion på armeringen. 
Upptaget av koldioxid kompenserar delar av utsläppen som sker under 
tillverkningen. Detta har stor betydelse för hela betongindustrin. 

1.3 Avgränsningar 

Undersökningen baseras på betongsliprar som var placerade i Linköping. Värdefull 
information som krävs för undersökningen som t.ex. sammansättning, miljö och tid 
finns väl dokumenterat. Möjligheten att undersöka sliprar av olika åldrar finns 
också tillgängligt. 

Undersökningen blir väldigt begränsad till en betongprodukt. Betongmixen är 
avgörande för hur snabbt betongytan karbonatiserar. Konsekvensen av att begränsa 
undersökningen till sliprar kan vara att resultatet blir starkt påverkat av den 
betongsammansättning som råder i sliprarna samt den miljö de legat i under dess 
livstid. 
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2. Teori 

2.1 Betong som material 

Betongmassa består av cement, vatten och ballast (Ljungkrantz et al. 1994, p. 176). 
Beroende på hur man proportionerar mängderna av respektive komponent erhålls 
olika egenskaper som t.ex. hållfasthet och beständighet. Vatten tillsammans med 
cement bildar en hård massa som kallas för cementpasta. 

Tillsatsmedel som vanligt utgörs av silikastoft eller flygaska doseras i mycket små 
mängder och kan väsentligt förändra betongens egenskaper (Ljungkrantz et al. 
1994, p. 124). 

Betong används i stor utsträckning världen över (IPCC 2005, Rodrigues & Joekes 
2010). Som material har betong många bra egenskaper som t.ex. hållbarhet, 
hållfasthet, formbarhet, hög värmekapacitet och förmågan att klara stora laster efter 
några timmars härdning. 

2.1.2 Ballast 

Bergartsmaterial i olika kornstorlekar kallas för ballast och är avsedd för 
betongtillverkning (Ljungkrantz et al. 1994, p. 69). Ballast består av sten, grus och 
sand. Ballastens egenskaper är beroende av kornstorleksfördelning, fillerhalt, 
slamhalt, maximal kornstorlek samt kornform och ytbeskaffenhet (Ljungkrantz et 
al. 1994, p. 71). Dessa egenskaper påverkar betongens vattenbehov, arbetbarhet och 
stabilitet.  

2.1.1 Cementpasta 

Cement består till större delen av kalksten (Ljungkrantz et al. 1994, p. 61). 
Beroende på önskad samansättning i cement kan tillsattsatsämnen tillföras. Lera 
förekommer vanligen och kan ersättas eller kompletteras med t.ex. flygaska, skiffer 
eller gips. 

Cement är hydrauliskt bindemedel i pulverform. Användningsområden och kemisk 
sammansättning definierar cementtypen. Portlandcement är den vanligaste 
cementtypen i Sverige. 

Vattencementtal vct, 

 𝑣𝑐𝑡 =
𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛
𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡

 ( 1 ) 

 

är kvoten av mängden vatten i kg och mängden cement i kg.  
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2.1.3 Cementtillverkning 

Råmaterial går igenom en process som består av olika steg och slutprodukten blir 
färdigt cementpulver (Ljungkrantz et al. 1994, pp. 62-66, IEA 2009). 

• Brytning av råmaterial 
Varje år utvinns flera miljoner ton kalksten ur dagbrott runt om i Sverige 
där kalksten sprängs loss. Cementfabriker är ofta belägna i närhet av 
dagbrott för att minska transportsträckorna. 

Råmaterial och lämpliga tillsatsmaterial bestämmer vilka cement som är 
möjliga att tillverka för varje enskild fabrik. Geografin begränsar tillgången 
av olika cementtyper. 

• Krossning 
Kalksten krossas i varierande storlek. Allt från grus till medelstora stenar 
på ca 80 mm. Krossad kalksten transporteras till stenlager som även 
fungerar som homogeniseringslager. 

• Malning 
För att uppnå rätt kemisk sammansättning mals kalksten med övriga 
material till ett råmjöl. Ytterligare homogenisering sker då råmjölet lagras i 
silor. 

• Förvärmning 
Råmjölet går igenom en serie cykloner i en förvärmningsprocess. 
Ugnsgaser värmer upp mjölet mycket snabbt till 850 °C.  

• Förkalcineringsprocess/kalcinering 
Kalcinering innebär att kalksten hettas upp, förfaller och bildar kalk. Delar 
av reaktionen förekommer i en förkalcineringsprocess där temperaturen är 
ca 1000 °C. 40 – 50 % av totala emissioner av koldioxid vid 
cementtillverkning sker vid förbränningsprocessen. 

• Klinker produktion/Kalcinering/sintringsprocess 
Efter förkalcineringsprocessen hettas råmjölet upp till 1450 °C i roterugnar. 
Det sker en kemisk och fysisk reaktion, sintring, på grund av den höga 
temperaturen. Råmjölet omvandlas till cementklinker under 
sintringsprocessen. 

• Kylning och förvarning 
Direkt efter ugnen går klinkern igenom en kylningsprocess. För att inte 
klinkermineralen skall förlora sin reaktivitet och omvandlas så måste den 
kylas ner snabbt. Vanligtvis förvaras cementklinkern i fabriken i väntan på 
nästa steg i processen. Det kan ske i silos eller planlager. 
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• Blandning 
För att fullända processen blandas cementklinker med andra mineraler som 
t.ex. slagg eller flygaska beroende på vilken cementtyp som tillverkas. Gips 
tillsätts också för att optimera cementen. Hållfasthet, bindetid och 
volymbeständighet är egenskaper som kan påverkas med hjälp av gips. All 
cementklinker innehåller ca 4-5 % gips. 

• Cement kvarn/malning 
Cementklinker, gips och mineraler blandas för att få önskade egenskaper 
och mals ner till ett grått pulver. 

• Förvaring 
Färdigt cement förvaras i utlastningssilor där fortsatt homogenisering kan 
ske. Antingen transporteras slutprodukten till en packningsstation eller 
vidare för leverans i lösvikt. 

2.2 Betongsliprar 

Under järnvägsrälen ligger huvudspårsliprar (kallas hädanefter sliprar), se Figur 1. 
Sliprarna tillverkas ofta i betong och innehåller även armering. Betongsliprar, ihop 
med järnvägsbank och stålräl bildar järnvägsspår (Carlsson & Holmblad 2012). 
Sliperns primära funktioner är att föra ned laster från räl till underliggande ballast 
samt säkerställa spårvidd.  

Fördelen med sliprar i betong är att klimatet har en väldigt liten påverkan av dess 
egenskaper i fält (Carlsson & Holmblad 2012). Andra fördelar är deras långa 
livslängd, de är lätta att byta ut, relativt enkla att producera och lämnar utrymme för 
optimering av både design och konstruktion. 

Nackdelar med betongslipern är att korrosion kan uppstå i armering, vilket om det 
sker har stor inverkan på sliperns kapacitet (Carlsson & Holmbom 2012). 

 
Figur 1:Betongsliper (Abetong 2014). 
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2.2.1 Krav enligt svensk sliperstandard 

En sliper ska uppfylla en mängd olika krav och egenskaper. Stora kvantiteter ska 
kunna produceras enkelt, snabbt och billigt. Enligt Svensk Sliperstandard (2009) 
ska täckskiktet för en betongsliper vara minst 30 mm på undersida och 20 mm på 
övriga sidor, se Figur 2. Vct för betongslipern får inte överstiga 0.45 och minsta 
cementmängd ska uppgå till 300 kg/m3 betong. 

 
Figur 2:Tvärsnitt på en betongsliper med täckskiktskrav samt principiell placering i spår. 

2.2.2 Tillverkning av sliprar 

Produktion av sliprar kan skilja sig från fabrik till fabrik. Långbäddsystem är en 
vanlig metod som används vid tillverkning av sliprar (Carlsson & Holmblad 2012). 
Parametrar som kan variera är t.ex. längden på gjutbädden, inomhusklimatet eller 
gjutningsprocessen. En smidig och effektiv produktion är viktig för tillverkning av 
sliprar. Alla stegen i processen är viktiga att ta hänsyn till. 

Sliprar gjuts ofta i minst 100 m långa bäddar som består av flera gjutformar som är 
placerade efter varandra. Innan gjutprocessen kan påbörja rengörs och oljas 
formarna. Bäddarna har två ändar, en passiv och en aktiv. 

Stållinor av väldigt hög kvalité placeras i formarna. Stållinorna förankras i den 
passiva änden som har i uppgift att hålla emot kraften från den aktiva änden. 

Linorna spänns åt från den aktiva sidan tills dess att rätt spänning uppnås i linorna. 
Därefter gjuts färsk betong i formarna. 

Bädden täcks över för att bibehålla fukt och värme som uppstår vid betongens 
härdning. Efter ca 16 timmar har tillräcklig hållfasthet uppnåtts i betongen och 
spänningen i linorna släpps. Då dras linorna ihop något och slipern blir på så sätt 
förspänd. Därefter tas sliprarna ur formen och nästa sats kan påbörjas. 
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Kapningsprocessen ser olika ut beroende på om sliprarna är gjutna som en enda 
lång balk eller om det finns en fri yta mellan t.ex. var fjärde sliper. Det första 
alternativet är vanligast och ger möjlighet till kapning i önskad längd. Innan 
transport till kunden kan ske, kontrolleras sliprarna och infästningar monteras. 

2.3 Miljöaspekter 

Många industrier påverkar växthuseffekten, men den enskilt största bidragande 
faktorn till växthusgas är byggsektorn. Den står för mellan 40 - 50 % av hela 
världens växthusemissioner (Khasreen et al. 2009). 

Den komponent som används mest i världen efter vatten är betong (Kline & 
Barcelo 2012). Ca 10 miljarder ton produceras varje år (Meyer 2009). Betong är 
även en nyckelkomponent i byggsektorn. 

2.3.1 Koldioxidutsläpp vid cementtillverkning 

Vid tillverkning av betong är det produktionen av cement som bidrar till stora 
utsläpp av koldioxid (Frid et al. 2013). Det konsumeras även stora mängder av icke 
förnybart råmaterial (Rodrigues & Joekes 2010). 

Vid förbränning av kalksten under cementproduktion används bränsle som t.ex. kol 
(Frid et al. 2013). Det är under detta skede som det största utsläppet av koldioxid 
sker. Det står för ca 45 % av totala emissioner som sker vid tillverkning av cement. 

Det är inte bara under bränning av kalksten som utsläpp sker (Rodrigues & Joekes 
2010). Under tillverkning av cement finns fyra delar som producerar koldioxid; 
förbränning av fossila bränslen, ca 40 %, den kemiska reaktionen, ca 50 %, 
transport, ca 5 % och elektricitet, ca 5 %. 

Tillverkning av cement står för ca 6 % av världens totala koldioxidutsläpp varje år 
(Rodrigues & Joekes 2010). För att tillverka ett ton cement genereras ett ton 
koldioxid. Totalt genererar all cementtillverkning ca två miljarder ton koldioxid per 
år (Yang et al. 2014).  

Tillverkning av en betongsliper genererar ca 60 kg koldioxid (Abetong 2014). 
Totalt tillverkas ca 450 000 sliprar per år i Sverige. 
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2.4 Karbonatisering 

Betong kommer under och efter sin livslängd att gå igenom en 
karbonatiseringsprocess (Lagerblad 2005, Frid et al. 2013). Detta sker från 
betongens exponeringsyta och inåt i produkten. Det är en långsam process som sker 
över en längre tidsperiod. Kemiskt kan den förklaras genom att kalciumhydroxid 
(CaOH) från cementpastan, i kontakt med koldioxid (CO2) från atmosfären, bildar 
kalciumkarbonat (CaCO3) och på så sätt binds koldioxid till betongen. Utöver detta 
behövs vatten för att fullända processen. 

Det finns olika faktorer som påverkar karbonatiseringsprocessen (Lagerblad 2005, 
Frid et al. 2013). Frågan är inte om det kommer att ske någon karbonatisering utan 
hur länge betongen behöver exponeras för att det ska ske. 

Under karbonatiseringsprocessen sjunker betongens pH-värde från ca 13 till 9 
(Pade & Guimaraes 2007). Om karbonatiseringsskiktet når armeringen i betongen 
kan korrosion, p.g.a. pH-sänkingen, uppstå i armeringen och betongprodukten 
förlorar på sikt sin hållfasthet. 

2.4.1 Koldioxidupptag 

Under betongens livstid kommer koldioxid från omgivande luft att reagera och tas 
upp av betongen (Lagerblad 2005, Frid et al. 2013). Den exakta mängden koldioxid 
som tas upp är beroende av bl.a. klimat, cementtyp och betongprodukt. Hur länge 
betongen exponeras är också avgörande. I fuktiga förhållanden kommer 
koldioxidupptagning att vara låg (Nilsson 2011). Även låg temperatur saktar ner 
processen (Lagerblad 2005). Porerna i betongen sätts igen vid karbonatisering och 
processen saktas ner ytterligare1. Processen kan påskyndas genom utökad 
exponeringsyta (Lagerblad 2005, Frid et al. 2013). Upptagning av koldioxid är 
permanent och kompenserar delar av utsläppen som sker under tillverkning. 

2.5 Livscykel av koldioxid 

Vid förbränning av kalksten, under tillverkningsprocessen av cement, släpps 
koldioxid ut i atmosfären (Frid et al. 2013). Under betongens livscykel sker en 
kemisk reaktion mellan cement i betongen och koldioxid i atmosfären. Koldioxid 
binds genom karbonatisering till betongen permanent och kan endast frigöras igen 
vid återförbränning. 

När betongen nått slutet av sin primära användning kan den återanvändas. Att 
krossa betongen, ökar dess exponeringsyta och karbonatisering påskyndas. 
Upptagning av koldioxid fortsätter under t.ex. förvaring och återanvändning tills 
dess att betongen når maximal karbonatisering. 

Det är oklart om all utsläpp av koldioxid under tillverkningsprocessen kan 
återupptas under hela livscykeln (Frid et al. 2013, Lagerblad 2005). Verklig 
karbonatiserings mängd varierar mellan 50 – 90 %. Grad av hydratisering och 
relativ fuktighet påverkar mängden. 

                                                 
1 Muntligt enligt Katja Frid professor vid Lund Tekniska Högskola, studiebesök April 2014. 
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Frid et al (2013) beskriver processen såhär: 

"Emissioner av CO2 från råmaterialet kan således sägas komma från en kemiskt 
stabil form i kalksten och passera ut i atmosfären under en tidsperiod, och sedan 
återvända till ett stabilt, kemiskt bunden form i betongen." 

2.6 Beräkningsmodell för karbonatisering 

Upptagning av koldioxid kan beräknas med hjälp av en beräkningsmodell, enligt 
Figur 3, som tagits fram av Lars – Olof Nilsson, professor vid Lunds tekniska 
högskola (Frid et al. 2013). Olika parameterar och förutsättningar som t.ex. 
cementtyp, vct, relativ fuktighet, omgivande klimat och ytskikt mm beaktas i 
modellen. 

Figur 3: Beräkningsmodell för karbonatisering (Frid et al. 2013). 
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Beräkningsmodellen ger ett teoretiskt resultat där karbonatiseringsdjup och 
mängden koldioxidupptag i förhållande till tid erhålls, se Figur 4.  

 

 
Figur 4: Karbonatiseringsdjup och mängden koldioxidupptag i förhållande till tid (Frid et al. 2013).   
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2.7 Relativa fuktigheten i luft och mark 

Relativ fuktighet RF, betyder hur fuktmättad luften är. Vid beräkning av RF antas 
jordens porer under mark ha ett RF på 100 % (Nevander & Elmarsson 2007, p. 
174). SMHI är ett expertorgan inom väder, vatten och klimat (SMHI 2014). 
Beroende på geografin varierar RF i Sverige, t.ex. hade Linköping under 2013 ett 
RF-medel på 85 % i luften (SMHI 2013).  

2.7.1 Fuktkvot och kapillärmättnadsgrad 

Fuktkvot u,  

 𝑢 = 𝑣𝑖𝑘𝑡 𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛
𝑣𝑖𝑘𝑡 𝑡𝑜𝑟𝑟𝑡 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙

  ( 2 ) 

är viktprocenten av förångningsbar vattenmassa genom total volym (Nevander & 
Elmarsson 2007, p. 15). 

Kapillärmättnadsgrad KMG, 

 𝐾𝑀𝐺 = 𝑓𝑢𝑘𝑡𝑘𝑣𝑜𝑡
𝑣å𝑡 𝑣𝑖𝑘𝑡

  ( 3 ) 

är viktprocenten av vattnets massa i en porös kropp genom vattnets massa vid 
kapillär mättnad (Nevander & Elmarsson 2007, p. 15). Både fuktkvot och 
kapillärmättnadsgrad beskriver hur fuktigt respektive fuktmättad en produkt är.  
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3. Metod 
En kvantitativ metod har använts i denna studie. För att kunna relatera hur mycket 
karbonatisering som sker över en betongprodukts livslängd, beroende av 
sammansättning och miljö, krävs en väl dokumenterad betongprodukt. Vid denna 
undersökning har 23 stycken sliprar studerats. Gemensamt för dem är att det finns 
väl dokumenterad information, såsom cementtyp, miljö och ålder mm. Att ha all 
den informationen om en produkt anses vara sällsynt och värdefullt.  

Undersökningen är verklighetsförankrad, faktiska siffror och data har använts. 

3.1 Fenolftaleintest av karbonatiseringsdjup 

All betongyta som exponeras för koldioxid i atmosfären karbonatiserar. Under en 
karbonatiseringsprocess sjunker pH-värdet (Pade & Guimaraes 2007). Vanligaste 
metod för mätning av karbonatiseringsdjup är fenolftaleintest. Metoden är väl 
ansedd och väl beprövad. Validiteten i studien kan därför anses vara hög.  

Applicering av fenolftalein på en yta ger en indikation av pH-värdet. Om betongen 
får rosa färg har ingen karbonatisering skett. Men då ytan av en betongprodukt 
redan är exponerad för luft har den redan karbonatiserat och för att fenolftalein ska 
reagera med betongen krävs en tidigare oexponerad yta. För att dessutom ta reda på 
hur långt in i en betongprodukt karbonatiseringsfronten nått krävs en studie av ett 
snitt genom produkten. Undersökningen har genomförts på två typer av 
provkroppar. En omgång då provkropparna kapades med diamantsåg och ett 
kompletterande stickprov med avslagna flisor. Reabiliteten i hur provkropparna 
skapades anses vara tillförlitlig då båda delresultaten gav samma resultat. 

3.2 Tunnslipsbestämning av karbonatiseringsdjup 

En tunnslip är ett betongprov som slipas så tunt, 25 µm, att ljus kan penetrera 
materialet (Lagerblad 2009). En tunnslip utförs för att konstatera kvalité och 
egenskaper av ett betongprov.  

Det tunna betongprovet undersöks med speciella mikroskop under en UV-ljuskälla. 
Epoxi används för att vakuumimpregnera tunnslipern innan det undersöks med UV-
ljus. Epoxin innehåller ett fluorescensmedel som i dagsljus är synligt som ett gult 
preparat men under UV-ljus som ett fluorescensljus. Ett intensivare ljus fås genom 
cementpastan i tunnslipen.  
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Vid karbonatisering blir cementpastan porösare. Den porösa pastan blir ljusare än 
tät pasta. Färgskillnaden syns under mikroskopet. Resultatet av karbonatiseringen 
blir betydligt mycket mer detaljerat än fenolftaleintestet, se Figur 5.  

 
Figur 5: Karbonatiseringsdjup för tunnslipsbestämning respektive fenolftalein. 

3.3 Kapilläruppsugning 

Fuktkvoten i ett material går att mäta genom att avlägsna en provbit från 
konstruktionen. Provbitens vikt dokumenteras, därefter torkas den ut vid +105 °C. 
Efter uttorkningen vägs provet igen och viktskillnaden bestämmer fuktkvoten. 
Provets form och storlek är avgörande för torktiden.  

För att bestämma den kapillära mättnadsgraden (KMG) måste fuktkvoten först 
räknas fram. Provbitens undersida placerar sedan i kontakt med vatten. Provet får 
ligga kvar i vattnet tills det att kapillär mättnad uppnåtts, d.v.s. provet slutat öka i 
vikt. Därefter mäts den våta vikten. Fuktkvoten genom den våta vikten bestämmer 
KMG.  

3.3 Beräkningar 

Upptagning av koldioxid kan beräknas med hjälp av använd beräkningsmodell. 
Olika parameterar och förutsättningar beaktas i modellen. 

Beräkningsmodellen behöver kaliberareras gentemot verkliga objekt. Det har inte 
kunnat göras tidigare i större omfattning eftersom viktig information om äldre 
betongkonstruktioner saknats.   
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4. Genomförande 
För att få en uppfattning om aktuellt vetenskapsområde, gjordes en teoristudie av 
vetenskapliga rapporter som gränsade till det tilltänkta arbetet. Flera studier har 
genomförts inom karbonatisering och koldioxidupptag där framförallt 
koldioxidupptagningspotential i betong lyfts fram. 

För att säkerställa att resultat från praktiska testerna blir representativt är det viktigt 
att genomföra undersökningen på ett brett urval av betongsliprar. Valet av sliprar är 
medvetet gjort då viktiga ingångsparametrar för aktuella sliprar är kända. 

Beräkningsmodellens resultat jämfördes mot de fysiska mätta värden som erhölls 
från sliprarna. 

Ett tidigare tunnslip- och spaltgolvsprov har genomförts på liknande 
betongsammansättning. De praktiska testerna som genomfördes i denna studie har 
jämförts mot de två andra. 

4.1 Urval av sliprar 

Undersökningen genomfördes på Abetongs fabrik i Vislanda. Totalt undersöktes 
23 stycken sliprar av varierande ålder. För varje årgång fanns ca 3 stycken sliprar 
tillgängliga, se Tabell 1. Sliprar från 1965 fram till 2003 användes i 
undersökningen. Sliprarnas ålder, betongtyp, vct, lufthalt, cementtyp och 
cementmängd är väl dokumenterad.  

Tabell 1: Kända parametrar för undersökta sliprar. 

Betäckning Tid för 
utläggning 

Ålder 
[år] 

Antal Betong Cement 
Mängd typ 
CEM I SH 

[kg/m3] 

vct Lufthalt 
[%] 

A65 1965 48 3 K60 Ca 350 0.55-
0.6 

~1.5-2 

A74(LSF) 1974 39 2 K60 Ca 350 0.55-
0.6 

~1.5-2 

A75(LSP) 1975 38 3 K60 Ca 350 0.55-
0.6 

~1.5-2 

A78(LSH) 1978 35 3 K60 Ca 350 0.55-
0.6 

~1.5-2 

S84 1984 29 3 -    

A96(A9) 1996 17 3 K60 Ca 350 0.55 ~3.0 

A02(A13) 2002 11 3 C50/60 Ca 360 0.50 3.0-4.0 

A03(A13) 2003 10 3 C50/60 Ca 420 0.45 2.5-3.5 
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4.2 Utförande av fenolftaleintest 

Testet måste utföras inom ett dygn efter att en färsk snittyta skapats. Detta är viktigt 
för att få ett pålitligt resultat. Det finns olika metoder för att applicera medlet. För 
denna undersökning blötlades tussar av papper med fenolftalein som sedan 
applicerades på betongytan. Efter att medlet fått tid att reagera med betongen, blir 
en färgskiftning synlig på betongytan om karbonatisering skett. 
Karbonatiseringsdjupet mäts till avståndet mellan betongens ytterkant och 
färgskiftningen, se Figur 6. 

 

Figur 6: Fenolftalein applicerat på sågat tvärsnitt i en sliper som tillverkats 1965. 

Resultatet fotograferades och dokumenterades för att även kunna utläsa 
karbonatiseringsdjupet digitalt. En neutral bakgrund i form av ett vitt papper 
placerades bakom betongsliprarna och en tumstock placerades ovanför snittet. 
Varje betongsliper märktes med en skylt med sliperns årgång och typ. 
Undersökningen genomfördes under en arbetsdag. Sliprarna fördes därefter till 
förvaring under tak för att hållas torra. 

4.2.1 Test av sågade tvärsnitt 

För mätning av karbonatiseringsdjup krävs ett färskt snitt som inte utsatts för 
omgivande luft. Sliprar kapades mitt itu med hjälp av en diamantklinga och snittet 
spolades rent från dammpartiklar med vatten. 

För att fenolftalein ska reagera med pH-värdet i betongen måste en snittyta vara 
torr. En gasbrännare användes för att påskynda uttorkningen. Detta kan dock 
påverka betongens uppsugningsförmåga av fenolftaleinet. 
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4.2.2 Test av flisor 

Risken finns att dammpartiklar kan ha täppt igen porer i betongen i de sågade 
snitten och ge ett opålitligt resultat. För att säkerställa resultatet genomfördes 
kompletterande stickprov. Ett prov från varje årgång utfördes. För att kunna utföra 
stickproven slogs en flisa bort från varje sliper. Fenolftaleinet applicerades både på 
flisan och på slipern där flisan slagits bort. Även för stickproven blötlades tussar av 
papper med medlet. När stickprovet utfördes var sliprarna torra. Den färska 
snittytan utsattes varken för spolning av vatten eller gasbrännare. 

Som vid föregående prover fotograferades flisorna på en neutral bakgrund med vitt 
papper och märktes med en skylt. En tumstock placerades på ovansidan och 
resultatet fotograferades och dokumenterades återigen, se Figur 7. 

 
Figur 7: Representativt resultat, stickprov på en sliper som tillverkats 1965. 

4.3 Kalibrering av beräkningsmodell 

En kalibrering av beräkningsmodellen gjordes för att den skulle överensstämma 
med karbonatiseringsdjupet som erhölls från mätningar av tvärsnitt och flisor.  
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5. Resultat 

5.1 Uppmätt karbonatiseringsdjup 

5.1.1 Uppmätt karbonatiseringsdjup med fenolftaleintest 

Undersökningen, med sliprarna som kapades, visade att ytterst lite karbonatisering 
skett, se Figur 8.  

 
Figur 8:Representativt resultat på en sliper från 1984. 
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Det är svårt att se med blotta ögat om det skett någon karbonatisering över 
huvudtaget. Uppskattningsvis, med hjälp av digitala fotografier, går det att urskilja 
ett karbonatiseringsdjup på 0 - 1 mm som skett över en tidsperiod på 48 år, se 
Tabell 2. 

Tabell 2: Uppmätta resultat för samtliga sliprar. 

Betäckning Tid för utläggning Ålder Karbonatiseringsdjup 

A65 1965 48 0-1mm 

A74 (LSF) 1974 39 0-1mm 

A75 (LSP) 1975 38 0-1mm 

A78 (LSH) 1978 35 0-1mm 

S84 1984 29 0-1mm 

A96 (A9) 1996 17 0-1mm 

A02 (A13) 2002 11 0-1mm 

A03 (A13) 2003 10 0-1mm 

5.1.2 Karbonatiseringsdjup med tunnslipstest 

CBI Betonginstitut har genomfört en tunnslipsbestämning på fistsliprar från 1970-
talet som är ca 40 år gamla (CBI Betonginstitut 2014).  Sliprarna bedömdes ha ett 
vct på 0.45.  

Alla tunnslipsproverna visade en begränsad karbonatisering med ett medeldjup på 
2-4 mm. Betonginstitutet konstaterade att sliprarna behövde minst ytterligare 100 år 
innan karbonatiseringen når armeringen på 20 mm djup. 
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5.2 Beräknat karbonatiseringsdjup 

Beräkningsmodellen som Lars Nilsson utvecklat, har använts för att öka förståelse 
samt för att möjligöra eventuell optimering av betongmix med avseende på miljön 
men med acceptabel karbonatisering. 

5.2.1 Relativa fuktighetens inverkan på karbonatiseringsdjupet 

Gasinträngning i betong reduceras starkt när RF är högre än 0.6, se Figur 9 (Nilsson 
2011). Vid ett högt RF blir porerna i betongen fyllda med vatten och koldioxiden 
kan inte tränga in i betongen. Vilket gör att ingen karbonatisering kan ske. 

 

 

Figur 9:Gasinträngning i betong i relation till relativ fuktighet i betongen (Nilsson 2011). 

En kalibrering av beräkningsmodellen har genomförts. Cementmängd, RF och vct 
för samtliga sliprar användes för att räkna fram karbonatiseringsdjupet.  

Ett karbonatiseringsdjup på max 1 mm har uppmätts, eftersom vct och 
cementmängd är känd kan RF-värdet i beräkningsmodellen justeras så att beräknat 
karbonatiseringsdjup blir likvärdigt med det uppmätta.  

RF ökades för att se om det teoretiskt påverkade karbonatiseringsdjupet. För att 
resultatet från undersökningen ska överensstämma med beräkningsmodellen måste 
ett nytt RF-värde kalibreras fram. RF ökades till dess att karbonatiseringsdjupet 
blev tillräckligt lågt. 

Sliprarna var placerade i Linköping med ett RF- medelvärde över året på ca 85 % i 
luften (SMHI 2013). Eftersom sliprarna är placerade, till större delen, under mark 
råder högre RF lokalt runt slipern därför har RF succesivt ökats från 85 % upp till 
100 %. Det har visat sig att ett RF på 96 % var relevant. Mark innehåller mer fukt 
än luft. 
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Med hjälp av beräkningsmodellen justerades ingångsvärdet för RF till 85, 90 och 
96 %, se Figur 10. Ett tydligt samband som går att se, är RF:s betydelse för 
karbonatiseringshastigheten. Trots att modellen har vissa osäkerhetsfaktorer och 
endast är teoretisk så bekräftas slutsatsen att RF har en stor betydelse. Ett högre RF 
resulterar i en långsammare karbonatiseringshastighet. 

 
Figur 10: Den relativa fuktighetens inverkan på karbonatiseringsdjupet i relation till antal år. 

Tidigare har en liknande undersökning genomförts på ett spaltgolv av 
Teknikcentrum (Lillieblad 2012). Proverna bestod av spalt som var 10, 20 och 25 
år gamla. Undersökningen var baserad på samma metod som använts i denna 
studie, med applicering av fenolftalein. 

Spaltgolvet bestod av en liknande cementtyp som i sliprarna med ett vct på 0.4 och 
en cementmängd på 413 kg/m3. Spaltgolvet användes inomhus och resultatet visar 
ett betydligt större karbonatiseringsdjup jämfört med vad som visats i denna 
undersökning, se Figur 11. 

 

   

a) b) c) 

Figur 11: Resultat av spaltprover från ett golv som är a) 10 år med ett djup på 6 mm, b) 20 år med ett djup 
på 3 mm och c) 25 år med ett djup på 6 mm (Lillieblad 2012). 
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5.2.2 Vattencementtalets inverkan på karbonatiseringsdjupet 

Efter att ett RF kring sliprarna beräknats genomfördes en undersökning kring 
vct’ets påverkan på karbonatiseringsdjupet.  

Med ett RF på 96 % varierades vct med 0.35, 0.45 och 0.55 för att visa hur det 
påverkar karbonatiseringsprocessen. Diagramet visar att vct har en liten påverkan 
på karbonatiseringsdjupet, se Figur 12. 

 
Figur 12: Vattencementtalets påverkan på karbonatiseringsdjupet. 
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5.2.3 Cementmängdens inverkan på karbonatiseringsdjupet 

Svensk sliperstandard tillåter max ett vct på 0,45. Detta ingångsvärde har använts 
för att beräkna möjlig reduceringen av cement. Svensk sliperstandard tillåter en 
cementmängd på minst 300 kg/m3. En beräkning genomfördes med ett RF-värde på 
96 % och ett vct på 0,45. 

Beräkningen genomfördes med dagens cementmängd på ca 400 kg/m3 och 
jämnfördes med minikraven på 300 kg/m3, se Figur 13. 

 
Figur 13: Karbonatiseringsdjup och koldioxidupptagning, 400kg/m3 vs 300kg/m3 cement. 

Diagrammet visar att cementmängden inte har någon som helst påverkan på 
karbonatiseringsdjupet. Det enda som är påtagligt är att koldioxidupptagningen blir 
mindre trots att karbonatiseringsdjupet är detsamma. Detta p.g.a. att det blir mindre 
kg cement per kubikmeter som kan karbonatiseras. 
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6. Analys 

6.1 Jämförelse av mätningar och beräkningar 

När den relativa fuktigeten är konstaterad går det att göra en jämförelse mellan det 
mätta, verkliga resultatet och det teoretiska som tagits fram med 
beräkningsmodellen, se Figur 14. 

 
Figur 14: Resultatet från alla sliprar i undersökningen. Beräkningsmodell jämfört med mätta resultat. 

Ingångsparametrarna för de olika sliprarna skiljer sig åt och därför har flera kurvor 
skapats. Resultatet som erhölls från mätningarna jämfördes med resultatet från 
beräkningsmodellen. 

Karbonatiseringsdjupet är mest påtagligt för sliprarna från 1965 och har därför 
använts vid kalibreringen av beräkningsmodellen. Resultatet från mätningarna visar 
ett karbonatiseringsdjup på 0-1 mm under en tidsperiod på 48 år. Detta 
överensstämmer med det teoretiska resultatet som visar ett djup på 0,9 mm efter 
50 år. Sliprar från 1975 och framåt avviker från den teoretiska kurvan eftersom 
karbonatiseringsdjupet inte är lika påtagligt och är väldigt svårt att mäta. 
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6.1.1 Vattencementtalet 

Resultatet visar att ett vct på 0.55 inte kommer att påverka täckskiktet avsevärt. 
Därmed går det att konstatera att Svensk sliperstandard, som styrs av Europeisk 
sliperstandard, har onödigt höga krav och att dessa kan sänkas markant. 
Marginalerna är väldigt stora och vct’ets påverkan på karbonatiseringsdjupet är 
ytterst liten. Istället bör fokus läggas på att vct ska vara tillräcklig för att uppfylla 
betongens i övrigt ställda egenskaper. Resultatet visar att täckskikten är tillräckliga 
och t.o.m. överdimensionerade. 

6.1.2 Relativ fuktighet 

Karbonatiseringsdjupet är betydligt större på spaltproverna i jämförelse med 
proverna från sliprarna. Trots att sliprarna nästan är dubbelt så gamla. 
Spaltproverna har endast utsatts för inomhusmiljö med ett betydligt lägre RF. 

Att karbonatiseringsdjupet hos sliprarna är så litet i förhållande till 
karbonatiseringsdjupet hos spaltproverna förvånar. Innan undersökningen 
påbörjades förväntades ett betydligt större karbonatiseringsdjup på sliprarna. 
Klimatet har påverkat processen eftersom spaltgolvet utsatts för inomhusklimat 
medan sliprarna fått utstå utomhusklimat. 

Den fuktiga miljön som råder i spår ger ett litet karbonatiseringsdjup. Denna 
undersökning styrker slutsatserna att RF har en ytterst stor betydelse för vilket 
karbonatiseringsdjup som erhålls. 

Det erhållna resultatet från mätningarna tyder på att ingen större upptagning av 
koldioxid skett under en tidsperiod på 50 år. Detta då det varit ett högre RF-värde 
än vad som tidigare förutsetts. Ett högt RF-värde behöver inte ses som något 
negativt, då det minskar karbonatiseringsdjupet. 

Undersökningen från betonginstitutet CBI visade ett karbonatiseringsdjup på 2-4 
mm. Även det är väldigt lågt och styrker resultatet i denna studie.  

Trots större karbonatiseringsdjup när tunnslipmetoden används, går det att 
konstatera att betongsammansättningen tillsammans med rådande miljö ger mycket 
begränsat karbonatiseringsdjup. 
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6.2 Miljöoptimering med avseende karbonatisering 

Studien har visat att karbonatiseringsdjupet i sliprar är mycket litet oavsett ålder på 
slipern. Därför kan mängden cement reduceras väsentligt utan risk att 
karbonatiseringsdjupet blir för stort och armeringen rostar.  

Efter en reducering av mängden cement kommer karbonatiseringsdjupet att öka. I 
och med att karbonatiseringsdjupet ökar kommer dessutom en större 
återupptagning av koldioxid vara möjlig. 

Resultatet visar att cementmängden går att minska betydligt utan att 
karbonatiseringsdjupet blir större än dagens täckskikt. Idag är täckskiktet 
20-30 mm. Skulle karbonatisering ske längre in än täckskiktet finns risk för 
korrosion på armering. Svårigheten ligger i att skapa en betongsliper som tillåter 
tillräckligt mycket karbonatisering utan att armeringen påverkas, d.v.s. att 
karbonatiseringsdjupet inte blir för stort. 

I det här fallet, eftersom det knappt skett någon karbonatisering, kan 
cementmängden minskas avsevärt. Minskningen är dock beroende av 
avspänningshållsfasthet, som ger tillräcklig vidhäftningskapacitet. Tillräcklig drag 
och tryckhållfasthet måste uppnås för att klara belastningskraven som ställs i 
rutintestet vid tillverkning av sliprar. Mycket cement går att minska men 
minskningen får inte påverka sliperns egenskaper och kvalité. 

Då en relativ fuktighet på 96 % används i beräkningsmodellen, går det att öka vct 
från 0.49 till 0.8 utan att karbonatiseringsdjupet blir större än 5 mm efter 100 år, se 
Figur 15. 

 
Figur 15:Karbonatiseringsdjupet för ett vct på 0,8 vs 0,45 över en tidsperiod på 100 år. 

Ett sådant högt vct är inte möjligt eftersom cementpastan blir för svag. Det visar 
dock vilken stor potential det finns för ytterligare ökning av vct eftersom 20 mm är 
accepterat karbonatiseringsdjup efter 50 år. 
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I den svenska standarden för sliprar får inte vct vara högre än 0.45 för att klara 
täckskiktet på slipern. Det går tydligt att se att ett vct på upp till 0.55 är fullt 
acceptabelt i en miljö där RF är så högt. Karbonatiseringsdjupet är minde än 1 mm 
trots ett vct på 0.55. Kraven från europastandarden är onödigt stränga och studien 
visar att det är möjligt att sänka kraven. 

6.2.1 Potentiell reducering av koldioxidutsläpp vid tillverkning av sliprar 

Idag tillverkar Abetong ca 350 000 sliprar varje år. Varje sliper genererar ca 60 kg 
koldioxid under tillverkningen, se Tabell 3. Totalt generar Abetong således ca 
21 000 ton koldioxid per år under slipertillverkningen. 

Tabell 3: Totala utsläpp av koldioxid under tillverkning av sliprar, från vagga till grind. 

INDATA Kg CO2 
ekv/sliper 

 

Transporter till lager 0.00  

Tillverkningsprocess 2.49  

Armering 11.05  18 % 

Naturgas 0.20  

Stenkross 0.60  

Cement 42.84  71 % 

Transporter från 
underleverantör 

2.52  

TOTAL 59.69  

Då slipern är klar börjar den karbonatisera och koldioxidupptag påbörjas. 
Karbonatiseringen är dock liten i dagens sliprar. Den stora möjliga miljövinsten är 
därmed inte att sliprarna karbonatiserar. Miljövinsten ligger i den potentiella 
minskningen av cement. 

Under tillverkning av sliprar finns det två större delar som står för 
koldioxidutsläppen, se Tabell 4. Armeringen står för 18 % och cement för 71 % av 
utsläppen. 

I studien går det att påvisa en minskning av cementmängden från 400 kg/m3 till 
300 kg/m3 utan att det påverkar karbonatiseringsdjupet, se Figur 13. Detta är en 
minskning av cementmängden med 25 %.  
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Då cementmängden minskar med 25 % minskar även koldioxidutsläppen för 
cement med motsvarande. Det går att minska utsläppen för cement från 42,84 kg 
till 32,13 kg, se Tabell 5. 

Tabell 4: Optimerad indata för totala utsläpp under tillverkning av sliprar, från vagga till grind. 

INDATA Kg CO2 
ekv/sliper 

Kg CO2 
ekv/sliper 

efter 
reducering 

Transporter till lager 0.00 0.00 

Tillverkningsprocess 2.49 2.49 

Armering 11.05 11.05 

Naturgas 0.20 0.20 

Stenkross 0.60 0.60 

Cement 42.84 32.13 

Transporter från 
underleverantör 

2.52 2.52 

TOTAL 59.7 48.99 

Den enskilda sliperns totala koldioxidutsläpp går att reducera från 59,7 kg till 
48,99 kg. Detta är en reducering med ca 18 %. Varje år genereras ca 21 000 ton 
koldioxid under tillverkningen av sliprar. 

Resultatet av studien visar att Abetong har möjligheten att reducera 
koldioxidutsläppen med ca 3700 ton per år. 
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7. Diskussion 
Resultatet av undersökningen grundas på de ingångsvärden som antagits och 
räknats fram för sliprarna och dess miljö med hjälp av beräkningsmodellen. Att en 
fuktigare miljö påverkar karbonatiseringshastigheten är känt, dock är det exakta 
RF-värdet för sliprarna i spårmiljö okänt. Beräkningarna för studien är baserade på 
ett RF på 96 %. Detta värde överensstämmer bra med de mätningarna som 
genomfördes på sliprarna. För att styrka denna undersökning och slutsatsen som 
tagits bör framtida undersökningar genomföras och mäta det exakta RF-värdet runt 
slipern. 

Förhoppningar om större karbonatiseringsdjup fanns innan undersökningen 
genomfördes. Även om större karbonatiseringsdjup visar större upptagning av 
koldioxid hos betongen så ligger den stora miljövinsten i att minska 
cementmängden i sliprana. 

Även om vi i denna undersökning inte fått något större karbonatiseringsdjup och 
upptagning av koldioxid så är det viktigt att utreda övriga betongprodukter i 
byggsektorn. Att hitta en balans, så att möjligheten för medveten karbonatisering 
finns utan att det påverkar betongproduktens kvalité och egenskaper. 

Att beräkningar via beräkningsmodellen ger tillförlitliga värden har visat att det 
finns möjlighet att optimera varje betongprodukt. Dokumentation av data är oerhört 
viktigt i framtiden. Att tillämpa liknande studier på andra betongprodukter leder till 
att beräkningsmodellen blir mer noggrann. Målet bör vara att använda så lite 
cement som det bara går, enligt svensk standard, men använda tillräckligt för att 
betongen ska uppnå de egenskaper som önskas. 

Brist på tidigare studier har lett till att högre krav ställs på täckskikt och 
säkerhetsmarginaler än vad som är nödvändigt. Inom varje sektor är det möjligt att 
reducera koldioxidutsläppen och möta de krav som ställs i framtiden. Den stora 
vinsten ligger i minskad cementanvändning vid framställning av betongprodukter. 

Då studien visat att karbonatiseringen är marginell även om vct ökas, kan även 
säkerhetsmarginalerna på täckskikten minskas. Minskas täckskikten kan 
armeringen flyttas närmare kanten. Då krävs en mindre mängd armering för att 
uppnå samma hållfasthet, d.v.s. ytterligare miljövinster är att vinna. Framtida 
undersökningar bör genomföras. 

Sliprar är endast en produkt av många. En minskning med ca 3700 ton koldioxid är 
möjlig för endast sliprar. En liknande undersökning för alla betongprodukter bör 
göras för att ge den stora effekten i betongindustrin. 
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8. Slutsatser  
Någon karbonatisering hade i princip inte skett hos sliprarna. Därmed ligger inte 
den redovisningsbara miljövinsten för Abetong i om man beräknar och tar hänsyn 
till den karbonatisering som sker. Miljövinsten ligger snarare i hur mycket 
cementmängden kan minskas under produktionen av betongslipern. En reducering 
på 25 % är idag möjlig utan att hela täckskiktet karbonatiserar och korrosion i 
armeringen kan uppstå. Minskningen av cementmängden medför även att 
koldioxiden har lättare att tränga in i betongen och på så sett ökar 
karbonatiseringshastigheten och därmed även koldioxidupptaget.  

Resultatet visade att RF-värdet kring slipern i spår har varit kring 96 %. Sliperns 
lokala miljö är viktig och kunskap därom behövs för att ett noggrannare 
beräkningsresultat ska kunna erhållas. 

Minskat vct ger ett lägre karbonatiseringsdjup. 

Studien har visat att en minsking av cementmänden från 400 till 300 kg/m3 inte 
påverkar karbonatiseringsdjupet. Utan det är endast den potentiella 
koldioxidupptagningen som reduceras. Det resultatet går även att applicera på ett 
RF på 90 % med ett vct på 0.45. 

Om RF skulle vara 90 % lågt så visar beräkningsmodellen att 
karbonatiseringsdjupet endast når ner till 6 mm på 100 år.  

Härmed bekräftas det att oavsett om RF går ner till 90 % eller överstiger 96 % så är 
en reducering av cementmängden med 25 % möjligt vilket motsvarar ca 3700 ton 
koldioxid per år. 

Studien har visat att vct-kravet i europastandarden kan ändras från 0.45 till 0.55 i 
fuktiga miljöer. 
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Bilagor 
Bilaga A: Fenolftaleintest av A03 (10 år) 

Bilaga B: Fenolftaleintest av A02 (11 år) 

Bilaga C: Fenolftaleintest av A96 (17 år) 

Bilaga D: Fenolftaleintest av S84 (29 år) 

Bilaga E: Fenolftaleintest av A78 (35 år) 

Bilaga F: Fenolftaleintest av A75 (38 år) 

Bilaga G: Fenolftaleintest av A74 (39 år) 

Bilaga H: Fenolftaleintest av A65 (48 år) 

Bilaga I: Fenolftaleintest av flisor från sliper A03, A02 och A96 

Bilaga J: Fenolftaleintest av flisor från sliper S84, A78 och A75 

Bilaga K: Fenolftaleintest av flisor från sliper A74 och A65 
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Bilaga A – Fenolftaleintest av A03 (10 år) 
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Bilaga B – Fenolftaleintest av A02 (11 år) 
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Bilaga C – Fenolftaleintest av A96 (17 år) 
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Bilaga D – Fenolftaleintest av S84 (29 år) 
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Bilaga E – Fenolftaleintest av A78 (35 år) 
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Bilaga F – Fenolftaleintest av A75 (38 år) 
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Bilaga G – Fenolftaleintest av A74 (39 år) 
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Bilaga H – Fenolftaleintest av A65 (48 år) 
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Bilaga I – Fenolftaleintest av flisor från sliper A03, A02 och 
A96 
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Bilaga J – Fenolftaleintest av flisor från sliper S84, A78 och 
A75 
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Bilaga K – Fenolftaleintest av flisor från sliper A74 och A65 
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