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PUBLIC SHELTER- 

Problems with aging of concrete structures and 

possible measures with regard to shelter function 

and usage during peace time use.  

Maryam Okla 

Abstract 

In Sweden, there are about 64,000 shelters in different places in the 
country. There is a shortage of shelters, and they are not enough for the 
entire country's population, but only about 7 million civilians can be 
accommodated. Shelters have become a highly topical topic lately, but 
the maintenance of these shelters is still neglected. Many of the existing 
shelters need to be renovated or modernized. This thesis has been carried 
out in collaboration with Ramboll AB in Uppsala with the aim of 
developing possible proposals for future upgrades of a population 
shelter in Katarinaberget in Stockholm and studying the construction 
and its associated problems. The work was based on the following 
questions; what damage is there in the concrete structures? and what 
technical solutions are required to ensure the strength of the concrete 
structures?  
 
The result of the work was based on the empirical material consisting of 
previously completed concrete inspections and technical 
documentations, as well as interviews with some experts in the subject. 
The results showed that there are several different types of concrete 
damage in Katarinaberget's population shelter. It also showed several 
repair methods to ensure the construction, the method that is most 
suitable to use to fix the established concrete damage is the dry spraying 
method.  
 

 
Fel! Hittar inte referenskälla ., Uppsala universitet. Fel! Hittar inte referenskäl la.. Handledare : Fel! Hittar inte referenskälla., Ä mnesgra nskare: Fel! Hittar inte refere nskälla., Exa minator: Fel! Hittar inte r eferenskäl la.  

 



 
 _______________________________________________________________ 
 

 

iii 

SAMMANFATTNING  

I Sverige finns cirka 64 000 skyddsrum på olika platser i landet. Det råder 

brist på skyddsrum och de räcker ej till hela landets befolkning, utan 

endast cirka 7 miljoner civila får plats. Skyddsrum har blivit ett högst 

aktuellt ämne på senaste, men underhållet av dessa skyddsrum är 

fortfarande eftersatt.  Många av de befintliga skyddsrummen behöver 

renoveras eller moderniseras. Detta examensarbete har utförts i 

samarbete med Ramboll AB i Uppsala med syftet att ta fram möjliga 

förslag för framtida uppgraderingar av ett befolkningsskyddsrum 

insprängt i Katarinaberget i Stockholm och studera konstruktionen samt 

dess tillhörande problem. Arbetet utgick från följande frågor; vilka skador 

finns det i betongkonstruktionerna? och vilka tekniska lösningar krävs för att 

säkerställa hållfastheten hos betongkonstruktionerna?  

 

Resultatet av arbetet baserades på det empiriska materialet som utgörs 

av tidigare genomförda betongbesiktningar och tekniska 

dokumentationer, samt intervjuer med några experter inom ämnet. 

Resultatet visade att det finns flera olika typer av betongskador i 

Katarinabergets befolkningsskyddsrum. Det visade även flera 

reparationsmetoder för att säkerställa konstruktionen, den metoden som 

mest lämplig att använda för att åtgärda de fastställde betongskadorna 

är torrsprutnings metod.  

 

Nyckelord: Betongskador, Karbonatisering, Kloridangrepp, Skyddsrum, 

Reparationsmetoder, Hållfasthet.  
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Terminologi  

AMA: Allmän material- och arbetsbeskrivning.  

 

BBK: Boverkets handbok om betongkonstruktioner. BBK var gällande 

fram till dess Eurokod och boverkets konstruktionsregler EKS trädde i 

kraft. 

 

Befolkningsskyddsrum: Större skyddsrum som är nedsprängda eller 

helt insprängda i berg. 

 

Beständighet: Ett materials förmåga att motstå olika 

nedbrytningsmekanismer. 

 

DiVA: Digitala Vetenskapliga Arkivet.  

 

Fenolftalein: Är en kemisk förening, ämnet är en indikator för sura och 

basiska ämnen.  

 

Gasfång: Är en passage vid ingång till skyddsrum som skyddar mot 

inträngning av brandrök och giftiga gaser och bidrar till att dämpa den 

luftburna detonationsvågen. Gasfång kallas numera luftsluss.  

 

Gasgräns: Är det hölje som skyddar mot inträngande brandrök och 

andra gaser. Gasgränsen sammanfaller ofta, men inte alltid med 

stötvågsgränsen. 

 

RH: Relativ fuktighet.  

 

Kapillärsugning: Det är då vattnet överföras i vätskeform. 
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 x 

Monolitisk konstruktion: Är en konstruktion som byggs sluten utan 

öppna fogar.  

 

MSB: En förkortning för Myndigheten för samhällsbyggnad och 

beredskap. ”MSB är en statlig myndighet, MSB har ansvar för att stödja 

samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar”.  

 

Permeabiliteten: Är ett mått som anger hur genomträngligt ett 

material är för vatten.  

 

Skyddsrum: Är ett utrymme avsett att erbjuda skydd för civila vid 

krigstid. Skyddsrum finns i många byggnader och anläggningar byggda 

före år 2000.  

 

Stötvågsgräns: Är det explosions och splitterskyddande höljet som 

omsluter skyddsrummet. 

 

Vct: Vattencementtal är viktkvoten av mängden vatten och cement i 

betong.  
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1. INLEDNING  

Det första kapitlet i rapporten ger en kort bakgrundsbeskrivning för arbetet 

och varför detta är angeläget att undersökas, samt arbetets syfte och mål. 

Vidare presenteras även de avgränsningar som gjordes och slutligen en 

identifikation av den målgrupp som arbetet är avsett för.  

 

1.1 Bakgrundsbeskrivning  

I dagsläget är läget i närområdet instabilt. Det pågår innebördskrig i 

ett flertal länder runt om i världen, vilket leder till en ökad risk att 

andra grannländerna blir drabbade. Det är därför mer relevant än 

någonsin för Sverige att anordna tillräckligt med skydd. Dels för att 

dämpa den rådande osäkerheten, dels för att öka tryggheten hos 

befolkningen. 

 

I Sverige finns det ungefär 64 000 skyddsrum belägna på olika platser 

i landet. Skyddsrummen räcker ej till hela landets befolkning utan det 

är ca 7 miljoner civila personer som får plats. Ett skyddsrum ska finnas 

tillgängligt inom tätbebyggda områden och där det är svårt att 

utrymma till trygghet. MSB har en skyddsrumskarta som visar var 

samtliga skyddsrum är placerade.  Många av de civila skyddsrummen 

fungerar idag som cykel- eller lägenhetsförråd och 

befolkningsskyddsrummen används huvudsakligen som 

parkeringsgarage. År 2002 byggdes det sista statligt finansierade 

skyddsrummet. Det råder idag en viss osäkerhet kring 

skyddsrummens status. Enligt anmärkningar som har framförts vid 

genomförda kontroller framgår det att en del av de befintliga 

skyddsrummen ej fungerar som de ska eller behöver moderniseras. 

Det finns planer på att bygga fler skyddsrum, men idag strävar MSB 
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främst efter att bevara de nuvarande skyddsrummen i största möjliga 

utsträckning. Vidare är det ytterst regeringen och riksdagen som fattar 

beslut om skyddsrummens framtid [18]. 

 

Befolkningsskyddsrum utsätts ständigt för olika påfrestningar och 

betongmaterialet i sig har en begränsad livslängd och utsätts för olika 

typer av nedbrytningsmekanismer över tid. Därför kräver 

konstruktionen skötsel och underhåll. Utöver det kan ytterligare 

betongskador uppstå på grund av bristande erfarenhet och kunskap 

om miljöns olika påfrestningar [2, 16].   

 

1.2 Syfte och mål  

Befolkningsskyddsrum har blivit ett högst aktuellt ämne idag, men 

kunskapsöverföringen inom området har till del gått förlorad då 

civilförsvaret de senaste decennierna (fram till de senaste åren) inte 

varit ett politiskt prioriterat område. Underhållet av dessa skyddsrum 

är också eftersatt.  

 

Syftet med arbetet är att ta fram möjliga förslag för framtida 

uppgraderingar av befolkningsskyddsrum med hänsyn till såväl 

beredskaps- som fredsanvändning. Med utgångspunkt från 

befolkningsskyddsrummet insprängt i Katarinaberget i Stockholm 

studeras konstruktionen och dess tillhörande problem.  

 

Målet med arbetet är att identifiera och undersöka befintliga 

betongkonstruktioner från 1950-talet samt vilka åtgärder som kan 

användas för att säkerställa funktionen.  
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1.2.1 Frågeställningar 

1. Vilka skador finns det på betongkonstruktionerna?  

 

2. Vilka tekniska lösningar krävs för att säkerställa hållfastheten hos 

betongkonstruktionerna?  

 

1.3 Avgränsningar  

Detta arbete är komplext och det finns en mängd viktiga detaljer som 

skulle kunna undersökas. Med hänsyn till omfång och tid kommer 

arbetet att avgränsas enligt följande:  

 

• Utredning av skador i betongkonstruktionerna kommer att 

fokuseras på karbonatisering och kloridangrepp. Övriga kemiska 

angrepp eller nedbrytning av konstruktionerna kommer att 

exkluderas.  

 

• Inga lastnedräkningar för konstruktionen eller statiska 

beräkningar kommer att genomföras. 

 

• Avgränsning i urvalet av källor kommer tidsmässigt att ske vid år 

1945 och framåt. Katarinabergets befolkningsskyddsrum grundas 

på skyddsrumsregel S7:45 (1945–1950).  

 

1.4 Inriktning  

Arbetet är avsett för byggingenjörer; främst då för personer som 

arbetar inom projektering, konstruktörer, sakkunniga inom 

skyddsrum och MSB.  
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1.5 Historik  

Det här avsnittet syftar till att ge en översiktlig status för 

Katarinabergets befolkningsskyddsrum som byggdes under 1950-

talet och stod färdigt år 1957. Vid den tiden var det Europas största 

atombombssäkra skyddsrum. Mellan åren 1998–1999 gjordes en större 

renovering av anläggningen. År 2003 sammanställde CarlBro 

Stockholm konsult AB en rapport med fokus på saltinitierade skador 

på betongkonstruktionerna. År 2011 genomförde Tyréns den senaste 

besiktningskontrollen. Besiktningen omfattade en kontroll av 

bergväggar och bergtak via inspektionsluckor i betong-

konstruktionerna. Det gjordes då även besiktning av 

betongkonstruktionerna för att kontrollera inträngning av fukt samt 

sprickor. Ingen skyddsskrotning av berg har genomförts sedan 

anläggningen togs i drift på 1950-talet.  
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2. METODÖVERSIKT  

Här presenteras de processer som har genomförts för att uppnå syftet med 

arbetet samt besvara frågeställningarna. Arbetet utfördes med en kvalitativ 

metod, tre efterföljande steg har genomförts: inläsning av litteratur och 

websidor, intervjuer med olika sakkunniga inom området och tolkningar av 

referensobjektet. Figur 2.1 visar en översikt för utförandet av arbetet från 

startskedet till slut.  

 

 
 

Figur 2.1 Schematisk plan över arbetsutförandet.  

 

2.1 Litteraturstudie  

Litteraturstudien utgjorde grunden för arbetet och de intervjustudier 

som genomfördes. Arbetet inleddes med sökning efter vetenskapliga 

artiklar och/eller rapporter med relevant innehåll. Vidare gjordes ett 

urval av fem tryckta primärkällor enligt följande:  Byggkonstruktion, 

Byggnadsmaterial-Tillverkning, egenskaper och användning, 

Betonghandbok-Reparation, Betonghandbok-Material, Typ_1_Skyddsregler 

1945 (S7_45) och andra websidor som presenteras i källförteckning. De 
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valda källorna användes för att studera den teoretiska bakgrunden om 

betong som material och dess egenskaper, samt samla in fakta 

gällande skyddsrumsregler från 1950-talet.  Några sekundärkällor 

såsom tidigare utförda examensarbeten och boken Att skriva en bättre 

teknisk rapport valdes även ut, i syfte att få en översiktlig uppfattning 

om ämnet i sin helhet och rapportskrivandet.  

 

2.1.1 Genomförande  

Efterforskning av artiklar och/eller rapporter gjordes i tre steg. I steg 

ett valdes artiklar och/eller rapporter vars titel var relevant för 

arbetets syfte eller hade frasen ”betong och skyddsrum” och de källor 

som ej passade med syftet exkluderades. I steg två valdes artiklar 

och/eller rapporter med abstract vars innehåll ansågs lämplig för 

arbetet, och i steg tre lästes hela rapporterna och/eller artiklarna.  

 

Databaser som har använts under arbetets gång för att hitta trovärdiga 

och vetenskapliga artiklar och/eller rapporter var: DiVA, Google 

Scholar och Scopus.  

 

Nyckelord som har använts för att undvika höga antal sökträffar vid 

faktasökning var: Skyddsrumsregler, betong, befolkningskyddsrum, 

skyddsrumsregler, karbonatisering, carbonation of concrete, concrete, 

konstruktion, armering, kloridjoner, kloridhalt, kloridinträngning, 

hållfasthet, strength, Katarinaberg, reinforcement corrosion, 

armeringskorrosion och reinforcement concrete.  
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2.2 Intervjustudie 

För att kunna uppnå målet med arbetet samt besvara den andra 

frågeställningen, valdes en kvalitativ orienterad metod för intervjun. 

Det innebär att resultatet från samtliga intervjuer ej kommer att 

kvantifieras. Tre intervjuer med personer från olika discipliner har 

genomförts. Efterföljande intervjuer utgörs av specifika teman, 

betongskador och Katarinabergets befolkningsskyddsrum. Intervjufrågorna 

utformades olika med hänsyn till respondenternas tillhörande 

disciplin. Respondenterna hade friheten att formulera egna svar 

utifrån sina uppfattningar och perspektiv på problemen, samt tidigare 

erfarenhet.  

 

2.2.1 Urvalet av respondenter  

Då tiden var begränsad och det uppstod svårigheter att kunna 

intervjua vissa specifika personer, ansågs därför urvalet av två 

discipliner vara tillräckligt för att uppnå syftet med intervjuerna. I 

första urvalet valdes en person som hade breda kunskaper och 

erfarenheter inom betongmaterial och betongskador. Vidare till urval 

två valdes en person som är kunnig inom skyddsrum och deltar i 

referensobjektet som används i detta arbete. Nedan ges en 

presentation av varje respondent.  

 

Dennis Lundgren 

Intervju 2022-05-05 via Microsoft Teams 

Dennis Lundgren studerade till högskoleingenjör på 

högskoleingenjörprogrammet i byggteknik på KTH. Efter examen år 

2011 började Lundgren arbeta på Rise (Reserch institutes of Sweden), 

med inriktning på åtgärder och reparationer av skadade 

betongkonstruktioner. Några år senare blev han en del av Rise och för 



Examensarbete: Befolkningsskyddsrum- Problem med åldrande betongkonstruktioner och 
möjliga åtgärder med hänsyn till skyddsrumsfunktion och fredsanvändning  

_____________________________________________________________ 

 8 

3 år sedan började Dennis Lundgren sin konstruktörskarriär på 

Convia. Han arbetar huvudsakligen med underhåll och reparationer, 

samt utredning av problem i betongkonstruktioner och beställarens 

önskemål på livslängd och beständighet. 

Alf Olsson  

Flera intervjuer på Ramboll i Uppsala och via Microsoft Teams 

Alf Olsson arbetar som konstruktör och uppdragsledare på Ramboll i 

Uppsala, han är även kvalificerad skyddsrumssakkunnig sedan 2012. 

Olsson har arbetat som konstruktör i 22 år, varav de senaste 7 åren på 

Ramboll.  

 

Joni Lindholm  

Intervju 2022-05-16 via telefon  

Joni Lindholm arbetar som teknisk säljare betongrenovering och 

industrigolv på Mapei AB.  

 

2.2.2 Genomförande  

Kontakten med båda respondenterna togs personligt via mail och 

telefon. Några dagar innan intervjun med Dennis Lundgren 

genomfördes, fick han de preliminära frågor som skulle ställas under 

intervjun, samt sammanfattning av arbetet och de källor som använts. 

Intervjufrågorna ställdes i den ordning de finns i bilaga 1. När det 

gäller intervjuerna med Alf Olsson skickades inga förberedande 

frågor i förväg. Intervjuerna genomfördes ungefär en timme varje 

vecka. Syftet med dessa intervjuer var att tolka och utreda svårigheter 

i referensobjektet tillsamman, och övrigt som berör skyddsrum. 

Således formulerades i stället frågorna öppna och mer som 

diskussionsfrågor.  
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2.3 Referensobjekt  

Referensobjektet fungerade som ett empiriskt material för arbetet. 

Katarinabergets befolkningsskyddsrum är ett befintligt skyddsrum 

från 1950-talet och ett nu pågående besiktningsuppdrag för Ramboll 

Uppsala. Referensobjektet utsågs i samråd med handledaren på 

företaget. Referensobjektets faktaunderlag utgörs av ritningar, 

tekniska dokumentationer och tidigare utförda betongkontroller samt 

underhållningsplan. Underlagen har studerats för att skapa en 

förståelse för såväl författaren som läsaren om Katarinabergets 

befolkningsskyddsrum, samt att förstå omfattning av skador och 

brister i betongkonstruktionerna och därmed besvara den första 

frågeställningen. På grund av Slussen projektet som pågår än idag och 

arbetsmiljöskäl (då det finns en fara för människor att befinna sig där) 

kunde studiebesöken ej genomföras inom tidsramen för arbetet.  
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3. BETONGMATERIAL  

I det tredje kapitlet ges en översiktlig beskrivning av betongmaterialet och dess 

egenskaper, samt de allmänna betong krav som gällde under åren 1939–1950.  

 

3.1 Allmänt  

Betong betraktas som ett av de viktigaste byggnadsmaterialen idag och 

används mycket inom olika byggnadsverk. Betong används i bärande 

konstruktioner med stor fuktbelastning och mekaniskt slitage där hög 

hållfasthet samt beständighet krävs. Exempel på sådana konstruktioner 

är byggnadsgrunder, broar, vägar, tunnlar, höga anläggningar, 

järnvägsslipers, etc. [2]. 

 

Betong har goda egenskaper, såsom hållfasthet, beständigheter mot fukt, 

brand, frost, korrosion, etc. Betongtillverkning medför höga 

arbetskostnader, men trots det sker dagens betongbyggnadsteknik i 

Sverige under hög konkurrens. Vilket kan bero på att Sverige har bra 

naturresurser för framställning av betong [4].  

 

3.2 Delmaterial i betong  

Betong tillverkas oftast i betongfabriker med de tre huvudsakliga 

beståndsdelarna cement, vatten och ballast (sten, naturgrus, sand). 

Cement är ett hydrauliskt bindemedel som skapar en kemisk bindning 

mellan ballastpartiklarna. Vid cementframställning värms kalksten och 

lera upp till höga temperaturer (1 450°C) för att sedan malas ned och 

svalna. Vattnet som tillsätts vid betongframställning måste vara rent 

vatten med noll procents salthalt [2]. 
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För att anpassa betongens egenskaper kan proportionerna mellan dessa 

beståndsdelar varieras vid framställningen. Tillsatsmaterial och 

tillsatsmedel kan användas för att uppnå en särskild egenskap [2]. 

 

3.2.1 Tillsatsmaterial och tillsatsmedel  

Silikastoft är ett tillsatsmaterial som brukar användas vid 

betongframställning för att uppnå en hög hållfasthet och täthet [4]. De 

flyttillsatsmedel och vattenreducerande tillsatsmedel som även kallas för 

plasticerare brukar användas för att minimera glidmotstånd mellan fina 

och fasta betongpartiklar, detta resulterar i en ökning av hållfastheten 

och reducerar krympningen hos betongmaterialet [2]. 

 

Flyttillsatsmedel kan även användas för att tillverka betong med 

oförändrad hållfasthet men som flyter ut mer (har högre flyttal) och 

därmed blir lättare att arbeta med vid till exempel gjutning av bjälklag 

eller hårt armerade konstruktioner.  Det finns andra varianter av 

tillsatsmedel som är luftporbildande. Denna tillsats används för att öka 

frostbeständighet hos betongmaterialet, genom att bilda en cementpasta 

med mycket små och finfördelade luftblåsor. Luftporerna förhindrar 

frostskador genom att medföra en expansionsmöjlighet för vattnet i 

cementpastan om isbildning uppstår [2]. 

 

3.3 Hållfasthet 

Betongens goda egenskap är dess hållfasthet och energisparande 

egenskaper. Betongkonstruktioner klarar stora belastningar samt kan 

magasinera värme under dagen för att sakta stråla ut på kvällen/natten. 

Det ger en fördel vid energibalansberäkningar. Betongens goda 

egenskaper innebär att materialet fortfarande verkar som en homogen 
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massa genom hela tillverkningsprocessen och att delmaterialet ej 

separeras, förutsatt att utförandet på arbetsplatsen är korrekt [4].  

 

3.3.1 Tryckhållfasthet  

Betong har en hög tryckhållfasthet. Hållfastheten definieras vanligen 

med deformationsförhållandet mellan spänning och stukning hos 

betongmaterialet där högsta och lägsta hållfasthetsvärdet redovisas i en 

s.k. spänning- och deformationskurva som framgår av figur 3.1 nedan. 

Tryckhållfastheten definieras som det maximala värdet av den nominella 

normalspänningen i provet och påverkas av brottets axiella tryck [4].  

 

 
 

Figur 3.1 Spänning- och deformationskurva för betong.  
 

Vanligtvis brukar ballastkornen ha högre hållfasthet än cementpastan, 

men det är främst cementpastans sammansättning som avgör betongens 

hållfasthet. Sammansättningen bestäms huvudsakligen av dess 

porositet. Porositeten beror på två faktorer, åldern och vct. Hållfastheten 

bestäms med hjälp av standardtestmetoder på specialgjutna prover som 

möjliggör mätningen av betongens potentiella hållfasthetsegenskaper 

[4]. 
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3.3.2 Draghållfasthet  

Den största nackdelen med betongmaterialet som bärande konstruktion 

är dess låga draghållfasthet, som är cirka 10% av tryckhållfastheten. Den 

låga draghållfastheten kompenseras genom att armera betong med stål, 

som har mycket högre draghållfasthet än betong. Såvida konstruktionen 

ej är förspänd eller efterspänd motverkar armeringsjärnet ej en 

sprickbildning eftersom armering ej blir verksam innan den har börjat 

töjas och då har sprickbildningen i betongen redan uppstått särskilt i den 

dragna delen av tvärsnittet [7, 3]. 

 

3.4 Svensk och europeisk betongstandrad 

Den europeiska betongstandarden SS-EN-206 (exponeringsklass) och 

svenska tillämpningsstandarden SS 137 003 omfattar de huvudsakliga 

kraven för betongkonstruktioner och dess egenskaper [2].  

 

3.4.1 Standardiserade hållfasthetsklasser  

Med hjälp av standardiserade hållfasthetsklasser kan den teoretiska 

hållfastheten fastställas vid dimensionering och tillverkning av 

betongkonstruktioner. Drag- och tryckhållfasthetsvärdet bestäms enligt 

standardiserade hållfasthetaklasser angivna i Eurokod och EKS. 

Hållfasthetsklasserna bestäms med hänsyn till de ställda kraven samt 

den efterfrågade livslängden [4]. För att uppnå en hög hållfasthet som i 

sin tur ger en hög kvalité på betongkonstruktionen måste konstruktionen 

framställas med lågt vct [3]. 

 

Betongens tryckhållfasthet bestämdes innan Eurokod via torrlagrade 

kuber med sidan 150 mm, i Eurokod och EKS anges karakteristiska 

hållfasthetsklasserna med K-klass (kub) och ett siffervärde [4]. Numera 

bestäms tryckhållfasthetsklasser med cylinderprover i stället, där 
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diametern är 150 mm och höjden 300 mm. Standardklasser betecknas 

med C (cylinder) och två siffervärden, värden gäller för både cylinder- 

respektive kubhållfasthet. Hållfasthetsklasserna är följande C12/15 – 

C16/20, C12/20 – C20/25, C20/25 – C25/30, C28/35 – C30/37, osv. [4]. 

 

Draghållfasthet däremot betecknas enligt Eurokod och EKS med 

bokstaven T och ett karakteristiskt siffervärde. Hållfasthetsklasserna är 

följande T1.0, T2.0, T2.5, T3.0 och T4.0 [4]. 

 

3.4.2 Standardiserade exponeringsklasser  

Det finns 18 olika exponeringsklasser som redovisas i tabell 3.1. Dessa 

klasser klassificera betongens nedbrytningsmekanismer med hänsyn till 

den miljön där betongkonstruktioner är placerade. Betongens 

sammansättning och beståndsdelarna avgör konstruktionens 

beständighet i olika miljöer, vilket ger möjlighet att välja betongkvalitet 

baserat på detta [2, 21]. 

 

Tabell 3.1 Exponeringsklasser.   
 

Klasser  Angreppsmekanism  Exempel  

XC1, XC2, XC3, 

XC4 

Korrosion orsakad av 

karbonatisering 

Inomhus med låg RH, ständig 

kontakt med vatten.  

XD1, XD2, XD3 Korrosion orsakad av andra 

klorider än från havsvatten 

Parkeringshus, industrivatten 

med klorider, bergrum.  

XS1, XS2, XS3  Korrosion orsakad av 

klorider från havsvatten 

Vattenverk, marina miljöer. 

XF1, XF2, XF3, XF4  Angrepp orsakad av 

frysning/ upptining 

Utsatta för regn och frysning, 

väg- och brobanor.  

XA1, XA2, XA3  Kemiskt angrepp   

XO  Ingen risk för korrosion  Inomhus konstruktion med låg 

RH, oarmerad betong. 
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3.5 Betong krav (1934–1950 talet) 

Kraven på vct eller cementtyper, som har en avgörande roll för 

betongens täthet, var inte fastställda ännu på 50-talet. Tidigare när 

betongkonstruktioner tillverkades blandade man i vatten tills den 

önskade konsistensen uppnåddes. Detta kopplades till konstruktionens 

hållfasthet. På 50-talet fanns det inga flyttillsatsmedel för att underlätta 

arbetet med betongen, utan det tillsattes mer vatten vid behov. Av den 

anledning hade betongkonstruktioner högre vct på den tiden än idag [8, 

24].  

 

Det finns inget linjärt samband mellan vct och hållfasthet, utan det är ett 

exponentiellt samband. När vct ökar en viss procent då ökar 

karbonatiseringshastighet dubbelt så mycket. I äldre konstruktioner 

användes vct på 0,7 som tycktes vara ganska högt. Idag har 

betongkonstruktioner mycket lägre vct. Det innebär att karbonatisering 

blir inget stort problem idag, utan risker för kloridinträngning ökar på 

grund av lågt vct [24].  
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4. NEDBRYTNINGSMEKANISMER I 

BETONGKONSTRUKTIONER  

I följande kapitel redogörs de huvudsakliga nedbrytningsmekanismer som kan 

uppstå i betongkonstruktioner. Vidare presenteras en allmän teori om 

karbonatisering och klorider i betongkonstruktioner, för att belysa och skapa en 

tydligare uppfattning om den problembild detta arbete avser att tydliggöra.   

 

4.2 Allmänt  

Samtliga betongkonstruktioner påverkas på ett eller annat sätt av sin 

omgivning eller direkt av kemikalier från omgivningen som bryter ned 

betongkonstruktionen [2].  

 

 I de nordiska miljöerna uppstår huvudsakligen problem med 

betongkonstruktionens beständighet genom [2]:  

 

• Armeringskorrosion 

• Frostangrepp  

• Kemiska angrepp  

• Fuktproblem  

 

4.3 Armeringskorrosion  

Korrosionsproblem i armerade konstruktioner leder till en reducering av 

armeringens tvärsnittsyta som i sin tur påverkar lastupptagnings-

förmågan. När ett inre tryck uppstår som en följd av att armeringen 

vidgas på grund av korrosion resulterar det i sprickbildning i 

betongkonstruktionen längs armeringsjärnet. Vid ett allvarligt 

korrosionsangrepp leder det till att hela täckskiktet spräcks [2, 4]. 

Betongtäckskiktet har förmågan att förhindra armeringskorrosion, 
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eftersom en lämpligt vald betongkvalitet under en längre period har ett 

högt pH-värde (starkt alkaliskt där korrosionshastigheten är ca 0) och 

hög täthet mot de nedbrytningsmekanismer som reducerar pH-värdet 

och således möjliggör korrosionsangrepp. Korrosionsangrepp initierar 

snabbare om det föreligger klorider [1, 10].  

 

I figur 4.1 redovisas den vanligaste korrosionsmodellen för armering i en 

homogen betong. Korrosionsprocessen enligt modellen är uppdelade i 

två skeden, initieringen och propagering [22]. 

 

 
Figur 4.1 Korrosionsmodell  

 

Initiering definieras som tiden då betongtäckskiktet karbonatiseras och 

gradvis omvandlas till propageringsfasen. Propageringsfasen däremot 

representerar tiden när armeringskorrosionen kan uppstå [22]. 

 

Det kan uppstå två huvudprocesser i betongkonstruktioner som 

reducerar pH-värdet och leder till korrosion och andra skador: 

1. Karbonatisering av betongen  

2. Inträngning av kloridjoner i betongen  
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När det gäller en sprickfri betongkonstruktion uppstår oftast s.k. 

mikrocellskorrosion. Detta betyder att anod- och katodytorna utvecklas 

mycket tätt i par längsmed armeringsjärnet. Mikrocellskorrosion uppstår 

vanligtvis genom höga kloridhalter omkring armeringen eller vid 

karbonatisering [19, 20].  

 

4.3.1 Karbonatisering i betongkonstruktioner  

På grund av förekomsten av kalciumhydroxid i betong uppnås ett högt 

pH-värde och det ingjutna armeringsjärnet passiveras som ett resultat 

därav. Men i lagom fuktiga miljöer kan betong påverkas av den 

omgivande miljön samt att CO2 i luften tränger långsamt in i 

betongkonstruktionen och reagerar kemiskt med kalciumhydroxid och 

andra alkalihydroxider som sedan bildar kalciumkarbonat (CaCO2). 

Denna kemiska reaktion kallas för karbonatisering, se figur 3.3 [1, 2]. 

 

 

 

Figur 4.2 Karbonatiseringsprocessen [2].  

 

När karbonatiseringsprocessen initierar och medför sprickor i 

betongkonstruktioner innebär att nedbrytningsprocessen har kommit 

långt och det finns ej en möjlighet att endast lägga på ett nytt täckskikt, 

utan konstruktionen bör repareras. Det finns flera metoder för att 

bestämma karbonatiseringsdjupet i en betongkonstruktion. En av 

                  Ny                               Efter viss tid                        Efter längre tid  
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metoderna är en indikatorlösning som utgörs av fenolftalein löst i etanol 

[1, 19].  

 

4.3.1.1 Karbonatiseringsprocess  

Det finns många faktorer som påverkar karbonatiseringsprocessen 

exempelvis [1, 22]:  

 

1. Mängden av karbonatiserbart material 

Högre halt av kalciumoxid (CaO) ger långsammare 

karbonatiseringsprocess.  

 

 

2. Diffusionskoefficienten för CO2, tätheten hos betongen  

Lägre CO2– diffusionskoefficienten medför en långsammare 

karbonatiseringsprocess.  

 

3. Förmåga till CO2- bindning 

Mindre mängd som binder, desto längre tid för 

armeringskorrosionen att initiera.  

 

4. Fuktnivå i täckskikt 

Karbonatiseringen kräver en viss tillgång av fukt för att processen 

ska kunna starta. Ju högre RH desto långsammare 

karbonatiseringshastighet med tanke på att vattnet hindrar CO2 från 

att tränga in i betong.   

 

5. Härdningen före påbörjad karbonatisering 

Karbonatiseringshastighet ökar vid en dålig fukthärdning som i sin 

tur leder till en ökning av permeabiliteten.  

 
Kommentar: Karbonatiseringshastigheten är högre i torr än i fuktig miljö. När det 

gäller korrosionshastighet i torra miljöer är hastighet mycket låg även om det föreligger 

klorider eller CaCO2.  Det här beror sannolikt på att transporten av joner mellan anoder 
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och katoder mycket långsamt, det krävs en viss vattentillgång för att reaktionen ska ske. 

I fuktiga/marina miljöer där det finns risk för saltinträngning i betongkonstruktioner 

medför en ökad risk för korrosionsangrepp, av den anledningen ställs höga krav på 

konstruktionen för att öka dess beständighet. Ju tätare och tjockare armering desto 

längre tid för initiering och korrosionsangrepp inträder [4].  

 

4.3.2 Kloridinträngning i betong  

Kloridinträning i betongkonstruktioner har blivit ett vanligt problem, 

oftast förekommer problemet i marina miljöer eller där tösalter används. 

Kloridjoner (Cl-) har en förmåga att penetrera den täta och skyddande 

oxidfilmen på armeringsjärnet och initiera korrosionsangrepp, då 

kloridkoncentrationens tröskelvärde uppnåtts. När kloridhalten 

understiger tröskelvärdet uppstår ingen armeringskorrosion [4, 9].  

 

Kloridjoner kan transporteras in till betongkonstruktioner på många 

olika sätt. Klorider kan tränga in i betongkonstruktioner genom 

kapillärsugning. Klorider kan också penetrera utifrån i konstruktioner 

som är i direkt kontakt med havsvatten, till exempel kajer och broar [9]. 

Kloridinträngning i betongkonstruktionen sker ej som en front, utan 

kloriderna tränger in som en kurva vid ytan som sedan successivt 

transports in till armeringen, se figur 3.3 [24]. 

 

 

  

          Ny                 Efter viss tid               Efter längre tid  



Examensarbete: Befolkningsskyddsrum- Problem med åldrande betongkonstruktioner och 
möjliga åtgärder med hänsyn till skyddsrumsfunktion och fredsanvändning  

_______________________________________________________________ 

 22 

Figur 4.4 Kloridinitierad korrosion [2].  

 

Cyklisk exponering av saltvatten av betongkonstruktionen innebär att 

betongen suger upp vatten och torkar ut, sedan suger den upp vatten 

igen och torkar ut. Detta resulterar i en ökning av kloridhalten över tid. 

Kloridhalten kommer att vara som högst vid ytan och kommer sedan att 

höjas längre in i konstruktionen in ju längre tid processen pågår [24].  

 

4.3.2.1 Kloridinträningsskede  

Det finns flera faktorer som påverkar initieringstiden för 

armeringskorrosion förorsakad av klorider exempelvis [1, 9, 10]:  

 

1. Kloridkoncentrationen vid betongyta 

Kloridkoncentrationen varierar beroende på miljöklassen hos 

betongkonstruktioner och diffusionskoefficienten. Ju högre pH-

värde betongen har desto högre koncentration av kloridjoner krävs 

för att korrosion ska initiera. Därför är det gynnsamt att använda 

cement med hög halt natrium- och kaliumoxid. Därför ska man 

undvika att använda mineraliska tillsatsmedel som sänker pH-

värde, såsom silikastoft, masugnsslagg och flygaska.  

 
2. Tröskelnivå för klorider, den kritiska kloridkoncentrationen vid stålet då 

korrosionsprocessen startar  

Den kritiska nivån avgörs i första hand av betongens permeabilitet 

och halt av hydroxidjoner (OH-) i porvatten. OH-koncentration 

bestäms av cementets alkalinit, där högre vattenlösliga alkalihalter 

ger högre koncentration som i sin tur leder till att mer föreliggande 

klorider kan acceptera.  

 

3. Transporthastigheten för kloridjoner i täckskiktet  



       Kap. 4 Nedbrytningsmekanismer i betongkonstruktioner   

_______________________________________________________________ 

 

23 

Ju lägre diffusionskoefficient och RH desto långsammare blir 

hastigheten.  

 

 

 

4. Täckskiktets tjocklek  

Täckskiktet avgöra tiden det tar för klorider att nå in till armering 

och initierar korrosion. Ju tjockare täckskikt desto längre tid tar det 

för korrosionsangreppet att uppstå.  

 

5. Betongens vct  

Ett lågt vct medför att armering skyddas trots höga yttre 

kloridhalter. I de kloridhaltiga miljöerna rekommenderas att 

använda vct som är <0,40.  

 

4.4 Frostangrepp  

Frostangrepp uppstår då vattnet i materialets porer omvandlas till is och 

porvolymen ökar med ungefär 9%. Detta resulterar i stora spänningar i 

betongkonstruktionen vilket i sin tur orsakar allvarliga skador i 

konstruktionssäkerhet och försvagar hållfastheten. Hög fuktbelastning 

ger en högre risk för betongskador. Enligt laboratoriestudier har 

lutfinblandning visat på en mycket positiv effekt på betongens 

frostbeständighet. Betongens beständighet mot frostangrepp ökar med 

lägre vct. Om betongkonstruktionen ligger i alltför aggressiva miljöer där 

den utsätts för tösalter och andra kemiska ämnen, rekommenderas att 

använda lågt vct kombinerat med luftinblandning [2, 17].  

 

4.5 Kemiska angrepp  

Kemiska angrepp kan uppstå i betongkonstruktioner på två olika sätt [2]: 
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- Inträning av farliga ämnen (både gas- och vätskeformiga) i betong 

och dispergera den.  

- Inträning av kemikalier som reagera kemiskt med betong och medför 

en volymexpansion.  

 

Kemiska angrepp leder oftast till allvarliga nedbrytningar inne i 

betongkonstruktionen men i vissa fall kan det resultera i positiva 

effekter, till exempel öka vidhäftning mellan ballasten och cementpastan. 

Det finns två huvudsakliga faktorer som påverkar betongens förmåga för 

att motverka de aggressiva kemiska angreppen [2, 4]:  

 

1. Betongens kemiska uppbyggnad (cementpastans sammansättning).  

2. Betongens permeabilitet, den bestämmer inträningshastighet för 

nedbrytningsprocessen.  

 

4.6 Fukt och betong  

Fukttillståndet är en viktig faktor vilket behöver beaktas, eftersom fukt 

har en stor inverkan på betongkonstruktionens egenskaper samt dess 

funktion i olika miljöer. Fuktförändringar försämrar konstruktionens 

täthet mot vätskor, joner och gaser och kan i längd medföra en 

mikrosprickbildning samt att krympning kan uppstå [4].  

 

Fukt i porsystemet verkar som ett lösningsmedel för reaktanterna under 

karbonatiseringsprocess, ifall karbonatisering uppstår i miljöer med 

lägre RH än 80% kommer reaktionen ej att ske fullständig. Fukt är en av 

faktorerna som leder till armeringskorrosion och påskyndar 

kloridinträning in till armering, detta kommer att behandlas senare i 

avsnitt 3.8 [4].  
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5. SKYDDSRUM MELLAN ÅREN 1945–1950   

Följande kapitel i arbetet innehåller en bakgrundsbeskrivning om skyddsrum på 

50-talet samt de olika skyddsrumstyperna. Vidare presenteras det några regler 

som fullträffsäkra skyddsrum bör uppfyllas.  

 

5.2 Bakgrund  

Ett skyddsrum är ett utrymme utformat för människor på ett sådant sätt 

att de kan ge ett visst skydd mot de skadliga effekterna som är 

förknippade med fientlig aktivitet vid krig. En skyddsrumsanläggning 

består av ett eller flera skyddsrum, med eller utan gas- och vindfång, som 

tillsammans bildar en sluten enhet vad det gäller arkitektonisk planering 

och utformning [5]. 

 

Skyddsrum klassificeras olika beroende på vilken grad av skydd som de 

ger [5]:  

 

• Normalskyddsrum vilket skyddar mot effekterna av (vapenlast och 

bomblast inom ett definierat avstånd från skyddsrummet) stridsgas, 

brand och rök. 

 

• Fullträffsäkert skyddsrum skyddar både för vapenlast på 

avståndsverkan och närverkan (se figur 5.1) samt mot stridsgaser och 

brandfarliga gaser från en brand.  

 

• Sedan har det funnits s.k. splitterskyddsrum som ger skydd mot 

splitter samt föremål som kastas under detonation och i viss mån mot 

avståndsverkan av vapenlast.  
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Figur 5.1 Brisansboms verkan två typer.  
 

5.3 Fullträffsäkra skyddsrum  

Det föreligger olika typer av fullträffsäkra skyddsrum, antingen 

friliggande eller inom byggnader med täckande betongkonstruktioner. 

De friliggande skyddsrum är av två typer [5]:   

 

• Typ 1: med täckande betongkonstruktion 

Denna typ av skyddsrum brukar anordnas där det inte finns 

möjlighet att bygga det helt insprängt i berg. Skyddsrumstypen 

bör utformas med fullträffsäkert skydd, monolitiska 

betongkonstruktioner med bestämd skyddstäckning samt 

sprängmantel av sten runt om anläggningen för att hindra 

bombkraftens inträngning vid sidan av skyddsrummet. Alla in- 

och utgångar ska förses med gas- och vindskydd och för att 

skydda mot sprängvågor bör dubbla skyddsdörrar föreligga samt 

skyddsluckor utanför den gasskyddande konstruktionen. 

Skyddsdörrar och skyddsluckor är konstruerade för att motstå 

vapenlast och splitter. Innanför dessa finns det s.k. gasdörrar och 

gasluckor som en extra säkerhetsbarriär mot strids- och andra 

gaser [5]. 

•Direkt verkan av bombanslag

•Direkt verkan av detonationsgaserNärverkan 

•Verkan av splitter och vid detonation kringkastade 
föremål 

•Verkan av detonationsvåg i luft (rasmassor m.m.) 

•Verkan av anslags- och detonationsvåg i mark

Avståndsverkan 
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• Typ 2: helt insprängda i berg  

Vid planläggningen av skyddsrum som är helt insprängda i berg 

bör utformning vara anpassad på ett sådant sätt att 

skyddsrumsanläggningen kan användas för andra ändamål i 

fredstid, som till exempel garage [5]. 

 
Befolkningsskyddsrum är anordnade för att täcka behovet av skydd 

inom största möjliga skyddsområden. Tillfredställande skydd erhålles 

vanligen med en täckningstjocklek om 4m berg i gott skick. Däremot en 

täckningstjockleken på 8m bör eftersträvas för att minska risker 

kopplade till utstötning av berg om bomberna direkt ovanför 

skyddsrummet [5].  

 

Den avskiljande väggen mellan gasfånget (luftslussen) och 

skyddsrummet ska vara tät och av armerad betong, för att skydda mot 

detonationsvågor ska ett vindfång med dörrar eller portar utanför 

gasskyddskonstruktionen finnas [5].  
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6. KATARINABERGETS BEFOLKNINGSSKYDDSRUM 

I följande kapitel redogörs för en kort och översiktlig beskrivning av 

referensobjektet Katarinabergets befolkningsskyddsrum.  

 

6.2 Allmänt  

Befolkningsskyddsrummet är 15 900 m2 stort och är byggt i 3 våningar, 

där två detonationsportar finns på varje våning för att hindra 

inträngning av tryckvågor under bombanfall. Katarinabergets 

befolkningsskyddsrum rymmer ungefär 11 000 människor, men vid 

vistelse under en längre period får endast 5 000 människor plats. Under 

fredstider har det använts som parkeringsgarage med ca 550 

parkeringsplatser [6], [11].  

 

Befolkningsskyddrummet är uppdelat i flera sektioner för att förhindra 

den panik som kan uppstå bland de upp till 11 000 skyddsökande. Det 

finns plats för stora livsmedelsförråd som tänks räcka för några tusen 

personer som söker skydd under en längre period. 

Skyddsrumsanläggningen är självförsörjande på el med dieseldrivna 

reservkraftaggregat. Det finns en oljeeldad panncentral för att värma 

upp anläggningen, ventilationsanläggningar med luftfilter för att förse 

utrymmet med frisk luft och även kylanläggningar [6]. 

 

6.3 Läge och utformning  

Huvudskeppet, här ligger tre våningars parkeringsgarage. Bilar kan 

köras in från både södra delen (Björns trädgård) och norra delen 

(Katarinavägen). Sedan finns det tre utrymningsvägar i tre olika 

väderstreck, öst (Mosebacke), väst (Högbergsgatan) och söder (Björns 

trädgård), se figur 6.1. Huvudskeppet utgörs av fristående 
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betongkonstruktioner där sprutbetong saknas i hela anläggningsdel. För 

besiktning av berg har huvudskeppet 4st inspektionsluckor i taket, 

vägginspektionsluckor finns det endast på plan B och C [11].  

 
Figur 6.1 Översikt av befolkningsskyddsrummet Katarinaberg [11]. 

 

6.3.1 Cirkulationsplats, norra  

Cirkulationsplatsen är byggt i tre våningar, infarten till den är från 

Katarinavägen/ Slussen i två nivåer, vid infarten ligger det en 

bensinstation (OKQ8), se figur 6.2. Denna anläggningsdel utgörs av 

heltäckande betongkonstruktion. Inspektionsluckor för bergbesiktning 

saknas [11].  

 

Figur 6.2 Översikt över norra delen [11]. 
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6.3.2 Cirkulationsplats, södra 

Denna anläggningsdel utgörs av fristående betongkonstruktioner i tre 

våningar, utrymmet mellan berg och betongkonstruktioner utnyttjats 

som en inspektionslucka vid bergbesiktningen. Infarten till den södra 

cirkulationsplatsen sker från Tjärhovsgatan, se figur 6.3 [11]. 

  
Figur 6.3 Översikt över södra delen [11].  

 

6.3.3 Maskinhus  

Katarinabergets befolkningsskyddsrum har tre maskinhus som är 

fristående huskonstruktion och utgörs av fem våningar dock ej för 

maskinhus 3 det är byggt i tre våningar. Figur 6.4 redovisar var samtliga 

maskinhusen är placerad [11].  

 
 

Figur 6.4 Översikt över maskinhus 1–3 [11]. 
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7. OBSERVATIONER OCH RESULTAT  

I det här kapitlet ges svar på frågeställningarna som presenterades tidigare i 

avsnitt 1.2.1. Kapitlet omfattar observationer och sammanställning från både 

intervjuerna och det empiriska materialet.   

 

7.2 Betongskador i Katarinabergets 

befolkningsskyddsrum 

Katarinabergets befolkningsskyddsrum har flera typer av betongskador 

som har uppstått i olika delar av anläggningen. Underhållet av 

skyddsrummet har ej varit prioriterad på grund av ekonomiska skäl och 

andra faktorer. Framtida bergunderhållsarbete förväntas i hela 

anläggningen, dock har samtliga planerade besiktigningar ej genomförts 

tidigare. Betongkonstruktioner har kraftigt utsätts för 

betonguppluckring (karbonatisering), vilket lokalt är omfattade och 

kräver åtgärder, se bilaga 4 [11, 25].  

  

Allmänna betongskador i anläggningen: 

• Uppgjorda hål i betongkonstruktioner.  

• Rostad armering, förstärkt av fukt och punktläckage.  

• Kloridinträngning i konstruktioner som har utvecklats under tiden.  

• Betongsprickor förorsakade av karbonatisering, kalkutfällning samt 

fukt. 

• Lös betongputs som har orsakat brister i betongkonstruktioner, 

främst i cirkulationsplatserna och huvudskeppet. 

• Kraftiga betonguppluckring på grund av bristfällig ventilation, har 

uppstått som mest i utrymningsvägarna Mosebacke och 

Högbergsgatan.  
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7.2.1 Karbonatisering och kloridangrepp  

När det gäller Katarinabergets befolkningsskyddsrum finns det två 

huvudsakliga källor som initierade karbonatisering och 

kloridinträningen i betongkonstruktionen, CO2 från bilarna då 

skyddsrummet fungerade tidigare som garage och bergvattnet i och med 

att skyddsrummet är insprängt i berg. Bergvattnet innehåller både 

klorider och sulfater, vilket skapar en påfrestande miljö för 

betongkonstruktionerna. Det finns inget naturligt sätt för att driva ut de 

ämnena. Vattnet i sig behöver ej innehålla höga kloridhalter för att 

medföra ett problem då betongkonstruktionen kommer att suga in 

ämnen under hela sin livslängd [24]. 

 

Tidigare genomfördes mätningar på bergvatten som visade att 

bergvattnet oftast har en mycket låg kloridhalt som är på ca 100-

200mg/L, vilket är mycket lite i procent dock ökar denna halt över tid. I 

gamla konstruktioner blandades kloriderna i betongen för att uppnå 

snabbare hållfasthet, även dagens betongkonstruktioner innehåller 

klorider med ca 0,1–0,3% (avgörs av beståndsdelarna i ballasten och 

cementen). Kloridhalter i dagens krav är 0,3% enligt Trafikverket och 

0,4% enligt AMA. Kloridhalter när det gäller Katarinaberg är 0,15% för 

spännarmering och 0,3% för slakarmering, för att reducera risken för 

korrosionsangrepp [12, 24].  

 

Dessa ingjutna klorider i betongkonstruktion kan bidra till en risk för 

kloridinträngning in till konstruktioner samt att den kritiska nivån 

(tröskelvärde) uppnås snabbare. Dock är det inget större problem för 

Katarinabergets befolkningsskyddsrum med tanke på att det ej bör vara 

minus grader i bergrummet [24]. 
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7.3 Reparationsmetoder  

Det finns flera reparationsmetoder för att reparera betongskador, där 

varje metod används för att reparera en viss typ av skada. Vid 

bestämning av den mest lämpliga reparationsmetoden att använda bör 

en tillståndkontroll genomföras, detta för att klargöra skador och dess 

tillhörande orsak. Denna tillståndskontroll omfattar mätningar på 

karbonatiseringsdjupet, kloridhalten, täckskiktet och kvalitet hos 

betongkonstruktionen [23].  

 

7.3.1 Metoder för att höja pH-värdet 

Enligt tidigare forskningar och utvädringar visade att höja eller reducera 

pH-värdet i befintliga konstruktioner är komplext. Det är en kemisk 

process som omvandlar betongens beståndsdelar, denna process är ej lätt 

reversibel. Däremot upptäcktes en metod för att kunna höja pH-värdet i 

en befintlig betongkonstruktion, som kallas för realkalisering. Den här 

metoden innebär att alkalierna överförs från betongens yta vidare till 

armeringsstålet, genom att lägga på en elektrisk spänning mellan nätet 

och stålstängerna. Denna metod är dock ej lika säker eller mindre 

kostsam således att utföra en konventionell reparation. Under 90-talet 

genomfördes några prövningar på balkongplattor för att undersöka 

kostnadsskillnader mellan att återställa pH-värdet och att bila bort den 

karbonatiserade betongen och därpå gjuta om plattan. Enligt SBUF 

(Svenska Byggbranschens utvecklingsfond) rapporter visade att 

kostnadsbilden för båda metoderna var samma, av den anledning 

används realkalisering ej i någon större utsträckning idag [4, 24].  

 

7.3.2 Torrsprutning 

Torrsprutning är en mycket dominerande reparationsmetod för stora 

betongskador och bergförstärkningsarbete. Denna metod används även 
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mycket vid reparationer av allvarliga skador som kan uppstå hos mer 

avancerade konstruktioner som till exempel dammar och broar. 

Torrsprutning är en mycket effektiv metod som ej kräver accelerator för 

att accelerera betongens härdning. Fördelen med torrsprutningsmetoden 

är att den förstärker hållfastheten hos konstruktionen, samt medför en 

god vidhäftning och låg dammutveckling [15, 23]. 

 

7.3.2.1 Cementbruk  

Det finns flera typer av cementbruk som kan användas vid 

torrsprutning, där varje typ används vid särskild reparation med 

liknande egenskaper hos den befintliga konstruktionen. DS 

(Cementbaserat bruk), DS-RSF (Krympkompenserat bruk) och DS-KB 

(Diffusionsöppet bruk). Alla dessa tre bruk ger en god täthet mot frost 

och vatteninträngning. DS-RSF är ett snabbhärdat bruk och används när 

en låg uttorknings- och plastisks krympning eftersträvas. DS-KB 

används i samband med katodiskt skydd och realkalisering [15]. 

 

Sedan finns det Mapegrout T40 som är ett fiberarmerat och 

krympkompenserat reparationsbruk. Detta cementbruk används oftast 

vid reparationer av vertikala och horisontala betongytor såsom hörn på 

en pelare eller balk, dammanläggningar, balkonger med 

armeringskorrosion, etc. [13]. 

 

Vidare till Mapefer som är ett korrosionsskyddande och cementbaserat 

bruk som används vid behandling av armering, detta cementbruk skapar 

ett skydd för att motverka rostangrepp från att uppstå [15]. 
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7.3.3 Reparationsmetoder för betongskador orsakad av 

karbonatisering  

För att bromsa karbonatiseringshastighet kan metoderna varieras för en 

ny och gammal konstruktion. Som första steg måste 

karbonatiseringsdjupet mätas, om karbonatiseringsfronten har nått hela 

vägen in till armering utföras oftast en konventionell reparation. En 

konventionell reparation innebär att bila bort hela den karbonatiserade 

betongen. Om fronten ej har nått in till armeringen kan ett 

koldioxidabsorberande skikt påföras. Sprutbetong kan användas som ett 

extra offerskikt på utsidan av konstruktionen, sprutbetongens 

huvuduppgift är att verka som en exponerad yta för CO2 och hindra 

karbonatiseringsfronten från att nå till armeringen. Sedan kan 

cementslam användas också, genom att spruta eller spackla den direkt 

på betongkonstruktioner. Det finns olika färger av cementslam, de 

diffusionsöppna färger ger den högsta tätheten mot CO2-diffusion [24].  

 

De diffusionsöppna färger är Silancolor Plus (vattenavvisande med 

mycket hög fuktbeständighet), Silexcolor (kemiskt bindande med 

mycket hög diffusionsöppenhet) och Elastocolor (karbonatiserings-

bromsande med hög täthet mot vatten och andra aggressiva ämnen som 

CO2) [13]. 

 

En annan metod som kan användas i speciella fall, det är att höja RH 

således att ytan blir mer regnutsatt (vatten utan klorider). Detta kommer 

att resultera i en högre livslängd och långsammare 

karbonatiseringshastighet. När den här metoden användas är det viktigt 

att beakta några viktiga faktorer såsom skademekanismerna, 

angreppsdjupet, kloridhalter, täckande betongskiktet för att minska 

risken för oönskade resultat [24].  
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7.3.4 Reparationsmetoder för betongskador orsakad av kloridangrepp 

En konventionell metod för att åtgärda korrosionsangrepp orsakad av 

kloridinträngning är bortbilning av betong som innehåller klorider och 

åter gjuta en ny betong av god kvalité. När den här metoden användas 

på armerade betongkonstruktioner måste det åtgärdas även runt 

armeringen, men om konstruktionen är oarmerad behöver betongen ej 

bilas bort utan endast täckskiktet som bör återställas [24]. 

 

Den nya konstruktionen som omgjuts bör utföras med följande 

anvisningar för att uppnå ett korrekt resultat [4]:  

- Lågt vct  

- Tjockare täckskikt  

- Ett extra tätskikt på betongen  

- Epoxibelagd armering med rostfria stål.  

 

En annan metod som kan användas för att åtgärda kloridangrepp är 

katodisk skydd metoden, en mycket vanlig metod att använda i Norge. 

Med hjälp av denna metod kan korrosionsprocessen styras, detta sker på 

flera sätt. Det finns anoder och katoder. Anoder är de som rostar, för att 

flytta anodreaktionen till ett annat ställe och därmed stoppa 

korrosionsprocessen kopplas en elektrisk strömkrets till katoden som är 

då armeringen. Vid användning av katodisk skydd metod behöver ej 

bortbila alla kloriderna eller karbonatiseringen. Dock finns inga specifika 

krav på den tillåtna kloridhalten i konstruktionen, utan all lös betong bör 

bortbilas. Denna metod brukar användas vid reparation av svåra 

konstruktioner, där det är besvärligt att bila bort betongen utan att 

behöva avlasta hela byggnaden [9, 24].  
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Det finns olika katodiska skydd, det skydd som främst brukar användas 

är det med påtrycktström. Ett påtryckströmskydd innebär att man 

kopplar likström till ett nät som gjuts in till armeringen och vilket i sin 

tur styr korrosionsprocessen. Denna metod kräver dock mycket el och 

styrboxar. Det här systemet måste ständigt övervakas under hela den 

fortsatta livslängden, vilket medför höga underhållskostnader varje år 

[24]. 

 

7.3.5 Ytbehandling  

Det finns olika ytbehandlingsmetoder för att säkerställa konstruktionens 

hållfasthet och den önskade livslängden. Valet av metoden avgörs med 

hänsyn till den miljöbelastningen som konstruktionen utsätts för [15].  

 

Porspackling eller sprickföresegling är en ytbehandling som används för 

att fylla porerna i betongen och därmed skapa en profilfilm som skyddar 

konstruktioner. Spacklet som kan användas är Elastocolor Rasante SF 

som är putsbart och ger en god vidhäftning till konstruktionen [15].   

 

Sedan finns en ytbehandling som kallas för impregnering, det innebär att 

skapa ett vattenavvisande skikt som i sin tur ökar konstruktionens 

livslängd. Det finns flera impregnerings lösningsmedel varav de har 

olika funktioner, karbonatiseringsbromsande impregnering, 

kloridbromsande impregnering och hyrdofoberande impregnering [15].  

Planiseal WR är en rationell hydrofoeberande impregnering för 

armerade betongkonstruktioner, denna Planiseal WR- serien resulterar i 

många goda egenskaper hos konstruktioner som följande [14]:  

• Reducerar diffusion av vatten och klorider.  

• Minskar risken för armeringskorrosion.  

• Ökar konstruktionens livslängd.  
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• Skyddar betongytan från de olika påfrestningar som den utsätts 

för.  

 

Planiseal WR- serien utgörs av två produkter [15]:  

1. Planiseal WR 100, reducerar kloridjon diffusion med upp till 63%  

2. Planiseal WR 90 Gel, reducerar kloridjon diffusion med upp till 

90% 

 

Ytterligare en ytbehandling är avfärgning, syftet med denna 

ytbehandling är att skydda betongkonstruktioner från de 

nedbrytningsmekanismer som de utsätts för samt att höja dess estetiska 

värde. Avfärgningen i den nordiska miljön kan vara lite ansträngande, 

men Mapei har under de senaste åren utvecklat sina produkter för att de 

ska kunna användas under alla årstider. Innan avfärgning utförs bör 

samtliga porer och sprickor i betongen spacklas för att ge det högst 

skyddet [15].  

 

Det finns fler färger som kan användas beroende på vilken egenskap som 

det strävas efter. Den mest dominerande färgen att användas vid 

reparationer av betongskadade konstruktioner är Elastocolor. Denna 

färg ger en god beständighet mot kloridinträningar och 

kapillärsugningen av kemiska ämnen och andra nedbrytande faser som 

försämrar konstruktionens känslighet [15]. 

 

7.3.6 Krav på ny reparerad konstruktion 

Det finns inga tekniska problem eller krav i hur mycket kloridhalt som 

bör tillåts i den nya konstruktioner, då kloriderna ej kommer att spridas 

mycket. Oftast när en till- och ombyggnad ska utförs bör den nya 

konstruktionen ha samma livslängd som den gamla konstruktionen.  
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8. DISKUSSION OCH SLUTSATS  

I detta kapitel kommer de uppnådda resultat och åtgärdsförslag som redovisades 

i föregående kapitel (8) att diskuteras och analyseras. Vidare kommer svagheter 

och styrkor i arbetet att analyseras. 

  

8.2 Resultat  

Syftet med arbetet var att studera problemen i betongkonstruktioner hos 

ett befolkningsskyddsrum som är nedsprängt i Katarinaberg, samt ta 

fram åtgärdsförslag för att säkerställa hållfastheten hos konstruktionen. 

I arbetet redovisas tydligt att det finns flera problem hos de åldrande 

betongkonstruktioner från 50-talet i Katarinabergets 

befolkningsskyddsrum. Dessa problem har orsakat i flera allvarliga 

skador i konstruktionerna. Resultatet som togs fram i arbetet visade att 

byggtekniken har utvecklat ganska mycket och det finns flera metoder 

som kan återställa konstruktionens hållfasthet.  

 

Med hjälp av resultaten som har tagits fram i detta arbete har olika 

reparationsmetoder av skadade betongkonstruktioner fastställts, där 

varje metod hade olika användningsområde och gav olika egenskaper. 

Från intervjuerna med respektive respondent samt litteraturstudien 

visade att det finns flera faktorer som behöver beaktas för att utföra en 

reparationsmetod och uppnå de eftersträvande resultat. Katarinabergets 

befolkningsskyddsrum har stått över 70 år, underhållet av detta 

skyddsrum har varit eftersatt vilket resulterade i många allvarliga 

betongskador som har försvagat konstruktionens hållfasthet.   

 

Fukt är den faktorn som förstärker och utvecklar skador i 

betongkonstruktioner, av den anledningen är det viktigt att beakta 
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vatteninträngning och fuktbeständighet. Inträngning av bergvatten är 

ganska komplicerat att stoppa från att komma in till konstruktionen, det 

som kan göras är att impregnera konstruktioner genom att applicera 

olika lösningsmedlen på konstruktionerna. För att reparera 

Katarinabergets befolkningsskyddsrums betongkonstruktioner kommer 

det krävas en detaljerad betongbesiktning samt en tillståndskontroll 

kommer att behöva genomföras.  

 

Karbonatiseringsprocessen och kloridangrepp har utvecklats ganska 

mycket och orsakat både sprickor och armeringskorrosion, därför 

kommer det ej att vara möjligt att endast utföra ytbehandling eller lägga 

på ett extra offerskikt. I fallet med Katarinabergets 

befolkningsskyddsrum kommer all skadad betong att behöva bilas bort 

och därmed gjuta om armeringen, samt att en noggrann rengöring av 

konstruktionerna kommer att behöva genomföras innan reparationen av 

skador. Detta med anledning av att säkerställa att goda resultat kan 

uppnås. Det är svårt att utse en reparationsmetod som skulle vara 

lämplig att använda då båda karbonatiseringsdjupet och kloridhalten i 

betongkonstruktioner är okända. Ibland krävs det ej bortbilning av all 

karbonatiserad betong i och med att det ej försämrar kontraktionens 

funktion om den ej har nått in till armering. För att då minska 

arbetskostnader och undvika oönskade resultat när man bortbila 

betongen kan ett karbonatiseringbromsande skikt läggas på. Men när det 

gäller kloridinträngning är det ej lika säkert att skydda konstruktionen 

med endast extra offerskikt, då kloridhalten utvecklas ständigt över tid 

och leder snabbare till korrosionsangrepp.  
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8.3 Styrkor och svagheter i arbetet  

Urvalet av källor samt respondenterna var en god styrka för arbetet, 

intervjuerna med experter inom området resulterade i en stark 

pålitlighet i faktamängden.  

 

Tidsbristen var en stor svaghet i arbetet som ledde till att frågeställningar 

har besvarat utifrån de förutsättningarna som arbetet utgick från. 

Resultaten samt undersökningar skulle kunna studeras mer djupgående, 

problemet var att studiebesöket på Katarinabergets 

befolkningsskyddsrum har ej kunnat genomföras på grund av 

arbetsmiljöskäl.  

 

En annan svaghet i arbetet var att den senaste betongbesiktningen 

genomfördes år 2011, vilket kan leda till alla betongskador i 

befolkningsskyddsrummet har ej fastställts i arbetet.  
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9. Avslutning 

I det avslutande kapitlet i arbetet presenteras förslag på hur detta arbete kan 

utvecklas och undersökas vidare.  

 

9.2 Förslag på fortsatta undersökningar 

Det här arbetet är ganska komplext och det finns flera detaljer och 

problem som skulle kunna undersökas vidare, vilka är följande:  

 

• Undersöka andra typer av betongsprickor förorsakad av kemiska 

angrepp och frostangrepp.  

 

• Undersöka andra skyddsrumsfunktioner exempelvis dörrar, 

skyddsfilter, utrymning, osv.  

 

• Undersöka skillnader mellan skyddsregler som gällde tidigare när 

man byggde befolkningsskyddsrum jämfört med dagens tekniska 

lösningar.  

 

• Undersöka problematiken i betongkonstruktioner som ligger i berg. 

  

• Undersöka hur underhållningsplan av likande skyddsrum ser ut.  
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B 1.1 

 

BILAGOR  

Bilaga 1 Intervju Dennis Lundgren   

 

1. Introduktion av dig och din position, (Bakgrund, utbildning, tidigare 

erfarenheter, uppgifter idag etc.) 

 

2. Hur kan pH-värdet höjas hos en karbonatiserad och sprucken 

betong? 

 

3. Hur kan karbonatiseringshastigheten minskas för att hindra 

betongens pH-värdet från att sänkas till farliga nivåer?  

 

4. Hur kan man åtgärda allvarliga problem i betong som orsakats av 

kloridinträngning? Alltså hur kan kloridsmittade 

betongkonstruktioner renoveras? 

 

5. Hur skulle du bedöma status på Katarinabergets skyddsrum utifrån 

Carl Bros rapport om betongskador?  

 



                   Källförteckning   
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B 1.2   

6. Tidigare på 50-talet när Katarinabergets skyddsrum byggdes fanns 

det inga krav för högsta kloridhalt men det fanns rekommendationer 

om max 1,5%. I CarlBros rapport rekommenderas max 0,15 - 0,30. Om 

nu kloridhalten i den betong som användes då skyddsrummet 

byggdes var 1,5% eller hur kan det påverka konstruktionens 

motståndskraft mot skador från tösalter och mekaniskt slitage?  

 

7. Kraven för vct eller cementtyper, som har en avgörande roll för 

betongens täthet, var inte fastställda ännu på 50-talet. Kan detta 

påskynda skador av kloridangrepp (tösalter) och kan det påskynda 

karbonatiseringsprocessen? 
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B 2.1 

 

Bilaga 2 Intervju Joni Lindholm  
 

1. Hur fungerar torrsprutning metoden? När kan den tillämpas?  

 

2. Vad är det skillnaden mellan sprutbetong och torrsprutnings metod?  

 

3. Vilka diffusionsfärger finns det? Vad har respektive färg för 

funktion?  

 

4. Vilken reparations metod är mest relevant att använda för att 

reparera skadade bjälklagskonstruktioner eller där det är svårt att 

bila bort betong?  

 

5. Vilken metod hade funkat för Katarinabergets skyddsrum?  
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                                                                                         Bilagor 

_______________________________________________________________ 

B 3.1 

 

Bilaga 3 Katarinabergets befolkningsrums ritningar  
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B 4.1 

 

 

Bilaga 4 Katarinabergets befolkningsskyddsrums betongskador  
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_______________________________________________________________ 

B 4.3   
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