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Sammanställning och utvärdering av resultat från Vinnova projekt: 

Klimatsmart byggande. Nya bindemedel förbättrar klimatpåverkan, 
byggtider och kostnader för husbyggnation. 
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Projektformulering Vinnova ansökan  
 
Minska koldioxidutsläppen från betongbyggande genom inblandning av nya, innovativa 
tillsatsmaterial med lägre CO2-avtryck och som dessutom gör att cementandelen i betongen 
kan reduceras med 30-50%.  
 
Urbaniseringen i världen tillsammans med befolkningstillväxten innebär att mänskligheten 
ska bygga städer för 2-3 miljarder människor fram till 2050. I Sverige står betongindustrin för 
ca 5 % av Sveriges CO2 utsläpp, drygt hälften kommer från husbyggnation, som är för långsam 
och därmed kostsam. Detta beror till stor del på det cement som av tradition används, där 
billig jungfrulig kalksten bryts till låg kostnad utan att miljökonsekvenserna betalas. Nya mer 
effektiva alternativ till traditionell portlandcement har utvecklats internationellt, med 
betydligt mindre andel jungfrulig kalksten och betydligt lägre CO2 utsläpp från produktens 
produktionsprocess.  
 
Genom teoretiska beräkningar, förstudier och labbtest har CemVision visat att inblandning av 
tillsatsmaterial i rätt proportioner dessutom löser ett av de största problemen 
husbyggnadsindustrin har, nämligen restfukt i inomhusbetongen. Denna problematik leder 
till kvalitetsförluster, osäkerhet, garantiärenden, längre byggtider och därmed högre 
produktionskostnader. Idag löser man detta genom att överdosera cement i betongreceptet. 
Om detta problem kan lösas finns stora vinster att göra för byggbolagen, kunderna och 
klimatet. 
Genom att i projektform genomföra labb- och prototypgjutningar tillsammans med kunder 
avser CemVision att påvisa de förbättrade klimat-, process- och tidsbesparingar som vi sett i 
labbtester. Därefter avser vi att utveckla och marknadsintroducera ett nytt miljöcement för 
inomhus betong som minskar koldioxidutsläppen med 30-50% jämfört med traditionellt 
cement. 
 

Sammanfattning av projektet från slutrapporten för Vinnova 
 

Projektsammanfattning – Utfall 
 

Vi har under projektet, tillsammans med kunder, lyckats påvisa de förbättrade klimat-, process- 

och tidsbesparingar som vi sett både i tidigare lab-tester, samt i de utökade lab-testerna under 

detta projekt.  

Projektet har i stort sett förflutit enligt plan och budget. En lärdom har varit att betongtester 

med leverantörers ballast tar längre tid, och är mer omfattande, än vad vi initialt beräknade. 

Även testgjutningar hos kund/leverantör har varit tidskrävande, men samtidigt väldigt lärorika.  

Arbetet tillsammans med kunder och relaterade entreprenörer har lett till att nya potentialer, 

och nya besparingar, hittats - både i effektivitet, minskat transport- och tids-behov, och även 

påvisat potential for avsevärda besparingar t ex minskat behov av kemiska produkter som 

flytspackel och dess tillkommande arbetsmoment.  

Vi har också sett att vissa potentiella kunder är konservativa och rädda för den höga 

reaktiviteten i vår produkt Aluminati. Ett tätt samarbete och omfattande testning krävs för att 
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de ska våga ta steget att köra betongen i betongbil (stelnad betong i bil = dyrt). Därför lades ett 

högt fokus på att visa på kontrollerbarheten, för att minska den rädslan, i vårt sista fält-test från 

November.  

 

På inrådan från blivande kund filmade vi, och verifierade på så sätt resultatet, med hjälp av 

Linnéuniversitetets medieprogram. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zhPo8CO8pD8&ab_channel=CemVision-

ReversingClimateChange- 

 

 

Mål för projektet – uppfyllelse 
 
Mål:  

1) Halvera tiden för garanterad självuttorkning. 

2) Producera en betong med 50% lägre CO2-utsläpp. 

3) Optimera tillsatsmedel för att styra bindetid efter kundens behov. 

 

Resultat: 

1) 50% snabbare självuttorkning: Resultat: 3 dygn vs 56 dygn i labb = >90% 

 snabbare. 

2) 50% lägre CO2: Resultat i labb: 34% lägre CO2, påvisad potential 52%. 

3) Bindetid reglerad i labb och i pilotförsök med betongbil > 75 minuter. 

 

Självuttorkning på den tid som varit målsättningen har ej uppnåtts i fält, men påvisar tydligt 

den stora potentialen. (88% RF i fält, mot kravet på 85% resp. 90%). Det finns några hypoteser 

till varför vi inte nått riktigt ända fram, bl.a:  

 

a) Utetemperatur - det har vid bägge tillfällena varit betydligt lägre temperatur än vid labbtester.  

b) Vid fältförsöken är kompromisser nödvändiga där reaktiviteten måste begränsas med 

kemiska fördröjare samtidigt som uttorkningsprocessen ej får påverkas. I bägge fältförsöken 

har även bearbetbarhet prioriterats, varför mängden retarder och flyt-tillsatser kan ha påverkat. 

 

Projektet i stort har även haft som delsyfte att påvisa möjliga effektivitetsvinster samt 

kostnadsbesparingar. Vi har stött på en rädsla för vår produkt att man tror den kommer härda 

för tidigt, i betongbilen. I bägge fältförsöken har dock den snabba härdningstiden, i 

kombination med påvisad kontrollerbarhet och bearbetningsbarhet, imponerat stort och snarare 

uppfattats mycket positivt - Effektivitetspotentialen har tydliggjorts. 

 

Nya potentialer:  

Vid Malmö-försöket:  - uppskattad tidsbesparing för yt-bearbetning - ytan kan  

                       färdigställas samma dag.  

Vid Vimmerby-försöket:  1) Trots minusgrader, kunde ytan färdigställas samma dag,  

                       dessutom frös den ej, vilket potentiellt kan förstöra en hel  

                       gjutning.  

  2) Fallgjutning möjlig direkt - besparing av andra byggmaterial  

                       såsom flytspackel, arbetsmoment och transporter. 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zhPo8CO8pD8&ab_channel=CemVision-ReversingClimateChange-
https://www.youtube.com/watch?v=zhPo8CO8pD8&ab_channel=CemVision-ReversingClimateChange-
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Utförande Projekt 
 

 

 

Förklaring Vbt eller Vct: Vatten/bindemedels tal eller Vatten/cement tal. Detta mått används för att 

specificera mängden cement/bindemedel i förhållande till vattenmängd i betongen. Lägre vbt eller vct innebär 

relativt större andel cement och ger normalt en trögare och mer svårbearbetad betong, men används ofta i syfte 

att göra betongen starkare, snabbare och/eller för att skynda på torktiden.  

 

 

 

Labb-försök   
 

Ett antal betongrecept med olika bindemedelskoncept där traditionellt portlandbaserat 
blandcement helt eller delvis har ersatts med Cemvisions miljöcement Aluminati provades i 
laboratorium vid avdelningen for Byggnadsmateriallära (BML) vid Lunds Universitet under 
prof. Lars Wadsö´s ledning, Tabell 1. Konventionell självuttorkande betong kräver höga 
cementhalter och låg relativ vattenhalt (vbt, vatten-bindemedels tal), ca 0.38, for att nå 
självuttorkning. Cemvisions miljöcement Aluminati binder betydligt mer vatten jämfört med 
portlandcement, vilket teoretiskt möjliggör användning av högre relativ vattenhalt (vbt), ca 
0.45, och därmed lägre bindemedelshalt för att uppnå självuttorkning. Tabell 2 visar 
beräknade koldioxid avtryck for de provade bindemedelskombinationerna.  
 
 
 
Tabell 1. Bindemedels koncept självuttorkande betong 

  

vbt 0.38 
kg/m3 

vbt 0.45 
kg/m3 

Ballast 1600 1648 

vatten 171 171 

Bindemedel 450 380 
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Tabell 2. Koldioxid avtryck per ton bindemedel 

CO2 kg per ton bindemedel Kg CO2/ton 

Slite Bas 699 

Cemvisions Aluminati 543 

Granulerad maugnsslagg 147 

Bindemedels kombinationer #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 

Slite Bas – referens 100% 100%   80% 70% 70% 27% 50% 

Cemvisions Aluminati   100% 20% 30%   10% 20% 

Granulerad masugnsslagg         30% 63% 30% 

CO2 kg per ton bindemedel 699 543 668 652 533 336 502 

CO2 fran bindemedel vbt 0.38 315 244 301 293 240 151 226 

CO2 minskning % vbt 0.38 0% -22% -4% -7% -24% -52% -28% 
CO2 fran bindemedel vbt 0.45 266 206 254 248 203 128 191 

CO2 minskning % vbt 0.45 -16% -34% -19% -21% -36% -59% -39% 
 
 
Som framgår av Tabell 2 så finns stora möjligheter att sänka CO2 avtrycket från bindemedlet 
genom att helt eller delvis ersätta traditionellt portlandbaserat cement. Exempelvis så kan en 
30% ersättning av traditionellt cement med granulerad masugnsslagg vid vbt 0.38 leda till 24% 
lägre CO2 avryck från bindemedlet i betongen. Svårigheten är naturligtvis att säkerställa 
erforderlig självuttorkning, vilket för närvarande innebär ett krav på maximalt 85% relativ 
fuktighet (RF) uppmätt i betongen. Cemvisions hypotes är att möjliggöra självuttorkning vid 
högre relativ vattenhalt (vbt 0.45), vilket i dag ej är möjligt för traditionellt cement, med eller 
utan substitution för granulerad masugnsslagg. 100% ersättning av traditionellt cement för 
Cemvision’s miljöcement Aluminati vid vbt 0.45 leder till 34% lägre CO2-avtryck, medan en 
kombination av både Cemvision’s miljöcement och granulerad masugnsslagg skulle kunna 
leda till mer än 50% lägre CO2-avryck från bindemedlet i betongen (Tabell 2 #6). 

 

Resultat självuttorkning laboratoriebetong vbt 0.38 och 0.45 
 
Figur 1 och 2 visar självuttorkingen över tid i betong med bindemedelskombinationerna #1 - 
#7 provade i betong med traditionellt hög cementhalt och lågt vbt 0.38 (Figur 1) , samt med 
lägre cementhalt och högre vbt 0.45 (Figur 2). Den röda linjen vid 85% RF markerar gränsen 
för vad som anses vara tillräckligt för att garantera tillräckligt torr betong. 
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Figur 1. Självuttorkning över tid i betong #1-#7, vbt 0.38. 
 

 
Figur 2. Självuttorking över tid i betong #1-#7, vbt 0.45. 
 

Resultat hållfasthetsutveckling laboratoriebetong vbt 0.38 och 0.45 
 
Figur 3 och 4 visar hållfasthetsutvecklingen i betong med bindemedelskombinationerna #1 - 
#7 provade i betong med traditionellt hög cement halt och lågt vbt 0.38 (Figur 3) , samt med 
lägre cementhalt och högre vbt 0.45 (Figur 2).  
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Figur 3. Hållfasthetsutveckling i betong #1-#7, vbt 0.38. 
 

 
Figur 4. Hållfasthetsutveckling i betong #1-#7, vbt 0.45 
 
Diskussionresultat från laboratoriebetong 
 

1) Traditionell självuttorkande betong vbt 0.38 med 0-30% ersättning av traditionellt 
cement med granulerad masugnsslagg kan med nöd och nappe nå 85% RF (nuvarande 
krav för sjalvuttorkning) efter 56 dagars laboratoriehärdning.  
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2) Traditionell självuttorkande betong vbt 0.38 som helt eller delvis ersatts av 
Cemvision’s miljöcement kan enkelt nå 85% RF (nuvarande krav for självuttorkning) 
redan efter 7 dagars laboratoriehärdning. Därmed öppnas en stark potential för ett 
snabbare och mer effektivt husbyggande med fuktsäker betong.  

3) Genom att ersatta minst 30% av bindemedlet med Cemvision’s miljöcement Aluminati 
kan man dessutom uppnå självuttorkning vid vbt 0.45 inom 28 dygn, vilket påvisar 
potentialen for lägre cementhalt i fuktsäker betong. 

4) Den största reduktionen av bindemedlets CO2-avtryck som dessutom gav kraftig 
självuttorkning och mycket hög tidig hållfasthet uppnåddes med 100% ersättning av 
traditionellt cement med Cemvision’s miljöcement. Bindemedel #2 med 100% 
Cemvision’s miljöcement vid vbt 0.45 gav självuttorkning redan efter 7 dygn med en 
CO2 reduktion på 34% jamfört med ett traditionellt cement vid vbt 0.38. 
Betongbranchen utvecklar för närvarande en miljöbetong med ca 30% traditionellt 
cement ersatt med granulerad masugnslagg, vilket kräver vbt 0.38 for att nå 85% RF 
efter 56 dygn och medför en CO2 reduktion på 24% jämfört med ett traditionellt 
cement vid vbt 0.38. 

5) Den mest extrema bindemedelskombinationen (#6) med en potential för CO2 
reduktion med 52% jämfört med ett traditionellt cement vid vbt 0.38 är lovande, men 
i dagsläget ej tillräcklig enligt nuvarande krav på max 85% RF för fuktsäker betong.  
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Pilotförsök i fält 
 
Cemvision beslutade i samråd med intresserade kunder att gå vidare med bindemedel #2, 
100% ersättning av traditionellt cement med Cemvision’s miljöcement. Bindemedel #4, 30% 
ersättning av traditionellt cement med Cemvision’s miljöcement ar också mycket intressant, 
men kan kräva utveckling av doseringssystem för tillsatsmedel för att säkerställa erforderliga 
transporttider med konventionella betongbilar. Cemvision avser att gå vidare med utveckling 
av doseringssystem för tillsatsmedel, alternativt andra lösningar, under 2021. 
 
Pilotförsöken i fält har föregåtts av ett omfattande test- och utvecklingsarbete i labb, ute på 
betongfabrik. Detta har skett med kundens råmaterial, ballast, och befintlig utrustning. Syftet 
har bl.a varit att betongleverantörerna skall bygga erfarenhet av att hantera vår produkt 
Aluminati, som skiljer sig från vanlig cement på många punkter. 
 
När väl recept och tillsatsmedel testats fram har ett stort antal mindre provgjutningar 
genomförts. Bl.a har hållfasthetstillväxt, reologi och kontrollerbarhet mätts. 
 
Tredje steget har varit två demo- och prototyp-gjutningar i fält, där syftet bl.a har varit att 
testa material, ballast, i kombination med Aluminati under mer verkliga förhållanden. I det 
sista försöket gjordes ett ”fullskale”-försök, där produkten gick igenom hela 
tillverkningskedjan på fabriken i Vimmerby.  
 
 

Utförande pilotförsök i fält nr 1, Malmö 
 
Malmö/Hyllie 2020-09-24: Fältgjutning i projekt ”Fabriken”, Korsningen Henriksdalsvägen / 
Hyllie Vattenparksgata. Kontor och parkeringshus i ny stadsdel.  
 
Utvecklare:   HUB-Park AB 
Byggföretag:   Otto Magnusson Bygg AB 
Hyresgäst kontor:  IKEA 
 
Gjutningen gjordes på en yta i den blivande receptionsdelen. 
 
Produkt:  
CemVisions miljöcement Aluminati, optimerad basversion. 
 
Syfte:  
Demonstrationsgjutning i fält med CemVisions miljöcement, för att visa på: 
 

- Tidig hållfasthet 
- Klimat- och miljöfördelar 
- Potentialen för snabbare byggtider och självuttorkning 
- Kontrollerbarhet, bearbetbarhet och yta 
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Tabell 3: Betongrecept för fältförsök 1 

  
 
Metod:  
Betongen blandades på plats. Ballasten bestod av naturgrus 0-8mm, med 10% inblandning 
av stenkross. Samt stenkross 8-16mm. 
 
Prover:  
Prover: Ca 28 prover för hållfasthet samt fuktmätning togs ur ”Bland” 4 (4), som också utgör 
ytskiktet på gjutningen. 
 
Yta: 
Glättad. Härdad och möjlig att stå på efter endast 3 timmar. 
 
Resultat Yta: Enligt anlitade konsulter Axelsson & Berg AB, var ytan lättarbetad och om-
arbetbar och betedde sig som en vanlig, portlandbaserad, betong med samma vbt. 
 
Kommentar:  
Betongen i receptionsdelen för IKEA´s kontorsdel, skall täckas med gatsten för en ”yttermiljö” 
inomhus. I vår del gjöt vi in symbolik för minskat ”footprint” (se nedan). Vår gjutning kan 
komma att övergjutas med transparent epoxy och således vara synlig och visa på det miljö- 
och klimatarbete som bedrivs av/hos inblandade projektdeltagare. 
  

Fältförsök 1 Malmö/Hyllie 2020-09-24  VCT 0,41

Byggplats: 

Recept 50 liter 1 m3

Kg

Sand 0-8 44,25 885

Sten 8-16 42,25 845

Aluminati 23,5 470

Vatten 9,55 191 0

Flyt 0,31kg -0,248 1,30% 0

Sand 3,4% -1,505 0

Sten 0,4% -0,169 0

7,628 7,628 152,56

Retarder 0,012 0,05% 0,24

Hyllie, Byggplats "Fabriken" Parkeringsgarage samt kontor av 

Fastighetsutvecklare: HUB-Park, Byggare: Otto Magnusson Bygg AB, 

blivande hyresgäst: IKEA
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Foto: Fältförsök 1 i Malmö/ Hyllie 

 
 
Hållfasthetstest:   6 timmar:   30 MPa 
   24 timmar: 60 MPa  
 
Referens: Ett vanligt krav på betong är 50 MPa efter 28 dygn.  
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Utförande pilotförsök I fält, nr 2, Vimmerby 
 

Video Fältförsök Vimmerby: 

https://www.youtube.com/watch?v=zhPo8CO8pD8&ab_channel=CemVision-

ReversingClimateChange- 

 
Test av Aluminati hos GEBA Betong, Vimmerby 2020-11-27: Fältgjutning av platta för 
sopstation. Dosering och blandning i full skala i betongfabrik. Utkörning med betongbil. Den 
senare delen, transport i betongbil, tillkom i projektet på kunds inrådan, och med tipset att 
verifiera körningen genom filmning. 
  
Verifiering öppettid och provtagning:   EBK Konsult, Erik Sandberg 
Test självuttorkning:    LTH, Inst för Byggnadsmaterial, Prof. 
    Lars Wadsö. 
Test uttorkning:    Conservator AB, Kalmar 
Samarbetspartners ballast och anläggning:   AB Nybrogrus och GEBA Betong  
Gjutning: Råås Gård Kakel och Betongteknik  Michael Gunnarsson. 
Kamerateam:    Studenter från Linnéuniversitetets 
    mediaprogram. 
 
 
Produkt:  
CemVisions miljöcement Aluminati, optimerad basversion. Vct: 0,43 
 

Tabell 4: Betongrecept fältförsök 2 

 

 
Metod:  
Fullskaleförsök med ca 0,6 m3 betong i betongbil. Manuell tillsättning av bindemedlet, i övrigt 
används fabrikens utrustning samt doseringsutrustning. 
Gjutning i cellplastform – typ villaplatta i mindre skala. 
Syfte att testa:  

1. Självuttorkning / Uttorkning – nå en relativ fuktighet lägre än 85%. 

Bland 1, m3

Recept m3: 0,6 Recept m3: 1 m3

Kg

Sand 0-8 506,4 51% 844

Sten 8-16 486,6 49% 811

Aluminati 282 470

Vatten 114 190 0

Flyt (0,2 torrhalt) -1,8048 0,80% -3,008 0

Mapefast (50% torrhalt) -5,64 0,50% -9,4

Sand (4,1-absorb 0,3)= 3,8% -19,242 -32,07 0

Sten (1,0-absorbtion 0,4%)=0,6% -2,88 -4,8 0

Tot vatten 90,0732 90,0732 140,722 140,722

Retarder 0,846 0,30% 1,41

https://www.youtube.com/watch?v=zhPo8CO8pD8&ab_channel=CemVision-ReversingClimateChange-
https://www.youtube.com/watch?v=zhPo8CO8pD8&ab_channel=CemVision-ReversingClimateChange-
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- Test:  - 4 st 3 liters målarhinkar, fylles till brädden. Självuttorkning Lund. 
- - 4 st 3 liters målarhinkar, fylles till brädden. Fuktmätning   enl. 

RBK, Conservator. 
-          Test: - Cellplastfodrad halvpall med pallkrage. 100 mm djup 

betongplatta. Simulering villaplatta, skall förvaras utomhus ca 1 
månad, därefter Fuktmätning enligt RBK, Conservator (Efter 
Vinnova deadline). 

-          Test: Cellplastfodrad form: innermått 300 x 300 x 300 mm, Simulering 
  tjockare del av villagrund, Fuktmätning RBK, Conservator. (Efter 
  Vinnova deadline). 
             -          Test: Hållfasthet: 5 kuber – 12 h, 24 h, 3 dygn, 28 dygn, 56 dygn, 112 
  dygn. (56 och 112 dygn mätes efter Vinnova deadline). 

-          Test:   Yta: Plattformen delas i två delar för test av två olika ytor – 
 Skurning samt glättning. 

 
Ovan prover (förutom yttester) skall tas ur betongbil ca 10 minuter efter blandning klar, 
innan ytterligare flyttillsatsmedel doseras. 
 

2. Transport i betongbil -Verifiera att transport längre sträcka med traditionell betongbil 
är möjlig. D.v.s att trots Aluminati’s reaktivitet kunna kontrollera uppehållstiden. Vid 
marknadsundersökningar har noterats en rädsla / konservatism för nya produkter i 
allmänhet och snabba/reaktiva produkter i synnerhet. Rädsla har funnits att betong 
med Aluminati skall stelna i betongbilen, vilket skulle kunna bli väldigt kostsamt. 
 
-      Test:  Johan Eklund, Betongexpert samt fabrikschef skall hålla 

  betongens bindetid så lång som möjligt med hjälp av retarder  
  samt flyttillsatsmedel, minst 60 minuter. 

 
3. Ytbearbetbarhet – test för att pröva bearbetning av ytan för golv-finish med maskin 

– så kallad ”helikopter” eller glättare. 
 

- Test:      När Johan Eklund bedömer att betongen skall tappas, inklusive 
  bearbetnings-”fönster”, skall densamma lossas i sopstations-
  plattformen (ca 3,5 m2, 100 mm tjock) 

-  
Foto 2: Fältförsök 2 i Vimmerby 
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Resultat pilotförsök I fält 

 
Figur 5 och 6 visar självuttorkning och hållfasthetsutveckling över tid i betong gjuten i 
Malmö/Hyllie den 24 September 2020 och i Vimmerby den 27 November 2020. Bägge 
gjutningarna med Cemvision’s miljöcement Aluminati, nominellt vbt 0.41 i Malmö och vbt 
0,43 i Vimmerby.  
 

 
Figur 5. Relativ fuktighet (RF) och hallfasthets utveckling i betong med Cemvision’s 
miljocement fran pilotforsok i Malmo den 24 September 2020 , nominellt vbt 0.43. 
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Figur 6. Relativ fuktighet (RF) och hållfasthetsutveckling i betong med Cemvision’s 
miljöcement från pilotförsök i Vimmerby den 27 November 2020, nominellt vbt 0.43. 
 
 
 
 
Pilotförsöket i Vimmerby fokuserade på att visa att betong med Cemvision’s miljöcement 
genom användning av kemiska tillsatsmedel kan transporteras och hållas flytande i betongbil 
under minst 60 minuter. Video #1 visar att betongen med Cemvisions miljöcement hölls 
flytande 75 minuter i betongbil och därefter var lätt att gjuta, bearbeta och snabbt 
efterbehandla, trots att utetemperaturen var -3C.  
 
Efter ca 3 timmar kunde ytan beträdas, och efter 4,5 timmar var ytorna klara - en del-yta 
”skurad”, d.v.s bearbetad för att få en lite grövre yta, och en yta var ”glättad” för att få en 
slätare yta. 
 
En annan fördel noterades: Ytan frös inte trots den låga temperaturen. 
 
Uppskattad tidsvinst av Micael Gunnarsson, betongexpert på Råås Gård Kakel och 
Betongteknik: Färdigställande av ytan kunde ske samma dag. Med vanlig betong, i rådande 
väderlek, hade färdigställande sannolikt ej kunnat ske förrän påföljande eftermiddag. 
 
 

Diskussion av resultat pilotförsök i fält 
 

1) Vid bägge pilotförsöken var betongtemperaturen och ute temperaturen avsevärt lägre 
jämfört med temperaturen vid laboratorieförsöken. Lägre temperatur leder till 
långsammare cementhärdning. Men trots de lägre temperaturerna uppmättes hög 
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tidig hållfasthet inom enstaka timmar och dagar efter gjutning i betong med 
Cemvision’s miljöcement.  
 

2) De lokala betongteknikerna var mycket imponerade av hur enkelt och snabbt de 
kunde genomföra gjutning och efterbehandling av betongytan, trots den kalla 
väderleken, -3 C vid pilotförsöket i Vimmerby. 
 

3) Självuttorkning nådde ej kravet på max 85% RF i betong med Cemvision’s miljöcement 
vid pilotförsöken. Vi kan i dagsläget ej klarlägga varför just själuttorkningen blev sämre 
i fält, trots att hållfasthetsutvecklingen var som förväntat mycket snabb. Cemvision 
avser att gå vidare med en temperaturstudie under kontrollerade förhållande i labb 
for att utröna om rekommendationer/restriktioner rörande betongtemperatur, 
härdningstemperatur, isolering och/eller kemiska tillsatsmedel krävs for att 
säkerställa att krav på självuttorkning uppnås även för gjutning på vinterhalvåret. 
 

4) Den extremt snabba tidiga hållfastheten även vid låga temperaturer öppnar vägen för 
andra applikationer, t ex inom prefabricerade betongelement och inom gruvindustrin. 
Den snabba hållfasthetstillväxten bör leda till avsevärda besparingar både rörande 
kostnader och miljöpåverkan även for dessa applikationer. 
 

5) För applikationen självuttorkning vill Cemvision väldigt gärna gå vidare till nästa steg 
med hjälp av Vinnova. Cemvision avser att med lämplig industripartner fokusera på 
kommersialisering av självuttorkande betong med upp till 50% lägre koldioxidavtryck 
enligt de bindemedelskoncept som vi utvecklat i genomförda projektet.  
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Ett stort tack till alla våra samarbetspartners med personal, inte minst: 
 

Vinnova 
Kalmar Science Park  

Professor Lars Wadsö, LTH Building Materials 
Otto Magnusson Bygg AB 

AB Nybrogrus 
GEBA Betong 

Axelsson & Berg Betong AB 
EBK Konsult – Erik Sandberg 

Råås Gård Kakel & Betongteknik – Michael Gunnarsson 
Emma, Jakob & Albin från Medielinjen vid LNU 

 
 
 

 
 
 


