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Betongens livscykel



Betongens klimatpåverkan 
produktionsskedet



Färdplan klimatneutral betong

”Vår vision och målsättning är att 
all betong i Sverige ska vara 

klimatneutral 2045 och att det ska 
finnas klimatneutral betong på 

marknaden år 2030. Vårt arbete 
utgår från ett livscykelperspektiv”

”Inom fem år ska betong till 
husbyggnation nå en halverad 

klimatpåverkan”



”Vi har sedan 2012 
levererat klimatförbättrad 
betong till en rad projekt”

”Vi återvinner 
allt vatten som 

används vid 
rengöring av 

betongbilarna”

”Vi har egna konstruktörer som 
arbetar aktivt med att optimera 

konstruktioner för mindre 
materialåtgång”

”Våra två mobila betongfabriker ger 
oss en geografisk flexibilitet och 

möjligheten att utföra vårt arbete med 
begränsad miljöpåverkan”

”Vi har slutat använda 
naturgrus på fabrikerna….. 
har också ersatt delar av 

ballastmängden med 
krossad restbetong”

”Våra produkter 
för bjälklag, så 
som håldäck, 

består numera av 
55 % återvunnet 

material”

”Vi arbetar aktivt med att 
minska energiförbrukningen 
och fasa ut fossila bränslen i 

fabriker och distribution”

”Vi återvinner 
överbliven betong 

som blir 
betongblock i 

stället för deponi”

”Vi arbetar för att 
nyttja järnvägen för 

transporter av färdiga 
element”

”Vi har stort fokus på att 
utveckla alternativa 

bindemedel för att minska 
betongens 

klimatpåverkan”

Hållbara röster från betongbranschen



Hela byggsektorn måste ställa om

✓ Alla delar i byggprocessen

✓ Alla aktörer i hela värdekedjan

✓ Ökad förändringstakt

Sveriges målsättning
nettonollutsläpp 

växthusgaser

2045

Idag cirka 21 % av Sveriges 

totala utsläpp från bygg- och 
fastighetssektorn



Lösningar för 
klimatförbättringar

som finns redan nu

måste tas i bruk

Möjligt med 
dagens 
teknik
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Vägledning Klimatförbättrad betong
- konkreta råd hur vi kan göra redan IDAG!



Resurseffektiv konstruktion
Mindre mängd betong

motsvarande reduktion i klimatpåverkan

✓ Resurseffektiv design
✓ Materialoptimering
✓ Effektiv konstruktionslösning

Optimera 
i tidigt 
skede



Rätt betong 
på rätt plats

Var öppen för 
flera
olika 

betongkvaliteter

samma nytta 
lägre 

klimatpåverkan

Inte högre 
kvalitet än 

konstruktionen 
kräver

Låt 
funktionskrav 

styra val av 
betong

Inga 
”onödiga” 
säkerhets-
marginaler



Klimatförbättrad betong

Betongen optimeras aktivt med 
avseende på klimatpåverkan:

✓ ingående råvaror/alternativa bindemedel

✓ tillverkningsprocess

✓ o/e transporter



• 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

Klimatförbättrad betong 
i

tre steg/nivåer



Klimatförbättrad 
betong

hus invändigt



(- 16 %)

(- 30 %)

(- 57 %)

Exempel - aktiva beslut & sök nya lösningar

* Inte möjlig att uppnå med dagens teknik/regelverk



Klimatförbättrad 
betong

grundläggning
&

anläggning
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…vägledningen visar vägen

Betongleverantörer gör det lätt att välja rätt…

BIO 1-2-3

Thomagrön

Grön Betong

Klimatförbättrad 
betong

ECO-Betong



Krav driver utveckling
✓Ställ krav på klimatförbättrad betong

✓Bjud in betongleverantörer i tidigt skede

✓Stor potential till reduktion redan IDAG



TACK!

Lär mer:
www.betongarhallbart.se

www.svenskbetong.se

Frågor:
helena.karlsson@svenskbetong.se


