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BETONG OG MILJØ

o Hva er utfordringen for betong  

o Hva gjør sementindustrien  SEMENTEN

o Systemer og sertifiseringer 

o Lavkarbonbetong BETONGEN

o EPD                                                    PRODUKTET

o BREEAM                                            HELE PROSJEKTET
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Så går det noen millioner år, 

og vi trenger sement

Korallrev og skalldyr bygger 

kalk og binder opp CO2
Kalkrikt fjell tas ut og knuses ned

Ferdig støpt betong karbonatiserer. 

Binder opp igjen CO2

Nedknust betong karbonatiserer

raskere, og binder opp mer CO2
Kalsinering frigjør ca 500 kg 

CO2 for hvert tonn sement 

produsert.

Av samlet utslipp (751 kg) fra 1 

tonn klinkersement utgjør 

kalsineringen altså 2/3.

Karbonatiseringen vil i et 

evighetsperspektiv binde opp 

igjen hoved-mengden av 

kalsineringsutslippet.

Varmes i sykloner til 950 grader, og 

går over i ovn til 1400 grader. 

Starter en kjemisk prosess som 

kalles kalsinering. Den frigjør CO2



Karbonatisering
• Kjemisk prosess hvor CO2 fra luft 

reagerer med deler av 

reaksjonsproduktet vann / sement.

• Raskest reaksjon ved RH 45-65%

• Karbonatisering må ikke nå armering i 

konstruksjonens levetid. Bestandigheten 

mot karbonatisering kan sikres ved:

1. Betongens bestandighet = lav v/c

2. Størrelse på overdekning.

• Karbonatisering binder opp CO2  

EN 16757 fra 2017, og dermed norsk 

PCR fra 2018 tillater å ta med 

karbonatisering i 

klimagassberergninger
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kg CO2/tonn sement

Energi effektivitet

Biomass (Alternativt brensel)

Alternative bindemidler.

Flygeaske.

Karbonfangst

CO2

Karbonatisering

Karbonfangst blir vårt 

neste store grep! 

https://www.norcem.no/

no/CCS

Nivå 2019: 607 kg/t





Norsk Betongforening publikasjon NB 37

o 2015:  Alle ville ha 

lavkarbonbetong, men ingen 

visste hva det var.

o 2017:   NB utarbeidet NB37. 

Merk deg at den består av 30 

sider, og ikke bare tabellen over 

lavkarbonklasser!!

o Revideres i år

o Gjelder Norge. Ikke tilsvarende i 

Europa



Fra Publikasjonen NB 37

One Click LCA / NS3720



Hva gjør betongprodusentene. 

• Bruker lavkarbonsement fra sementleverandørene

• Mikser mellom ulike sementtyper

• Tilsetter alternative bindemidler som silika og 

flygeaske ved eget blanderi

Finnes flere eksempel på prosjekter med halvering 

av utslippet fra lavkarbonklasse A



Alternative bindemidler som flygeaske, 

slagg og silika 

• Tilfører betongen både positive og negative 

egenskaper.

• Betongstandarden NS-EN 206 setter krav til 

maksimale mengder for ulike kvaliteter

• Gir bedre tetthet og dermed bestandighet

• Gir markant dårligere tidligfasthet, og er derfor en 

utfordring for vinterproduksjon og for 

prefabindustrien



Environmental Product Declaration. (EPD)

En internasjonal, tredjeparts verifisert miljødeklarasjon

Deklarerer miljøegenskaper for et produkt

Blant annet klimagassutslipp.



o Betong-bransjeforeningene i Norge har utarbeidet et verktøy

o Norge er i dag førende i Europa med EPD på betong og 

betongprodukter.

o Det pågår i regi av Byggevareindustrien et arbeide med å koble sammen 

EPD-verktøyet med BIM-verktøyet.  Da vil CO2-avtrykket kunne fremgå i 

BIM-modellen på lik linje med alle andre tekniske opplysninger.



Ny PCR 020 

Versjon 2.0 fra 

2017 tillater å ta 

med 

karbonatisering i 

epd.

Her finner du 

alle registrerte 

epd.





Ny PCR: EPD til A5



• Verdens eldste og europas ledende 

miljøklassifiseringssystem for bygninger.

• Norwegian Green Building Council har 

tilpasset BREEAM til norske forhold

• Frivillig og markedsdrevet

• Uavhengig 3.parts sertifisering.

• Se www.ngbc.no



Poenggivende fra betongleverandør:

• Levere EPD på hovedprodukter

• Dokumentere miljøsertifiseringer

• Dokumentere bedre verdier enn referansebygg



• Prinsippet for bæreevnen til en bjelke eller et dekke:

Optimal design for redusert materialforbruk 
og klimagassutslipp

Trykksone hvor betongen tar 
trykkreftene når bjelken belastes

Avstand mellom trykksone og 
strekksone. 
Styrke og stivhet øker med økt 
avstand.

Deler av betongen kan fjernes 
uten at det går ut over 
momentkapasiteten

Strekksone hvor armeringen tar 
strekkreftene når bjelken belastes:::



Optimal design for redusert 
materialforbruk og klimagassutslipp



Optimal design for redusert materialforbruk 
og klimagassutslipp

• Kortere spenn gir lavere høyde og 

mindre mengde betong pr m2

• Vil gi noe økt mengde betong i 

bæresystemet.



Standard hulldekke m.CEM I, generisk verdi armering.

Hulldekke lavkarbon A. Armering fra EPD

Kg CO2 

pr tonn

191

Valgt HD 

340 Bolig 

441kg/m2

124

Kg CO2 

pr m2

Valgt HD 

200

255kg/m2

84

32



Takk for 

oppmerksomheten


