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Many of today’s waterworks were built in the 1950s to 1970s and today they show
signs of damage and great wear on the concrete structures of the pools. There are
large needs of renovation of the existing pools, but also an increasing need for new
facilities since cities are growing. This thesis aims to investigate the occurrence and
cause of damages that can occur on concrete pools in waterworks and the demands
on the tightness and durability of the structure. The target of the thesis is to
find out which factors are behind the requirements and how these can be taken in
consideration when designing new waterworks.
The thesis has resulted in a guideline aimed at structural engineers, who lack
experience in designing waterproof structures, and intends to complement the
development of design requirements. The use of the guideline is illustrated at the end
through a simplified design example.
The thesis has also shown that there are no general requirements for tightness and
durability for pool structures in waterworks, nevertheless there are many factors that
needs to be considered, hence the requirements are project-specific.
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SAMMANFATTNING
Många av dagens vattenverk byggdes på 1950-1970 talet och uppvisar
idag tecken på skador och stort slitage på bassängernas betongkonstruktioner. Det finns ett stort behov av renovering av befintliga
bassänger men även ett ökat behov av nya anläggningar, i och med att
städerna växer. Examensarbetet syftar till att förstå förekomsten och
orsaken av skador som kan uppstå på betongbassänger i vattenverk
samt vilka krav som ställs på konstruktionens täthet och beständighet.
Målet med arbetet är att ta reda på vilka faktorer som ligger bakom
kraven och hur dessa kan beaktas vid projektering av nya vattenverk.
Arbetet har resulterat i en vägledning, som riktar sig till yrkesverksamma konstruktörer, som saknar erfarenhet vid projektering av
vattentäta konstruktioner, och avser att vara till hjälp vid framtagandet
av projekteringsförutsättningar. Användningen av vägledningen
exemplifieras avslutningsvis i ett förenklat dimensioneringsexempel.
Arbetet har även visat att det inte finns några generella krav på täthet
och beständighet för bassängkonstruktioner i vattenverk, utan det är
många faktorer som spelar in, varför kraven är projektspecifika.

Nyckelord: Betong, vattentäthet, täthetsklass, beständighet,
sprickbredd
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NORMER, STANDARDER OCH HANDBÖCKER
SS-EN 1991-4

Eurokod 1: Laster på bärverk – Del 4: Silor
och behållare

SS-EN-1992-1-1

Eurokod 2: Dimensionering av
Betongkonstruktioner - Del 1-1: Allmänna
regler och regler för byggnader (SIS, 2008)

SS-EN-1992-3

Eurokod 2: Dimensionering av
Betongkonstruktioner – Del 3: Behållare och
avskiljande konstruktioner för vätskor och
granulära material (SIS, 2009)

SS-EN 206

Svensk Standard, Betong – Fordringar,
egenskaper, tillverkning och
överensstämmelse (SIS, 2016)

SS 137003

Svensk Standard, Betong - Användandet av
SS-EN 206 i Sverige (SIS, 2015)

SS 137006

Svensk Standard, Betongkonstruktioner –
Utförande – Tillämpning av SS-EN
13670:2009 i Sverige

EKS 10

Boverkets konstruktionsregler, EKS 10

BKR

Boverkets Konstruktionsregler

BBK

Boverkets Handbok om Betongkonstruktioner

BBK79

Bestämmelser för betongkonstruktioner
BBK 79

B5

Bestämmelser för betongkonstruktioner
Material och utförande - Betong

B7

Bestämmelser för betongkonstruktioner
Allmänna konstruktionsbestämmelser

Betonghandboken

En serie handböcker utgiven av AB Svensk
Byggtjänst och Cementa AB. Handboksserien består av tre band, Material,
Arbetsutförande och Konstruktion.
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1. INLEDNING
Flera av dagens vatten- och avloppsreningsverk byggdes mellan 19501970 och många visar idag tecken på skador och stort slitage vilket
föranleder behov av renovering. I och med växande städer finns även
ett ökat behov av att bygga nya vattenverk.

1.1

Bakgrundsbeskrivning

Den 1 januari 2011 övergick Sverige till att använda eurokoder och
äldre normer slutade att gälla. Enligt SIS (Swedish standards institute)
är eurokoder samlingsnamnet på standarder för beräkningsregler för
dimensionering av bärverk (SIS, 2017). För att tillgodose behovet och
förutsättningarna i olika länder kompletteras dessa regler med hjälp av
tilläggsnormer och nationella anpassningar som t.ex. Boverkets EKS.
Övergången och anpassningen till eurokoder har medfört ett antal
frågetecken för konstruktörer. Ett av dessa frågetecken handlar om
dimensionering av vattentäta betongkonstruktioner. Denna typ av
konstruktioner behandlas i del 3 av Eurokod 2, som benämns SS-EN1992-3. I denna del definieras bl.a. täthet med avseende på läckage med
hjälp av fyra stycken täthetsklasser. Vilken grad av täthet en vattentät
betongkonstruktion ska uppfylla beror på vilken täthetsklass
konstruktionen hänförs till. En högre täthetsklass ställer högre krav på
konstruktionens utformning och utförandet på byggarbetsplatsen. För
närvarande är kopplingen mellan de krav som ställs från beställare med
avseende på täthet och valet av täthetsklass enligt del 3 oklar. Ofta har
inte beställare andra krav än att bassängen ska vara tät vilket gör det
svårt för konstruktören att veta vilken av de fyra täthetsklasserna en
konstruktion ska hänföras till.
Utöver tätheten är det även viktigt att beakta konstruktionens
beständighet eftersom minskat motstånd mot olika typer av angrepp
kan leda till skador som påverkar konstruktionens avsedda funktion
och bärförmåga.
Avdelningen för byggnadskonstruktion på Ramböll Sverige AB i
Uppsala uttryckte därför ett behov att inför kommande uppdrag reda
ut hur dessa krav kan uppfyllas och vilka andra faktorer som inverkar
och ska beaktas vid projektering av bassänger i vatten- och
avloppsreningsverk.
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Tanken med detta examensarbete var från början att utreda hur
täthetsklasserna i SS-EN 1992-3 påverkar kraven på tillåten
sprickbredd, vilka krav som gäller för vatten- och avloppsreningsverk
och hur det påverkar armeringsmängden. Ett tidigare examensarbete
på Chalmers Tekniska högskola (Azadrad & Holtskog, 2016), som
behandlar vattentäta betongkonstruktioner, har dock redan behandlat
delar av de tänkta frågeställningarna med fokus på täthet. Arbetet visar
att graden av täthet kan variera och att det för mycket täta
betongkonstruktioner krävs mycket armering. En genomgång av detta
arbete bidrog till att kristallisera frågeställningar till det egna
examensarbetet och fokus ändrades mer mot betongkonstruktioners
beständighet och täthet.

1.2

Syfte

Syftet med detta examensarbete är att utreda vilka krav som ställs på
bassänger i vatten- och avloppsreningsverk med avseende på täthet och
beständighet. Arbetet avser även att klargöra vilka ingående data som
ska
efterfrågas
av
projektörer
och
konstruktörer
i
projekteringsprocessen och ge vägledning vid projektering av nya
anläggningar för att uppnå ställda krav på täthet och beständighet
gentemot täthetsklasserna.
De frågeställningar som rapporten eftersträvar att svara på är:
-

Vilken täthetsklass behöver uppfyllas vid projektering av
betongkonstruktioner i vattenverk?
Vilka krav på beständighet ska uppfyllas?
Hur bör man gå till väga vid projektering av nya bassängkonstruktioner?
Har kraven på vattentäta konstruktioner förändrats genom åren
m.a.p. täthet och beständighet?

-

1.3

Mål

Målet med detta examensarbete är att ta reda på vilka krav som ställs
på bassängkonstruktioner i vatten- och avloppsreningsverk med
avseende på täthet och beständighet. Utifrån detta ska en vägledning
upprättas som kan användas av projektörer och konstruktörer vid
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projektering och dimensionering av bassänger. Det ska även upprättas
ett dimensioneringsexempel enligt SS-EN-1992-3.

1.4

Omfattning och avgränsningar

Detta arbete kommer endast inrikta sig mot betongkonstruktioner i
ytvattenverk med avseende på täthet och beständighet. Fokus kommer
att ligga på konstruktionens beständighet, vilka skador som kan
uppstå, vad de beror på och hur man kan gå tillväga vid projektering
av framtida konstruktioner för att möta dessa problem. Betongkonstruktionens beständighet påverkas av materialets täthet och
sprickor i konstruktionen varför en del av det kommer nämnas även
här. Ett dimensioneringsexempel för en del av en slakarmerad bassäng i
täthetsklass 1 kommer att utföras.
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2. METODIK
Huvuddelen av
litteraturstudie.

2.1

detta

examensarbete

utgörs

av

en

ingående

Litteraturstudie

I syfte att skapa en djupare förståelse och skaffa mer kunskap om ämnet
utfördes en ingående litteraturstudie. Läroböcker, handböcker och
rapporter har studerats för att få bättre förståelse av täthet och
beständighet och vad som påverkar dessa.
I början av arbetet studerades europastandarden SS-EN-1992-3
för att reda ut hur vattentäthet med avseende på betongkonstruktioner
definieras idag. Det studerades även äldre och numera upphävda
normer och regelverk för att se om kraven har förändrats genom åren.
Till grund för arbetet ligger även en rapport om betongskador i
vattenverk. Denna rapport har gett information om vilka skador, som
kan uppstå i olika delar av reningsprocessen och vad de kan bero på.
Tidigare examensarbeten har studerats för att få reda på vilka
frågeställningar, inom området, som redan har behandlats och för att få
idéer om upplägg till det egna arbetet.
Under arbetets gång har en brittisk vägledning påträffats, som
behandlar just projektering av behållare för vätskor. Denna guide är
framtagen av The Concrete Centre vilken är en del av Mineral Product
Association (MPA) (The Concrete Centre, MPA, 2015:1). Guiden baseras
på den brittiska eurokoden och har bidragit med idéer till det egna
arbetet.

2.2

Intervjuer

Stödjande samtal har förts med yrkesverksamma konsulter för att få
klarhet i hur reningsprocessen fungerar och för att få information om
vilka krav på täthet samt miljökrav som ställs på konstruktioner i
vattenverk idag.

2.3

Vägledning för projektering med avseende på täthet
och beständighet.

Litteraturstudien och samtalen ligger till grund för den vägledningen,
som tagits fram för att förhoppningsvis underlätta projekteringen av
vattentäta betongkonstruktioner i vattenverk. Vägledningen tillämpas
slutligen i en enklare dimensioneringsberäkning.
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3. PROCESSANLÄGGNINGAR FÖR
VATTENRENING
Det finns olika typer av processanläggningar för vattenrening bl.a.
vatten- och avloppsreningsverk. Olika processanläggningar består av
olika processteg vilka utsätter konstruktioner för olika typer av
påkänningar. Det är även skillnad på om de ligger inomhus eller
utomhus. I detta kapitel ligger fokus på reningsprocessen av ytvatten i
ett vattenverk. Vid projektering och dimensionering av nya
anläggningar är det bra att känna till vilka skador som kan uppstå i
respektive processteg och orsaken till dessa. Detta för att kunna
förebygga framtida skador och uppnå ställda krav på täthet och
beständighet gentemot gällande normer. Skadeorsaker beskrivs i
avsnitt 4.5.

3.1

Avloppsreningsverk

I avloppsreningsverk genomgår avloppsvatten olika reningssteg i form
av mekanisk, biologisk och kemisk rening. Med avloppsvatten avses
spillvatten, dagvatten och dräneringsvatten, som efter reningsprocessen
återförs till naturen. (Svenskt Vatten AB, 2016)
Hur olika reningsprocesser och ämnen i avloppsvatten påverkar
betongkonstruktioner ingår inte i detta examensarbete.

3.2

Vattenverk

Vattenverk behandlar råvatten i form av ytvatten eller grundvatten för
att producera dricksvatten. Vattnet genomgår olika reningsprocesser
beroende på råvattnets kvalitet. Ytvatten kan på grund av föroreningar
ha en mer avancerad reningsprocess än grundvatten. Vattenverken
delas upp i ytvattenverk, grundvattenverk och konstgjord infiltration.
(Jacobsson, 2016) Följande avsnitt beskriver översiktligt processen och
skador, som kan uppstå i ett ytvattenverk.

3.3

Reningsprocessen och skador i ett ytvattenverk

I en rapport av Mikael Jacobsson (Jacobsson, 2016), utgiven av Svenskt
Vatten AB, behandlas betongskador i vattenverk. Informationen i detta
avsnitt om reningsprocessen och skador på betongkonstruktioner i
olika processteg är hämtat från denna rapport.
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3.3.1 Reningsprocessen
Reningsprocessen i ytvattenverk kan innehålla olika reningssteg
beroende på hur förorenat råvattnet är. I Figur 3.1 ges exempel på
processteg i ett ytvattenverk följt av en kortfattad beskrivning.
Grovfiltrering

Flockning

Sedimentation

Efterbehandling

Reservoarer

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Figur 3.1 Processteg i ett ytvattenverk
Grovfiltrering (1)
I ett första reningssteg filtreras de grövsta partiklarna bort från det
inkommande råvattnet. Betongskador i detta steg är oftast sprickor,
urlakning, korrosionsskador och eroderad betongyta. (Jacobsson, 2016)
Flockning (2)
Flockningsmedel i form av aluminiumsulfat eller järnklorid tillsätts för
att ta bort kvarstående organiska och oorganiska partiklar i vattnet.
Partiklarna klumpar ihop sig och bildar flockar, som sjunker till botten.
I detta steg sjunker pH-värdet i vattnet, oftast under 7.
Konstruktioner i detta processteg kan drabbas av skador i form av ytliga
kemiska angrepp, urlakning och sulfatangrepp, i kombination med mekanisk
erosion, yterosion, ytavflagning och armeringskorrosion. Det senare kan
orsaka spjälkning av betongytan. (Jacobsson, 2016)
Sedimentation (3)
Filtrering av flockar och andra partiklar i vattnet kan ske genom
antingen snabbfilter eller långsamfilter där filtren bl.a. består av sand.
Snabbfilter rensas genom att vattnet trycks baklänges genom
filtersanden. Detta ger upphov till erosionsskador på betongytorna i
vattenlinjen och korrosionsskador p.g.a. kemisk urlakning strax över
skvalpzonen.
Betongen i långsamfilter påverkas ofta av processer som urlakning samt
frostskador och termisk expansion på bassängkanterna då dessa filter ofta
är placerade utomhus. De stora utomhusbassängerna påverkas även av
is- och vågrörelser som ger upphov till erosion och skador p.g.a.
mekanisk åverkan från maskiner förekommer. (Jacobsson, 2016)
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Efterbehandling (4)
Slutligen desinfekteras vattnet och vattnets pH-värde justeras vid
behov för att minska risk för korrosion i ledningsnätet. Desinficeringen
görs med t.ex. klordioxid och natriumhypoklorit. Den nedbrytande
effekten på betongen är låg, men om kloret bildar klorider finns ökad
risk för armeringskorrosion.
pH-värdet höjs genom alkalisering. Detta kan ske genom
tillsättning av alkali. För att dessa ska kunna lösas upp krävs en viss
halt av kolsyra. Kolsyran sänker dock pH-värdet vilket kan leda till
urlakning av betongytan. (Jacobsson, 2016)
Reservoarer (5)
I ett sista steg förvaras dricksvattnet i väntan på distribution. I dessa
förvaringar kan skador som armeringskorrosion och kalkutfällning uppstå.
(Jacobsson, 2016)
Bassängens utsidor
Vattnet från bassängerna pressas in i konstruktionen genom sprickor,
porer och andra defekter. När vattnet till slut har passerat genom hela
betongkonstruktionen till den torra sidan kan det uppstå fuktfläckar,
färgblåsor, lossnande färg och salt/kalkutfällning. Dessa skador är i sig inte
ett problem men de kan leda till andra skador, som t.ex.
armeringskorrosion och urlakning. (Jacobsson, 2016)
Vatten kan även tränga in i konstruktionen utifrån i form av
grundvatten via gjutskarvar, sprickor eller andra otätheter.

3.3.2 Skador på betongkonstruktioner i olika processteg
Betong är ett oorganiskt mycket hållfast material, som kan ges stort
motstånd mot vatteninträngning. Det kan lätt utformas på många sätt
och är ett vanligt material i svenska vattenverk. Enligt Jacobsson (2016)
kan skador uppstå i princip vart som helst i konstruktionen. De
vanligaste ytskadorna på den våta sidan är yterosion och urlakning av
betongytan. På den torra sidan dominerar sprickbildning, läckage och
armeringskorrosion. Inuti konstruktionen uppstår skador som korrosion,
svartrost och sprickor p.g.a. svällande ballast. Skadorna som kan uppstå
varierar, beroende på i vilket processteg konstruktionen befinner sig.
(Jacobsson, 2016)
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För att få en överblick av vilka skador som är vanligt förkommande och
vilka som uppstår i enbart vissa processer har dessa sammanställts i
Tabell 3.1. Numren i tabellen avser processtegen enligt Figur 3.1
Tabell 3.1 Sammanställning av skador i processteg och bassängernas utsidor
Processteg
Skador
Sprickor
Urlakning
Korrosionsskador
Erosion/Nötning
Ytavflagning
Kalkutfällning
Ytligt kemiskt
angrepp
Sulfatangrepp
Spjälkning
Frostskador
Termisk
expansion
Mekanisk
åverkan
Estetiska skador

1

2

3

4

5

X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X

X

Bassängernas
utsidor
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X
X

Ur Tabell 3.1 framgår det att flockningsprocessen verkar angripa
betongen hårdast utav processtegen i ett vattenverk. Tabellen baseras
på typiskt förekommande skador i vattenverk upptagna i Jacobssons
rapport men det framgår inte tydligt om skadorna i rapporten kommer
från ett och samma vattenverk. Efter en genomgång av processtegen
tillsammans med Brandeborg (2017), processkonsult på Ramböll
Sverige AB, framgick, att det i princip är samma vatten i samtliga
processteg. I flockningsprocessen (2) sänks pH-värdet för att slutligen
justeras i efterbehandlingen (4) inför distribution. Skadorna borde
därför vara snarlika. En tänkbar orsak till skillnaderna kan t.ex. vara att
i flockningsprocessen tillsätts fällningskemikalier och att vattnet i
respektive processteg har olika uppehållstider. Skadorna är av olika
karaktär, vissa angriper och bryter ner delmaterialen i
betongkonstruktionen medan andra ger upphov till synliga skador som
kan förkorta livslängden. Dessa skador bör begränsas eller i bästa fall
förhindras vid dimensionering av denna typ av konstruktioner.
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4. BETONGENS TÄTHET OCH BESTÄNDIGHET
I detta kapitel beskrivs den teoretiska bakgrunden till betongmaterialet
samt dess täthet och beständighet vid användning i ett vattenverk.
Avslutningsvis tas även två tidigare examensarbeten upp som
behandlar bl.a. täthet och sprickbildning i vattentäta konstruktioner.

4.1

Betong

Enligt Burström (2007) är betong ett av de vanligast förekommande
byggmaterialen. Historiskt sett har betong används under en lång tid
och den ca 2000 år gamla Pantheon i Rom med sin fribärande kupol
med 45 m spännvidd är världskänd. Betong används idag framförallt i
bärande konstruktioner som utsätts för stora påfrestningar i form av
t.ex. fukt och nötning
Betong är sammansatt av ett antal delmaterial bl.a. cement, vatten
och ballast. När cement och vatten reagerar med varandra bildas ett
bindemedel, s.k. cementpasta, som binder ihop ballastkornen. För att
åstadkomma specifika egenskaper hos betongen kan olika typer av
tillsatsmedel och tillsatsmaterial användas. (Burström, 2007, pp. 204205)

4.1.1 Delmaterial
Betong består huvudsakligen av delmaterial, som beskrivs närmare i
det följande.
Cement
Enligt Burström (2007) är cement ett hydrauliskt bindemedel, som
består utav kalksten och lera. Under tillverkningsprocessen finmals
materialen och bränns vid hög temperatur vartefter de kyls ned.
Slutprodukten i form av små kulor kallas cementklinker. För att reglera
cementets bindning med vatten mals cementklinkern återigen
tillsammans med ca 5 % gips. Detta för att reaktionen inte ska ske för
snabbt.
Det finns olika huvudtyper av cement. I detta examensarbete behandlas
två av dessa.
- CEM I är ett rent portlandcement utan tillsatsmaterial
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-

CEM II är ett portland-kompositcement med minst 65%
portlandklinker. Dessutom kan det förekomma tillsatsmaterial i
form utav granulerad masugnsslagg, silikastoft, flygaska, se avsnitt
4.1.3.
Det finns även ett antal olika cementsorter på marknaden, som baseras
på dessa huvudtyper. Två av dem är:
- Anläggningscement, som är ett lågalkalisk portlandcement typ
CEM I vilket har en långsam värmeutveckling.
- Byggcement, är ett cement av typ CEM II innehållande
kalkstensfiller.
(Burström, 2007, pp. 207-210)
Vatten
Vatten som används för betongtillverkning ska ha god kvalitet. Dålig
kvalitet påverkar betongens hållfasthet och även beständighet. Allt
drickbart naturligt vatten kan användas. Vatten med höga salthalter
som t.ex. på Sveriges västkust bör inte användas (Burström, 2007, p.
211).
Ballast
Ballast som används vid betongtillverkning består av naturlig
förekommande bergarter. Ballast delas in i kategorier beroende på dess
kornstorlek. Fraktionerna kallas sten (> 8 mm ), fingrus (≤ 8 mm), sand (≤
4 mm) och den minsta med en kornstorlek ≤ 0,125 mm kallas för filler.
I syfte att få en så kompakt betong som möjligt ska
kornstorleksfördelning i ballasten anpassas för att fylla ut hålrummen
maximalt. (Burström, 2007, pp. 211-212)

4.1.2 Tillsatsmedel
Tillsatsmedel används för att justera betongens egenskaper efter behov
och klassificeras enligt de effekter de har på betongen.
Flyttillsatsmedel och vattenreducerande medel
Flyttillsatsmedel används för att modifiera betongens konsistens för att
göra den mer lättflytande men samtidigt behålla god sammanhållning.
Betongens vattenhalt kan på det viset reduceras med 10- 30 % med
ökande hållfasthet och reducerad krympning till följd.
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Vattenreducerande tillsatsmedel finfördelas istället på cementkornen,
minskar friktionen dem emellan och gör att cementpastan bli mer
lättflytande. Detta medför minskat vattenbehov och möjlighet att
minska vattencementtalet (vct) med bibehållen konsistens. (Burström,
2007, p. 213)
Luftporbildande medel
Luftporbildande medel används för att öka betongens beständighet mot
frostangrepp. Det skapas många små och finfördelade porer i
cementpastan som tillåter vattnet att expandera vid frysning. Dessutom
förbättras betongens arbetbarhet och stabilitet. (Burström, 2007, pp. 214215)
Acceleratorer
Accelererande tillsatsmedel används för att forcera betongens
tillstyvnad och hållfasthetstillväxt och ger en snabbare värmeutveckling
varför de oftast används vintertid. Det finns både acceleratorer som är
kloridfria och som baseras på klorider. (Burström, 2007, p. 215)
Retarderande tillsatsmedel
Retarderande tillsatsmedel används för att fördröja betongens
tillstyvnad och hållfasthetstillväxt men har ingen effekt på betongen
efter härdningsprocessen är påbörjat. Det tillsätts t.ex. vid långa
transportsträckor eller sommartid. Retarderande egenskaper kan
utnyttjas för att undvika gjutfogar. (Burström, 2007, p. 215)

4.1.3 Tillsatsmaterial
Enligt Burström (2007) är Silikastoft, flygaska och mald granulerad
masugnsslagg de vanligaste tillsatsmaterialen. I Sverige används av olika
skäl huvudsakligen silikastoft.
Silikastoft
Vid tillverkning av legeringsämnen till stål erhålls en restprodukt, som
heter Silikastoft. Det är ett finkornigt pulver av amorf kiseldioxid, som
ger betongen en bättre sammanhållning och stabilitet. Tillsätter man
silikatstoft
i
blandningen
ökar
dock
vattenbehovet
och
vattenreducerande- eller flyttillsatsmedel måste användas. (Burström,
2007, p. 215)
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Flygaska
Flygaska är en restprodukt från pulvereldning av kiselrika kol i
kraftverk och värmeverk. Inblandning av flygaska kan öka betongens
täthet och bidra till en lägre temperaturutveckling. (Abdulbaki &
Chaouche, 2015)
Masugnsslagg
Masugnsslagg är en biprodukt, som bildas, vid råjärntillverkning i
masugn. Efter snabb avkylning och vidarebearbetning t.ex. malning
erhålls mald granulerad masugnsslagg som i princip har samma
kemiska sammansättning som portlandcement. Vid cementtillverkning
används slagg som tillsatsmedel och bindemedel. Masugnsslagg har ett
antal positiva effekter på betongens täthet och beständighet men
användning och tillverkning i Sverige är begränsad. (Thomas Cement
AB, 2014)

4.1.4 Betongsammansättning
Vattencementtal
Betongens egenskaper kan påverkas genom att ändra proportionerna
mellan vatten och cement. Förhållandet mellan vatten och cement kallas
för vattencementtal (vct). Ett lägre vct, ger en tätare betong med ökad
hållfasthet. (Burström, 2007, p. 205)
Om betongen innehåller tillsatsmaterial anges istället ett
ekvivalent vattencementtal (vctekv) då tillsatsmaterialet ersätter delar av
cementmängden. (SIS, 2015, p. 18)
Arbetbarhet och konsistens
Konsistens kan anses, som ett mått på betongens arbetbarhet. Dålig
arbetbarhet kan leda till att betongen blir dåligt komprimerad och otät.
Även poriga skadade ytor och inre håligheter kan uppstå. En allt för
god arbetbarhet kan istället leda till bruks- och stenseparation.
Arbetbarhet är svårt att mäta varför istället betongens konsistens mäts.
Betongens konsistens delas upp i ett antal konsistensklasser beroende
på mätmetod. Konsistenser delas in från Plastisk till mycket
lättflytande. (Burström, 2007, p. 217)
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Hydratation
När cement reagerar med vatten sker en kemisk process, en s.k.
hydratation. Reaktionsprodukter, som kalciumsilikathydrat och
kalciumhydroxid, bildar en finporös cementgel. Cementgelen tar upp en
större volym än de ursprungliga cementkornen. Allt eftersom
hydratationen fortgår blir cementpastan tätare och starkare när
porutrymmen
mellan
cementkornen
fylls
med
cementgel.
Porutrymmen som inte fylls med cementgel kallas kapillärporer, vilka
istället omsluts av cementgel. Ett högre vct ger en större andel
kapillärporer. (Burström, 2007, pp. 223-224)

4.2

Armering

Armeringens funktion i en betongkonstruktion är främst att öka
betongens draghållfasthet. Den kan ta upp olika påkänningar på
konstruktionen så som drag, tryck eller skjuvning. Armering används
även för att förhindra eller begränsa sprickbildning och för fördelning
av last.
Ospänd armering, även kallad slakarmering, förekommer i form av
raka stänger, armeringsnät eller på rulle. Leverantörer erbjuder även
armering i prefabricerad form som t.ex. byglar eller korgar. Vanliga
dimensioner för stänger är 6-32 mm. (Tepfers & Törnwall, 1994, pp. 147148)
Spännarmering, förekommer i form av tråd, linor eller stång
(Tepfers & Törnwall, 1994, p. 155). Konstruktioner innehållande
spännarmering kan antingen vara för- eller efterspända.
Spännarmeringen skapar tryckspänningar i betongen redan innan den
blir belastad, vilket resulterar i begränsad sprickbildning.
Korrosionsskydd
Armeringen är vid normala förhållanden skyddad mot korrosion
genom ett täckande betongskikt och betongens alkalitet. I vissa fall, t.ex.
aggressiva miljöer, kan dock ytterligare korrosionsskydd behövas.
Rostfri armering ger ett bra skydd mot korrosion. Den har samma
hållfasthetsegenskaper som vanlig armering. Rostfri armering har dock
på grund av sin släta yta något sämre vidhäftningsförmåga. Trotts sitt
goda korrosionsmotstånd kan gropfrätning förekomma i kloridhaltiga
miljöer. (Tepfers & Törnwall, 1994, p. 164)
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Epoxibelagd armering har en hög beständighet i miljöer med höga pHvärden. Beläggningen är dock känslig för lokala skador och vid t.ex.
bockningen kan sprickor uppkomma vilket kan leda till
korrosionsangrepp. (Tepfers & Törnwall, 1994, pp. 162-163)

4.3

Tvångskrafter

Tvångskrafter i betongkonstruktioner uppkommer både på grund av
inre och/eller yttre tvång. Tvångskrafter är dragspänningar, som
uppstår när betongens fria rörelse är förhindrad.
När betongen hårdnar minskar den i volym då vattnet avgår från
porsystemet och cementpastan drar ihop sig. Detta kallas för den fria
krympningen. De inre tvångskrafterna orsakas ofta av den fria
krympningen eller av den temperaturökning, som sker vid
härdningsprocessen. Detta kan leda till sprickbildning när
dragspänningarna uppnår betongens töjningsförmåga.
Yttre tvångskrafter uppstår när betongens krympning eller
temperaturutvidgning förhindras av angränsande konstruktioner.
Exempel på detta är vid gjutning av en ny vägg mellan två befintliga
väggar, eller vid gjutning av en ny vägg mot en befintlig platta.
Rörelsen förhindras genom att väggen hålls fast mot de befintliga
konstruktionerna. Även i dessa fall uppstår dragspänningar, som kan
leda till sprickbildning. (Engström, 2007, pp. 10-1,10-2)

4.4

Täthet

Det är viktigt att göra skillnad på betongens täthet och
betongkonstruktionens täthet. Med betongens täthet menas materialets
permeabilitet, d.v.s. materialets egenskap att släppa igenom en gas eller
vätska under tryck. Med betongkonstruktionens täthet menas
genomgående sprickor och andra otätheter i konstruktionen. Även
härdningsförloppet spelar in varför utförandet vid betongens
hårdnande har en stor betydelse. (Engelbrektson, 1994, pp. 631-632)

4.4.1 Betongens täthet
Hur tät betongen kan bli beror på flera faktorer. En stor inverkande
faktor är cementpastans permeabilitet där vattencementtalet har en
betydande roll. Andra faktorer som spelar in på betongens täthet är
ballastens permeabilitet, fasgränsen mellan cementpastan och ballasten samt
mikrosprickor. (Engelbrektson, 1994, p. 631)
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Betongens täthet beror inte enbart på hur porös den är. För att en vätska
under tryck ska kunna transporteras genom betongen måste det finnas
öppna sammanhängande porer. Även porstorlek och porfördelning har
betydelse. När en vattentät betong hårdnar har den till en början ett
genomgående
system
av
kapillärporer.
Allt
eftersom
hydratationsprocessen fortgår kommer detta system att blockeras av
cementgel och betongen blir tätare. (Nilsson, 1994, pp. 515-516) Hur fort
detta går beror på vattenhalten i cementpastan. Ett lågt vct ger mindre
och färre porer och därmed kortare tid innan vattentäthet erhålls. Detta
eftersom cementgelen snabbare fyller ut porerna. Är vattenhalten för
hög, d.v.s. vct>0,63, blir de genomgående kapillärporerna istället för
stora för att kunna blockeras. Vattentäthet kan då inte uppnås.
(Fagerlund, 1994, pp. 287, 289)
Om cementpastan utsätts för uttorkning och uppfuktning kan inre
sprickor uppstå vilket kan försämra tätheten. Dessa sprickor kan förena
kapillärporer och på så sätt utgöra genomgående transportvägar.
(Nilsson, 1994, p. 517)
Vätskan kan även transporteras i områden mellan ballasten i
betongen och cementpastan. Dessa områden närmast ballastytan har en
mer porös struktur än cementpastan i övrigt. Betong med ballast
innehållande en större andel av de grövre fraktionerna leder därför till
ökad permeabilitet. Det kan även bildas hålrum under ballasten p.g.a.
vattenseparation om stabiliteten i betongmassan är otillräcklig. När
cementpartiklarna sjunker nedåt lämnar de kvar vatten under de större
stenarna, som dunstar. (Fagerlund, 1994, p. 300) (Nilsson, 1994, p. 517)

4.4.2 Betongkonstruktionens täthet
Förutom betongens täthet beror en betongkonstruktioners täthet enligt
Betonghandboken (Engelbrektson, 1994, p. 632) på flera andra faktorer.
-

Konstruktionens dimensioner
Konstruktiv utformning
Armering
Betongmassans stabilitet
Komprimering av betongen
Härdning
Sprickor
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Genomgående sprickor i betongen har stor inverkan på betongens
täthet. Sprickor kan uppstå av flera anledningar bl.a. tvångskrafter, se
avsnitt 4.3.
Självläkning av genomgående sprickor
När vatten flödar genom en betongkonstruktion via genomgående
sprickor eller andra otätheter för det med sig koldioxid som
karbonatiserar betongen. När betongen karbonatiserar fälls det ut
kristaller av kalciumkarbonat och kalciumhydroxid. Om vattenflödet
inte är för stort, så att avdunstning kan ske på den torra sidan, kommer
dessa kristaller att samlas inne i betongens sprickor och porer där de
förankras mekaniskt till varandra och växer. Genom att kristallerna
även binds kemiskt till varandra samt till omgivande cementpasta och
ballast förstärks förankringen ytterligare. Detta kallas för självläkning
och betongen blir tätare. Om sprickorna däremot rör sig eller om
avdunstning på den torra sidan inte är tillräcklig för att kristallerna ska
kunna fällas ut, p.g.a. för kraftig genomströmning, sker istället
urlakning och självläkning kommer inte att ske. Erfarenhetsvärden på
tillräcklig sprickbredd för att självläkning ska kunna ske varierar
mellan 0,1-0,2 mm. (Petersons, 1994, pp. 696-697)

4.4.3 Fukthärdning
En tät betong kan uppnås genom god fukthärdning då fukthärdning
sänker betongens permeabilitet. Viktigt är att fukthärdning sker direkt
efter gjutning då effekten avtar med tiden. Fukthärdning kan antingen
utföras genom bevattning av den nygjutna betongen eller genom att
täcka den med vått kvarhållande material.
Vattning av betongen är en effektiv härdningsmetod. Vid vattning
hålls betongen ständigt våt genom att vatten tillförs via perforerade
slangar och rör eller via vattenspridare. För att undvika
överskottsvattning utförs vattningen i intervaller. Det är dock viktigt att
betongen inte tillåts torka ut mellan vattningarna då härdningen blir
sämre och risken för torksprickor ökar.
Ett annat sätt att tillföra fukt till betongen är att den täcks med
material som har god förmåga att behålla fukt så att betongytan
ständigt har en vattenfilm under hela härdningstiden. På samma sätt
som vid vattning blir härdningen sämre om betongen torkar ut och
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vatten kan därför behöva tillföras. Även täckning med plastfolie
används för att förhindra avdunstningen.
Fukthärdning bör alltid utföras vid vct < 0,5 och eller beroende av
väder. (Möller, 1997, pp. 356-367)

4.5

Beständighet

Betongens beständighet är dess förmåga att motstå nedbrytning från
omgivningen. Den omgivande miljön, materialets struktur och
sammansättning påverkar nedbrytningens hastighet. (Burström, 2007,
p. 148) Betongkonstruktionens livslängd är beroende av dess
beständighet. Betongkonstruktioner i vattenverk ska projekteras för en
livslängd på upp till 100 år. I Tabell 3.1, redovisas olika skador som kan
uppstå i olika processteg och som kan påverka betongens beständighet.
Nedan beskrivs några orsaker som kan ge upphov till dessa skador
såsom armeringskorrosion, kemiska angrepp och frostangrepp.

4.5.1 Armeringskorrosion
Armering ingjuten i betong kan börja korrodera av två anledningar.
Antingen genom att koldioxid långsamt tränger in i betongen, som då
karbonatiserar eller genom att klorider gradvis tränger in i betongen och
höjer kloridkoncentrationen. Armering som är fullständigt omsluten av
betong befinner sig i ett passivt tillstånd. p.g.a. att alkaliteten är hög och
därmed pH-värdet. När pH-värdet sjunker (under 9) och det finns
tillgång till fukt och syre börjar armeringen korrodera. Alkaliteten beror
på de restprodukter, som bildas när cementpastan hydratiserar bl.a.
kalciumhydroxid. (Fagerlund, 1992, pp. 38, 42)
Armeringskorrosion orsakad av karbonatisering
Betong karbonatiserar när koldioxid i luften tränger in och reagerar
med bl.a. kalciumhydroxid. Denna karbonatiseringen tränger långsamt
in på bred front och sänker pH-värdet (under 9) i betongen. När fronten
till slut når armeringen kommer den att börja korrodera om
förutsättningarna är de rätta. Korrosionshastigheten beror på hur
snabbt syret kan tränga in. (Fagerlund, 1992, p. 38)
Armeringskorrosion orsakad av klorider
Klorider kan förekomma genom att de antingen tillsätts i
reningsprocessen eller förekommer i tillsatser under byggskedet för att
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snabba på härdningsprocessen. När klorider utifrån tränger in i
betongen uppstår en kloridkoncentration i det yttre skiktet.
Koncentrationen är störst vid betongytan och avtar in mot armeringen.
Ju längre tid betongen exponeras för dessa klorider desto mer ökar
kloridkoncentrationen. När kloridkoncentrationen överstiger ett visst
tröskelvärde inne vid armeringen startar korrosionen. Ofta i form av
gropfrätning. (Fagerlund, 1992, p. 39)

4.5.2 Kemiska angrepp
Kemiska angrepp förekommer när betongen utsätts för skadliga ämnen
som kan lösa upp cementpastan i betongen. Dessa angrepp kan även
bilda nya mineral i betongytan som kan spränga loss skikt. (Jacobsson,
2016, p. 27) Exempel på kemiska angrepp är urlakning, sulfatangrepp,
saltangrepp och sura angrepp.
Urlakning
Urlakning kan ske både på betongytan och inne i betongen. På ytan
sker urlakning av cementpastan när rent vatten i kombination med
koldioxid löser ut den kalciumhydroxid, som bildats vid
cementreaktionen. Blir kalkförlusten för stor kommer även cementgelen
att brytas ned och betongen blir mer porös. Urlakningsproblem är störst
i otät, porös betong då vattnet lättare kan strömma igenom denna. Inne
i betongen kan kalkurlakning ske när vatten strömmar genom sprickor
och andra otätheter. Se avsnitt 4.4.2. (Fagerlund, 1992, p. 91)
Sulfatangrepp
Enligt Fagerlund (1992) innehåller cement bl.a. aluminatföreningar som
kommer från cementets trikalciumaluminat. När vattenlösliga sulfater i
processvattnet tränger in i betongen och reagerar med dessa
aluminatföreningar, bildas andra kemiska föreningar som expanderar
och spräcker betongen. (Fagerlund, 1992, p. 81) Detta är den vanligaste
typen av sulfatangrepp och sulfatmineralet som bildas kallas ettringit
(Jacobsson, 2016, p. 33).
Om betongen innehåller kalkstenfiller kan thaumasit bildas. Detta
angrepp är mer aggressivt än ettringit och reaktionen bryter istället ner
cementpastan, som då tappar sin hållfasthet. (Jacobsson, 2016, p. 33)
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Saltangrepp
Klorider kan tränga in i betongytan, reagera med cementets
trikalciumaluminat, och bilda svällande föreningar som ger sprängande
angrepp. (Fagerlund, 1992, p. 84)
Sura angrepp
Sura angrepp är ett ytangrepp, som sker när betongen kommer i
kontakt med syra, d.v.s. vätskor med lågt pH-värde. Angreppet sker
från ytan och vandrar succesivt inåt. Allt eftersom angreppszonen
växer och vandrar in i betongen ökar diffusionsmotståndet och
angreppets hastighet avtar. Angreppszonen som bildas när syran löser
ur kalciumet i cementpastan kan vid nötning eller strömmande vatten
eroderas bort vilket leder till att diffusionsmotståndet avtar och
angreppet kan fortsätta. (Fagerlund, 1992, p. 87)
Svällande ballast
Om det i betongen finns ballast, som innehåller alkalilöslig kiselsyra,
kan det enligt Fagerlund (1992) reagera med alkali i cementpastans
porvatten och det bildas en alkalikiselsyragel på ballastkornens yta. I
fuktig miljö, tar denna gel upp fukt och sväller, vilket kan leda till
sprickor i betongen. Om dessa korn ligger nära ytan kan små kratrar
istället sprängas loss. (Fagerlund, 1992, p. 92)

4.5.3 Frostangrepp
Enligt Fagerlund (1992) har frostangrepp olika stor inverkan om vattnet
som fryser innehåller salt eller ej. När vattnet fryser sker en
volymökning. När detta sker i betongens porsystem måste en
tryckutjämning ske genom att överflödigt vatten pressas undan till
intilliggande luftfyllda porer. Finns inga luftfyllda porer kvar kommer
höga inre tryck att uppstå p.g.a. volymökningen och betongen sprängs
sönder. (Fagerlund, 1992, p. 7)
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4.6

Miljö och hållbarhet

Behovet av nya byggnader och anläggningar ökar i allt snabbare takt
och det blir allt viktigare att beakta miljöaspekter redan i planeringsoch projekteringsskede. Att välja betong kan ha många fördelar utifrån
ett ekologiskt, ekonomiskt eller miljöperspektiv som tillsammans utgör
bidraget till en hållbar utveckling.
Informationen om betong ur ett hållbarhetsperspektiv baseras på
information publicerade på Svensk Betongs webbplats. (Svensk Betong,
2017)
Transportsätt och avstånd från byggarbetsplatsen är viktiga
faktorer vid bedömning av klimatpåverkan. Enligt Svensk Betong
(2017) utgör materialtransporter över långt avstånd en betydande del
av en byggnads klimatpåverkan. Eftersom betong oftast produceras
lokalt är transportavstånden i jämförelse med t.ex. trä betydlig kortare.
Koldioxidutsläppen vid cementtillverkningen är betongens största
miljöpåverkan och utgör cirka två till tre procent av Sveriges totala
utsläpp av koldioxid. Betong har dock förmågan att ta upp koldioxid
genom karbonatisering under hela sin livslängd. Koldioxiden som
årligen tas upp av betongkonstruktioner i Sverige motsvarar cirka 15-20
% av utsläppen.
Betong anses som ett naturmaterial och kan återvinnas till 100 %
för användning som fyllnadsmaterial eller ballast vid produktion av ny
betong. (Svensk Betong, 2017)
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4.7

Tidigare examensarbeten

Under litteraturstudien har andra examensarbeten som behandlar
ämnet eller delar av ämnet studerats.
Ett examensarbete, Vattentäta betongkonstruktioner, utfört på Chalmers
tekniska högskola av Azadrad och Holtskog (2016) behandlar
vattentäta betongkonstruktioners täthet med fokus på uppkomst av
sprickor och sprickbreddsbegränsning. Arbetet har bidragit med att
belysa områden som påverkar betongkonstruktionens täthet och
svårigheten att uppnå höga täthetskrav. Arbetet har även nämnt att
betongsammansättning och val av tillsatsmaterial kan leda till en tätare
betong och ökad beständighet.
Ett andra examensarbete, Användning av flygaska i vattenbyggnadsbetong
utfört på Kungliga tekniska högskolan, av Abdulbaki och Chaouche
(2015), har bidragit med information om flygaskans positiva inverkan
på betongens täthet och reduktion av sprickbildning p.g.a. tidig
temperaturutveckling i grova betongkonstruktioner. Under arbetets
gång har dock motsägande uppgifter, om hur flygaskan påverkar
betongens beständighet i vissa miljöer, framkommit varför flygaska inte
har beaktats som ett användbart tillsatsmaterial i det egna arbetet.
Det egna examensarbetet skiljer sig från dessa båda arbeten genom att
det riktar sig specifikt mot vattenverk, vilka krav som ställs och att det
väger samman flera inverkande faktorer, så som uppkomsten av skador
p.g.a. av bassänginnehåll m.m. Arbetet mynnar ut i en vägledning för
vad man bör tänka på ur flera aspekter vid projektering av nya
vattenverk m.a.p. på både täthet och beständighet exemplifierat i ett
förenklat dimensioneringsexempel.

23

Examensarbete: BETONGKONSTRUKTIONER I VATTENVERK

24

5. NORMER OCH KRAV PÅ TÄTHET OCH
BESTÄNDIGHET
Betongkonstruktioner i vattenverk ska vara täta av flera anledningar.
En otät bassäng och fel materialval kan förstöra de reningsprocesser
som sker i reningsstegen dessutom kan ämnen läcka ut till
omgivningen vilket kan leda till miljöpåverkan. En otät
betongkonstruktion
påverkar
även
dess
beständighet.
En
betongkonstruktions täthet och beständighet beskrivs i kapitel 4.4 och
4.5. Detta kapitel sammanfattar hur detta har förändrats i regelverken
genom åren och vad som gäller i dag. Utöver normer och regelverk har
även beställare och experter inom området ytterligare krav eller
synpunkter, som kan behövas ta hänsyn till.

5.1

Bestämmelser och regler mellan 1965-2010

Bestämmelser och regler för uppförande av betongkonstruktioner har
förändrats under åren. Fram till 1994 utgjordes de av statliga
betongbestämmelser. Efter 1994, med införandet av BKR och BBK,
övergick bestämmelserna till att vara regler med tillhörande
handböcker som var godkända av staten. 2004 började de europeiska
konstruktionsreglerna, som utgjordes av standarder och nationella
anpassningsdokument, att gälla parallellt med BKR och BBK.
(Fagerlund, 2010a, p. i) Den 1 januari 2011 övergick Sverige helt till att
använda eurokoder och äldre normer slutade gäller.

5.1.1 Täthet 1965-2010
För konstruktioner utsatta för ensidigt vattentryck med rimliga krav på
vattentäthet har följande skett m.a.p. täthet.




Den rekommenderade sprickbredden på maximalt 0,2mm har i
stort sett inte förändrats sedan 1968 fram till införandet av
eurokoden.
1965 infördes krav på vattentäthet och lufthalt för
betongsammansättning med avseende på konstruktionens
belägenhet och art. Det fanns inget krav på maximalt tillåten
vct utan konstruktionen skulle uppfylla en minsta
hållfasthetsklass. Enligt Fagerlund (2010a, p. 30) kan dock ett
motsvarande vct beräknas till ca 0,5-0,6.
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Dagens krav, enligt avsnitt 5.2.1, på högsta vct och krav på
betongens
sammansättning
vid
motstånd
mot
vatteninträngning motsvarar det, som ställdes 1994.
Krav på tillåtet inträngningsdjup vid provning av betongens
täthet har skärpts genom åren.

Ett regelverk, som specifikt behandlar behållare och avskiljande
konstruktioner för vätskor har inte författarna av detta examensarbete
funnit under arbetets gång. Vid högre krav på täthet mot vatten har
information istället hämtats från betonghandboken, som gavs ut första
gången 1980. I Tabell 5.1 med värden från Betonghandboken (Petersons,
1994, p. 697) redovisas erfarenhetsvärden för acceptabel sprickbredd för
genomgående sprickor m.a.p. självläkning, där h är meter vattenpelare
och d är konstruktionens tjocklek.
Tabell 5.1 Acceptabel sprickbredd 1984 (Petersons, 1994, p. 697)
Tryckfall h/d
Acceptabel
m/m
sprickbredd i
mm
≤2,5
≤0,20
≤5
≤0,15
≤10
≤0,10
≤20
≤0,05
Denna tabell jämförs med dagens värden på acceptabel sprickbredd för
täthetsklass 1 enligt SS-EN 1992-3 i Tabell 5.3.
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5.1.2 Beständighet 1965-2010
Regler och krav kring betongens sammansättning m.a.p. beständighet
har genom åren förändrats, kompletterats och successivt skärpts. Detta
för att bättre kunna ta hänsyn till hur aggressiv en miljö är för betongen
och för armeringen. Göran Fagerlund har i en rapport (Fagerlund,
2010a) sammanställt förändringar i regelverken m.a.p. beständighet i
aggressiva frost- och korrosionsmiljöer. Informationen i detta
underavsnitt baseras främst på sammanfattningen av den rapporten.
Miljö-/exponeringsklasser
För att bättre kunna ta hand om aggressiv miljö har antalet miljö/exponeringsklasser successivt ökat från 0st 1926 till 18st 2004. 1979
började man skilja på korrosionsmiljö och frostmiljö. Innan dess var
frostmiljö bara något man skulle ta hänsyn till. (Fagerlund, 2010a, p. v)
Livslängdsklasser
Antalet livslängdsklasser med avseende på armeringskorrosion har ökat
med åren. Innan 1994 fanns ingen indelning i livslängdsklasser. 1994
infördes två livslängdsklasser 50 respektive 100år. Dessa utökades 2004
och blev tre 20, 50, respektive 100år. Detta gäller även idag. (Fagerlund,
2010a, p. vi)
Vattencemental
Krav på högsta vct infördes 1979. Innan dess ansågs det räcka med krav
på lägsta kubhållfasthet. Vattencementtalet har därefter minskat genom
åren då högre krav på täthet ställts m.a.p. armeringskorrosion.
(Fagerlund, 2010a, p. vi)
Lufthalt
Kravet på lufthalt i frostmiljö infördes 1965 och har därefter skärpts
successivt. 1994 infördes krav på frysprovning i de mest aggressiva
miljöerna och 2004 även i de måttligt aggressiva. (Fagerlund, 2010a, pp.
vi-vii)
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Kloridhalt
1965 infördes krav på högsta kloridhalt i betongen. 1979 halverades
tillåten kloridhalt i armeringsaggressiv miljö och man började skilja på
korrosionskänslig och icke korrosionskänslig armering. (Fagerlund,
2010a, p. viii)
Cementtyper
Fram till 1982 användes främst rent portlandcement i Sverige och från
mitten av 80-talet användes framförallt anläggningscement i aggressiva
miljöer eftersom det hade betydligt bättre frostbeständighet. Från 1994
har antalet cementsorter med olika mineraliska tillsatsamaterial ökad. I
och med införandet av europastandarder 2004 har dessa tillåtits även i
aggressivare miljöer. (Fagerlund, 2010a, pp. ix-x)
Tillsatsmaterial
1988 tillät man inblandning av tillsatsmaterial i form av flygaska och
silikastoft i betongen och senare även masugnsslagg. 2004 ökades
tillåten mängd silikastoft i de mest aggressiva miljöerna. Det senare kan
sänka betongens pH-värde och därmed tröskelvärdet för
armeringskorrosion. (Fagerlund, 2010a, p. xi)
Täckande betongskik
Fram till 1979 berodde minsta täckande betongskikt på vilken
konstruktionstyp det var t.ex. vägg, platta, pelare, etc. Täckskikten var
ordentliga. Mellan 1979-2004 varierade täckskiktskraven kraftigt. Oftast
var de lägre än tidigare. 2004 blev de återigen tjockare för de aggressiva
miljöerna. (Fagerlund, 2010a, pp. xiii-xvi)
Sprickbredd
Krav på sprickbreddsbegränsning med avseende på miljö infördes
1979. Dessa krav har under åren varierat relativt kraftigt. (Fagerlund,
2010a, p. xviii)
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5.2

Gällande normer och svenska anpassningar

5.2.1 SS-EN-1992-1-1
Den norm som idag gäller för betongkonstruktioner är SS-EN-1992-1-1
Eurokod 2: Dimensionering av betongkonstruktioner. Denna del av
eurokoden ställer krav på konstruktionens beständighet med avseende
på miljöbetingelser och exponeringsklasser.
Exponeringsklasser i tilläggsstandarden SS-EN 206 är indelade
efter de miljöbetingelser de är utsatta för. Sammanlagt finns det 18
exponeringsklasser definierade, indelade efter 6 kategorier se Tabell
B1.1 i Bilaga 1. Utifrån exponeringsklasserna väljs ett minsta täckande
betongskikt för att uppfylla beständighetskraven med avseende på
armeringskorrosion. Hänsyn tas till konstruktionens avsedda livslängd
genom att täckskiktet varierar beroende på livslängdklass. Vidare ska
sprickbildningen begränsas, för att säkerställa konstruktionens funktion
och uppfylla kraven på beständighet. Även den maximal tillåtna
sprickbredden beror på konstruktionens exponeringsklass.
I Sverige används inte de rekommenderade värdena för minsta
täckande betongskikt och acceptabel sprickbredd enligt SS-EN 1992-1-1
utan nationella val har gjorts som redovisas i Boverkets EKS, se Tabell
B1.2 och Tabell B1.3 i Bilaga 1.
För krav på motstånd mot vatteninträngning hänvisar eurokoden till
SS-EN 206-1 med komplettering av SS137003. I frånvaro av
överenskommen provningsmetod anses kravet enligt SS137003 på
motstånd mot vatteninträngning vara uppfyllt om betongens
sammansättning uppfyller villkoren att:



”vctekv är högst 0,60 och
vikten av vatten i betongmassan är högst 0,5 gånger den
sammanlagda vikten av cement, tillsatsmaterial och ballast med
kornstorlek <0,25mm.” (SIS, 2015, p. 24)

Det senare kravet på vatten i betongmassan är för att kunna uppnå hög
komprimeringsgrad. (Nilsson, 1994, p. 518) Konstruktioner utsatt för
ensidigt vattentryck eller med krav på att inläckage inte får förekomma
hänvisas till SS-EN 1992-3.
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5.2.2 SS-EN-1992-3
SS-EN-1992-3 är del 3 av Eurokod 2 och behandlar Behållare och
avskiljande konstruktioner för vätskor och granulära material. Del 3
kompletterar dimensioneringsreglerna i del 1 med avseende på denna
typ av konstruktioner.
Del 3 publicerades år 2009 men fördes in i Boverkets EKS först året
2013. Till skillnad från tidigare normer och regler definieras i denna del
krav på vattentäthet för första gången med hjälp av fyra täthetsklasser,
se Tabell 5.2
Tabell 5.2 Indelning av täthetsklasser enligt SS-EN 1992-3 (2009)
(författarnas egen översättning från engelska)
Täthetsklass
0
1
2
3

Täthetskrav
Läckage av viss grad tillåtet, eller läckage av vätskor
irrelevant
Läckage ska begränsas. Ytfärgning eller fuktfläckar
kan accepteras
Läckage minimalt, Ytfärgning inte tillåtet
Läckage inte tillåtet

Nedan följer en översatt sammanfattning av täthetsklassernas krav på
lämpliga sprickbreddsbegränsningar enligt SS-EN 1992-3 (SIS, 2009, pp.
10-11). Dessa kan användas såvida inga mer specifika krav ställs på
konstruktionen.
I täthetsklass 0 kan de rekommenderade värdena för sprickbreddsbegränsning enligt SS-EN-1992-1-1 användas.
I täthetsklass 1 ska sprickor som förväntas vara genomgående begränsas
till ett värde wk1, definierat som en funktion av förhållandet mellan det
hydrostatiska trycket hD och konstruktionsdelens tjocklek h.
Sprickbredden ska begränsas till wk1= 0,2 mm för hD/h ≤ 5 och till wk1=
0,05 mm för hD/h ≥ 35. Mellanliggande värden av hD/h interpoleras.
Genom begränsning av sprickbredden uppnås det en effektiv tätning av
sprickorna inom en relativ kort tid. För sprickor som inte är
genomgående och dessutom uppfyller följande krav gäller
bestämmelser enligt SS-EN 1992-1-1 avsnitt 7.3.1.
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Det ska säkerställas vid dimensionering att betongens tryckzon
minst uppgår till ett värde xmin för en kvasi-permanent
lastkombination. Rekommenderat värde för xmin är den minsta
av 50mm eller 0,2h, där h avser konstruktionsdelens tjocklek.
Det bör dock tilläggas att sprickor i konstruktioner utsatta för
växlande last ska anses som genomgående, om det inte kan
visas att en del av tvärsnittet alltid är tryckt.
Sprickor som uppfyller kraven för täthetsklass 1 förväntas att
självläka, såvida de inte är utsatta för växlande last eller stora
temperaturvariationer. Saknas tillförlitlig information om detta
så kan självläkning antas ske om töjningen i ett snitt är mindre
än 150 x 10-6 (enhetslös).

I täthetsklass 2 ska genomgående sprickor undvikas om inte lämpliga
åtgärder i form av t.ex. ytbeläggningar eller fogband vidtas. Utöver
dessa ska konstruktionen uppfylla kravet för minsta tryckzon xmin.
I täthetsklass 3 är kravet generellt så högt att åtgärder såsom
ytbeläggningar eller förspänd betong inte kan undvikas. Oavsett valet
av åtgärd gäller även i täthetsklass 3 att kravet på minsta tryckzon xmin
ska uppfyllas.
I Tabell 5.3 har värden för acceptabel sprickbredd på genomgående
sprickor beräknats för förhållandet mellan det hydrostatiska trycket hD
och konstruktionsdelens tjocklek h. Detta för att kunna jämföra med
tidigare erfarenhetsvärden enligt Tabell 5.1.
Tabell 5.3 Beräknad acceptabel sprickbredd för genomgående
sprickor i täthetsklass 1 enligt SS-EN-1992-3
Tryckfall hD/h
Acceptabel
m/m
sprickbredd i
mm
≤5
≤0,20
10
≤0,175
20
≤0,125
≥35
≤0,05
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5.2.3 EKS 10
Boverket publicerar med jämna mellanrum sin föreskriftsserie EKS som
ger anvisningar om hur konstruktionsregler i Eurokoderna ska
tillämpas i Sverige och redovisar nationella anpassningar. Dessa kan
t.ex. vara andra rekommenderade sprickbredder och täckande
betongskikt. För SS-EN 1992-3 har inga nationella anpassningar gjorts.
2016 publicerades den senaste versionen med beteckningen EKS
10 BFS 2015:6. (Boverket, 2016)

5.3

Beställare och Processkonsulter

I syfte att få reda på vilka krav som ställs av beställare och
processkonsulter på betongkonstruktioner i ett vattenverk, m.a.p. täthet
och beständighet, har samtal förts med Lars Brandeborg (Brandeborg,
2017) maskiningenjör på Ramböll Sverige AB. Ur samtalet framgick att
beställaren oftast är verksamhetsutövaren och specialist på att förvalta
och driva anläggningen. Beställaren ställer inga direkta krav på
betongkonstruktioners täthet utan kraven berör anläggningens funktion
och är ofta projektspecifika. Vid ny- och ombyggnation av vattenverk
vänder sig beställaren till processkonsulter, som bl.a. definierar
kvalitetskrav för det planerade vattenverket. Vid projekteringen tar
processkonsulterna hjälp av byggnadskonstruktörer, som i samråd med
beställare och processkonsulter kommer överens om vilken grad av
täthet konstruktionen ska uppfylla.
Då kraven på vattentäthet är projektspecifika kan inga generella
slutsatser dras om vilken täthetsklass ett vattenverk ska uppfylla. Ett
resonemang med Brandeborg (2017) ledde dock till att ställda
kvalitetskrav oftast kan hänföras till täthetsklass 1 och i vissa fall
täthetsklass 2.
Exempel på kvalitetskrav kan enligt Brandeborg (2017) vara:
- Fullt vattentät utan användning av tätande beläggning
- Genomfuktning, men inte läckage, accepteras i mellanväggar
som endast under korta perioder utsätts för ensidigt
vattentryck.
Utöver täthetskrav ska konstruktionen även uppfylla krav på
beständighet. Bassänginnehållet är i de flesta fall avgörande och enligt
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Brandeborg (2017) ska en bassäng i ett vattenverk oftast projekteras för
en livslängd på 100 år. Brandeborg (2017) påpekade även vikten av
själva utförandet under byggskedet eftersom felaktigt utförande kan
leda till omfattande skador.

5.4

Miljökrav med avseende på täthet

Det finns inga generella krav ur miljöhänseende avseende hur tät en
betongkonstruktion i ett vattenverk ska vara. De krav som ställs på ett
vattenverk ur miljöhänseende tas fram och bedöms i miljötillståndsprocessen inför att ett specifikt vattenverk ska byggas. I dessa specifika
krav finns bl.a. krav avseende konstruktioners täthet. Kraven bedöms
objekts- och platsspecifikt. Aspekter som påverkar bedömningen kan
vara t.ex. hur känslig platsen och omgivningen är där vattenverket ska
byggas, hur stort det är, m.m. Om vattenverket ska byggas inom ett
skyddsområde för en vattentäkt eller något annat skyddsvärt eller
känsligt område ställs högre krav på täthet. Det är den som bygger och
driver verksamheten, som ansvarar för att anläggningen uppfyller de
krav som krävs. Miljötillståndsmyndigheten bedömer sedan
verksamhetsutövarens förslag och ger tillstånd för att bygga och driva
verksamheten. (Svedberg, 2017)
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6. VÄGLEDNING VID PROJEKTERING
Vid projektering av en vattentät konstruktion i ett vattenverk är det
flera förutsättningar som måste klargöras innan projekteringsarbetet
kan påbörjas. Den litteraturstudie, som utgör den större delen av detta
arbete, har resulterat i en vägledning för framtagande av dessa
projekteringsförutsättningar m.a.p. täthet och beständighet. Denna
vägledning är tänkt att kunna användas som stöd för projektörer och
konstruktörer
vid
projektering
och
dimensionering
av
processanläggningar för vattenrening. I detta kapitel ges en genomgång
av denna vägledning och hur den är tänkt att användas för vattenverk.
I kapitel 7 tillämpas denna vägledning för ett processteg i ett
dimensioneringsexempel. Vägledningen har illustrerats i Bilaga 3.

6.1

Insamling av information

I ett första steg sker insamling av information för vad det är för typ av
processanläggning, som ska projekteras t.ex. om det är ett
grundvattenverk eller ytvattenverk. Därefter identifieras, i samråd med
processkonsulter
och
eventuellt
beställare,
vilka
processteg
reningsprocessen innehåller, livslängdsklass samt vilka kvalitetskrav, som
ställs på konstruktionerna.

6.2

Identifiering av möjliga skador

För varje processteg identifieras vilka möjliga angrepp, som kan tänkas
förekomma. Vilka skador de kan tänkas leda till och hur dessa kan
minimeras eller allra helst undvikas. Dessa angrepp och förebyggande
åtgärder sammanställs lämpligen i en tabell likt Tabell B2.1 i bilaga 2.

6.3

Typ av angrepp

I ett nästa steg delas angreppen upp i vilken typ av angrepp det är t.ex.
kemiska angrepp, armeringskorrosiva angrepp, frostangrepp, erosion, etc.
Vissa angrepp är avgörande för konstruktionens beständighet, andra
påverkar konstruktionens täthet m.a.p. läckage och några både och.
Kemiska angrepp är ett exempel på angrepp som både påverkar
konstruktionens täthet och beständigheten genom urlakning och
armeringskorrosion.
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6.4

Val av exponeringsklass

Val av exponeringsklass utifrån typ av angrepp görs enligt SS-EN-206
och SS 137003. Den senare hänvisar till Betongrapport nr 11, som kan
användas som vägledning vid val av exponeringsklass. För miljöer där
det kan förekomma kemiska angrepp, som inte är upptagna i SS-EN206, kan samråd med processkonsulter eller särskilda utredningar av
experter behöva utföras. (SIS, 2015) , (SIS, 2016)
Information nedan om hur reningsprocessen kan påverka
exponeringsklasser baseras bl.a. på samtal med Ulf Eriksson (Eriksson,
2017).
XA, I svenska vattenverk förekommer inte några högre halter av
kemiskt aggressiva ämnen i reningsprocessen varför denna
exponeringsklass ofta blir XA1. Största påverkan är det låga pH-värdet
som ligger mellan 5,5–6,5. Dessutom kan vissa fällningskemikalier ge
upphov till sulfatangrepp. Aggressivt grundvatten utifrån kan
ytterligare påverka den kemiska exponeringsklassen, som då kan bli
högre.
XD, I flockningsprocessen kan t.ex. järnklorid tillsättas som fällningskemikalie. I ytvattenverk blir kloridhalterna väldigt små och förväntas
inte ge upphov till kloridangrepp. I grundvattenverk kan däremot
högre kloridhalter förekomma vid avhärdningen av hårt grundvatten.
Bassängkonstruktioner som angränsar mot t.ex. körytor kan utifrån
påverkas av tösalter.
XF, Betongkonstruktioner i kontakt med utomhusmiljö,
långsamfilterbassänger kan påverkas av frostangrepp.

t.ex.

XC, Vid risk för korrosion föranledd av karbonatisering.

6.5

Acceptabel sprickbredd

Vald exponeringsklass och förväntad livslängd med avseende på
armeringskorrosion avgör vilken acceptabel sprickbredd konstruktionen
ska dimensioneras för. Till skillnad från acceptabel sprickbredd med
avseende på täthet, se punkt 6.8, avses här sprickor genom täckskiktet
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in till armeringen och inte bara genomgående sprickor. För acceptabel
sprickbredd har nationella val gjorts i EKS 10, som ställer högre krav på
maximalt tillåten sprickbredd än SS-EN-1992-1-1.

6.6

Täckande betongskikt

Exponeringsklass och förväntad livslängd påverkar det täckande
betongskiktet. Ett ordentligt täckande betongskikt har stor inverkan på
betongkonstruktioners beständighet. Ett ökat täckskikt ger skydd mot
klorider då det sänker kloridkoncentrationen på djupet. Hänsyn bör
även tas till eventuell nötning och strömmande vatten som enskilt och i
kombination med sura angrepp kan erodera bort delar av det
skyddande täckskiktet varför extra nötningsmån kan vara att föredra,
framförallt i skvalpzonen. (Fagerlund, 1992, pp. 39,72, 87) Ett stort
täckande betongskikt kan dock kräva mer armering.
Även utsidan kan behöva utföras med ett tjockt täckskikt om det
kan bli utsatt för aggressivt grundvatten. För minsta täckande
betongskikt med avseende på betongens livslängd och exponeringsklass har nationella val gjorts i EKS 10.

6.7

Betongsammansättning

Betongens sammansättning är mycket viktig för betongkonstruktioner,
som används i vattenverk. I reningsprocessen tillförs ämnen som
antingen enskilt eller i reaktion med vatten kan vara skadliga för
betongen. Ju tätare betongen är desto svårare blir det för dessa ämnen
att tränga in i och bryta ner betongen, vilket i sin tur kan leda till
följdskador. I denna miljö ställs därför stora krav på betongens täthet
och beständighet. Betongens sammansättning beror på vilken
exponeringsklass som gäller för konstruktionen.
Vattencementtal
Ett lågt vct är en förutsättning för att uppnå en tät betong med bl.a.
motstånd mot urlakning, sura angrepp och inträngning av sulfater i
täckskiktet. Det bidrar till ökad tröskelnivå och minskad
inträngningshastighet för klorider. Dessutom har ett lågt vct även god
inverkan på konstruktioner i frostmiljö. (Fagerlund, 1992) I tabell 8a i SS
137003 ges krav på högsta vctekv i olika exponeringsklasser. (SIS, 2015, p.
21)
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Faktorer så som ökad armeringsmängd och inverkan
bearbetbarheten bör dock vägas in vid val av ett lägre vct.

på

Cementtyp
Val av cementtyp har stor inverkan på motståndet mot olika typer av
angrepp. Ett rent portlandcement av typ CEM I sänker
karbonatiseringshastigheten och höjer tröskelnivån för korrosion m.a.p.
klorider. Vid risk för sulfatangrepp och svällande ballast bör man välja
ett lågalkaliskt, sulfatresistent portlandcement. Ett lågalkaliskt cement
ökar dessutom frostbeständigheten. Anläggningscement är ett
lågalkaliskt cement av typ CEM I. Det har dessutom en långsam
värmeutveckling vid hydratationsprocessen, vilket lämpar sig vid
grova konstruktioner då uppkomst av tidiga temperatursprickor
minskar.
Cement med mineraliska tillsatsmaterial kan ha både positiv och
negativ inverkan beroende på typ av angrepp och bör därför väljas
noggrant. (Fagerlund, 1992, pp. 15,42,63-66,82-83).
I sulfatrik miljö bör cement innehållande kalkstenfiller undvikas.
(SIS, 2015) Kalkstenfiller har dessutom en negativ inverkan på
livslängden i armeringskorrosiv miljö. (Fagerlund, 2010b, p. 28)
I standarden SS137003, tabell 8b framgår accepterade
bindemedelsammansättningar för olika exponeringsklasser. (SIS, 2015,
p. 22)
Tillsatsmedel
Om acceleratorer används för att snabba på betongens
hållfasthetstillväxt ska dessa vara ofarliga och testade för deras
eventuella korrosivitet. (Fagerlund, 1992, p. 60)
Konstruktioner, som kan förväntas bli utsatta för frostangrepp
görs frostbeständiga genom inblandning av luftporbildare. Dessa ska
utgöras av rena luftporbildare då dessa ger finare porstruktur med
kortare poravstånd än ett kombinationsmedel. (Fagerlund, 1992, pp. 9,
16) Användning av flyttillsatsmedel i kombination med luftporbildare
kan försämra frostbeständigheten. (Byfors, 1994, p. 116)
Användning av retarderande tillsatser kan bli aktuellt vid
komplexa konstruktioner och för att undvika gjutfogar. Dock kan vissa
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retarderande tillsatsmedel leda till ökad vattenseparation med ökande
risk för otätheter. (Byfors, 1994, pp. 108-110)
Lägsta lufthalt
Om konstruktionen kan förväntas bli utsatt för frostangrepp ska en
lägsta lufthalt anges. Den beror på exponeringsklass och största
stenstorlek och framgår av SS137003 tabell 9 (SIS, 2015, p. 23). För
exponeringsklass XF4 ska frostresistens påvisas genom provning.
Tillsatsmaterial
Enligt Fagerlund (1992, pp. 69-70, 83,91) har mineraliska tillsatsmaterial
både positiv och negativ inverkan på betongen och dess beständighet.
Då det finns osäkerhet kring den totala effekten av tillsatsmaterialen på
korrosionsskyddet och att vissa angrepp i ett vattenverk är sådana att
tillsatsmaterial, i kombination med dessa angrepp, kan inverka negativt
på betongens beständighet, bör för- och nackdelar utredas innan val av
tillsatsmaterial görs.
Mineraliska tillsatsmaterial minskar dessutom sprickors förmåga
att självläka vilket bör beaktas vid användning i vattentäta
konstruktioner. (Fagerlund, 1989, p. 11)
Konsistens
Betongens konsistens har stor inverkan på förutsättningarna att få en
tät konstruktion. Konsistensen påverkar även bearbetbarheten. En
betong med trög konsistens kan vid otillräcklig vibrering få svårt att
flyta ut ordentligt i formen. Detta kan ge upphov till minskad täthet,
luftfickor och poriga eller skadade ytor. En betong med för lös
konsistens kan å andra sidan leda till dålig stabilitet med ökad risk för
separation. (Johansson & Petersons, 1994, pp. 188, 196, 234)En lösare
konsistens kan även leda till lufthaltförluster vid vibrering. Av denna
anledning kan en lösare konsistens ge ökat behov av luftinblandning.
(Fagerlund, 1992, pp. 10,12)
Stenstorlek
Val av stenstorlek påverkar betongens täthet och hållfasthet. En för stor
stenstorlek ökar materialets permeabilitet och kan ha negativ inverkan
på betongens gjutegenskaper. En för liten stenstorlek kan å andra sidan
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ge upphov till krympningsproblem. (Johansson, 1994, pp. 74-75)
Stenstorleken påverkar även betongens tryck- och draghållfasthet och
betonghandboken rekommenderar för det senare en största stenstorlek
kring ca 20mm, baserat på erfarenhetsvärden, för betong med lågt vct.
(Möller & Petersons, 1994, p. 320)
Ballast
Ballast innehållande alkalilöslig kiselsyra ska undvikas då det kan leda
till sprängande ballastreaktioner. (Fagerlund, 1992, p. 92)
Vidare bör man vara försiktig med finporös ballast i frostbelastade
konstruktioner då det kan leda till ökade inre spänningar i betongen
och frostsprängning. (Fagerlund, 1992, p. 14) Krav på frostresistent
ballast framgår av tabell 8a SS 130703 (SIS, 2015, p. 21).

6.8

Täthetsklass enligt SS-EN-1992-3

Förutom att betongen ska vara tät ska även betongkonstruktionen vara
tät för att minska risken för skador orsakade av läckage, vilket kan leda
till bland annat urlakning. I avsnitt 5.2 ges en genomgång av de normer,
som gäller idag med avseende på täthet för behållare och avskiljande
konstruktioner för vätskor.
Val av täthetsklass
En betongkonstruktion i ett vattenverk ska vara tillräckligt tät. Vad som
är tillräckligt tätt är projektspecifikt och beror bl.a. på graden av tillåtet
läckage. Vilken täthetsklass, enligt SS-EN-1992-3, detta läckage
motsvarar definieras i samråd mellan konstruktör och beställare/
processkonsult. Hög täthet innebär utöver speciella krav på
konstruktionen även hög svårighetsgrad vid utförandet vilket kan leda
till ökad produktionskostnad.
Kommentar: För flera vattenverk är det oftast tillräckligt att uppfylla
rekommendationer på täthet enligt täthetsklass 1. (Brandeborg, 2017)
Begränsning av sprickbredd på genomgående sprickor
Till skillnad mot acceptabel sprickbredd med avseende på
armeringskorrosion avses här genomgående sprickor. Täthetsklass 1 gäller
för sprickor, som förväntas att självläka. Observera att självläkning kan
utebli
vid
betydande
lastväxlingar,
eller
vid
stora
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temperaturvariationer. Om så är fallet kommer genomgående sprickor
att leda till läckage oavsett sprickbredd. Tillåten sprickbredd på
genomgående sprickor i täthetsklass 1 beror på vattentryck och
konstruktionsdelens tjocklek.
-

För täthetsklass 0 gäller generellt regler enligt SS-EN-1992-1-1
avsnitt 7.3.1 med nationella bilagan EKS 10.
För täthetsklass 1 gäller regler för genomgående sprickor enligt
SS-EN-1992-3. För icke genomgående sprickor gäller regler
enligt 1992-1-1 avsnitt 7.3.1 med nationella bilagan EKS 10.

För konstruktionsdelar i täthetsklass 1, som har en tryckt zon enligt
avsnitt 5.2.2, anses inte sprickorna vara genomgående.
Åtgärder vid högre täthetskrav
I de fall täthetskraven inte kan uppfyllas genom sprickbegränsningar
kan ytterligare åtgärder behöva göras. Framförallt i täthetsklass 2 och 3
då läckage ska hållas minimal eller inte accepteras. Detta kan
åstadkommas med olika typer fogtätningar, ytbeläggningar eller
spännarmering.
Kommentar: Observera att ytbeläggningar, fogband, etc. som är i kontakt
med dricksvatten måste vara dricksvattengodkända (Eriksson, 2017)
I de fall det är önskvärt att minimera uppkomsten av sprickor t.ex.
p.g.a. yttre tvång i täthetsklass 1 till 3 hänvisas till SS-EN 1992-3 avsnitt
7.3.5

6.9

Att tänka på vid dimensionering

När alla förutsättningar är framtagna återstår dimensionering av
respektive konstruktionsdel. Konstruktionen ska dimensioneras både
för statiska laster och för laster som uppkommer genom förhindrad
krympning och tvång. Statiska laster som verkar på konstruktionen,
utöver de från byggnaden, är vattentryck inifrån bassängen och i vissa
fall även utifrån p.g.a. jordtryck och grundvatten. För vattentryck
inifrån ska bassängens omslutande konstruktionsdelar dimensioneras
för vattentryck motsvarande hela bassängdjupet och den lägre
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vattennivån under drift. För dessa fall finns partialkoefficienter angivna
i SS-EN 1991-4 med nationella val i EKS 10.
Utöver statisk armering kan extra armering behövas för begränsning av
sprickor och det finns ett antal faktorer som bör beaktas, bland annat:


Vid enbart förhindrad krympning beror sprickbredden på
skillnaden mellan betongens och stålets töjning. Enligt
Betongrapport nr 15 (Svenska Betongföreningen, 2010, p. 98) kan
töjningsskillnaden, enligt avsnitt 7.3.4 i SS-EN 1992-1-1, beräknas
genom att ersätta stålets töjning med betongens krympning.



Sprickbredden p.g.a. yttre tvång beror på konstruktionsdelens
inspänningsförhållanden. I SS-EN 1992-3, Annex M, definieras två
stycken grundfall där töjningsskillnaden kan beräknas för en
konstruktionsdel fasthållen i ändarna respektive längs en kant
med olika graden av tvång. Ett sätt att minska yttre tvång kan
vara att anordna genomgående fogar som tillåter rörelse.



Graden av tvång beror på anslutande konstruktioners eftergivlighet
(Engström, 2007, pp. 10-2).



Valet av betongkvalitet påverkar armeringsmängden för
begränsning av sprickbredder. Högre betongkvalitet kräver mer
armering.

Sprickbredder beräknas enligt avsnitt 7.3.4 i SS-EN-1992-1-1 med
nationella val i EKS 10.
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6.10 Konstruktiv utformning
Utöver betongens täthet och begränsning av genomgående sprickor är
det viktigt att tänka på den konstruktiva utformningen vid projektering
av vattentäta konstruktioner. Vatten kan passera via otätheter i
gjutfogar, otäta anslutningar mot andra konstruktionsdelar,
genomföringar, etc.
Fogar och anslutningar
Anslutningen mellan olika konstruktionsdelar är kritiska områden där
läckage kan uppstå. Vid krav på vattentäthet kan olika typer av
fogband, tätplåtar eller svällband gjutas in i konstruktionen. I Figur 6.1
illustreras ett exempel på fogband i rörelsefog till vänster och ett
svällband till höger.
Fogband är elastiska och kan användas i både rörelsefogar och i
gjutfogar. Vid projekteringen är det viktigt att tänka på att det finns
tillräckligt med utrymme, mellan fogbanden och intilliggande
armering, så att ingjutningen av fogbandet blir ordentlig och avsedd
funktion uppnås.
Vid fogar där rörelse inte medges eller där det är trångt kan
svällband användas. Svällbandet är antingen elastiskt eller sväller vid
kontakt med vatten och tätar på så sätt fogen inne i betongen.

Figur 6.1 Exempel på fogband i rörelsefog och Svällband
Fog- och svällband, samt tätplåtar ska vara kontinuerligt sammankopplade utöver hela konstruktionen, därför behöver extra hänsyn tas
till detta vid framställning av armeringsritningar. Framförallt gäller
detta vid knutpunkter, som t.ex. vägghörn och anslutning mellan vägg
och bottenplatta. Ett alternativ till det senare, för att undvika kollision
med armeringen, kan vara att utföra en uppgjutning innehållande
fogbandet eller tätplåten. Uppgjutningen i form av en klack utförs
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samtidigt som bottenplattan gjuts för att erhålla en homogen övergång
och minskad risk för läckage. Många entreprenörer vill dock undvika
ett sådant gjutmoment (The Concrete Centre, MPA, 2015:1). I syfte att
minska rörelser i fogens längdriktning och säkerställa kraftöverföringen
vid höga vattentryck kan någon form av förtagning utformas.
Genomföringar
Det är viktigt att redan i projekteringsstadiet noga planera för
genomföringar i syfte att undvika håltagningar i efterhand. Ingrepp,
såsom håltagningar, i den färdiga konstruktionen innebär en förhöjd
risk för uppkomst av t.ex. läckage men även att den ingjutna
armeringen kapas omedvetet. På marknaden finns ett antal färdiga
produkter och lösningar, som uppnår täthet redan vid ingjutning.
Armeringen kan på så sätt anordnas utan att förlora verkningssättet.
(The Concrete Centre, MPA, 2015:1)
Etappindelning
Sprickbildning p.g.a. tvångskrafter vid betongens hårdnande, bör
beaktas vid den konstruktiva utformningen genom indelning av
konstruktionen i gjutetapper och avsvalningsfogar. Dock kan extra
armering behövas i avsvalningsfogar p.g.a. förhindrad rörelse, se
kommentar i dimensioneringsexempel i kap 7. (Bernander & Emborg,
1997, pp. 650-651)
Armeringsfördelning
Avståndet mellan armeringsstänger kan ha stor betydelse för
gjutresultatet. För tät intilliggande armering försvårar gjutning och
kompaktering av betongen. Ofullständig utfyllnad av formen och
omslutning av armeringen kan leda till beständighetsproblem såsom
armeringskorrosion och påverkar även konstruktionens täthet.
(Forssblad & Sällström, 1997, pp. 282-283)
Bassängens utsida
Bassängkonstruktionens utsida kan behöva göras tät och skyddas mot
aggressiva angrepp som t.ex. grundvatten, surt regn och i vissa fall
tösalter. I de fall utsidan ska målas ska färgen inte vara för tät så att
avdunstning fortfarande kan ske.
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6.11 Utförande
För betongkonstruktioner i en miljö med höga krav på täthet och
beständighet är utförandet desto viktigare. Utförandet av vattentäta
konstruktioner erfordrar rätt kompetens hos den som utför arbetet.
Redan vid projekteringen kan man ställa krav på utförandet såsom t.ex.
fukthärdning, släta porfria ytor, kompetensklass etc. Otillräcklig
härdning och kompaktering kan leda till bl.a. ytsprickor, luftporer och
en otät betong.
Fukthärdning
För att uppnå en tät betong kan man förutom att välja ett lågt
vattencementtal använda sig av fukthärdning. Fukthärdning är viktigt
för att förhindra betongens uttorkning och tillföra tillräckligt med
vatten så att hydratationen inte avstannar. Fukthärdning kan utföras
med bl.a. två metoder som beskrivs i avsnitt 4.4.3. Behovet är störst vid
lågt vct och eller beroende av väder och ska ske direkt efter gjutning.
(Möller, 1997, pp. 356-367)
Släta porfria ytor
Mycket släta och porfria betongytor på bassängens väggar och golv bör,
enligt Brandeborg (2017), eftersträvas för att minska risk för biologisk
påväxt och underlätta rengöring. Vid formsättning väljs formar med
släta ytor och för att minska skaderisken vid avformning smörjs
formarna med formolja.
Kompetensklass utförande
Då utförandet av betongkonstruktionerna är mycket viktigt bör den
som leder och övervakar utförandet uppfylla ett minsta krav på
kompetens. Krav på kompetens definieras i SS137006 (SIS, 2015, p. 13)
och för bassängkonstruktioner i ett vattenverk rekommenderas att
kompetensklass I-U ska uppfyllas.
Formstag
Vid val av formstag ska dessa vara avsedda för användning i vattentäta
konstruktioner.
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Formrivning
Tidig formrivning vid grova konstruktionen kan ge upphov till
ytsprickor p.g.a. den temperaturchock som sker vid stor skillnad mellan
luft- och gjuttemperatur (Abdulbaki & Chaouche, 2015, pp. 29, 32).

6.12 Åtgärder vid reparation och underhåll
Många vattenverk börjar idag bli till åren och är i starkt behov av
reparation. Det finns olika åtgärder för detta beroende på vad som
orsakat skadan. I vissa fall kan betongkonstruktionerna redan vara så
pass skadade att det inte lönar sig eller ens är möjligt att reparera. Då
återstår att riva och bygga nytt. Nedan följer några exempel på åtgärder
för att fördröja pågående angrepp och förlänga konstruktionens
livslängd.
Betong som har blivit förstörd p.g.a. klorider
Betong, utsatt för kloridangrepp, kan repareras genom att den
kloridhaltiga betongen vattenbilas bort och armeringen friläggs.
Därefter rengörs armeringen och den bortbilade betongen ersätts med
ny tät betong av bra kvalitet. (Byfors & Tuutti, 1994, p. 803)
Betong som har blivit förstörd p.g.a. karbonatisering
En betongyta som spruckit upp p.g.a. armeringskorrosion orsakad av
karbonatisering kan repareras med samma metod som ovan.
Har däremot karbonatiseringen inte hunnit fram till armeringen,
kan istället ett cementbaserat skikt gjutas utanpå betongen. Förutom att
minska diffusionen av koldioxid kommer den även binda inträngande
koldioxid. (Byfors & Tuutti, 1994, p. 803)
Tätning av sprickor
Sprickor kan tätas genom t.ex. injektering av finkornig cement.
(Johansson, 1994, p. 38)
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7. DIMENSIONERINGSEXEMPEL
I detta kapitel ges ett förenklat dimensioneringsexempel för att avgöra
om extra åtgärder behöver vidtas för att uppnå en tät konstruktion i ett
vattenverk med täthetsklass 1.
Exemplet utgörs av en vägg som befinner sig i
flockningsprocessen i ett vattenverk. Ett vanligt vattendjup i en
flockningsbassäng är enligt Brandeborg (2017) ca 5 meter.
Konstruktionens livslängd sätts till 100 år. Möjliga skador har
identifierats och sammanställts i Tabell B2.1 i bilaga 2. I
flockningsprocessen tillsätts fällningskemikalier som kan ge upphov till
kemiska angrepp. Efter ett resonemang med en processkonsult har det
framkommit att kloridhalterna är obetydliga och att de aktuella
kemikaliehalterna och pH-värdet (5,5–6,5) kan hänföras till
exponeringsklass XA1 enligt SS 137003. Detta ger ett högsta vct = 0,50. I
detta exempel väljs ett lägre vct=0,45 för att uppnå en tätare betong med
större motstånd mot erosion och eventuella sura angrepp, då det låga
pH-värdet kan leda till att kalcium lakas ur betongytan varför även av
denna anledning ett lågt vct är önskvärt. Bassängens utsidor angränsar
mot inomhusmiljö.








För XA klasserna finns inget rekommenderat minsta täckande
betongskikt utan det behöver väljas för varje enskilt fall. För att
kompensera den nötning som sker i skvalpzonen väljs här ett
stort täckande betongskikt på 50 mm inklusive tillägg för
avvikelse.
För XA klasserna finns heller inga rekommenderade värden med
avseende på sprickbreddsbegränsning. Därför antas i detta
exempel en acceptabel sprickbredd wk=0,15 mm för icke
genomgående sprickor. För delar inte i kontakt med vatten
används klass XC4 med acceptabel sprickbredd wk=0,3mm.
På grund av tillsättning av sulfater i processvattnet väljs ett
sulfatresistent cement av typ Anläggningscement. Då detta har
en långsam värmeutveckling är det dessutom gynnsamt mot
uppkomst av temperatursprickor.
Mineraliska tillsatsmaterial minskar enligt Fagerlund (1989)
betongens förmåga att självläka varför inga tillsatsmaterial har
valts.
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Betongens hållfasthet väljs till C35/45 och största stenstorlek
väljs till 20 mm.
Fukthärdning föreskrivs för att få en tätare betong och minskad
risk för ytsprickor.

Antagande för beräkningsmodell
Bassängens ytterväggar delas in med avsvalningsfogar för att minska
tvång p.g.a. krympning. Den fria rörelsen är förhindrad längs en kant
då väggen gjuts mot befintlig bottenplatta, se Figur 7.1 (A).
Bassängens tvärväggar gjuts mellan ytterväggarna och den fria
krympningen är förhindrad p.g.a. att tvärväggen är fasthållen i ändarna
och i nederkant, se Figur 7.1 (B).
Väggarna har stöd i överkant från angränsande bjälklag, se Figur 7.2
Vertikalarmering dimensioneras för vattentryck.
Horisontell armering dimensioneras för krympning.

Figur 7.1 Beräkningsantagande för yttre tvång
Indata
Vattendjup vid full bassäng: hD = 5,5m
Väggtjocklek: h = 0,4m
Livslängdsklass: 100 år
Exponeringsklass: XA1+XC4 (SS-EN 206)
Betongkvalitet: C35/45, vct ≤ 0,45 (SS137003)
Täckande betongskikt: cmin,dur + Δcdev = 50 mm (antaget värde)
Acceptabel sprickbredd: wk= 0,15 mm (antaget värde insida)
wk= 0,30 mm (utsida)
Acceptabel sprickbredd på genomgående sprickor beräknas.
Partialkoefficient γF=1,35 för full bassäng enligt 1991-4:2006
Säkerhetsklass 3: γd = 1,0
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Figur 7.2 Lastbild
Beräkningar
Utförda beräkningar baseras på eurokoderna SS-EN-1992-1-1 och SSEN-1992-3 med nationella anpassningar i EKS 10.
I detta exempel har bassängen dimensionerats med antagandet att
bassängen är helt fylld och en vägglängd ≤ 12m. (Förenklad beräkning)
Beräkningar enligt beräkningsgång nedan är utförda med
handberäkningar i MathCad samt beräkningsprogrammet Concrete
Section och redovisas i Bilaga 4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Beräkning av moment och tvärkraft
Tvärsnittskontroll för vägg samt icke genomgående sprickor
Beräkning av acceptabel sprickbredd på genomgående sprickor
Kontroll av minimiarmering enligt SS-EN-1992-1-1 [7.3.4]
Sprickbredd p.g.a. förhindrad krympning i väggens övre del
Sprickbredd p.g.a. förhindrad krympning i väggens nedre del
fasthållen längs en kant.
7. Sprickbredd p.g.a. förhindrad krympning, fasthållen i väggens
ändar.
8. Kontroll av stångdiameter och stångavstånd.
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Beräknade sprickbredder och armering
(2) Beräknad sprickbredd icke genomgående sprickor och
vertikalarmering, både ytter- och tvärvägg
wk= 0,15mm ≤ 0,15 mm => OK, Insida väggfot
wk= 0,11mm < 0,30 mm (0,15 mm för XA1) => OK, Utsida vägg i fält
Vertikal armering: Ø20 s140, In- och utsida väggfot
Vertikal armering: Ø16 s140, In- och utsida vägg i fält från 2,4 m
över Bassängbotten och uppåt.
Minsta tryckzonshöjd av långtidslast
xmin = 70 mm > min[0,2*h; 50mm] => OK
(3) Acceptabel sprickbredd genomgående sprickor
enligt SS-EN-1992-3
wk1= 0,156 mm => välj 0,15 mm vid väggfot
wk1= 0,186 mm => välj 0,18 mm från 2,4 m över bassängbotten
(5) Beräknad sprickbredd och armeringsmängd – Yttervägg övre del
wk1 = 0,133 mm < 0,18 mm => OK
Armeringsmängd: Ø16 s150 (horisontalarmering)
(6) Beräknad sprickbredd och armeringsmängd - Yttervägg
fasthållen i nederkant
wk1= 0,147 mm < 0,15 mm => OK
Armeringsmängd: Ø20 s140 (horisontalarmering)
(7) Beräknad sprickbredd och armeringsmängd - Tvärvägg fasthållen
i ändarna, hela vägghöjden
wk1 = 0,143mm < 0,15 mm => OK
Armeringsmängd: Ø25 s100 (horisontalarmering)
Av beräkningarna framgår att kraven på sprickbredder i täthetsklass 1
är uppfyllda. Inga ytterligare åtgärder för sprickbreddsbegränsning är
nödvändiga. I Figur 7.3 illustreras armeringsfördelningen i insida
yttervägg.
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Kommentar:
 I tvärväggen kan det krävas extra vertikalarmering vid
anslutning mot yttervägg motsvarande beräkning (6) p.g.a.
förhindrad krympning i vertikalled.


Vid igjutning av avsvalningsfogarna krävs mer armering för att
ta hand om tvångskrafterna, motsvarande beräkning (6) och (7)
p.g.a. förhindrad krympning i horisontal- och vertikalled.

Figur 7.3 Illustration armeringsfördelning insida yttervägg
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8. RESULTAT
I detta kapitel ges svar på de frågeställningar och mål som ställs i
avsnitt 1.2 och 1.3


Som ett svar på frågan hur man ska gå tillväga vid projektering av
nya bassängkonstruktioner, har arbetet resulterat i en vägledning,
som även var ett av målen med examensarbetet. Vägledningen
beskrivs i Kap 6 och illustreras i Bilaga 3. Illustrationen visar på
ett snabbt och enkelt sätt ingående faktorer, som påverkar
konstruktionens täthet och beständighet, och vad som ska
beaktas innan dimensioneringen av en bassäng i ett vattenverk
kan påbörjas. Den är även tänkt att ge en indikation om vilken
norm eller standard som ska tillämpas i respektive
projekteringssteg.



Något generellt svar på frågorna vilken täthetsklass och vilka krav
på beständighet som ska uppfyllas för betongkonstruktioner i
vattenverk kan inte ges. Detta då många faktorer spelar in, som
skiljer sig mellan olika processteg, typ av vattenverk och hur
känslig eller aggressiv omgivningen är. Valet av täthetsklass är
projektspecifikt och bestäms i samråd med beställare och
processkonsult.



På frågan om kraven på vattentäta konstruktioner m.a.p. täthet och
beständighet har förändrats genom åren, är svaret att kraven på
beständighet har skärpts successivt för att kunna ta hänsyn till
aggressiva miljöer, vilket framgår i en rapport av Fagerlund
(2010a). I och med det har kraven på betongens täthet och
sammansättning skärpts. Däremot har inte kraven på
konstruktionens
täthet
blivit
hårdare
då
dagens
rekommendationer
på
sprickbreddsbegränsning,
för
konstruktioner utsatt för ensidigt vattentryck, har funnits
åtminstone sedan 1968 som krav i B7, Bestämmelser för
betongkonstruktioner.

Vidare var ett av målen med examensarbetet att upprätta ett
dimensioneringsexempel. Målet har uppnåtts genom att tillämpa
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vägledningen i detta dimensioneringsexempel, som visar att
sprickbredden kan begränsas i täthetsklass 1 för en ca 5m djup bassäng
utan att vidta andra kompletterande åtgärder. Exemplet visar även hur
viktigt det är att beakta den konstruktiva utformningen för att minska
inverkan av yttre tvång. En jämförelse mellan ytterväggen, fasthållen
längs en kant, och tvärväggen, fasthållen i ändarna, visar att
armeringsbehovet mer än fördubblas, för att uppnå samma
sprickbreddsbegränsning.
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9. SLUTSATS OCH DISKUSSION
I detta avslutande kapitel ges återkoppling till arbetets syfte och mål
och rekommendationer till fortsatta studier inom området.
Examensarbetet har resulterat i en vägledning, som är tänkt att kunna
användas vid projektering av betongkonstruktioner i ett vattenverk,
och syftar till att ge råd om vad man bör tänka på för att uppfylla krav
på täthet och beständighet. Vägledningen vänder sig till
yrkesverksamma konstruktörer och projektörer, som saknar erfarenhet
av projektering av vattentäta konstruktioner, och avser att på ett
övergripligt sätt ge en snabb introduktion till det nya området.
En av frågeställningarna inför detta arbete var att svara på vilken
täthetsklass en bassängkonstruktion av betong i ett vattenverk behöver
uppfylla. Under arbetets gång och i samtal med yrkesverksamma
konsulter har det dock visat sig att det inte går att generellt bestämma
vilken täthetsklass en bassäng i ett vattenverk ska uppfylla, då det är
många faktorer som spelar in. Valet av täthetsklass är projektspecifikt
och bestäms i samråd med beställare och processkonsult. För många
vattenverk kan dock täthetsklass 1 vara tillräcklig.
Betongkonstruktioner i vattenverk ska oftast projekteras för en
livslängd på 100 år. Processvattnet i ytvattenverk kan anses ha samma
grad av något kemisk aggressivitet genom hela processen. Dessutom
ska konstruktionerna även motstå andra typer av angrepp, som skiljer
sig mellan olika processteg, i form av sulfatangrepp, nötning/erosion,
frostangrepp och i grundvattenverk även kloridangrepp. Förutom
processpecifika angrepp ska påverkan från den omgivande miljön
beaktas. Arbetet har visat att det krävs extra eftertanke vid val av
täckande betongskikt. Speciellt i skvalpzonen där betongen kan utsättas
för erosion och nötning vilket motiverar ett tjockare täckskikt utöver de
rekommenderade värdena i EKS 10. Dessutom bör betongens
sammansättning väljas med noga omtanke då den inte bara har stor
inverkan på betongens beständighet utan även påverkar andra
egenskaper såsom uppkomst av tvångskrafter, täthet och betongens
arbetbarhet.
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Kraven på beständighet har skärpts successivt genom åren för att ta
hänsyn till aggressiva miljöer, vilket framgår i en rapport av Fagerlund
(2010a). I och med det har även krav på betongens täthet och
sammansättning skärpts. Vad det gäller kraven på konstruktionens täthet
kan det sägas att det egentligen inte finns några generella krav på
täthet. Det som däremot har tillkommit i och med SS-EN 1992-3 är
definitioner i form av fyra täthetsklasser för att kunna definiera önskad
grad av täthet med avseende på konstruktionens funktion. Där det inte
ställs specifika krav på sprickbreddsbegränsning finns det dock,
beroende på täthetsklass, rekommenderade värden på lämpliga
sprickbredder för att uppfylla konstruktionens funktionskrav. Dessa
värden kan antingen vara att konstruktionen ska vara helt sprickfri till
att sprickorna ska begränsas till 0,2mm. Av detta dras slutsatsen att
kravet på täthet inte har blivit hårdare de senaste åren då dessa
rekommendationer fanns som krav 1968 i B7, Bestämmelser för
betongkonstruktioner. Dock har definitionen av täthet med införandet
av eurokoderna förtydligats och kan t.ex. användas vid projektering
som diskussionsunderlag.
Inom ramen för detta examensarbete kunde ingen motsvarighet
till SS-EN 1992-3 hittas i äldre normer. Dock visar en jämförelse mellan
Tabell 5.1 och Tabell 5.3 att tidigare erfarenhetsvärden på acceptabla
sprickbredder för genomgående sprickor var striktare än de i SS-EN
1992-3 för täthetsklass 1.
Eftersom det kan krävas speciella åtgärder, såsom spännarmering eller
ytbeläggningar, för att nå upp till den högre graden av täthet i
täthetsklasserna 2 och 3, bör kraven på täthet ställas i relation till
konstruktionens funktion då kostnaden och komplexiteten kan öka.
Då betongkonstruktioner i äldre vattenverk troligen var gjutna med
betong med högre vct än idag kan detta vara en orsak till en del av de
skador, som uppstått.
Utförandet av vattentäta betongkonstruktioner är mycket viktigt då
felaktigt utförande kan leda till läckage, nedsatt beständighet och
förkortad livslängd. Dessutom kan det krävas omfattande åtgärder för
att få bukt med felaktigt utförande. Av denna anledning bör den
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utförande ha rätt kompetens och vana av att utföra vattentäta
konstruktioner.
Dimensioneringsexemplet visar tydligt hur stor inverkan den
konstruktiva utformningen har på armeringsmängden som behövs för
sprickbreddsbegränsning
p.g.a.
tvång.
En
jämförelse
av
armeringsbehovet till följd av förhindrad krympning, där väggen är
fasthållen längs en kant eller fasthållen i ändarna visar att behovet mer än
fördubblas. Av samma anledning är det viktigt att ha rätt gjutordning
vid gjutning av bassängbotten så att uppkomsten av tvång minimeras.
För tvång längs en kant har i dimensioneringsexemplet en något högre
grad antagits än det rekommenderade i normen. Vid alldeles för stort
armeringsbehov kan dock mer hänsyn tas till anslutande
konstruktioners eftergivlighet.
Beräkningen i dimensioneringsexemplet för armeringsmängden i
tvärväggen baseras på att den motgjutna väggen är helt oeftergivlig.
Detta kan anses vara konservativ och vid noggrannare beräkningar där
hänsyn tas till eftergivlighet kan armeringsmängden eventuellt
reduceras.
Författarna anser att målet med examensarbetet har uppfyllts dock har
inte alla frågeställningar fått de specifika svar som efterfrågats av den
anledningen att det inte finns något specifikt svar.

9.1

Förslag på fortsatta studier

Nedan följer förslag på fortsatta studier, som kan vara av intresse vid
projektering av vattenverk.




Undersöka hur mycket kostnaden ökar för en konstruktion i
täthetsklass 2 och 3, vid användandet av spännarmering eller
ytbeläggningar, jämfört med en konstruktion enbart slakarmerad
i täthetsklass 1.
Utreda acceptabla sprickbredder och täckskikt för XA klasserna i
ett vattenverk, samt i vilken mån korrosionsskyddad armering
kan användas och hur det inverkar på sprickbredder och
täckskikt generellt.
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BILAGA 1 – Tabeller enligt Eurokod och EKS 10
Tabell B1.1 Exponeringsklasser enligt SS-EN 206-1 (SIS, 2008)
Klass

X0

XC1

XC2

XC3

XC4

XD1
XD2

XD3

XS1

XS2
XS3

XF1
XF2

Beskrivning av miljö

Exempel, informativa, där
exponeringsklassen kan förekomma
1 Ingen risk för korrosion eller angrepp
För betong utan armering
Betong inuti byggnader med mycket låg
eller ingjuten metall:
luftfuktighet
Alla omgivningsförhallanden
utom där frysning/
upptining, nötning eller
kemiska angrepp
förekommer
För betong med armering
eller ingjuten metall:
Mycket torr
2 Korrosion föranledd av karbonatisering
Torr eller ständigt våt
Betong inuti byggnader med låg
luftfuktighet
Betong ständigt stående under vatten
Våt, sällan torr
Betongytor utsatta för långvarig kontakt
med vatten
Många grundkonstruktioner
Måttlig fuktighet
Betong inuti byggnader med måttlig eller
hög luftfuktighet
Utvändig betong skyddad mot nederbörd
Cykliskt våt och torr
Betongytor i kontakt med vatten, inte
tillhörande exponeringsklass XC2
3 Korrosion orsakad av andra klorider än de från havsvatten
Måttlig fuktighet
Betongytor utsatta för luftburna klorider
Våt, sällan torr
Simbassänger
Betong utsatt industrivatten innehållande
klorider
Cykliskt våt och torr
Brodelar utsatta för stänk innehållande
klorider
Beläggningar
Bjälklag i parkeringsanläggningar
4 Korrosion orsakad av havsvatten
Utsatt för luftburet salt men
Bärverk nära eller vid kusten
inte i direkt kontakt med
havsvatten
Ständigt under havsytan
Delar av bärverk belägna i havet
Tidvatten-, skvalp- och
Delar av bärverk belägna i havet
stänkzoner
5 Angrepp av frysning/tining
Inte vattenmättad, utan
Vertikala betongytor utsatta för regn och
avisningsmedel
frysning
Inte vattenmättad, med
Vertikala betongytor hos vägbyggnadsavisningsmedel
verk utsatta för frysning och luftburna
avisningsmedel
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XF3

Nära vattenmättad, utan
avisningsmedel
Nära vattenmättad, med
avisningsmedel eller
havsvatten

XF4

XA1

XA2

XA3

Horisontella betongytor utsatta för regn
och frysning
Väg- och brofarbanor utsatta för
avisningsmedel. Betongytor utsatta för
direkt stänk innehållande avisningsmedel
och frysning
Skvalpzon på bärverk i havet utsatta för
frysning
6 Kemiska angrepp
Något aggressiv kemisk
Naturliga jordar och grundvatten
miljö enligt SS-EN 206-1,
tabell 2
Måttligt aggressiv kemisk
Naturliga jordar och grundvatten
miljö enligt SS-EN 206-1,
tabell 2
Mycket aggressiv kemisk
Naturliga jordar och grundvatten
miljö enligt SS-EN 206-1,
tabell 2

Tabell B1.2 Acceptabel sprickbredd wk (mm) (Boverket, 2016)
Exponerings- Korrosionskänslig1
klass
L
L 50
L 20
1002
X0
XC1
0,40
0,45
XC2
0,30
0,40
0,45
XC3, XC4
0,20
0,30
0,40
XS1, XS2
0,15
0,20
0,30
XD1, XD2
XS3, XD3
0,10
0,15
0,20

Föga korrosionskänslig1
L 100

L 50

L 20

0,45
0,40
0,30
0,20

0,45
0,40
0,30

0,40

0,15

0,20

0,30

Korrosionskänslig armering är all armering med diameter ≤ 4mm, spännarmering
eller kallbearbetad armering som permanent har en spänning över 400 MPa. Övrig
armering är föga korrosionskänslig.
2 Vid bestämning av acceptabel sprickbredd bör hänsyn tas till avsedd livslängd.
Livslängdsklasserna L 100, L 50 och L 20 avser byggnadsverk med en förväntad
livslängd på 100, 50 respektive 20 år.
(BFS 2015:6)
1
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Tabell B1.3 Minsta täckande betongskikt, cmin,dur, m.h.t beständighet för
armering (Boverket, 2016)
Exponeringsklass
X0
XC1
XC2

XC3, XC4
XS1, XD1
XD2

XD3
XS21

XS31

Max vctekv
0,90
0,60
0,60
0,55
0,50
0,55
0,50
0,45
0,40
0,45
0,40
0,35
0,40
0,35
0,45
0,40
0,35
0,40
0,35

L 100
15
10
25
20
15
25
20
30
25
40
35
30
45
40
50
45
40
45
40

L 50
10
10
20
15
10
20
15
25
20
30
30
25
35
30
40
35
30
35
30

L 20
10
10
15
10
10
15
10
15
15
25
20
20
25
25
30
25
25
25
25

Angivna täckande betongskikt gäller för en kloridkoncentration i havet av högst
0,4% (ostkusten). För högre kloridkoncentrationer kan särskilda värden på minsta
täckande betongskikt anges i varje enskilt fall.
(BFS 2013:10)
1

För byggnadsverk i exponeringsklass XA1-XA3 kan särskilda värden på minsta
täckande betongskikt anges i varje enskilt fall.
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BILAGA 2 – Sammanställning av skador
Tabell B2.1 Sammanställning av möjliga skador

PROCESSTEG
Skador
Urlakning

(Flockning)
Förebyggande åtgärder
-

Sulfatangrepp

-

-

Sura angrepp

-

Eventuell
armeringskorrosion
p.g.a. klorider.
(låga halter)

-

-

Bassängens utsidor
Armeringskorrosion
(karbonatisering)

-

Minimera genomgående sprickbredd (urlakning
av genomgående sprickor)
Fukthärdning och lågt vct (tätare betong,
urlakning i ytskikt)
Undvik kalkstenfiller och ballast med
kalciumkarbonat (kan leda till
thaumasitbildning)
Använda SR-cement t.ex. anläggningscement
(sulfatresistent)
Fukthärdning och lågt vct (tätare betong,
minskar inträngning av sulfater)
Undvika tillsatsmedel i form av flygaska
(medför eventuellt minskad sulfatresistens)
Ökat täckande betongskikt + nötningsmån
Fukthärdning och lågt vct (tätare betong)
Sprickbreddsbegränsning (Korrosion p.g.a. surt
vatten)
Undvika tillsatsmedel och ballast innehållande
klorider (förhöjd kloridkoncentration vid
karbonatisering vilket kan leda till korrosion)
Undvika tillsatsmedel i form av flygaska,
silikastoft och masugnsslagg (reducerar
tröskelnivån för korrosion)
Fukthärdning och lågt vct (tätare betong, höjer
tröskelnivån för korrosion, försvårar inträngning
av klorider via diffusion)
Val av cement med kloridbindande förmåga
t.ex. anläggningscement. (minskar
inträngningshastighet)
Tjockare täckskikt (minskar
kloridkoncentrationen på djupet)
Sprickbreddsbegränsning
Bra komprimering (undvika håligheter och
gjutsår vilket leder till korrosion)
Täckande betongskikt och acceptabel
sprickbredd väljs enligt EKS 10
Fukthärdning och lågt vct (tätare betong,
långsammare karbonatiseringshastighet)
Bra komprimering (undvika håligheter och
gjutsår vilket leder till korrosion)
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BILAGA 3 – Illustration av vägledning
LIVSLÄNGD

BESTÄLLARE
PROCESSKONSULT

GRUND-/ YTVATTENVERK

PROCESSTEG

KVALITETSKRAV

IDENTIFIERA MÖJLIGA SKADOR

KEMISKA
ANGREPP

NÖTNING/
EROSION

ÖVRIGA
ANGREPP

TÄTHETSKLASS

EXPONERINGSKLASS

SS-EN-1992-3

SS-EN-206, SS 137003

TK2
TK3

TK1

TK0

hD
h

SPRICKFRITT
LÄMPLIGA
ÅTGÄRDER
SS-EN-1992-3

BETONGSAMMANSÄTTNING

TÄCKANDE
BETONGSKIKT

SS-EN-206, SS 137003

EKS 10

GENOMGÅENDE
SPRICKBREDD
SS-EN-1992-3
EKS10

TVÅNGSKRAFTER

ACCEPTABEL
SPRICKBREDD
EKS 10

DIMENSIONERING
VATTENTRYCK
IN-/UTVÄNDIGT

SS-EN-1991-4, SS-EN-1992-1-1
SS-EN-1992-3
EKS 10

ÖVRIGA LASTER

KONSTRUKTIV
UTFORMNING

UTFÖRANDE
TK = TÄTHETSKLASS
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BILAGA 4 – Beräkningar till dimensioneringsexempel
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(2) Tvärsnittskontroll samt icke genomgående sprickor
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