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Abstract

Modellering av svällande betong

Modeling of expanding concrete

Björn Svensson

To maintain a stable power grid, it is important for electricity producers to meet
society's need for electricity. This need will vary depending on time of day and even
the season. Being able to accumulate energy when demand is low, and regain energy
when demand increases, is therefore important. Hydropower is one of the energy
sources that are easiest to regulate. Having a stable and secure hydropower is
therefore important for society.
In this thesis one problem that can occur in a hydroelectric plant has been studied,
namely alkali-silica reaction (ASR) in concrete. This reaction causes the concrete to
swell, due to a formation of gel when alkali and silicon react together.
A specific hydropower station has been studied in detail, namely Malgomaj
hydropower plant. This is a facility that is located in an area where, unlike the rest of
Sweden, there are stone materials that have a moderately rapid reaction with respect
to the ASR.
Problems for this hydroelectric power station have been observed because of swelling
of the concrete structure surrounding the turbine. To get an estimate prognosis of
how the hydropower plant will deform in the future, a finite element method-model
(FEM-model) has be created of the problem area. This model is calibrated against
measured data and will then form the basis for an appreciation of the hydropower
station's remaining lifetime. 
The results in this thesis show that the deformations are small but significant for the
hydropower station's opportunity to continue its energy production.
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SAMMANFATTNING 
För att bibehålla elnätet stabilt är det viktigt för elproducenterna att 
kunna möta samhällets behov av elkraft. Detta behov varierar beroende 
på tid på dygnet och även av årstid. Att kunna samla energi då behovet 
är lågt, för att sedan utvinna och distribuera energi då behovet ökar är 
därför viktigt. Vattenkraft är en av de energikällor som är enklast att 
reglera. Denna energi är dessutom relativt miljövänlig. Att ha en stabil 
och säker vattenkraft är därför viktigt för samhället.  

I detta examensarbete har vissa problem som kan uppstå i ett 
vattenkraftverkets studerats, närmare bestämt alkali-silikatreaktion i 
betong. Denna reaktion framträder genom att betongen sväller. Till 
följd av detta kan konstruktionen spricka. Detta beror på att en gel 
bildas när alkalier och kisel reagerar med varandra. Denna gel kan ta 
upp vatten och då svälla.  

En specifik vattenkraftstation har i detta examensarbete studerats 
närmare, nämligen Malgomaj kraftverk. Detta är en anläggning som 
ligger i ett område där, till skillnad från övriga Sverige, det finns 
bergarter som har en medelsnabb reaktion med avseende på alkali-
kiselreaktion. Att denna geografiska placering blir ett problem beror på 
att det stenmaterial som finns att tillgå i vattenkraftstationens närhet 
har använts som ballast i anläggningens betongkonstruktion. 

I den vattenkraftstation som studeras har problem iakttagits på grund 
av svällningar av betongkonstruktionen kring turbinen. För att få en 
uppskattning om hur vattenkraftstationens deformationer i framtiden 
kommer att utbildas har en modell av problemområdet byggts upp 
med hjälp av finita elementmetoden, en så kallad FEM-modell. Denna 
modell kalibreras mot mätdata och ska sedan ligga till grund för en 
uppskattning av vattenkraftstationens livslängd. 

Resultatet från undersökningen i detta examensarbete visar att 
deformationerna är små men betydande för vattenkraftstationens 
möjlighet till att fortsätta sin energiproduktion.  

 

 

 

Nyckelord: Alkali-kiselreaktion (AKR), alkali-silikatreaktion, alkali 
silica reaction (ASR), svällande betong, FEM-modellering, Malgomaj 
kraftverk  
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1 INLEDNING 
Att ha en säker och stabil vattenkraft är viktigt, detta för att kunna 
säkerställa en jämn och behovsanpassad energiproduktion. Andra 
energikällor så som till exempel vindkraft och vågkraft är svåra att 
reglera. Förutom att vara enkel att reglera är vattenkraft dessutom 
billig, vilket gör den till ett bra komplement till övrig energiproduktion. 
(Svensk energi 2013a). 

Till ett vattenkraftverk förs vattnet vanligtvis från en vattenreservoar 
till turbinen via ett rör som ofta är gjort av/förstärkt med betong. I 
vattenkraftstationen Malgomaj kraftverk (vidare i examensarbetet 
refererat till som vattenkraftstationen) har problem med att manövrera 
pådragsringen förekommit åtminstone sedan slutet av 1990-talet, 
(Skans 2012a).  

Till pådragsringen är ledskenorna kopplade, se Figur 1.1. 
Pådragsringens syfte är att styra ledskenorna så att en optimal 
vattenföring fås i vattenkraftverket, och även kunna stoppa 
vattenföringen helt. Om denna reglering inte kan ske riskerar turbinen 
bland annat att gå till rusning. 

Det bakomliggande problemet i vattenkraftstationen tros vara 
betongens expansion på grund av en alkali-kiselreaktion (eng. Alkali 
silica reaction, vidare i examensarbetet refererat till som ASR) i 
betongen.  

Figur 1.1, Ledskenornas koppling till pådragsringen (Hadzic och Luszcynski 
2012) 
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Examensarbetets syfte är att analysera förväntade framtida svällningar 
och deformationer som kan förväntas i en vattenkraftstation utsatt för 
ASR.  

Målet med examensarbetet är att skapa en modell med hjälp av finita 
elementmetoden (FEM) av en del av en specifik vattenkraftstation som 
kan konfirmera eller dementera teorin om att ASR förekommer i 
betongen. 

1.1 Ordlista 

Absolutavstånd Det kortaste avståndet mellan en mätpunkts 
utgångsposition och dess deformerade 
position. 

AS-gel Alkali-kiselgel eller alkali-silikatgel. 

ASR Alkali-kiselreaktion eller alkali-silikatreaktion. 

Ballast Det stenmaterial som används vid beredning 
av betong. 

Betongmix Blandning av cement, ballast, tillsatsmedel och 
vatten. 

Bygghandling En handling, ofta i form av ritning, som talar 
om hur något ska byggas. 

Cement Bindemedel som används vid framställning av 
betong. 

Dilatationsfog En fog som delar upp en konstruktion i olika 
delar så att för varje dels längd-/volymändring 
medges. 

Extrudera Dra ut (från en yta). 

Fallhöjd Vertikal höjdskillnad mellan vattennivå 
uppströms och nedströms ett vattenkraftverk. 

Gå till rusning Okontrollerat högt varvtal hos turbinen i 
vattenkraftverk. 

Ledkransring Styr ledskenorna för att reglera vattenföringen, 
se även pådragsring. 
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Mesh Den nätstruktur som uppstår vid 
elementindelning inför beräkningar med finita 
elementmetoden. 

Modelldata Data som hämtas ur modell. 

Mätdata Data, här i form av avstånd mellan punkter, 
som fysiskt mätts upp i vattenkraftverket. 

Nod Knut, av latins nodus. Noderna som refereras 
till i detta examensarbete är knutpunkter 
mellan element i FEM-modellen. 

Nollställ Skillnaden i avstånd mellan mätpunkterna som 
fåtts med stavmikrometer och i modellen dras 
bort. 

Pådragsring Styr ledskenorna för att reglerar 
vattenföringen. 

Relationshandling En handling, ofta i form av ritning, som 
upprättas då byggandet är färdigställt. Denna 
handling ska redovisa hur det faktiska 
utförandet gick till. 

Utskov Avstängningsbar anordning i en damm för 
reglering av avtappning. 

Vattenväg Den väg vattnet leds genom ett 
vattenkraftverk. 
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2 BAKGRUND 

2.1 Orientering – Vattenkraft 

Nedan ges en kort beskrivning av vattenkraftstationer i allmänhet och 
vattenkraft i Sverige för att orientera läsaren i ämnet.  

2.1.1 Kortfattad beskrivning av en vattenkraftstation 

Det man i dagligt tal kallar en vattenkraftstation kan sägas bestå av ett 
vattenmagasin, en damm med ett tillhörande utskov och en 
kraftstation. 

Från vattenmagasinet till turbinen går en tilloppstub där vattnet leds fram. 
När vattnet har passerat turbinen och ska vidare ut i det fria leds vattnet 
genom ett sugrör. Se Figur 2.1. 

 

Figur 2.1, Princip för ett vattenkraftverks uppbyggnad 

För att kunna producera energi i ett vattenkraftverk låter man vatten 
rinna/falla på någon typ av turbin som är kopplad till en generator. 
Hur mycket el som kan produceras beror på vilken fallhöjd den 
aktuella vattenkraftstationen har och vilken mängd vatten som passerar 
turbinen. 

2.1.2 Vattenkraft i Sverige 

Vattenkraft är den viktigaste producenten av förnybar energi i Sverige. 
Vattenkraft är lätt att reglera, billig och driftsäker. Att kunna reglera 
produktionen av energi är viktigt för att få ett stabilt elnätsystem. I takt 
med att vindkraften byggs ut blir vattenkraftens reglerförmåga än 
viktigare. Detta beror på att vindkraftens energiproduktion kan svänga 
snabbt då vindförhållanden förändras. (Svensk energi 2013a).  

Vatten som regnar ned och som kommer från snösmältningen på våren 
samlas upp i vattenmagasin. Detta vatten kan sedan användas för 
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elproduktion då behovet av el är som störst, det vill säga under 
vinterhalvåret. (Svensk energi 2013a). 

I Sverige finns idag cirka 2000 vattenkraftverk, se Figur 2.2. Svensk 
energi definierar ett större kraftverk som att det har en effekt på 10 
megawatt eller mer. Drygt 200 av de svenska vattenkraftverken är med 
den definitionen större. (Svensk energi 2013b). 

Normalt producerar vattenkraft cirka 65 TWh/år, vilket är nästan 45 % 
av den totala svenska elproduktionen, (Svensk energi 2013a). Cirka  
80 % av den svenska vattenkraften produceras i Norrland, se Figur 2.2. 
Total installerad effekt i Sverige är idag cirka 16200 MW. (Svensk energi 
2013c). 

Figur 2.2, Vattenkraftverkens geografiska placering i Sverige. Kartan visar 
vattenkraftverk med en installerad effekt över 20 MW (Svensk energi 2013b) 
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I Sverige finns idag cirka 10 000 dammar, (Krisinformation 2013). Av 
dessa är ungefär 20 %, det vill säga cirka 2000, betongdammar. Den 
vanligaste typen av betongdamm är gravitationsdamm. (Hautakoski et 
al. 2013). Denna dammkonstruktion är en massiv betongkonstruktion, 
där jordens tyngdacceleration används för att stabilisera dammen. 

2.2 Alkali-kiselreaktion – ASR 

Under arbetet med detta examensarbete har undertecknad märkt att det 
inte finns någon enhetlighet i vad man kallar en reaktion mellan 
alkalier och kisel på svenska. De vanligaste namnen är alkali-kiselreaktion 
och alkali-silikatreaktion. På engelska är man mer konsekvent och kallar 
det alkali-silica reaction. För att undvika förvirring kommer det vidare i 
examensarbetet hänvisa till denna reaktion som ASR. 

2.2.1 Reaktionen 

ASR är en kemisk reaktion mellan alkalier och kisel. För att ASR ska 
uppträda behöver tre ingredienser finnas tillgängliga. Dessa är alkalier 
(Na+, K+), reaktivt kisel (ofta i form av kiseldioxid (SiO2)) samt vatten, 
se Figur 2.3. Om någon av dessa tre ingredienser tas bort omöjliggörs 
reaktionen, och problemet med svällande betong elimineras. (Skjefstad 
2012).  

Enligt Lagerblad och Trägårdh (1992) samt Esping (2010) behöver 
troligen även kalciumhydroxid vara närvarande för att reaktionen ska 
gå så långt att skador i konstruktionen uppträder. Alkalierna återfinns i 
cementen och kisel återfinns i vissa bergarter (som används som ballast 
i betong). Det är på grund av att kisel från ballasten i betongmixen löses 

Figur 2.3, Ingredienser som måste finnas tillgängligt för att ASR ska möjliggöras 
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upp av de starkt basiska alkalierna i cementen som ASR kan ske. Med 
stigande pH ökar lösligheten. (Lagerblad och Trägårdh 1992).  

Enligt Lagerblad (2010) ser den kemiska reaktionen som löser upp 
kiseln och bildar AS-gelen ut på följande sätt 

                                              
[     ]  [   ( )  ]  [  ( )      ] 

För att kiseln i ballasten ska kunna lösas upp behöver sprickor finnas i 
den kiselhaltiga ballasten. Krossat berg har oftast fler mikrosprickor än 
naturballast. Dessa två typer av ballast har också olika kemiska 
egenskaper. Naturballast har i Sverige ofta legat i kontakt med vatten 
sedan istiden. Detta har medfört att vissa mineral har omvandlats, 
brutits ned och med tiden kommit i jämvikt med vatten. (Lagerblad 
2010). 

I Sverige används idag främst naturballast. Krossberg har dock under 
många år använts, i framtiden kommer man troligen att övergå till att 
använda det allt mer. (Lagerblad 2010). Att man övergår till att använda 
krossberg istället för naturballast beror på att naturballasten inte finns i 
obegränsade mängder. De täkter som finns kvar med naturgrus vill 
man dessutom bevara av miljöskäl. (Lagerblad 2005). 

2.2.2 Resultatet av reaktionen 

Resultatet av ASR är att en typ av gel bildas i betongen. Denna gel kan 
absorbera vatten, och då öka sin volym.  

Den kemiska reaktionen för svällningen av AS-gelen ser, enligt 
Lagerblad 2010, ut på följande sätt 

                                                  
[  ( )      ]  [   ]  [  ( )          ] 

Volymökningen skapar i sin tur ett tryck i betongen som, om den är 
tillräckligt stor, spräcker konstruktionen, se Figur 2.4. Allmänt gäller att 
ju finkornigare kiseloxiden är desto mer lättlöslig (och reaktiv) är den i 
betongen. (Lagerblad och Trägårdh 1992). Rektionens hastighet är även 
den beroende av kornstorleken på det material som innehåller 
kiseloxid. Ju mindre kornen är, desto större specifik yta har de som kan 
exponeras för alkalier. Reaktionen går då snabbare. (Hautakoski et al. 
2013). Storleken på det tryck som skapas är, i teorin, svårt att bestämma 
på grund av att det beror på många variabler, till exempel temperatur, 
fuktinnehåll, etc. (Lagerblad och Trägårdh 1992).  
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Tester visar att betongens utvidgning ökar med ökande mängd reaktiva 
ämnen. En maximal utvidgning finns dock, varvid ökade mängder 
reaktiva ämnen inte ökar expansionen av betongen. (Winter 2013).  

Reaktionens fortgång är också starkt beroende av fuktigheten i 
konstruktionen. En tumregel säger att den relativa fuktigheten bör vara 
minst 80 % för att reaktionen ska starta, (Hautakoski et al. 2013).  
AS-gelen som bildas tar, som tidigare nämnts, upp vatten för att svälla. 
Vattnet är också viktigt i reaktionen som transportör av alkalier till den 
reaktiva ballasten. Det finns också observationer som visar att betong 
som utsätts för cykler av uppfuktning och uttorkning påvisar ASR-
skador i större utsträckning än den betong som är konstant fuktig. 
(Skjefstad 2012) och (Esping 2010). 

2.2.3 Identifiering av ASR 

ASR har ett karakteristiskt sprickmönster. De flesta konstruktioner 
uppvisar sprickor i ett nätverksmönster (eng. map-cracking) som är 
svagt brunfärgade, se Figur 2.5. (Lagerblad och Trägårdh 1992). Detta 
sprickmönster är dock likt det som uppstår vid plastisk krympning. 
Provning av betongen, med till exempel plan- eller tunnslip, bör göras 
vid ett godkänt laboratorium för att konstatera ASR. (Skjefstad 2012). 

  

Figur 2.4, Betongkonstruktion som spruckigt på grund av ASR (U.S. 
Department of Transportation 2013a) 
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2.3 Utbredningen av ASR i Sverige 

Kvarts är ett mineral bestående av kiseloxid. Detta mineral är, 
olyckligtvis, ett av jordens vanligaste. Även i Sverige är kvarts ett 
vanligt förekommande mineral, se Figur 2.6. I Sverige är det därför 
ganska vanligt med ASR-påverkan på konstruktioner. Dock tycks 
problemen med ASR vara till största del estetiska. (Lagerblad och 
Trägårdh 1992).  

Figur 2.6, Förekomst av kvarts i Sverige (Sveriges lantbruksuniversitet 2013) 

Figur 2.5, Karakteristiskt sprickmönster för ASR (U.S. 
Department of Transportation 2013b) 
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En av anledningarna till att Sverige, i motsats till exempelvis Danmark 
och i viss del Norge, inte är speciellt hårt drabbat av allvarlig ASR är att 
det i Sverige till största del finns långsamt-reaktiv ballast. Dock finns 
undantag i begränsade områden. För det specifika fall som studeras i 
detta examensarbete, i ett område längs fjällkedjan mot inlandsbanan, 
finns medelsnabb-reaktiv ballast. (Trägårdh 2012). 

En annan faktor som begränsar ASR i Sverige är att det länge funnits 
cementtyper med låg till moderat alkalihalt. Vattenkraftanläggningar 
har i Sverige länge byggts med ett cement som heter Limhamns LH 
cement, vilket har just en låg alkalihalt. (Trägårdh 2012).  

På 1950-talet gav Vattenfallsstyrelsen, nuvarande Vattenfall, ut 
riktlinjer som sade att lågalkaliskt cement ska användas vid anläggning 
av dammkonstruktioner. Dessa riktlinjer skrevs främst för att man ville 
minska värmeutvecklingen i betongen vid härdning, och på så vis 
minska risken för sprickor. (Hautakoski et al. 2013). Den kemiska 
processen vid härdning av betong utvecklar nämligen värme. Denna 
värmeutveckling kan anses direkt proportionellt till mängden alkalier i 
cementen i betongen, (Burström 2008). 

I vissa fall har man även blandat in puzzolana material i betongen, 
(Trägårdh 2012). Puzzolan är ett finkornigt tillsatsmedel för cement, 
innehållande kiseloxid i reaktiv form, (Nationalencyklopedin 2013b). En 
positiv effekt av detta är att betongen stärks av en så kallad puzzolan 
reaktion, (Lagerblad 2010). Den puzzolana reaktionen sker på grund av 
att det i ung betong finns tillgång till mycket kalcium. AS-gelen 
grupperar sig i tunna skikt runt det material som är puzzolant och 
konverterar då snabbt till kalciumsilikathydrat. (Winter 2013). 

Vid en allt för snabb härdning riskerar, som nämnts tidigare, betongen 
att spricka, (Burström 2008). Detta påverkar främst armeringens 
beständighet. Korrosion kan lättare uppstå i en sprucken konstruktion, 
då betongen inte längre omsluter och skyddar armeringen. 
Hållfastheten i konstruktionen försämras även av att betongen spricker. 
En positiv effekt som kom på köpet när man blandar in puzzolana 
material är att alkalihalten i betongen minskar, vilket i sin tur saktar 
ned ASR. 

Många dammkonstruktioner är idag gamla, mycket byggdes på 1950-
1970-talen. Idag diskuteras det om det fortfarande är möjligt att 
utveckal ASR i dammar efter så lång tid, trots att betongen innehåller 
reaktiv ballast. Vissa hävdar att risken för ASR inte är helt eliminerad 
trots att lågalkaliskt cement är använt. Reaktionen anses vara väldigt 
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Figur 2.7, Geografisk placering av den aktuella vattenkraftstationen (Google 2013) 

långsam, men problem tros kunna uppkomma efter lång tid (>50år). 
Normal livslängd för en svensk betongdamm är idag 70 år. (Hautakoski 
et al. 2013). 

2.4 Vilka problem kan uppstå på grund av svällande 

betong i en vattenkraftstation? 

ASR i betong kan ha förödande konsekvenser för konstruktionens 
livstid. När betongen, på grund av ASR, spräcks blir armeringen 
exponerad mot omgivningen. Om miljön runt konstruktionen är sådan 
att korrosion kan ske, kommer denna reaktion att accelerera då mer stål 
är blottlagt. 

Problem i vattenkraftstationen som studeras i detta examensarbete är 
primärt inte bärigheten i konstruktionen, utan har uppkommit kring 
turbinen. De framträder så att det under en längre tid har konstateras 
en formförändring av ledkransringen. Denna formändring gör att det 
blir svårt att manöverera pådragsringen och där med reglera 
vattenföringen samt stänga pådraget. Om man inte kan stänga pådraget 
riskerar maskinen att gå till rusning med stora skador som följd. (Skans 
2012a). 

Full rusning har inträffat för cirka 30 år sedan i två svenska turbiner. 
Vid den ena incidenten ledde det till att turbinen fick en krökt axel. De 
maskiner, vari rusningen inträffade, är av samma konstruktion som den 
aktuella maskinen. (Skans 2012a). 

2.5 Den aktuella vattenkraftstationen 

Den vattenkraftstation som i detta examensarbete studeras heter, som 
tidigare nämnts, Malgomaj kraftverk. Anläggningen är belägen cirka 7 
km nordväst om Vilhelmina i Ångermanälven, (Skans 2011a), se Figur 
2.7. 



Kap. 2 Bakgrund 

13 
 

Figur 2.8 visar en vy från en 3D-modell av vattenkraftstationen för att 
ge läsaren en orienterande bild av hur den specifika 
vattenkraftstationen är uppbyggd. I denna modell är varken bergkontur 
eller turbin med.  

Problemen har initialt uppstått kring ledkransringen, se Figur 2.9. 
Under 2013 har även skador på generatorn upptäckts på grund av 
deformationerna i betongen. Den del av vattenkraftverket som 
behandlas i detta examensarbete har därför valts att begränsas till ett 
område som är markerat med en röd rektangel i plansektionen i Figur 
2.10. 

Figur 2.8, 3D-vy av vattenkraftstationen 

Figur 2.9, Område där de största problemen uppstått, plansektion 
1-1102 
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Malgomaj kraftverk byggdes 1982 och har varit i drift sedan 1983. 
Anläggningens fallhöjd regleras av Malgomajsjöns regleringsdamm. 
(Statkraft 2013). I Tabell 2.1 återfinns vattenkraftstationens specifika 
data. 

Tabell 2.1, Malgomaj kraftstation, specifik data 

Byggår 1982 

Togs i drift 1983 

Fallhöjd 4,5-9 meter 

Installerad effekt 10 MW 

Normal årsproduktion 40 GWh 

 

Turbinen som finns i vattenkraftstationen är av typen kaplan, närmare 
bestämt en rörturbin eller bulbturbin, se Figur 2.11. Turbinen ligger 
alltså i vattenvägen. 

 

Figur 2.11, Princip för en bulbturbins placering, plansektion (Chongqing 
hydropower equipment Co., Ltd. 2013)  

Figur 2.10, Områdesbegränsning för FEM-modell, plansektion 1-1125 
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I Kalinowski (2011) kan man läsa resultaten från testerna som gjorts på 
de två betongborrkärnorna som tagits ur vattenkraftstationens 
konstruktion. I rapporten konstateras att konstruktionen troligen är 
utsatt för ASR, då mikrosprickfrekvensen är hög och sprickorna är 
fyllda med AS-gel i de två betongborrkärnor som studerats. Vidare 
läses i rapporten att ballasten i konstruktionen till huvudsak består av 
gråvacka och gnejs. Hållfastheten för betongen uppmättes till 64,6 – 82,8 
MPa i proverna. 

Gråvacka består bland annat av fragment av kvarts, 
(Nationalencyklopedin 2013a). Denna bergart är en av de få 
snabbreaktiva bergarterna som finns i Sverige, (Hautakoski et al. 2013). 
Vid gjutning av vattenkraftstationen har cement av typen Slite 
standardcement använts, vilket är ett högalkaliskt cement, (Kalinowski 
2011). Denna kombination av snabbreaktiv ballast och ett högalkalisk 
cement är mycket ogynnsam för konstruktionen, och påverkar i allra 
högsta grad anläggningens livslängd. 

2.6 Avgränsning 
För att detta examensarbete ska vara genomförbart i den tidsrymd som 
finns till förfogande har vissa avgränsningar gjorts. Den mest 
uppenbara avgränsningen är att endast en del av vattenkraftstationen 
har byggts upp i FEM-modellen.  

2.6.1 3-dimensionellt problem – 2-dimensionell utvärdering 

Vid utvärdering av deformationerna ses problemet som ett 
tvådimensionellt problem. Deformationen i vattenvägens längdsled (z-
led) har bortsets ifrån. Detta antas kunna göras eftersom det finns 
begränsningar för rörelse i z-led, då betongkonstruktionen fortsätter i 
denna ledd. 

2.6.2 Geometri 

Vid skapandet av modellen har underlaget i form av ritningshandlingar 
varit begränsat, se längre fram i examensarbetet ”3.3.1 Underlag för 
modellering”. Formen på modellen har därför avgränsats till att bestå 
av enkla geometrier. Detta har också gjorts för att förenkla 
beräkningarna, se längre fram i examensarbetet ”3.3.2 Förenklingar av 
modellen”.  

2.6.3 Randvillkor 

Randvillkoren har kraftigt förenklats. I berget, som 
turbininneslutningen ligger i, finns troligt vis en viss eftergivlighet. 
Denna deformationsmöjlighet har i detta examensarbete bortsetts ifrån. 
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Vid dilatationsfogen har inga begränsningar i nodernas 
förskjutningsmöjligheter gjorts. Detta är en grov förenkling. Det samma 
gäller överytan och ytorna där kraftstationen fortsätter i längdsled (z-
led). Över modellen finns ett kraftstationshus som troligtvis begränsar 
svällningarna i betongen med sin egentyngd. En utompåliggande last 
skulle kunna tänkas representera denna byggnad.  

Att laborera med rörelsemöjlighet i dessa ytor är för tidskrävande och 
därför inte rimligt att hinna med under den tid som ligger till 
förfogande för detta examensarbete. 
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3 METOD 
För att lösa den aktuella uppgiften byggs en modell av 
vattenkraftstationen upp i Scanscot Technologys FEM-program Brigade 
plus 5.1. För att simulera svällningen i betongen läggs en temperaturlast 
över hela konstruktionen. Denna last får vidare kalibreras för att 
efterlikna de mätningar av rörelse som finns för vattenkraftstationen. 

3.1 Finita elementmetoden – FEM 
Nedan följer en enklare orientering kring begreppet FEM. För den 
intresserade läsaren finns mycket litteratur att tillgå i ämnet, Ottosen 
och Petersson (1992) är bara ett av många exempel. 

För att kunna utföra numeriska beräkningar på konstruktionselement 
används ofta finita elementmetoden, FEM. FEM är en numerisk 
approximativ beräkningsmetod, där man delat upp problemet i mindre 
element. Fler (således också mindre) element ger en lösning som 
närmar sig den exakta lösningen.  

Det som begränsar beräkningarna är beräkningskapaciteten hos de 
datorer man använder. Beräkningstiden ökar exponentiellt med ökat 
antal frihetsgrader vilket in sin tur till största del beror av elementtyp 
och elementens storlek. Om personen som utför FEM-analysen saknar 
djupare förståelsen för den teorin som ligger bakom denna 
beräkningsmodell, kan felaktigheter lätt smyga sig in i resultatet. 
(Paavola 2011). Det gäller därför att vara vaksam samt kritiskt granska 
och analysera de resultat som kommer ur dessa typer av beräkningar. 

3.1.1 Frihetsgrader 
Varje element är uppbyggda av noder. Till dessa noder tillskrivs ett 
visst antal frihetsgrader, hur många och vilka dessa är beror på typ av 
element. Frihetsgraderna beskriver hur noden kan röra sig. De 
rörelsemöjligheter som finns är rotation samt translation i tre 
riktningar, x, y och z. 

3.1.2 Olika elementtyper 
När man väljer vilken typ av element man ska använda vid 
modelleringen bör man känna till de olika för och nackdelar som finns 
hos de olika elementen. Det generellt mest beräkningsvärda typen är 
solida element. Varje nod kan här förskjutas längs alla tre axlar, tre 
frihetsgrader är kopplade till varje nod. (Paavola 2011). 

Fördelaktigt är att hålla sig till element som är kuber med sex sidor. 
Vidare kan man välja att använda sig av linjära eller kvadratiska 
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element. Det linjära elementet är ett så kallat 8-nodselement, det vill 
säga har 8 noder som beräknas, se Figur 3.1. Det kvadratiska elementet 
är ett så kallar 20-nodselement, och har således 20 noder som beräknas, 
se Figur 3.1. (Paavola 2011).  

  

 Figur 3.1, 8-nodselement (t.v.) respektive 20-nodselement 

Att välja kvadratiska element ger en mer korrekt bild av 
deformationerna i modellen. Men i de fall då man använder en tätare 
mesh kan det vara onödigt att ”tynga ner” modellen med kvadratiska 
element. När man väljer vilken typ av element man ska använda i sin 
modell bör man ha i åtanke att beräkningstiden blir längre ju fler noder 
som ska beräknas.  

3.2 Svällning simulerad med temperaturlast 
Allmänt gäller att material som utsätts för en temperaturökning eller 
temperaturminskning över en tid får en volymökning respektive 
volymminskning. Denna deformation kan beräknas enligt Formel 3.1. 
(Burström 2008). 

             (3.1) 
där                  [ ] 
                     [ ]
                        [ ]
                                 [   ] 

Längdutvidgningskoefficientens motsvarighet i volym kan 
approximativt skrivas som   . Längdutvidgningskoefficienten varierar 
normalt med aktuell temperatur, just för betong kan den vanligtvis 
ansättas till              [  ]. (Burström 2008). I modellen för detta 
examensarbete kommer längdutvidgningskoefficienten att sättas till 

         [  ]. 
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Eftersom reaktionshastigheten hos ASR, och volymändringen i 
allmänhet, är beroende av temperatur kommer även den omgivande 
temperaturen att påverka vattenkraftstationens volymändringar. Den 
temperaturlast som belastar modellen, och motsvarar de 
svällningar/krympningar som registrerats i mätdata, kommer vara en 
summa av utanpåliggande temperaturlast och ASRens motsvarighet i 
temperaturlast. 

3.3 Modellering i Brigade 
För att kunna simulera den svällande betongen i vattenkraftverket har 
en modell byggts upp i Scanscot Technologys FEM-program Brigade plus 
5.1. Brigade är ett program med många funktioner, av vilka 
undertecknad endas har kommit i kontakt med ett fåtal. För att kunna 
utnyttja programmet till dess fulla kapacitet behövs mer erfarenhet, 
programmet har en relativt hög användartröskel. På grund av tidsbrist i 
detta examensarbete har en del genvägar i modelleringen tagits för att 
komma fram till ett resultat. Vidare i examensarbetet kommer det inte 
att gås in på alla olika metoder och tekniker som finns för modellering i 
Brigade, utan endast beskriva hur den aktuella modellen har byggts 
upp. 

3.3.1 Underlag för modellering 

2D-handlingar 
Modellen har byggts upp utifrån de handlingar som finns att tillgå från 
byggtiden. Det är oklart om dessa är bygghandlingar eller 
relationshandlingar. Det senare är att föredra vid modellering, då dessa 
ger en mer korrekt bild av hur exempelvis berget föll ut vid sprängning 
vid grundläggningen av vattenkraftstationen. Vidare finns endast ett 
fåtal sektionsritningar i den del av vattenkraftstationen som modelleras. 
Detta har gjort att en hel del approximationer har behövt göras 
angående modellens yttergeometri (ytan mot det omslutande berget). 

De handlingar som ligger till grund för modellens uppbyggnad är 
listade i Tabell 3.1 och finns att syna i Bilaga 4. De handlingar som är 
mest frekvent använda är 1-1101 (längdsektion), 1-1102 (plansektion) 
och 1-1103 samt 1-1106 (tvärsektioner). 
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Tabell 3.1, Ritningar som använts vid framtagande av FEM-modell 

Ritningsnummer Typ 

1-1101 Längdsektion 

1-1102 Plansektion 

1-1103 Tvärsektion 

1-1104 Plansektion 

1-1106 Tvärsektion 

1-1122 Tvärsektion 

1-1125 Plansektion 

1-1368 Tvärsektion 

1-1401 Längdsektion 

1-1402 Plansektion 

1-1403 Tvärsektion 

1-1406 Tvärsektion 

1-1519 Detalj 

1-1521 Detalj 

1-1522 Detalj 

1-1523 Detalj 

1-1529 Detalj 

1-1552 Detalj 

1-1554 Tvärsektion 

3D-modell 
En 3D-modell, se Figur 3.2, skapad utgående från de gamla  
2D-handlingarna fanns att tillgå under arbetets gång. Till en början var 
det tänkt att delar av 3D-modellen skulle användas i Brigade, men 
eftersom den saknade bergkonturer används den inte i denna studie. 
Undertecknad har inte besökt vattenkraftstationen. 3D-modellen har 
därför använts som ett orienterande verktyg för att skapa en överblick 
över vattenkraftstationen. Vissa data angående vattenvägens 
dimensioner har hämtats ur 3D-modellen.  

Figur 3.2, En vy över den 3D-modell som fanns att tillgå 
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Materialdata 
Någon dokumentation från byggtiden om betongens kvalitet har 
undertecknad inte funnit under arbetet med detta examensarbete. CBI 
Betonginstitutet har genomfört provtagning på betongen i 
vattenkraftstationen. Då undersöktes, som tidigare nämnts, bland annat 
hållfasthet i betongen i dagsläget. Eftersom betong härdar över tid är 
det svår att, med utgångspunkt från den nuvarande hållfasthetsvärden, 
dra någon slutsats om anläggningens betongkvalitet.  

3.3.2 Förenklingar av modellen 

Geometri 
Till en början gjordes de olika tvärsektionerna längs modellen väldigt 
exakt. Modellens yttre geometri har många hack i ytan och olika 
lutningar på sina sidor etc., se Figur 3.3. När denna modell beräknades i 
Brigade upptäcktes att den hade för komplicerad geometri för att vara 
praktiskt beräkningsbar. För att underlätta beräkningarna gjordes vissa 
förenklingar, vilket ledde till att modellen fick utseende enligt Figur 3.4.  

           

Figur 3.3, Modellens utseende i ett tidigt skede 

           

Figur 3.4, Modellens utseende i ett senare skede 
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När yttergeometrierna var fastslagna gick arbetet vidare med att skapa 
vattenvägen. Vattenvägen är både fyrkantig, cirkulär med varierande 
radie och fyrkantig med avfasade hörn. När vattenvägen skurits ut ur 
modellen fick den utseende enligt Figur 3.5. 

 

Figur 3.5, Modellens slutgiltiga utseende 

Totalt skapades sex sektioner, se Bilaga 3. Av dessa var två kända, de 
återfinns på ritning 1-1103 och 1-1106 i Bilaga 4. De övriga är skapade 
med hjälp av antaganden med utgångspunkt från de handlingar som 
finns tillgängliga. Sektionerna extruderades sedan till lämpliga 
tjocklekar för att återskapa vattenkraftstationens betongkonstruktion. 

Att bygga upp modellen genom att sektioner extruderas ur den först 
skapade delen har sina för och nackdelar. Den stora nackdelen ligger i 
om man vill ändra på någon sektion i mitten av modellen. Allt som 
extruderas från en yta blir beroende av den del som den extruderades 
från. I det aktuella fallet har det lett till att alla delar skapade efter den 
sektion som måste ändras går förlorade. För att sedan återskapa de 
förlorade delarna måste man extrudera dem igen. Arbetsinsatsen för 
detta är dock inte stor då de uppritade sektionerna går att spara som 
sketcher i Brigade-filen. 

Den stora fördelen med att skapa modellen utgående från en och 
samma del är att det inte skapas ytor mellan delarna som måste 
kopplas samman. Ytor kopplas samman i Brigade genom att noder 
kopplas samman vid varandra. En del är ”master” och en del är 
”slave”. De noder som finns på slave-delen får sina frihetsgrader 
begränsade av noderna på master-delen. I dessa kontaktytor kan, på 
grund av begränsningarna i frihetsgrader, orimligt höga lokala 
spänningar uppstå. 
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För modellering av det aktuella problemet spelar spänningarna förvisso 
ingen roll, det är deformationer som är intressanta. Undertecknad anser 
dock att det är onödigt att bygga in begränsningar i modellen om den 
någon gång i framtiden kan användas i ett annat syfte. 

I stationens maskinhall finns ett hål i betongbjälklaget, se Figur 3.6. 
Detta hålrum täcks av demonterbara betongplank som kan läsas på 
ritning 1-1103 som återfinns i Bilaga 4. För att förenkla modellen har 
denna inhomogenitet bortsetts ifrån. Dessa betongplank kan 
förmodligen deformeras i något högre grad än den övriga 
betongkonstruktionen, främst för att betongplanken har en mindre 
dimension. Denna skillnad anses dock försumbar. 

Figur 3.6, Hål i bjälklaget i maskinrummet, tvärsektion, nedströmsvy 

Randvillkor 
Ett randvillkor är, generellt, ett ingångskrav. I fysiken är ett randvillkor 
ett krav som beskriver en kropps rörelsebegränsning i kontaktytorna 
med omvärlden. Exempel på randvillkor är infästningar, upplag, etc. 

Runt modellen som skapats behöver man ansätta randvillkor för att 
över huvud taget kunna få något resultat. Om randvillkoren inte finns 
där och begränsar modellen kommer varken spänningar eller 
deformationer att uppstå då det inte finns några laster som jobbar mot 
varandra. Runtom modellen finns ytor med olika kontakt till 
omvärlden. Det rör sig om gjutfogar av olika slag, en bergkontur samt 
konstruktionselement som inte är med i modellen. 
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I modellen antas berget vara helt stumt, ingen eftergivlighet finns. Över 
bottenytan, se Figur 3.7, har alla tre frihetsgrader låsts. Över sidorna 
mot bergväggen, se Figur 3.8, på modellen har endas två frihetsgrader 
låsts, där betongen antas kunna glida i y-led (vertikalt). Hur bra dessa 
antaganden stämmer eller ej är mycket svårt att bedöma. Att komma åt 
bergytan och bedöma dess råhet är i praktiken omöjligt. Detta skulle 
annars vara ett sätt att vidimera dessa antaganden. 

 

Figur 3.7, Bottenyta i modellen 

 

Figur 3.8, Yta mot bergvägg i modellen 



Kap. 3 Metod 

25 
 

En dilatationsfog finns i modellen, se Figur 3.9. Denna fog hittas på 
ritning 1-1403, se Bilaga 4. Vid denna fog har inga frihetsgrader 
begränsats. Eventuellt borde en begränsning i eftergivlighet sättas på 
denna yta då konstruktionen fortsätter på andra sidan fogen. Denna del 
av konstruktionen ger ett visst mothåll som begränsar deformationen. 

      

Figur 3.9, Dilatationsfogens placering, 3D-modell samt tvärsektion, 
nedströmsvy 

Ett hålrum finns bredvid vattenvägen enligt ritning 1-1102, Bilaga 4, 
och visas här i Figur 3.10. Enligt handlingarna 1-1521, 1-1523 och 1-1529 
ska detta hålrum vara utfyllt, med vad kan inte utläsas i handlingarna. 
Efter konsultation med Johan Paavola och Gustav Skans, båda 
konsulter på Sweco, kom det fram att hålrumet troligtvis är fyllt med 
sprängsten. Hur väl denna utfyllningsmassa är packad är inte känt. Att 
anta att något arbete inte utförts på massan antas vara det mest troliga. 
Detta gör att expansionsmöjligheten för betongen begränsas något, men 
inte mycket. Denna begränsning antas därför vara försumbar, varvid 
frihetsgraderna lämnas helt fria i detta område. 

            

Figur 3.1, Hålrum bredvid vattenvägen, 3D-modell samt plansektion 
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Detsamma gäller ovanytan, se Figur 3.11. På denna yta vilar delar av 
själva kraftstationen. Rörelsefriheten för noderna i detta område borde 
då antas vara, om ens lite men ändock, begränsad. 

 

Figur 3.2, Överyta i modellen 

3.4 Kalibrering av modell 
Kalibrering av modellen har gjorts numeriskt. Detta sker genom att 
modellen belastas med olika temperaturlaster. Deformationerna som då 
har uppstått i modellen jämförs med den mätdata som finns. Mätningar 
har gjorts under ett drygt år. Efter en tid valde man att endast ett fåtal 
punkter skulle mätas, (Skans 2012b).  

Olyckligtvis saknas säkra utgångskoordinater till 7 av de totalt 26 
punkter som kontinuerligt används för mätningar. En relativ stor 
skillnad i avstånd mellan mätningarna med stavmikrometer och 
mätningen i modellen upptäcktes redan innan någon last lagts på 
modellen. För att minska felet i jämförelsen mellan mätningar med 
stavmikrometer och modelldata har avstånden mellan mätpunkterna 
nollställts innan beräkningarna startade.  

Vid kalibrering av modellen antas hela konstruktionen vara jämnfuktig 
och aldrig torka. Detta kan anses som ett rimligt antagande då 
konstruktionens vattenväg mestadels är vattenfylld då dess syfte är att 
leda vatten. Grundvattennivån ligger dessutom över konstruktionen. 

3.4.1 Genomförande 
FEM-modellen belastas, som sagt, med olika temperaturlaster för att 
skapa deformationer. Med hjälp av excel ska skillnaderna i mätdata och 
modelldata tas fram. Skillnaderna kommer troligtvis att variera mycket. 
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Ett medel- och medianvärde kommer därför att tas fram för att göra en 
generell bedömning av riktigheten i modellen. 

Den mätdata som finns består av avstånd mellan punkter. I Brigade 
kommer deformationer i x- och y-led för de olika mätpunkterna vid 
olika temperaturlaster att tas ut. De deformerade koordinaterna för 
respektive punk kommer sedan att räknas fram med hjälp av 
deformationerna som hämtas ur Brigade. Slutligen räknas nya avstånd 
fram mellan de deformerade koordinaterna. 

Beräkningsgång 
Nedan kommer en beskrivning av de beräkningssteg som gjorts ges. 

De koordinater som hittats i Rudolph (2011) räknades om för att 
placeras rätt i det koordinatsystem som undertecknad valt, det vill säga 
centrum av vattenvägen som origo för modellen. Koordinatsystemen 
har dessutom x-värden positiva i olika riktningar, varpå alla x-värden 
fick byta tecken. z-värdena sattes till 0 för att förenkla beräkningarna av 
modellen. 

Eftersom den mätdata som finns består av avstånd mellan punkter har 
modelldata konverterats från koordinater till avstånd. För att göra detta 
har Pythagoras sats använts. Differensen i x- respektive y-
koordinaterna beräknas. Dessa avstånd utgör de två katetrarna i en 
rätvinklig triangel. I formeln skrivs dessa avstånd som   respektive  . 
Avståndet mellan punkterna är då hypotenusan som beräknas enligt 
Formel 3.2.  

           √         (3.2) 

För definition av  ,   och  , se Figur 3.12.  

 

Figur 3.3, Definition av a, b och c i triangelmodellen 
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Som tidigare nämnts fanns inte koordinater till alla mätpunkter att 
tillgå. När avstånden mellan punkterna i modellen beräknades 
upptäcktes en skillnad i avstånd mot mätdata. Mätningen som gjorts 
med teodolit visar också på en skillnad i avstånd jämfört med 
mätningarna som gjorts med stavmikrometer. Med bakgrund av detta 
nollställdes avstånden mot varandra.  

Samtliga avståndsmätningar gjorda med stavmikrometer ställdes upp i 
en tabell och ordnades efter datum då mätningarna utförts. 
Motsvarande, fiktiva, modellavstånd ordnades i en likadan tabell. 
Dessa olika avstånd sammanfogades i en tredje tabell, där skillnaden 
dem emellan togs fram. Det visade sig då att vissa punkter i modellen 
var för långt ifrån varandra, medan andra var för nära varandra. Ett 
medelvärde för avståndsavvikelserna togs fram för att lättare kunna se 
hur modellen ska belastas för åstadkomma rätt deformation. 
Kalibrering av modellen har sedan skett för hand. Modellen belastades 
med olika temperaturlaster för att skapa en svällning eller krympning.  

Från modellen plockades de specifika punkternas deformationer ut vid 
olika temperaturlaster. Dessa kan läsas i sin helhet i det excel-
dokumentet MATDATA_MALGOMAJ. Utdrag ur detta dokument 
presenteras i ”4 OBSERVATIONER OCH RESULTAT” samt i Bilaga 1. 
De nya koordinaterna för modellpunkterna fås sedan genom att lägga 
till deformationerna till utgångskoordinaterna. Avstånden mellan 
punkterna beräknas sedan med Pythagoras sats enligt Formel 3.2.  

3.4.2 Osäkerhet i resultatet 
Framtagandet av den temperaturlast som i modellen motsvarar de 
uppmätta deformationerna sker numeriskt och för hand. Som tidigare 
nämnts används ett medel- och medianvärde av deformationerna för 
att kalibrera modellen. Hur noggrant man kan göra prognosen för 
framtida deformationer är svårt att bedöma. Som tidigare nämnts finns 
vissa osäkerheter i modellens geometri. De handlingar som funnits är 
gamla och troligtvis inte av typen relationshandling.  

Vid kalibrering av modellen har en lika stor temperaturlast belastat 
hela modellen. För att få ett bättre, noggrannare, resultat borde 
modellen delas upp i mindre delar som belastas med olika 
temperaturlaster. Att kalibrera modellen noggrannare än med ett 
globalt medelvärde var för tidskrävande för att hinnas med inom 
ramen för detta examensarbete. 
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3.5 Förväntade resultat 
Vid ett tidigt startmöte mellan undertecknad och representanter från 
Sweco samt Statkraft pratades det om att konstruktionen tycks svälla 
med cirka       per år. 

En överslagsberäkning av kvoten mellan de tidiga och sena mätvärdena 
ger en grov uppskattning av vattenkraftstationens svällning. Denna 
svällning är då drygt        per år. Detta är ett överslag för hela 
konstruktionen, och ska med modellens hjälp kontrolleras.  

Enligt observationer som gjorts ska vattenvägens form vid 
ledkransringen, som från början är cirkulär, bli oval med en längre y-
axel. Se Figur 3.13 för den förväntade formen efter deformation. Den 
ursprungliga formen på vattenvägen ses i Figur 3.14. 

        

    Figur 3.4, Förväntad formändring i överdriven skala, tvärsektion 0-0 
uppströmsvy 
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Störst rörelse förväntas i områdena kring punkt 4 – 6 samt 8 – 10, se 
Figur 3.14. 

        

Figur 3.5, Mätpunkternas placering, tvärsektion 0-0 
uppströmsvy 
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4 OBSERVATIONER OCH RESULTAT 
Detta kapitel behandlar de observationer som gjorts samt redovisar 
utdrag för de resultat som tagits fram. Fler tabeller finns presenterade i 
Bilaga 1. Samtliga beräkningar finns att läsa i sin helhet i excel-
dokumentet MATDATA_MALGOMAJ. 

4.1 Laster för att simulera svällningar 

Som tidigare nämnts används temperaturlaster för att simulera de 
svällningar som uppmätts i konstruktionen. Temperaturlasterna som 
belastar modellen ha valts så att de uppmätta svällningarna efterliknas i 
modellen. De temperaturer som belastar modellen i respektive tillfälle 
redovisas i Tabell 4.1. Deformationerna för respektive punkt som är 
associerad med temperaturlasterna som valdes finns presenterade i 
Bilaga 1. Summan av temperaturlasten som belastar modellen visas i 
Tabell 4.1. Samma temperaturlast har lagts över hela modellen. 

Tabell 4.1, Temperatur som belastar modellen 

Datum 
Temperaturlast i modell 

[oC] 
Summa av temperaturlast i 

modell [oC] 

2011-11-10 0 0,0 

2011-12-06 4 4,0 

2011-12-13 -10 -6,0 

2012-01-17 18 12,0 

2012-02-07 -6 6,0 

2012-03-15 -6 0,0 

2012-08-07 -3 -3,0 

2012-10-26 6 3,0 

2013-01-08 -2 1,0 

2013-02-27 6 7,0 

 

4.2 Mätpunkter 

Mätningarna som är gjorda kontinuerligt har gjorts med en 
stavmikrometer. Detta är ett mekaniskt mätverktyg. Denna mätmetod 
valdes troligtvis för att stavmikrometern är relativt enkel att handhava 
för den egna driftspersonalen. Risken för fel vid utförande av mätning 
finns, men kan minimeras då mätningarna utförs noggrant. Dock är det 
så att troliga fel i mätningarna har upptäckts vid analys av mätdata. 
Vad dessa fel beror på är dock osäkert. 
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Mätpunkterna som placerats ut är 42 till antalet. Dessa har placerats ut i 
ett koordinatsystem som har sitt origo i vattenvägens mitt, se Figur 4.1. 
Till ett antal av punkterna har koordinater hittats i Rudolph (2011). 
Dessa återges här i Tabell 4.2, modifierade så att origo ligger i 
vattenvägens mittpunkt.  

 

Figur 4.1, Modellens origo och mätpunkter, tvärsektion 0-0 
uppströmsvy 
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Tabell 4.2, Koordinater till mätpunkters placering 

NUMMER REF.P X [mm] Y [mm] Z [mm] 

1 1 264,78 3385,55 0,00 

2 2 -2290,02 2504,55 0,00 

3 3 -3294,52 807,55 0,00 

4 4 -3166,32 -1197,45 0,00 

5 5 -2604,12 -2176,45 0,00 

6 6 -1347,92 -3117,45 0,00 

7 7 -218,52 -3383,45 0,00 

8 8 1279,49 -3153,45 0,00 

9 9 2364,98 -2430,45 0,00 

10 10 3041,79 -1494,45 0,00 

11 11 2980,19 1599,55 0,00 

12 12 1789,08 2892,55 0,00 

21 13 164,20 5264,55 0,00 

22 14 -2103,50 4628,55 0,00 

23 15 -3828,70 2816,55 0,00 

24 16 -4634,40 881,55 0,00 

25 17 -5196,10 265,55 0,00 

26 18 -4583,40 -938,45 0,00 

27 19 -4663,50 -2725,45 0,00 

28 20 -3362,19 -4371,45 0,00 

29 21 -1565,00 -4458,45 0,00 

30 22 -220,01 -4402,45 0,00 

31 23 1328,90 -4458,45 0,00 

32 24 2363,70 -4467,45 0,00 

33 25 4089,20 -3453,45 0,00 

34 26 4184,09 -1215,45 0,00 

35 27 4234,79 1081,55 0,00 

36 28 3792,59 3137,55 0,00 

37 29 1987,20 4210,55 0,00 

38 30 -4014,70 4253,55 0,00 

42 31 -5357,19 4145,55 0,00 

43 32 -5909,49 4138,55 0,00 

44 33 -8001,40 4235,55 0,00 

53 34 -2449,60 4194,55 0,00 

54 35 -7996,50 3436,55 0,00 

NUMMER är den siffra mätpunkten har enligt ritning 1-1554 som 
återfinns i Bilaga 4. Se även Figur 3.14. 
REF.P är den siffra mätpunkten (referenspunkterna) har i Brigade, se 
Figur 4.1. 
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Övriga punkter har placerats ut med hjälp av de avstånd som är kända 
till en känd punkt samt antaganden om att mätpunkterna 45, 47, 48, 50, 
51 och 54 ligger på en rak vertikal linje samt att mätpunkterna 46 och 49 
ligget på en horisontell linje från mätpunkt 47 respektive 50, se Figur 
3.14. Koordinaterna för dessa punkter återges i Tabell 4.3. 

Tabell 4.3, Koordinater till mätpunkters placering 

NUMMER REF.P X Y Z 

45 36 -7996,50 1746,07 0,00 

46 37 -6302,55 245,18 0,00 

47 38 -7996,50 245,18 0,00 

48 39 -7996,50 -1244,79 0,00 

49 40 -6300,34 -2746,45 0,00 

50 41 -7996,50 -2746,45 0,00 

51 42 -7996,50 -4441,40 0,00 

 

Vilket datum den första mätningen är gjord framgår inte tydligt i de 
uppgifter med mätdata som hittats. Uppgifter om att det skedde 2011-
11-10 har hittats i Rudolph (2011).  

4.3 Differens mellan mät- och modelldata 

När deformationerna som mätts upp i vattenkraftstationen jämförs med 
modellens deformationer blir skillnaden mellan värdena i vissa fall lika 
stor (eller större) som deformationen självt. Vid samma temperaturlast 
visar sig skillnaden mellan mät- och modelldata i ett fall vara så stort 
som 8,98 mm, medan det i ett annat fall är 0,00 mm. Se Tabell 4.4.  

Tabell 4.4, Differens mellan mät- och modelldata 

DATUM 2012-02-07 

Mätpunkter AVSTÅND [mm] 

21 22 0,00 

26 27 8,89 

 

Detta har lett till att vissa mätpunkter har förkastats. Där mätdata 
avviker som mest, mer än 2 mm, har resultatet tagits bort. Det handlar 
maximalt om 4 av totalt 57 respektive 2 av totalt 20 mätningar per 
mätomgång. Se Figur 9.6 i Bilaga 1. 
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När dessa mätdata har förkastas stämmer kurvan för respektive 
avståndsmätning för modelldata och mätdata generellt mycket bättre 
överens, se skillnaden för mätning mellan punkterna 6 och 29 i Figur 
4.2 där samtliga mätpunkter är medtagna och Figur 4.3 där grovt 
felande mätpunkter är förkastade. 

 

Figur 4.2, Diagram för avståndsskillnaden mellan punkt 6 och 29 

 

Figur 4.3, Diagram för avståndsskillnaden mellan punkt 6 och 29 
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När de grovt felande punkterna har tagits bort kan det generella felet 
mellan mät- och modelldata sägas vara under 0,1 mm. Medelvärdet för 
avvikelsen mellan data är lågt, omkring 0,01 mm. Medianfelet är dock 
högre, cirka 0,1 mm. Största avvikelse är drygt 1,6 mm. Se Figur 9.5 i 
Bilaga 1. 

4.4 Mätdata över tid 

Den temperaturlast som krävs för att motsvara de tidiga mätvärdena 
svänger mycket kraftigt på kort tid, se Figur 4.4. Skillnaden i 
mätvärdena för mätningar gjorda 2011-12-06 och 2011-12-13 kan anses 
vara orimligt stor. På bara sju dagar uppstår deformationer som 
motsvarar en temperaturdifferens på 10 oC. Detta ger en viss otrygghet 
i tilliten på mätresultaten.  

 

Figur 4.4, Temperaturlast i modellen 

Om man bortser från de tidiga mätningarna, gjorda 2011-11-10 – 2012-
01-17, tycks svällningen i konstruktionen vid två tillfällen avta. Den ena 
gången till och med övergå till krympning. Detta sker i intervallen 
2012-02-07 – 2012-08-07 och 2012-10-26 – 2013-01-08. 

Sex mätningar av konstruktionen har gjorts kontinuerligt. Två av dessa 
mätningar avviker mer från modelldata än de andra, varav en avviker 
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kraftigt. Om man bortser från den numeriska skillnaden mellan mät- 
och modelldata kan man se att kurvorna även för de avvikande 
mätningarnas punkter följer varandra väl, då bortsett från de tidigaste 
mätningarna. Se Figur 4.5. 

 

Figur 4.5, Diagram för avståndsskillnaden mellan punkt 11 och 35 

Ytterligare 13 mätningar har gjorts kontinuerligt från och med 2012-01-
17. I Bilaga 2 visas jämförelser mellan mät- och modelldata för dessa 
avståndsmätningar i diagramform. Avståndet mellan de aktuella 
punkterna kan även läsas i tabellform i Bilaga 1. 

4.5 Prognos för framtida svällningar 
Årsmedelsvällningen för mätdata under hela mätperioden blev drygt 
      . Dock varierar mätvärdena mycket kraftigt till en början. Med 
bakgrund av detta togs även ett medelvärde fram för perioden 2012-01-
17 – 2013-02-27, då mätvärdena har stabiliserat sig något. 
Medelsvällningen för denna period blir då drygt       . Modellen fick 
en förväntad årssvällning på drygt       . 

En simulering av svällningen för ett år gjordes och några punkter 
valdes ut för att studerades närmare. Punkterna som valdes ses i Figur 
4.6 och 4.7, de tillhörande deformationerna ses i Tabell 4.5. Just dessa 
punkter valdes för att problem på grund av svällningen i betongen har 
uppstått alternativt kan komma att uppstå i dessa områden.  
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Figur 4.6, Studerade punkter i tvärsektion 0-0, uppströmsvy 

       

Figur 4.7, Studerade punkter 4000 mm uppströms från tvärsektion 0-0, 
uppströmsvy 
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Tabell 4.5, Förväntad deformation på ett år 

RÖRELSE I MODELL PÅ ETT ÅR [mm] 

REF.P X Y Z 

1 0,26 1,99 -0,81 

2 0,49 1,45 -0,63 

3 0,56 0,97 -0,52 

4 0,44 0,56 -0,55 

5 0,33 0,37 -0,59 

6 0,18 0,21 -0,60 

7 0,06 0,17 -0,60 

8 -0,10 0,24 -0,57 

9 -0,20 0,41 -0,50 

10 -0,26 0,60 -0,41 

11 -0,25 1,29 -0,39 

12 0,04 1,79 -0,66 

43 0,41 1,10 -0,36 

44 0,31 1,03 -0,20 

45 0,11 0,92 -0,02 

46 0,98 1,29 -0,51 

47 0,21 2,22 -0,78 

48 -0,08 1,43 -0,02 

49 -0,23 0,85 0,01 

50 0,29 0,89 -0,18 
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Definiton av riktningarna i x-, y- och z-led i modellen kan se Figur 4.8. 

 

Figur 4.8, Definition av x-, y- och z-led i modellen 
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5 ANALYS 
I detta kapitel kommer de observationer och resultat som presenterades 
i föregående kapitel att analyseras. 

I rapporten som avhandlar resultaten från de tester som utfördes på de 
två betongborrkärnor som tagits i vattenkraftverkets konstruktion 
konstateras en hög mikrosprickfrekvens och AS-gel i dessa sprickor. 
Detta antas gälla genomgående i konstruktionen. (Kalinowski 2011). 
Om så var fallet borde en jämn svällning ske över hela konstruktionen, 
förutsatt att den är jämnfuktig. Resultatet av simuleringen säger att 
detta troligtvis stämmer. 

5.1 Mätpunkter 

Ett försök till att hitta samband mellan svällningarna/krympningarna i 
avstånd mellan mätpunkterna och deras placering gjordes. Sambandet 
hög/låg placering undersöktes först. Här kunde det konstateras att de 
mätningar som avviker mer än 1 mm är jämnt fördelade över 
tvärsnittet. Nästa undersökning gjordes med hänsyn till hur nära 
vattenvägen mätpunkterna är placerade. Inte heller här kunde någon 
generell slutsats dras. 

En sista ansats gjordes för att undersöka om punkternas placering till 
höger eller vänster hade någon inverkan. Detta skulle möjligen kunna 
ha något att göra med det trapphus och det hålrum som finns till höger 
om vattenvägen, sett uppströms. Inte heller här kan några tydliga 
tendenser ses. Antagandet om en jämn volymändring över hela 
konstruktionen får anses vara en god approximation. 

Det är endast ett fåtal mätpunkter som avviker kraftigt, mer än 2 mm. 
Dessa är fyra till antalet och ligger alla med anknytning till mätpunkt 
27. Avvikelserna för dessa punkter varierar från knappt 4 till nästan 9 
mm, se Tabell 5.1. De kraftiga avvikelserna uppkommer plötsligt och 
först vid mätningen som utförts 2012-02-07.  
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Tabell 5.1, Grova avvikelser mellan mät- och modelldata 

Mätpunkter 4-27 5-27 26-27 27-49 

DATUM Avstånd 
[mm] 

Avstånd 
[mm] 

Avstånd 
[mm] 

Avstånd 
[mm] 

2012-02-07 7,26 -5,05 8,98 3,78 

2012-03-15 7,46     4,97 

2012-08-07   -4,87   3,89 

2012-10-26   -4,82   4,78 

2013-01-08   -4,93   3,90 

2013-02-27   -4,92   3,96 

 

Att mätpunkt 27 på något sätt skadats så att en kraftig förflyttning skett 
kan vara en möjlig förklaring till den plötsliga avvikelsen. 
Handhavandefel av mätutrustning är en annan möjlig felkälla. På 
grund av att det uppstår en så plötslig och stor avvikelse antas 
mätningarna vara felaktiga, och kan då bortses ifrån. 

Bortsett från de första tre mätningarna avtar medelsvällningen i 
konstruktionen vid två tillfällen, se Figur 5.1. Detta sker under vinter- 
och vårmånaderna. Om någon direkt koppling finns till att kallare 
vatten flödar genom vattenkraftstationen är svårt att utreda. Uppgifter 
om vattentemperatur börjar anges då svällningen avtar. Det finns alltså 
ingen vattentemperatur att referera till innan, någon slutsats kan därför 
inte dras.  

 

  

Figur 5.1, Temperaturlast i modellen 
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5.2 ASR-svällning – omgivande temperatur – 

autogen/kemisk krympning 

Temperatur är emellertid en faktor som påverkar ASRens 
svällningshastigheten, vilket gör att ett antagande om att 
vattentemperaturen spelar roll kan anses rimligt. Mätdata bör i 
framtiden kompletteras med uppgifter om vattentemperatur. 

För att uppnå svällningen/krympningen av modellen i de första 
intervallen måste temperaturlasten i modellen variera ganska kraftigt 
inom ett kort tidsintervall då mätningarna är utförda. Variationen 
redovisas nedan i Tabell 5.2 och sker inom loppet av cirka två månader. 
Varför mätdata svänger så pass kraftigt i början av mätningarna, se 
Figur 4.4, kan möjligtvis ha sin förklaring i handhavandefel av 
mätutrustningen. En annan tänkbar orsak kan vara att 
vattentemperaturen skiftar kraftigt i detta intervall. Enligt mätdata 
skulle vattenkraftstationen generellt krympa i de aktuella intervallen. 
Detta känns dock inte rimligt då temperaturlasten i modellen , som 
motsvarar den krympning som sker, på sju dagar sjunker med 10 oC. 

Tabell 5.2, Variation av temperaturlast i modell 

Datum Summa av temperaturlast  i modell 

2011-11-10 0,0 

2011-12-06 4,0 

2011-12-13 -6,0 

2012-01-17 12,0 

 

I modellen som används under detta examensarbete har ingen hänsyn 
tagits till betongens autogena eller kemiska krympning. Mätningarna 
som gjorts av konstruktionen är in situ-mätningar. Detta gör att man 
inte kan urskilja vilka deformationer som beror av autogen eller kemisk 
krympning och vilka som beror av ASR. Om den autogena/kemiska 
krympningen i betongen, som till viss del neutraliserar ASRen, avtar 
kommer svällningsförloppet troligtvis att accelerera. Huruvida den 
autogena/kemiska krympningen redan har avstannat, eller helt 
upphört, har inte undersökts i detta examensarbete. 
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5.3 Felkällor att beakta 

För att skapa den modell som använts under detta examensarbete har 
många antaganden gjorts. Som tidigare nämnts har inte koordinater till 
alla mätpunkter hittats. Differens mellan mät- och modelldata fanns 
därför i dessa punkter. Även mellan de punkter som 
utgångskoordinater hittades för, fanns en initialdifferens. Detta gör att 
ett litet fel kommer att följa med resultatet, även efter det att mätvärdet 
nollställts. Detta sker på grund av att resultatet av hur den framtida 
svällningen troligtvis kommer att fortgå presenteras i ‰ -form.  

Den största initialdifferensen är 12,70 mm. Den beräknade 
årsmedelsvällningen är 0,11 ‰. Detta ger ett maximalt fel per år på 
knappt 0,0014 mm. Detta lilla fel är försumbart, då felmarginalen i 
modellen antas vara större. 

Den största felkällan är dock osäkerheten i mäktigheten av betongen, 
eftersom det är i betongen som reaktionen sker. Ju mer betong som 
finns, desto större kommer svällningen i millimeter att bli. I början av 
arbetet med FEM-modellen hittades tvetydiga uppgifter om betongens 
mäktighet, framförallt under vattenvägen. 

Vissa handlingar visade att en skillnad på upp till 1 meter skulle finnas 
bland de olika tvärsnitten som skapades. Andra handlingar visade att 
nivån på det underliggande berget var praktiskt taget horisontell längs 
hela sträckan som behandlas i detta examensarbete. Se Figur 5.2 – 5.4. 

 

Figur 5.2, Höjdnivå på berget under vattenvägen, uppströmsvy 
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Figur 5.3, Höjdnivå på berget under vattenvägen, nedströmsvy 

 

Figur 5.4, Plan bergyta under vattenvägen, längdsektion 

En annan felkälla är att modelldata har analyserats i 2D. Det vill säga 
att ingen hänsyn har tagits till att väggen, varpå mätpunkterna sitter, 
deformeras ojämnt i z-led. z-led är i modellen definierat, som Figur 4.8 
visar, i vattenvägens längdriktning. Detta gör att avståndet som 
beräknas fram med hjälp av modelldata kan vara kortare eller längre än 
vad det i själva verket är. Skillnaden antas vara mycket lite men ändå 
att beakta då de uppmätta deformationerna är mycket små.  

Som tidigare nämnts är inte betongens kvalitet känd. I modellen har 
betongkvaliteten valts att sättas till C50/60. Detta tros inte ha någon 
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inverkan på resultatet. Betongens längdutvidgningskoefficient är den 
parameter som i detta fall är intressant. I modellen har den satts till 
         [  ]. 

5.4 Prognos för framtida svällningar 
Som tidigare nämnts valdes några punkter ut för att studeras närmare. 
Punkternas placering ses i Figur 4.6 och 4.7. 

Punkt 1 – 12 är placerade kring ledkransringen, där problem redan 
uppstått. Punkt 43 – 45 är placerade längs en dilatationsfog. Denna fog 
går genom större delen av anläggningen och delar kraftstationen i två 
delar, se Figur 5.5.  

 

Figur 5.5, Dilatationsfog som delar byggnaden i två delar, nedströmsvy 

Vid en port som finns på andra våningen har en stor spricka 
observerats, se Figur 5.6 och 5.7. Denna spricka tros ha orsakats av en 
differens i höjdled som uppstått mellan de två husdelarna på grund av 
(den kraftiga) svällningen av betongen i vattenvägen.  
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Figur 5.6, Portens placering, nedströmsvy 

 

Figur 5.7, Spricka i betongbjälklaget vid porten (Skans 2012a) 

Punkt 46 – 48 är placerade längs modellens överyta. Dessa punkter 
valdes att studeras för att få en global bild över hur svällningen 
utvecklar sig. Det är dessutom intressant att se hur svällningen ser ut 
som lyfter byggnaden ovanför vattenvägen. 

Punkt 49 och 50 är placerade 4 meter uppströms från den vägg där 
mätpunkterna är placerade. Ungefär vid dessa punkter är 
vattenkraftstationens turbin uppstagad. Om en för stor svällning sker 
här kommer turbinen att klämmas ihop och riskerar då att bli skadad. 
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Om detta skulle inträffa skulle det få förödande konsekvenser för 
kraftverkets möjlighet till energiproduktion.  

Modellens formändring liknar den förväntade formändringen väl. I 
Figur 5.8 visas modellens deformation efter ett år i magenta. 
Utgångsformen visas i grönt. Deformationerna i Figur 5.8 och 5.9 är 
förstorade 1000 gånger för att synas i figurerna. 

 

Figur 5.8, Deformationer per år enligt modellen i sektion 0-0, uppströmsvy 

Rörelsen vid turbin-stagningen ses i Figur 5.9, där punkternas 
utgångsplacering visas i grönt och den deformerade placeringen visas i 
magenta. 
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Figur 5.9, Deformationer per år enligt modellen 4000 mm uppströms från 
sektion 0-0, uppströmsvy 

Rörelserna i mätpunkterna blir generellt större i y-led än i x-led, se 
Figur 5.10 och 5.11. Detta beror troligtvis på att anläggningen omges 
underifrån och på sidorna av berg. En expansion i x-led begränsas, och 
betongen måste ta vägen någon annan stans.  

 

Figur 5.10, Deformationer i x-led [mm] 
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Figur 5.11, Deformationer i y-led [mm] 

Överdelen av modellen har inga begränsningar, varvid betongen kan 
svälla fritt i y-led. Se storleksordningen på deformationerna i modellen 
i Figur 5.12.  

 

Figur 5.12, Storleksordning av deformationer i modell [mm] 
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Den absoluta rörelsen i punkterna 5 – 9, vid stagringens nedre hälft, är i 
modellen från knappt      mm till nästan      mm per år se Figur 5.13. 
Störst rörelse är det på de yttersta punkterna, 5 och 9. Denna rörelse är, 
inte helt men i princip, riktad in mot centrum av vattenvägen. 

Figur 5.13, Storleksordning av deformationer i modell [mm], uppströmsvy 
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6 SLUTSATSER 

6.1 Mätningarna 

Deformationerna som är uppmätta är mycket små. Att kalibrera för 
sådana små deformationer i en modell vars mäktighet i betong i allra 
högst grad är osäker medför vissa tveksamheter i resultatet. 

Mätningarna har gjorts med ett relativt kort intervall, normalt en till två 
månader. Under denna korta tid ändras avståndet mellan 
mätpunkterna mycket lite. Vanligtvis handlar det om tiondels 
millimetrar, ibland ned till hundradels millimetrar. Mätnoggrannheten 
för en stavmikrometer är normalt 5-10 µm (           ).  

Det finns mätdata för ett drygt år. Mätresultaten är till en början 
ojämna. Med tiden blir mätningarna jämnare, detta beror troligtvis på 
att vanan att utföra mätningar ökar hos driftpersonalen. Om man 
bortser från de tidiga mätresultaten kan man under denna period 
urskönja en trend för konstruktionens deformation. Som sagt är 
deformationerna mycket små, vilket gör att avvikelser mellan mät- och 
modelldata inte syns tydligt. Om konstruktionen skulle studeras under 
en längre tid, till dess att deformationerna blir kraftiga, skulle dessa 
avvikelser bli tydliga.  

Det faktum att det endast finns mätdata från ett drygt år gör att det är 
svårt att se ett samband mellan exempelvis årstid (temperatur i vatten) 
och svällning i konstruktionen. Just nu är modellens svällningskurva 
mycket hackig. Ett längre intervall mellan mätningarna skulle troligtvis 
göra att kurvan jämnas ut, och ett eventuellt samband mellan årstid och 
svällning skulle lättare kunna ses. Det skulle också vara att föredra att 
mätningarna gjordes samma datum varje år, för att på så sätt mer i 
detalj kunna resonera kring mätresultaten. 

Till en början används många mätpunkter, 57 avstånd mäts. Om detta 
skulle ha fortsatt skulle punkternas rörelse i rymden kunna analyseras 
för att sedan efterliknas i modellen. När sedan endast 21 avstånd mäts 
är det flera punkter som endast har en koppling till en annan. Dessa två 
punkter kan då röra sig mycket eller lite i modellen jämfört med 
verkligheten. Så länge det interna avståndet stämmer mellan punkterna 
kommer den metod som används för kalibrering inte att upptäcka 
något fel. Det skulle därför vara fördelaktigt att mäta så många punkter 
som möjligt tillsammans för att kunna skapa en bättre modell. 
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6.2 Underlaget till skapandet av FEM-modellen 

Handlingarna som har legat till grund för skapande av FEM-modellen 
är, som tidigare nämnts, begränsade. På grund av ovana att läsa  
2D-ritningarna samt att vattenkraftstationen inte har besökts av 
undertecknad har det i vissa fall varit svårt att läsa 2D-ritningarna och 
översätta dessa till en 3D-modell. 

Då tiden för en förundersökning var knapp har med tiden nya 
upptäckter i handlingarna gjorts, varvid modellen har fått revideras. 
Detta faktum att handlingarna är så pass osäkra gör att de 
förhållandevis små deformationerna riskerar att försvinna i den 
felmarginal som finns.  

6.3 Undersökningar av konstruktionen 

I rapporten från CBI Betonginstitutet konstateras det att ASR 
förekommer i konstruktionen, där de två betongborrkärnorna är tagna. 
För att undvika att ta ut betongborrkärnor men ändå undersöka om det 
finns sprickor i övriga konstruktionen skulle ett Ultrasonic pulse velocity-
test, UPV, kunna utföras.  

Testet går ut på att mäta tiden det tar för en puls att passera genom 
konstruktionen. En stark och bra betong får ett mätvärde på cirka  
4 – 4,5 km/s. Pulsen går långsammare i luft och snabbare i vatten. Även 
i stål blir hastigheten snabbare. (Skjefstad 2012). Om konstruktionen 
innehåller AS-gel, som i sin tur innehåller vatten, kommer det att visas 
av testet. Om testet är praktiskt utförbart för den aktuella 
konstruktionen vet undertecknad dock ej. 

FEM-modellen visar den förväntade årssvällningen med hjälp av in 
situ-mätningar. CBI betonginstitutet har, som tidigare nämnts, gjort 
tester på två betongborrkärnor. Då har en strukturanalys och ett 
hållfatshetstest genomförts. Detta skulle kunna kompletteras med att 
mäta expansionen hos betongprismor i laboratorium, som föreslås i 
Kalinowski (2011). Dessa laboratorieförsök skulle sedan kunna jämföras 
med resultatet av modellens prognos för framtida volymändringar. 

6.4 Felkällor att beakta 

Modellen är gjord med relativt grova förenklingar vad gäller geometri. 
När tvetydigheter har uppstått, då handlingar tycks tala mot varandra, 
har någon form av medelvärde valts. Detta har gjorts om det inte går att 
se om den ena handlingen står över den andra, till exempel att 
handlingarna är daterade olika. 
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Vidare är det oklart om handlingarna är av typen arbetshandlingar eller 
relationshandlingar. Vissa handlingar är stämplade med 
ARBETSHANDLING, medan andra inte har någon markering. 

De handlingar som använts som underlag hittades som bilder. Detta 
har gjort att undertecknad har fått referera in handlingarna i ett CAD-
program, för att där skala om bilderna till rätt storlek. Detta gjordes för 
att inte alla mått som behövdes var utsatta på ritningarna. När bilderna 
skalades om var det svårt att få dem att stämma exakt. En feltolerans på 
100 mm sattes som gräns. När sedan andra mått togs ut från bilderna 
blir även de fel. 

Avstånden på väggen mättes vid första tillfället med både mikrometer 
och teodolit. Dessa två mätningar skiljer sig från varandra. Detta ger en 
indikation på att någon av mätningarna är fel, det utesluter inte att 
båda är fel. 

Konstruktionen har i modellen antagits vara jämnt fuktig. Detta kan 
anses som ett rimligt antagande då vattenvägen mestadels är 
vattenfylld och konstruktionen ligger under grundvattennivån. Om 
konstruktionen mot förmodan skulle vara ojämnt fuktig skulle den ha 
en ojämn svällning, då den (troligtvis) bakomliggande orsaken är starkt 
fuktberoende. 

Randvillkoren har som tidigare nämnts förenklats. Detta görs för att 
randvillkoren är svåra att kalibrera. Denna förenkling påverkar 
resultatet i modellen. Att laborera med randvillkoren för att efterlikna 
verkligheten är alldeles för tidkrävande för att på ett bra sätt kunna 
göras inom den tid som finns till förfogande för detta examensarbete.  

6.5 Hur ASR kan undvikas 
Nedan ges en beskrivning av några utvalda metoder som kan användas 
för att försöka undvika uppkomsten av ASR. 

6.5.1 Vid nyproduktion 
Om puzzolana material blandas in i betongmixen, och till viss del 
ersätter cementen, kan sannolikheten för att ASR inträffar minskas, 
(Winter 2013). En nackdel med att blanda in puzzolana material i 
betongmixen är att betongens densitet ökar, (The concrete countertop 
institute 2011). 

Det är vanligt att tillsätta puzzolan i form av silikapulver eller flygaska. 
För att undvika ASR kan man även välja att använda lågalkaliskt 
cement. Det har även visats att granulerad slagg och kalcinerad kaolin 
kan minska risken för ASR. (Lagerblad och Trägårdh 1992). 
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Det skulle vara en fördel att använda sig av naturgrus som ballast 
framför krossberg, detta för att minska risken för förekomst av 
mikrosprickor. Naturgruset har, som tidigare nämnts, även andra 
fördelar framför krossberget. Det är emellertid så att, som tidigare 
nämnts, naturgrus inte finns i obegränsade mängder. De täkter som i 
dag finns kvar är dessutom i stor utsträckning skyddade av miljöskäl. 

Att det går att använda litium för att minska risken för ASR-relaterade 
skador har varigt känt länge, sedan 1940-talet, (Skjefstad 2012). Detta 
kan blandas i betongmixen. Laboratorietester visar att en kvot större än 

eller lika med 0,74 mellan litium och natrium samt kalium (
  

    
     ) 

ger bästa effekt för att förhindra ASR-skador, (U.S. Department of 
Transportation 2007). Denna metod har dock inte visat några 
tillfredställande resultat vid fältundersökningar, (Skjefstad 2012). 

Metoden går även att använda på befintliga konstruktioner. Dock har 
problem uppstått på grund av att man inte lyckats penetrera litium 
tillräckligt långt in i konstruktionen för att bli kvitt problemet med 
ASR, (Skjefstad 2012). 

6.5.2 Åtgärder för befintliga konstruktioner 
För att göra sig kvitt problemet med ASR kan man se till att någon av 
de ingredienser som reaktionen kräver tas bort. Det lättaste, utan att 
säga att det är enkelt, i befintliga konstruktioner är att avlägsna fukten 
alternativt hindra fukt från att komma in i konstruktionen. 

Det finns lite olika metoder för att försöka åstadkomma detta. Att täcka 
konstruktionen med ett geomembran är en av dem. Detta membran kan 
vara tätt eller ha möjlighet att andas. Om membranet kan andas ska 
fukt hindras komma in i konstruktionen, samtidigt som fukten som 
befinner sig i konstruktionen ska kunna ta sig ut. (Skjefstad 2012). Att 
utföra detta på ett vattenkraftverk anser undertecknad vara praktiskt 
omöjligt. 

Ett annat sätt att torka konstruktionen är med elektroosmos. Detta 
innebär att ett vätskeflöde alstras med hjälp av ett elektriskt fält, 
(Nationalencyklopedin 2013c). Även om en tätning av konstruktionen 
utsida eller elektroosmos lyckas är det svårt att, speciellt för 
konstruktioner som anläggs i fuktiga miljöer, undvika att fukt tränger 
upp från grunden. (Skjefstad 2012). Detta gör att det i praktiken är i 
princip omöjlig att torka ut betongkonstruktionen i ett vattenkraftverk. 
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6.6 Möjliga åtgärder som kan tas vid den specifika 

vattenkraftstationen 

Att utreda hur stor kraften blir i ASR-expansionen är som tidigare 
nämnt svårt, på grund av att det är många faktorer som spelar in. Om 
denna kraft bestämdes skulle en möjlig lösning på 
formändringsproblemet kring ledkransringen vara att dimensionera 
densamma för att klara en sådan last. Om dessa dimensioner är 
praktisk möjliga att ha vet dock inte undertecknad. 

Vid sidan av vattenvägen finns ett hålrum i konstruktionen, se Figur 
3.10. Detta hålrum har troligtvis gjort att konstruktionen överlevt så 
pass bra än så länge, då betongen kan expandera in i detta hålrum. 
Betongens mäktighet vid sidan av vattenvägen är generellt 1,5 – 2 
meter. Att borra vertikala hål längs vattenvägen för att ta upp 
expansionerna kan vara en lösning på problemet. 

Ett annat sätt att ge betongen plats för sin expansion är att fräsa ut spår 
i konstruktionen. Detta skulle i så fall göras på väggen uppströms i 
turbinschaktet (den vägg där mätfixturerna finns placerade). Med 
denna åtgärd finns det risk att mätfixturerna inte längre blir brukbara 
för att kalibrera vattenkraftstationens svällning globalt. Detta beror på 
att svällningarna lokalt tas upp av de urfrästa spåren. I resterande del 
av konstruktionen kommer ASR att fortgå som tidigare. 

Huruvida någon av dessa föreslagna lösningar påverkar anläggningens 
hållfasthet eller är praktiskt möjligt att utföra vet undertecknade ej. 
Vidare undersökningar behöver därför vidtas för att utreda detta. 

6.7 Förväntad deformation 
Som riktvärde sattes från början att konstruktionen sväller med       
per år. Denna uppskattning visade sig vara välriktad. Modellen visar 
att en årsmedelsvällning för hela konstruktionen på        är att 
förvänta. Att säga att detta är något annat än en grov uppskattning går 
inte. 

Att se någon trend över året när svällningen ökar eller minskar är svårt. 
En antydan om att svällningen under höst och vinter avtar kan göras, 
men mer mätdata över tid behövs för att kunna gå in djupare på årets 
svällningsvariationer. Vid den simulering av ett års svällning som 
gjordes visade det sig att punkterna i den nedre delen av 
ledkransringen var de punkter som rörde sig mest inåt centrum av 
vattenvägen. Rörelsen i punkt 5 uppmäter ett absolutavstånd på nästan 
    mm. 
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7 FÖRSLAG PÅ FORTSATTA STUDIER 
Modellen över vattenkraftverket är inte komplett. Den skulle därför 
kunna byggas vidare på, så att hela kraftverket kan modelleras. Som 
tidigare nämnts har inte någon djupare undersökning gjorts vad gäller 
randvillkoren. Antaganden har gjorts om att frihetsgrader är helt låsta 
eller helt fria. En vidare studie om hur randvillkoren bör ansättas för att 
exempelvis efterlikna bergets eftergivlighet och hur den övriga 
konstruktionen påverkar modellen kan göras. 

Ett intressant område att titta på är hur mätmetoden kan modifieras, så 
data från allt som påverkar svällningen kommer fram. Exempelvis 
vattentemperatur, temperatur i betongen, fuktighet i olika delar av 
betongen. För att få modellen att överensstämma bättre med 
vekligheten kan mätningar av den verkliga betongmäktigheten utföras. 
Modellen kan sedan revideras med hjälp av dessa data. 

En fuktmodell skulle kunna göras för att se hur konstruktionens 
fuktighet varierar. Även en modell över hur vattnets temperatur 
påverkar konstruktionen skulle kunna göras. All dessa data skulle 
sedan kunna kombineras för att få en noggrannare modell. Om 
mätningarna fortsätter skulle man kunna göra en mer detaljerad 
prognos för svällningarna under ett år. 

Undersökningar kan göras för att se om den autogena eller kemiska 
krympningen i betongen på något sätt påverkar svällningsförloppet. 
Om dessa krympningar skulle avta eller avstanna helt, vad skulle då 
hända med konstruktionens livslängd? 

Mycket av den litteratur angående ASR som undertecknad kommit i 
kontakt med är något föråldrad. En uppdatering av hur ASR kan 
undvikas kan därför göras.  
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9.1 Bilaga 1 - Tabeller 

 

  

2011-11-10 2011-12-06 2011-12-13 2012-01-17 2012-02-07 2012-03-15 2012-08-07 2012-10-26 2013-01-08 2013-02-27

Avstånd [mm] Avstånd [mm] Avstånd [mm] Avstånd [mm] Avstånd [mm] Avstånd [mm] Avstånd [mm] Avstånd [mm] Avstånd [mm] Avstånd [mm]

1 21 1880,08 1880,16 1875,00 1880,29 1880,08 1880,13 1875,00 1875,00 1875,00 1875,00

1 37 1907,31 1907,26 1900,00 1907,40 1907,30 1907,26 1900,00 1900,00 1900,00 1900,00

2 22 2131,16 2131,41 2126,00 2131,50 2131,28 2131,47 2126,00 2126,00 2126,00 2126,00

2 23 1572,08 1572,07 1563,00 1572,23 1572,08 1572,11 1563,00 1563,00 1563,00 1563,00

3 23 2077,94 2077,72 2075,00 2077,94 2078,32 2077,67 2075,00 2075,00 2075,00 2075,00

3 24 1347,49 1347,40 1338,00 1347,59 1347,45 1347,27 1347,38 1347,65 1347,52 1347,62

4 26 1436,37 1436,22 1436,26 1436,42 1436,26 1436,30 1436,24 1436,26 1436,26 1436,26

4 27 2147,49 2147,35 2138,00 2148,04 2140,39 2140,03 2138,00 2138,00 2138,00 2138,00

5 27 2125,79 2125,58 2125,00 2126,18 2130,92 2125,00 2130,62 2130,65 2130,73 2130,80

5 28 2322,68 2323,13 2313,00 2323,30 2323,17 2323,25 2313,00 2313,00 2313,00 2313,00

6 28 2373,15 2373,80 2363,00 2373,58 2373,67 2373,69 2363,00 2363,00 2363,00 2363,00

6 29 1358,28 1358,39 1358,34 1358,45 1358,36 1358,38 1358,30 1358,43 1358,35 1358,52

7 29 1719,88 1719,54 1719,55 1719,63 1719,58 1719,42 1713,00 1713,00 1713,00 1713,00

7 30 1015,12 1014,90 1014,92 1014,93 1014,94 1014,92 1014,80 1014,86 1014,80 1014,96

8 31 1306,22 1306,12 1300,00 1306,15 1306,30 1306,14 1306,05 1306,18 1306,07 1306,40

8 32 1703,38 1703,29 1700,00 1703,52 1703,57 1703,33 1700,00 1700,00 1700,00 1700,00

9 32 2035,36 2035,65 2025,00 2035,74 2035,70 2035,50 2025,00 2025,00 2025,00 2025,00

9 33 2002,15 2002,16 2000,00 2002,27 2002,24 2002,10 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00

10 33 2221,74 2221,05 2213,00 2222,11 2222,22 2221,96 2213,00 2213,00 2213,00 2213,00

10 34 1178,73 1179,05 1175,00 1178,85 1178,90 1178,86 1178,55 1178,80 1178,15 1178,70

11 35 1350,92 1349,80 1349,79 1349,96 1349,86 1349,79 1349,85 1349,90 1349,75 1349,89

11 36 1735,07 1736,50 1735,50 1735,79 1735,52 1735,62 1726,00 1726,00 1726,00 1726,00

12 36 2018,83 2019,17 2013,00 2019,24 2019,32 2019,26 2013,00 2013,00 2013,00 2013,00

12 37 1331,31 1332,30 1325,00 1332,30 1332,50 1332,22 1325,00 1325,00 1325,00 1325,00

21 22 2354,15 2354,05 2350,00 2354,22 2354,26 2354,13 2350,00 2350,00 2350,00 2350,00

22 38 1953,94 1953,50 1950,00 1954,20 1953,88 1954,15 1950,00 1950,00 1950,00 1950,00

38 42 1346,02 1346,15 1346,25 1346,18 1346,20 1346,27 1338,00 1338,00 1338,00 1338,00

42 43 553,08 553,02 553,05 553,11 553,09 553,05 550,00 550,00 550,00 550,00

22 53 555,27 555,05 550,00 555,10 555,05 555,09 550,00 550,00 550,00 550,00

23 24 2093,40 2093,30 2088,00 2093,49 2093,12 2093,27 2088,00 2088,00 2088,00 2088,00

24 25 832,47 832,60 825,00 832,36 832,83 832,73 832,85 832,42 832,84 832,90

25 26 1350,35 1350,32 1350,40 1350,55 1350,58 1350,39 1350,48 1351,09 1350,47 1350,55

24 26 1823,35 1823,43 1813,00 1823,50 1823,42 1823,32 1813,00 1823,55 1823,45 1823,55

26 27 1800,60 1801,65 1800,60 1801,76 1791,75 1800,60 1788,00 1788,00 1788,00 1788,00

27 28 2097,22 2097,31 2088,00 2097,32 2096,60 2096,43 2088,00 2088,00 2088,00 2088,00

28 29 1801,65 1801,66 1800,00 1801,71 1801,68 1801,65 1800,00 1800,00 1800,00 1800,00

29 30 1344,99 1344,91 1338,00 1345,01 1344,97 1344,92 1338,00 1338,00 1338,00 1338,00

30 31 1547,79 1547,94 1538,00 1548,09 1548,06 1547,97 1538,00 1538,00 1538,00 1538,00

31 32 1037,01 1037,00 1025,00 1037,26 1037,12 1037,03 1025,00 1025,00 1025,00 1025,00

32 33 2000,84 2000,94 2000,94 2000,88 2000,95 2000,94 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00

33 34 2238,99 2238,93 2238,00 2238,32 2239,30 2239,17 2238,00 2238,00 2238,00 2238,00

34 35 2299,72 2298,92 2288,00 2299,73 2299,82 2299,73 2288,00 2288,00 2288,00 2288,00

35 36 2099,18 2098,93 2099,21 2099,30 2099,14 2099,22 2088,00 2088,00 2088,00 2088,00

36 37 2100,36 2099,90 2088,00 2099,60 2099,44 2099,82 2088,00 2088,00 2088,00 2088,00

37 21 2105,73 2105,95 2100,00 2105,86 2105,91 2105,76 2100,00 2100,00 2100,00 2100,00

23 53 1951,53 1951,11 1950,00 1951,25 1951,38 1951,18 1950,00 1950,00 1950,00 1950,00

43 44 2095,28 2095,30 2088,00 2095,32 2095,48 2095,49 2095,10 2088,00 2088,00 2095,50

44 54 798,90 798,88 788,00 798,93 798,90 798,85 799,00 799,00 799,00 799,00

45 54 1690,48 1690,65 1688,00 1690,60 1690,66 1690,52 1690,70 1690,84 1690,82 1690,75

45 47 1500,89 1500,95 1488,00 1500,95 1500,98 1501,03 1501,10 1501,05 1501,05 1501,12

25 46 1098,46 1098,55 1088,00 1098,60 1098,56 1098,27 1098,23 1097,76 1098,47 1098,54

46 47 1693,95 1694,03 1688,00 1694,15 1693,90 1694,03 1694,02 1688,00 1694,18 1694,15

47 48 1489,97 1490,22 1488,00 1490,27 1490,22 1490,19 1490,23 1490,20 1490,51 1490,18

48 50 1501,66 1501,83 1488,00 1501,80 1501,71 1501,72 1501,70 1501,92 1501,91 1501,93

27 49 1624,27 1625,93 1624,20 1626,00 1620,55 1619,30 1620,35 1619,52 1620,38 1620,38

49 50 1696,16 1696,32 1688,00 1696,30 1696,23 1696,22 1696,30 1696,40 1696,38 1696,32

50 51 1694,95 1694,93 1688,00 1694,84 1694,97 1695,03 1695,04 1695,08 1695,06 1695,05

Mätpunkter

DATUM

Figur 9.1, Avstånd mellan olika mätpunkter vid olika tidpunkter enligt mätdata 
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2011-11-10 2011-12-06 2011-12-13 2012-01-17 2012-02-07 2012-03-15 2012-08-07 2012-10-26 2013-01-08 2013-02-27

AVSTÅND [mm] AVSTÅND [mm] AVSTÅND [mm] AVSTÅND [mm] AVSTÅND [mm] AVSTÅND [mm] AVSTÅND [mm] AVSTÅND [mm] AVSTÅND [mm] AVSTÅND [mm]

1 21 1880,08 1880,14 1879,98 1880,27 1880,18 1880,08 1880,03 1880,13 1880,10 1880,19

1 37 1907,31 1907,31 1907,31 1907,31 1907,31 1907,31 1907,31 1907,31 1907,31 1907,31

2 22 2131,16 2131,27 2131,00 2131,48 2131,32 2131,16 2131,08 2131,24 2131,19 2131,35

2 23 1572,08 1572,12 1572,02 1572,20 1572,14 1572,08 1572,05 1572,11 1572,09 1572,15

3 23 2077,94 2078,06 2077,76 2078,29 2078,12 2077,94 2077,85 2078,03 2077,97 2078,15

3 24 1347,49 1347,54 1347,42 1347,64 1347,56 1347,49 1347,45 1347,53 1347,50 1347,58

4 26 1436,37 1436,41 1436,31 1436,48 1436,43 1436,37 1436,34 1436,40 1436,38 1436,43

4 27 2147,49 2147,59 2147,33 2147,80 2147,65 2147,49 2147,41 2147,57 2147,52 2147,67

5 27 2125,79 2125,84 2125,71 2125,94 2125,87 2125,79 2125,75 2125,83 2125,80 2125,88

5 28 2322,68 2322,78 2322,52 2322,99 2322,84 2322,68 2322,60 2322,76 2322,71 2322,86

6 28 2373,15 2373,19 2373,09 2373,27 2373,21 2373,15 2373,12 2373,18 2373,16 2373,22

6 29 1358,28 1358,33 1358,21 1358,42 1358,35 1358,28 1358,24 1358,32 1358,29 1358,36

7 29 1719,88 1719,89 1719,87 1719,91 1719,89 1719,88 1719,87 1719,89 1719,88 1719,90

7 30 1015,12 1015,15 1015,07 1015,21 1015,17 1015,12 1015,10 1015,14 1015,13 1015,17

8 31 1306,22 1306,27 1306,15 1306,36 1306,29 1306,22 1306,18 1306,26 1306,23 1306,30

8 32 1703,38 1703,42 1703,32 1703,50 1703,44 1703,38 1703,35 1703,41 1703,39 1703,45

9 32 2035,36 2035,45 2035,22 2035,64 2035,50 2035,36 2035,29 2035,43 2035,38 2035,52

9 33 2002,15 2002,20 2002,07 2002,31 2002,23 2002,15 2002,11 2002,19 2002,16 2002,24

10 33 2221,74 2221,85 2221,58 2222,06 2221,90 2221,74 2221,66 2221,82 2221,77 2221,93

10 34 1178,73 1178,77 1178,68 1178,84 1178,78 1178,73 1178,70 1178,76 1178,74 1178,79

11 35 1350,92 1350,98 1350,83 1351,09 1351,01 1350,92 1350,88 1350,96 1350,93 1351,02

11 36 1735,07 1735,16 1734,94 1735,34 1735,20 1735,07 1735,00 1735,14 1735,09 1735,23

12 36 2018,83 2018,84 2018,81 2018,87 2018,85 2018,83 2018,82 2018,84 2018,83 2018,85

12 37 1331,31 1331,36 1331,23 1331,47 1331,39 1331,31 1331,27 1331,35 1331,32 1331,40

21 22 2354,15 2354,22 2354,04 2354,37 2354,26 2354,15 2354,10 2354,20 2354,17 2354,28

22 38 1953,94 1953,97 1953,89 1954,04 1953,99 1953,94 1953,92 1953,96 1953,95 1954,00

38 42 1346,02 1346,04 1345,99 1346,07 1346,05 1346,02 1346,01 1346,03 1346,02 1346,05

42 43 553,08 553,09 553,06 553,12 553,10 553,08 553,07 553,09 553,08 553,10

22 53 555,27 555,29 555,23 555,34 555,31 555,27 555,25 555,29 555,28 555,31

23 24 2093,40 2093,51 2093,24 2093,72 2093,56 2093,40 2093,32 2093,48 2093,43 2093,59

24 25 832,47 832,50 832,42 832,57 832,52 832,47 832,44 832,50 832,48 832,53

25 26 1350,35 1350,40 1350,27 1350,50 1350,43 1350,35 1350,31 1350,39 1350,36 1350,44

24 26 1823,35 1823,44 1823,22 1823,61 1823,48 1823,35 1823,29 1823,41 1823,37 1823,50

26 27 1800,60 1800,69 1800,47 1800,86 1800,73 1800,60 1800,53 1800,67 1800,62 1800,75

27 28 2097,22 2097,28 2097,13 2097,40 2097,31 2097,22 2097,18 2097,26 2097,23 2097,32

28 29 1801,65 1801,65 1801,65 1801,65 1801,65 1801,65 1801,65 1801,65 1801,65 1801,65

29 30 1344,99 1344,98 1345,01 1344,95 1344,97 1344,99 1345,00 1344,98 1344,99 1344,96

30 31 1547,79 1547,77 1547,82 1547,73 1547,76 1547,79 1547,81 1547,77 1547,78 1547,75

31 32 1037,01 1037,00 1037,02 1036,99 1037,00 1037,01 1037,01 1037,01 1037,01 1037,00

32 33 2000,84 2000,87 2000,79 2000,94 2000,89 2000,84 2000,81 2000,87 2000,85 2000,90

33 34 2238,99 2239,11 2238,81 2239,34 2239,17 2238,99 2238,90 2239,08 2239,02 2239,19

34 35 2299,72 2299,83 2299,55 2300,05 2299,89 2299,72 2299,64 2299,80 2299,75 2299,92

35 36 2099,18 2099,28 2099,02 2099,49 2099,34 2099,18 2099,10 2099,26 2099,21 2099,36

36 37 2100,36 2100,40 2100,30 2100,48 2100,42 2100,36 2100,33 2100,39 2100,37 2100,43

37 21 2105,73 2105,79 2105,63 2105,92 2105,83 2105,73 2105,68 2105,78 2105,75 2105,84

23 53 1951,53 1951,60 1951,43 1951,74 1951,63 1951,53 1951,48 1951,58 1951,55 1951,65

43 44 2095,28 2095,33 2095,20 2095,43 2095,36 2095,28 2095,24 2095,32 2095,29 2095,37

44 54 798,90 798,93 798,85 799,00 798,95 798,90 798,88 798,92 798,91 798,96

45 54 1690,48 1690,54 1690,38 1690,67 1690,58 1690,48 1690,43 1690,53 1690,50 1690,59

45 47 1500,89 1500,94 1500,81 1501,04 1500,97 1500,89 1500,85 1500,93 1500,90 1500,98

25 46 1098,46 1098,51 1098,39 1098,61 1098,53 1098,46 1098,42 1098,50 1098,47 1098,55

46 47 1693,95 1694,02 1693,85 1694,15 1694,05 1693,95 1693,90 1694,00 1693,97 1694,07

47 48 1489,97 1490,03 1489,89 1490,14 1490,05 1489,97 1489,93 1490,01 1489,98 1490,07

48 50 1501,66 1501,73 1501,56 1501,87 1501,76 1501,66 1501,61 1501,71 1501,68 1501,78

27 49 1624,27 1624,31 1624,21 1624,40 1624,33 1624,27 1624,24 1624,30 1624,28 1624,34

49 50 1696,16 1696,19 1696,11 1696,26 1696,21 1696,16 1696,14 1696,18 1696,17 1696,22

50 51 1694,95 1695,03 1694,83 1695,19 1695,07 1694,95 1694,89 1695,01 1694,97 1695,09

Mätpunkter

DATUM

Figur 9.2, Avstånd mellan olika mätpunkter vid olika tillfällen enligt modelldata 
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Figur 9.3, Förflyttning för respektive mätpunkt i modellen vid olika temperaturer 

NUMMER REF.P X Y X Y X Y X Y X Y X Y X Y

1 1 -0,24 -1,80 -0,15 -1,08 -0,07 -0,54 -0,05 -0,36 0,10 0,72 0,15 1,08 0,44 3,24

2 2 -0,45 -1,31 -0,27 -0,78 -0,13 -0,39 -0,09 -0,26 0,18 0,52 0,27 0,78 0,81 2,35

3 3 -0,50 -0,87 -0,30 -0,52 -0,15 -0,26 -0,10 -0,17 0,20 0,35 0,30 0,52 0,90 1,56

4 4 -0,40 -0,50 -0,24 -0,30 -0,12 -0,15 -0,08 -0,10 0,16 0,20 0,24 0,30 0,71 0,90

5 5 -0,30 -0,33 -0,18 -0,20 -0,09 -0,10 -0,06 -0,07 0,12 0,13 0,18 0,20 0,54 0,60

6 6 -0,17 -0,19 -0,10 -0,11 -0,05 -0,06 -0,03 -0,04 0,07 0,08 0,10 0,11 0,30 0,34

7 7 -0,05 -0,16 -0,03 -0,09 -0,01 -0,05 -0,01 -0,03 0,02 0,06 0,03 0,09 0,09 0,28

8 8 0,09 -0,22 0,05 -0,13 0,03 -0,07 0,02 -0,04 -0,04 0,09 -0,05 0,13 -0,16 0,39

9 9 0,18 -0,37 0,11 -0,22 0,05 -0,11 0,04 -0,07 -0,07 0,15 -0,11 0,22 -0,33 0,67

10 10 0,23 -0,54 0,14 -0,33 0,07 -0,16 0,05 -0,11 -0,09 0,22 -0,14 0,33 -0,42 0,98

11 11 0,22 -1,17 0,13 -0,70 0,07 -0,35 0,04 -0,23 -0,09 0,47 -0,13 0,70 -0,40 2,10

12 12 -0,04 -1,62 -0,02 -0,97 -0,01 -0,49 -0,01 -0,32 0,01 0,65 0,02 0,97 0,06 2,92

21 13 -0,23 -1,96 -0,14 -1,17 -0,07 -0,59 -0,05 -0,39 0,09 0,78 0,14 1,17 0,42 3,52

22 14 -0,14 -1,60 -0,09 -0,96 -0,04 -0,48 -0,03 -0,32 0,06 0,64 0,09 0,96 0,26 2,88

23 15 -0,31 -1,12 -0,18 -0,67 -0,09 -0,34 -0,06 -0,22 0,12 0,45 0,18 0,67 0,55 2,02

24 16 -0,38 -0,81 -0,23 -0,48 -0,11 -0,24 -0,08 -0,16 0,15 0,32 0,23 0,48 0,68 1,45

25 17 -0,33 -0,73 -0,20 -0,44 -0,10 -0,22 -0,07 -0,15 0,13 0,29 0,20 0,44 0,59 1,32

26 18 -0,32 -0,59 -0,19 -0,35 -0,10 -0,18 -0,06 -0,12 0,13 0,23 0,19 0,35 0,57 1,06

27 19 -0,16 -0,37 -0,09 -0,22 -0,05 -0,11 -0,03 -0,07 0,06 0,15 0,09 0,22 0,28 0,67

28 20 -0,08 -0,13 -0,05 -0,08 -0,03 -0,04 -0,02 -0,03 0,03 0,05 0,05 0,08 0,15 0,24

29 21 -0,08 -0,08 -0,05 -0,05 -0,02 -0,03 -0,02 -0,02 0,03 0,03 0,05 0,05 0,14 0,15

30 22 -0,04 -0,08 -0,03 -0,05 -0,01 -0,02 -0,01 -0,02 0,02 0,03 0,03 0,05 0,08 0,14

31 23 0,01 -0,10 0,01 -0,06 0,00 -0,03 0,00 -0,02 0,00 0,04 -0,01 0,06 -0,02 0,19

32 24 0,02 -0,14 0,01 -0,09 0,01 -0,04 0,00 -0,03 -0,01 0,06 -0,01 0,09 -0,04 0,26

33 25 0,04 -0,34 0,03 -0,21 0,01 -0,10 0,01 -0,07 -0,02 0,14 -0,03 0,21 -0,08 0,62

34 26 0,16 -0,64 0,10 -0,38 0,05 -0,19 0,03 -0,13 -0,06 0,26 -0,10 0,38 -0,29 1,15

35 27 0,17 -0,92 0,10 -0,55 0,05 -0,28 0,03 -0,18 -0,07 0,37 -0,10 0,55 -0,31 1,65

36 28 -0,11 -1,24 -0,07 -0,75 -0,03 -0,37 -0,02 -0,25 0,05 0,50 0,07 0,75 0,20 2,24

37 29 -0,28 -1,72 -0,17 -1,03 -0,08 -0,52 -0,06 -0,34 0,11 0,69 0,17 1,03 0,50 3,09

38 30 -0,12 -1,28 -0,07 -0,77 -0,04 -0,38 -0,02 -0,26 0,05 0,51 0,07 0,77 0,22 2,31

42 31 -0,09 -1,15 -0,05 -0,69 -0,03 -0,34 -0,02 -0,23 0,04 0,46 0,05 0,69 0,16 2,07

43 32 -0,06 -1,11 -0,03 -0,67 -0,02 -0,33 -0,01 -0,22 0,02 0,44 0,03 0,67 0,10 2,00

44 33 0,07 -1,08 0,04 -0,65 0,02 -0,32 0,01 -0,22 -0,03 0,43 -0,04 0,65 -0,13 1,94

53 34 -0,18 -1,49 -0,11 -0,90 -0,06 -0,45 -0,04 -0,30 0,07 0,60 0,11 0,90 0,33 2,69

54 35 0,04 -1,00 0,02 -0,60 0,01 -0,30 0,01 -0,20 -0,02 0,40 -0,02 0,60 -0,07 1,79

45 36 -0,01 -0,83 -0,01 -0,50 0,00 -0,25 0,00 -0,17 0,01 0,33 0,01 0,50 0,03 1,50

46 37 -0,20 -0,71 -0,12 -0,43 -0,06 -0,21 -0,04 -0,14 0,08 0,28 0,12 0,43 0,36 1,28

47 38 -0,03 -0,71 -0,02 -0,42 -0,01 -0,21 -0,01 -0,14 0,01 0,28 0,02 0,42 0,06 1,27

48 39 -0,02 -0,57 -0,01 -0,34 -0,01 -0,17 0,00 -0,11 0,01 0,23 0,01 0,34 0,03 1,02

49 40 -0,05 -0,38 -0,03 -0,23 -0,02 -0,11 -0,01 -0,08 0,02 0,15 0,03 0,23 0,09 0,68

50 41 0,03 -0,39 0,02 -0,24 0,01 -0,12 0,01 -0,08 -0,01 0,16 -0,02 0,24 -0,06 0,71

51 42 0,01 -0,20 0,01 -0,12 0,00 -0,06 0,00 -0,04 -0,01 0,08 -0,01 0,12 -0,03 0,36

18GRADER -10 -6 -3 -2 4 6
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B1.4 
  

 

  

2011-11-10 2011-12-06 2011-12-13 2012-01-17 2012-02-07 2012-03-15 2012-08-07 2012-10-26 2013-01-08 2013-02-27

AVSTÅND [mm] AVSTÅND [mm] AVSTÅND [mm] AVSTÅND [mm] AVSTÅND [mm] AVSTÅND [mm] AVSTÅND [mm] AVSTÅND [mm] AVSTÅND [mm] AVSTÅND [mm]

1 21 0,00 -0,02 -0,02 0,10 -0,05

1 37 0,00 0,05 -0,09 0,01 0,05

2 22 0,00 -0,14 -0,02 0,04 -0,31

2 23 0,00 0,05 -0,03 0,06 -0,03

3 23 0,00 0,34 0,35 -0,20 0,27

3 24 0,00 0,14 0,05 0,11 0,22 0,07 -0,12 -0,02 -0,04

4 26 0,00 0,19 0,05 0,06 0,17 0,07 0,10 0,14 0,12 0,17

4 27 0,00 0,24 -0,24 7,26 7,46

5 27 0,00 0,26 -0,24 -5,05 0,79 -4,87 -4,82 -4,93 -4,92

5 28 0,00 -0,35 -0,31 -0,33 -0,57

6 28 0,00 -0,61 -0,31 -0,46 -0,54

6 29 0,00 -0,06 -0,13 -0,03 -0,01 -0,10 -0,06 -0,11 -0,06 -0,16

7 29 0,00 0,35 0,32 0,28 0,31 0,46

7 30 0,00 0,25 0,15 0,28 0,23 0,20 0,30 0,28 0,33 0,21

8 31 0,00 0,15 0,21 -0,01 0,08 0,13 0,08 0,16 -0,10

8 32 0,00 0,13 -0,02 -0,13 0,05

9 32 0,00 -0,20 -0,10 -0,20 -0,14

9 33 0,00 0,04 0,04 -0,01 0,05

10 33 0,00 0,80 -0,05 -0,32 -0,22

10 34 0,00 -0,28 -0,01 -0,12 -0,13 0,15 -0,04 0,59 0,09

11 35 0,00 1,18 1,04 1,13 1,15 1,13 1,03 1,06 1,18 1,13

11 36 0,00 -1,34 -0,56 -0,45 -0,32 -0,55

12 36 0,00 -0,33 -0,37 -0,47 -0,43

12 37 0,00 -0,94 -0,83 -1,11 -0,91

21 22 0,00 0,17 0,15 0,00 0,02

22 38 0,00 0,47 -0,16 0,11 -0,21

38 42 0,00 -0,11 -0,26 -0,11 -0,15 -0,25

42 43 0,00 0,07 0,01 0,01 0,01 0,03

22 53 0,00 0,24 0,24 0,26 0,18

23 24 0,00 0,21 0,23 0,44 0,13

24 25 0,00 -0,10 0,21 -0,31 -0,26 -0,41 0,08 -0,36 -0,37

25 26 0,00 0,08 -0,13 -0,05 -0,15 -0,04 -0,17 -0,70 -0,11 -0,11

24 26 0,00 0,01 0,11 0,06 0,03 -0,14 -0,08 -0,05

26 27 0,00 -0,96 -0,13 -0,90 8,98 0,00

27 28 0,00 -0,03 0,08 0,71 0,79

28 29 0,00 -0,01 -0,06 -0,03 0,00

29 30 0,00 0,07 -0,06 0,00 0,07

30 31 0,00 -0,17 -0,36 -0,30 -0,18

31 32 0,00 0,00 -0,27 -0,12 -0,02

32 33 0,00 -0,07 -0,15 0,06 -0,06 -0,10

33 34 0,00 0,18 1,02 -0,13 -0,18

34 35 0,00 0,91 0,32 0,07 -0,01

35 36 0,00 0,35 -0,19 0,19 0,20 -0,04

36 37 0,00 0,50 0,88 0,98 0,54

37 21 0,00 -0,16 0,06 -0,08 -0,03

23 53 0,00 0,49 0,49 0,25 0,35

43 44 0,00 0,03 0,11 -0,12 -0,21 0,14 -0,13

44 54 0,00 0,05 0,07 0,05 0,05 -0,12 -0,08 -0,09 -0,04

45 54 0,00 -0,11 0,07 -0,08 -0,04 -0,27 -0,31 -0,32 -0,16

45 47 0,00 -0,01 0,09 -0,01 -0,14 -0,25 -0,12 -0,15 -0,14

25 46 0,00 -0,04 0,01 -0,03 0,19 0,19 0,74 0,00 0,01

46 47 0,00 -0,01 0,00 0,15 -0,08 -0,12 -0,21 -0,08

47 48 0,00 -0,19 -0,13 -0,17 -0,22 -0,30 -0,19 -0,53 -0,11

48 50 0,00 -0,10 0,07 0,05 -0,06 -0,09 -0,21 -0,23 -0,15

27 49 0,00 -1,62 0,01 -1,60 3,78 4,97 3,89 4,78 3,90 3,96

49 50 0,00 -0,13 -0,04 -0,02 -0,06 -0,16 -0,22 -0,21 -0,10

50 51 0,00 0,10 0,35 0,10 -0,08 -0,15 -0,07 -0,09 0,04

0,00 0,00 0,00 0,01 0,26 0,21 -0,05 0,00 -0,05 -0,05

0,00 0,03 -0,13 0,01 -0,01 -0,03 -0,09 -0,09 -0,09 -0,09MEDIANFEL

MEDELFEL

DATUM

Mätpunkter

Figur 9.4, Differens mellan mät- och modelldata vid olika tidpunkter 
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2011-11-10 2011-12-06 2011-12-13 2012-01-17 2012-02-07 2012-03-15 2012-08-07 2012-10-26 2013-01-08 2013-02-27

AVSTÅND [mm] AVSTÅND [mm] AVSTÅND [mm] AVSTÅND [mm] AVSTÅND [mm] AVSTÅND [mm] AVSTÅND [mm] AVSTÅND [mm] AVSTÅND [mm] AVSTÅND [mm]

1 21 0,00 -0,02 -0,02 0,10 -0,05

1 37 0,00 0,05 -0,09 0,01 0,05

2 22 0,00 -0,14 -0,02 0,04 -0,31

2 23 0,00 0,05 -0,03 0,06 -0,03

3 23 0,00 0,34 0,35 -0,20 0,27

3 24 0,00 0,14 0,05 0,11 0,22 0,07 -0,12 -0,02 -0,04

4 26 0,00 0,19 0,05 0,06 0,17 0,07 0,10 0,14 0,12 0,17

4 27 0,00 0,24 -0,24

5 27 0,00 0,26 -0,24 0,79

5 28 0,00 -0,35 -0,31 -0,33 -0,57

6 28 0,00 -0,61 -0,31 -0,46 -0,54

6 29 0,00 -0,06 -0,13 -0,03 -0,01 -0,10 -0,06 -0,11 -0,06 -0,16

7 29 0,00 0,35 0,32 0,28 0,31 0,46

7 30 0,00 0,25 0,15 0,28 0,23 0,20 0,30 0,28 0,33 0,21

8 31 0,00 0,15 0,21 -0,01 0,08 0,13 0,08 0,16 -0,10

8 32 0,00 0,13 -0,02 -0,13 0,05

9 32 0,00 -0,20 -0,10 -0,20 -0,14

9 33 0,00 0,04 0,04 -0,01 0,05

10 33 0,00 0,80 -0,05 -0,32 -0,22

10 34 0,00 -0,28 -0,01 -0,12 -0,13 0,15 -0,04 0,59 0,09

11 35 0,00 1,18 1,04 1,13 1,15 1,13 1,03 1,06 1,18 1,13

11 36 0,00 -1,34 -0,56 -0,45 -0,32 -0,55

12 36 0,00 -0,33 -0,37 -0,47 -0,43

12 37 0,00 -0,94 -0,83 -1,11 -0,91

21 22 0,00 0,17 0,15 0,00 0,02

22 38 0,00 0,47 -0,16 0,11 -0,21

38 42 0,00 -0,11 -0,26 -0,11 -0,15 -0,25

42 43 0,00 0,07 0,01 0,01 0,01 0,03

22 53 0,00 0,24 0,24 0,26 0,18

23 24 0,00 0,21 0,23 0,44 0,13

24 25 0,00 -0,10 0,21 -0,31 -0,26 -0,41 0,08 -0,36 -0,37

25 26 0,00 0,08 -0,13 -0,05 -0,15 -0,04 -0,17 -0,70 -0,11 -0,11

24 26 0,00 0,01 0,11 0,06 0,03 -0,14 -0,08 -0,05

26 27 0,00 -0,96 -0,13 -0,90 0,00

27 28 0,00 -0,03 0,08 0,71 0,79

28 29 0,00 -0,01 -0,06 -0,03 0,00

29 30 0,00 0,07 -0,06 0,00 0,07

30 31 0,00 -0,17 -0,36 -0,30 -0,18

31 32 0,00 0,00 -0,27 -0,12 -0,02

32 33 0,00 -0,07 -0,15 0,06 -0,06 -0,10

33 34 0,00 0,18 1,02 -0,13 -0,18

34 35 0,00 0,91 0,32 0,07 -0,01

35 36 0,00 0,35 -0,19 0,19 0,20 -0,04

36 37 0,00 0,50 0,88 0,98 0,54

37 21 0,00 -0,16 0,06 -0,08 -0,03

23 53 0,00 0,49 0,49 0,25 0,35

43 44 0,00 0,03 0,11 -0,12 -0,21 0,14 -0,13

44 54 0,00 0,05 0,07 0,05 0,05 -0,12 -0,08 -0,09 -0,04

45 54 0,00 -0,11 0,07 -0,08 -0,04 -0,27 -0,31 -0,32 -0,16

45 47 0,00 -0,01 0,09 -0,01 -0,14 -0,25 -0,12 -0,15 -0,14

25 46 0,00 -0,04 0,01 -0,03 0,19 0,19 0,74 0,00 0,01

46 47 0,00 -0,01 0,00 0,15 -0,08 -0,12 -0,21 -0,08

47 48 0,00 -0,19 -0,13 -0,17 -0,22 -0,30 -0,19 -0,53 -0,11

48 50 0,00 -0,10 0,07 0,05 -0,06 -0,09 -0,21 -0,23 -0,15

27 49 0,00 -1,62 0,01 -1,60

49 50 0,00 -0,13 -0,04 -0,02 -0,06 -0,16 -0,22 -0,21 -0,10

50 51 0,00 0,10 0,35 0,10 -0,08 -0,15 -0,07 -0,09 0,04

0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,03 -0,13 0,01 -0,01 -0,03 -0,09 -0,09 -0,09 -0,09

DATUM

Mätpunkter

MEDELFEL

MEDIANFEL

Figur 9.5, Differens mellan mät- och modelldata vid olika tidpunkter utan grovt avvikande 
mätpunkter 
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2011-11-10 2011-12-06 2011-12-13 2012-01-17 2012-02-07 2012-03-15 2012-08-07 2012-10-26 2013-01-08 2013-02-27

AVSTÅND [mm] AVSTÅND [mm] AVSTÅND [mm] AVSTÅND [mm] AVSTÅND [mm] AVSTÅND [mm] AVSTÅND [mm] AVSTÅND [mm] AVSTÅND [mm] AVSTÅND [mm]

1 21 0,00 -0,02 -0,02 0,10 -0,05

1 37 0,00 0,05 -0,09 0,01 0,05

2 22 0,00 -0,14 -0,02 0,04 -0,31

2 23 0,00 0,05 -0,03 0,06 -0,03

3 23 0,00 0,34 0,35 -0,20 0,27

3 24 0,00 0,14 0,05 0,11 0,22 0,07 -0,12 -0,02 -0,04

4 26 0,00 0,19 0,05 0,06 0,17 0,07 0,10 0,14 0,12 0,17

4 27 0,00 0,24 -0,24 7,26 7,46

5 27 0,00 0,26 -0,24 -5,05 0,79 -4,87 -4,82 -4,93 -4,92

5 28 0,00 -0,35 -0,31 -0,33 -0,57

6 28 0,00 -0,61 -0,31 -0,46 -0,54

6 29 0,00 -0,06 -0,13 -0,03 -0,01 -0,10 -0,06 -0,11 -0,06 -0,16

7 29 0,00 0,35 0,32 0,28 0,31 0,46

7 30 0,00 0,25 0,15 0,28 0,23 0,20 0,30 0,28 0,33 0,21

8 31 0,00 0,15 0,21 -0,01 0,08 0,13 0,08 0,16 -0,10

8 32 0,00 0,13 -0,02 -0,13 0,05

9 32 0,00 -0,20 -0,10 -0,20 -0,14

9 33 0,00 0,04 0,04 -0,01 0,05

10 33 0,00 0,80 -0,05 -0,32 -0,22

10 34 0,00 -0,28 -0,01 -0,12 -0,13 0,15 -0,04 0,59 0,09

11 35 0,00 1,18 1,04 1,13 1,15 1,13 1,03 1,06 1,18 1,13

11 36 0,00 -1,34 -0,56 -0,45 -0,32 -0,55

12 36 0,00 -0,33 -0,37 -0,47 -0,43

12 37 0,00 -0,94 -0,83 -1,11 -0,91

21 22 0,00 0,17 0,15 0,00 0,02

22 38 0,00 0,47 -0,16 0,11 -0,21

38 42 0,00 -0,11 -0,26 -0,11 -0,15 -0,25

42 43 0,00 0,07 0,01 0,01 0,01 0,03

22 53 0,00 0,24 0,24 0,26 0,18

23 24 0,00 0,21 0,23 0,44 0,13

24 25 0,00 -0,10 0,21 -0,31 -0,26 -0,41 0,08 -0,36 -0,37

25 26 0,00 0,08 -0,13 -0,05 -0,15 -0,04 -0,17 -0,70 -0,11 -0,11

24 26 0,00 0,01 0,11 0,06 0,03 -0,14 -0,08 -0,05

26 27 0,00 -0,96 -0,13 -0,90 8,98 0,00

27 28 0,00 -0,03 0,08 0,71 0,79

28 29 0,00 -0,01 -0,06 -0,03 0,00

29 30 0,00 0,07 -0,06 0,00 0,07

30 31 0,00 -0,17 -0,36 -0,30 -0,18

31 32 0,00 0,00 -0,27 -0,12 -0,02

32 33 0,00 -0,07 -0,15 0,06 -0,06 -0,10

33 34 0,00 0,18 1,02 -0,13 -0,18

34 35 0,00 0,91 0,32 0,07 -0,01

35 36 0,00 0,35 -0,19 0,19 0,20 -0,04

36 37 0,00 0,50 0,88 0,98 0,54

37 21 0,00 -0,16 0,06 -0,08 -0,03

23 53 0,00 0,49 0,49 0,25 0,35

43 44 0,00 0,03 0,11 -0,12 -0,21 0,14 -0,13

44 54 0,00 0,05 0,07 0,05 0,05 -0,12 -0,08 -0,09 -0,04

45 54 0,00 -0,11 0,07 -0,08 -0,04 -0,27 -0,31 -0,32 -0,16

45 47 0,00 -0,01 0,09 -0,01 -0,14 -0,25 -0,12 -0,15 -0,14

25 46 0,00 -0,04 0,01 -0,03 0,19 0,19 0,74 0,00 0,01

46 47 0,00 -0,01 0,00 0,15 -0,08 -0,12 -0,21 -0,08

47 48 0,00 -0,19 -0,13 -0,17 -0,22 -0,30 -0,19 -0,53 -0,11

48 50 0,00 -0,10 0,07 0,05 -0,06 -0,09 -0,21 -0,23 -0,15

27 49 0,00 -1,62 0,01 -1,60 3,78 4,97 3,89 4,78 3,90 3,96

49 50 0,00 -0,13 -0,04 -0,02 -0,06 -0,16 -0,22 -0,21 -0,10

50 51 0,00 0,10 0,35 0,10 -0,08 -0,15 -0,07 -0,09 0,04

DATUM

Mätpunkter

Figur 9.6, Differens mellan mät- och modelldata vid olika tidpunkter, grova avvikelser 
markerade 
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9.2 Bilaga 2 - Diagram 

Figurtexten anger mellan vilka punkter avståndsmätningen är gjord. 
Observera att mätintervallen varierar. Även skalorna i diagramen 
skiftar. 

9.2.1 Diagram med data utan grovt avvikande mätpunkter 

 

Figur 9.7, Mätdata mellan punkterna 3 – 24 

 

Figur 9.8, Mätdata mellan punkterna 4 – 26 
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Figur 9.9, Mätdata mellan punkterna 5 - 27 

 

Figur 9.10, Mätdata mellan punkterna 6 – 29 
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Figur 9.11, Mätdata mellan punkterna 7 – 30 

 

Figur 9.12, Mätdata mellan punkterna 8 – 31 
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Figur 9.13, Mätdata mellan punkterna 10 – 34 

 

Figur 9.14, Mätdata mellan punkterna 11 – 35 
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Figur 9.15, Mätdata mellan punkterna 24 – 25 

 

Figur 9.16, Mätdata mellan punkterna 25 – 26 
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Figur 9.17, Mätdata mellan punkterna 25 – 46 

 

Figur 9.18, Mätdata mellan punkterna 27 – 49 
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Figur 9.19, Mätdata mellan punkterna 44 – 54 

 

Figur 9.20, Mätdata mellan punkterna 45 – 54 
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Figur 9.21, Mätdata mellan punkterna 45 – 47 

 

Figur 9.22, Mätdata mellan punkterna 47 – 48 
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Figur 9.23, Mätdata mellan punkterna 48 – 50 

 

Figur 9.24, Mätdata mellan punkterna 49 – 50 
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Figur 9.25, Mätdata mellan punkterna 50 – 50 

9.2.2 Diagram med data med grovt avvikande mätpunkter 

 

Figur 9.26, Mätdata mellan punkterna 4 – 26 
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Figur 9.27, Mätdata mellan punkterna 6 – 29 

 

Figur 9.28, Mätdata mellan punkterna 7 – 30 
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Figur 9.29, Mätdata mellan punkterna 11 – 35 

 

Figur 9.30, Mätdata mellan punkterna 25 – 26 
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Figur 9.31, Mätdata mellan punkterna 27 – 49 
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9.3 Bilaga 3 – Sektioner 

 

Figur 9.32, Sektioners placering längds vattenvägen, plansektion 
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         Figur 9.33, Avstånd (i längdsled) mellan respektive sektion, plansektion  
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Figur 9.14, Sektion 0-0, uppströmsvy 

 

Figur 9.35, Sektion 1-1, uppströmsvy   
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Figur 9.36, Sektion 2-2, uppströmsvy 

 

Figur 9.37, Sektion 3-3, uppströmsvy   
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Figur 9.38, Sektion 4-4, uppströmsvy 

 

Figur 9.39, Sektion 5-5, uppströmsvy 
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9.4 Bilaga 4 – Ritningar 

 

Ritningsförteckning 

Ritningsnummer Typ 

1-1101 Längdsektion 

1-1102 Plansektion 

1-1103 Tvärsektion 

1-1104 Plansektion 

1-1106 Tvärsektion 

1-1122 Tvärsektion 

1-1125 Plansektion 

1-1368 Tvärsektion 

1-1401 Längdsektion 

1-1402 Plansektion 

1-1403 Tvärsektion 

1-1406 Tvärsektion 

1-1519 Detalj 

1-1521 Detalj 

1-1522 Detalj 

1-1523 Detalj 

1-1529 Detalj 

1-1552 Detalj 

1-1554 Tvärsektion 

 

Observera att ritningarna ej är i rätt skala. 
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