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Basis
• Nedknust beton er tilslag
• Tilslag fra nedknust beton består i princippet 

af natur-tilslag med et lag cementpasta
• Det betyder, at tilslag fra nedknust beton har 

egenskaber fra såvel tilslag som cementpasta
• Tilslag fra nedknust beton er derfor omfattet 

af alle problematikker fra betonteknologien
• Tilslag fra nedknust beton kan omfatte ikke-

beton



Teknologi (1)
• Det er indlysende, at tilslag fra en nedknust 

beton-bro kan anvendes til en ny beton-bro!
• Eller er det?

– Er den oprindelige bro opført i korrekte materialer
– Opfylder materialerne i den gamle bro kravene til 

materialer i nye broer
– Er betonen blevet nedbrudt – fx inficeret med 

chlorider gennem årene



Teknologi (2)
• Derfor er der 2 muligheder og 1 vilkår:
• M1: Den beton, der nedknuses for at 

genanvendes som tilslag, skal være velkendt 
– typisk undersøgt i alle detaljer

• M2: Den nedknuste beton anvendes til en ny 
beton, hvor en række kvalitetsparametre ikke 
er afgørende – fx indendørs beton i passivt 
miljø

• V: Produktet skal være fri for fremmedstoffer



Problem



Alternativet



Teknologi (3)
• Det er i princippet ganske let at blande en ny 

beton, hvor tilslag udgøres helt eller delvist af 
genanvendte materialer fra nedknust beton

• Det har flere projekter vist gennem de senere år
• Det koster mange penge at dokumentere gammel 

betons kvalitet og dens egnethed i nedknust form 
til højkvalitetsbeton

• Det er heller ikke omkostningsfrit, at bruge 
nedknust beton til passiv miljøklasse



Betonbranchen
• Betonbranchen er positiv 
• Betonbranchen inkluderer en række 

enkeltpersoner, der er endog meget positive
• Betonbranchen er imidlertid også styret af 

markedsøkonomiens forhold
• Disse forhold kan selvfølgelig påvirkes af 

incitamenter (fx afgifter og forbud)
• Konkurrence fra udlandet skal indtænkes og 

EU-lovgivning skal overholdes



Forandring
• Bedre styring og kontrol af 

nedknust beton
• Sporbarhed til oprindelsen
• Uden fremmedstoffer
• Styret knusning
• Størrelsesmæssig sortering
• Hensigtsmæssig oplagring
• Dosering
• Undgå øget cementdosering

Nedknust beton skal være et kvalitetsprodukt


