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Abstract

Inverkan av alkalisilikareaktion (ASR) på lamelldammars
bärförmåga
Influence of alkalisilicareaction (ASR) on the load
carrying capacity of buttress dams

Sara Norberg and Hadeel Sawasa

Dams are an important structure in Sweden and around the world regarding water
supply, regulation of flows and power generation. An expansion due to an
alkalisilicareaction (ASR) in a concrete dam can lead to many problems. Among other
things it may cause leakage of water, and problems with opening and closing of gates.
A lot of research has been done to find out how ASR affects the strength and load
carrying capacity of concrete. This thesis aims, through a literature review, to show
how the load carrying capacity of a buttress dam is influenced by an
alkalisilicareaction. The first part describes what a buttress dam is and principles for
the design of a monolith. The second part shows how ASR occurs and what the
reaction could result in. It also shows ways to inhibit the reaction. The third part
displays a way to investigate and estimate the damage of ASR in a buttress dam. The
fourth section shows how ASR affects the strength of unreinforced concrete and the
load carrying capacity of a reinforced structure. 
The results show that while the unreinforced concrete strength is greatly affected by
ASR the resistance of a buttress is not affected to the same extent. However, this is
provided that the dam is sufficiently reinforced with longitudinal reinforcement in
both directions and that shear reinforcement are present. This also applies only if the
expansion in the concrete is low to moderate.
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SAMMANFATTNING 

Dammar är en viktig konstruktion i Sverige och i världen bland annat 

för vattenförsörjning, reglering av flöden och elproduktion. En 

expansion på grund av en alkalisilikareaktion (ASR) i en betongdamm 

kan leda till många problem. Bland annat kan det uppstå läckage av 

vatten och problem med öppning och stängning av luckor. 

Mycket forskning har lagts ner på att ta reda på hur ASR påverkar 

hållfastheten och bärförmågan hos betong. Detta examensarbete syftar 

till att genom en litteraturstudie visa hur bärförmågan hos en lamell-

damm påverkas av en alkalisilikareaktion. I den första delen beskrivs 

vad en lamelldamm är och principer för dimensioneringen av en 

monolit. I den andra delen visas hur ASR uppstår och vad reaktionen 

kan leda till. Det visas även på sätt att hämma reaktionen. I den tredje 

delen visas på ett sätt att undersöka och uppskatta skadan av ASR i en 

lamelldamm. I den fjärde delen visas på hur ASR påverkar 

hållfastheten hos oarmerad betong och även bärförmågan i en armerad 

konstruktion.  

Resultaten visar att även om den oarmerade betongens hållfasthet 

påverkas mycket av ASR påverkas inte bärförmågan hos en lamell-

damm i samma utsträckning. Detta gäller dock under förutsättning att 

dammen är tillräckligt armerad med längsgående armering i båda rikt-

ningar och att byglar är insatta. Att bärförmågan inte påverkas i stor 

utsträckning gäller även endast om expansionen i betongen är låg till 

måttlig. 
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1 INLEDNING 
En damm definieras som ”en vattenanläggning vars syfte är att 

innehålla eller utestänga vatten eller blandningar av vatten och annat 

material.”[1] Dammar delas oftast in utgående från byggnadsmaterial, 

användning och ändamål och en damm är inte alltid byggd för 

kraftproduktion.[2] I dag finns det ungefär 50 000 höga dammar i 

världen vilka definieras av att de är minst 15 m höga mellan dammkrön 

och lägsta grundläggningsnivå.[2] Av dessa höga dammar finns lite 

mer än 39 000 i International commission on large dams, ICOLD, 

databas över höga dammar.[3] I Sverige finns ungefär 10000 dammar 

där lite mer än 200 räknas som höga dammar.[2] Av dessa 200 dammar 

är ungefär 50 stycken byggda i betong och fördelningen avseende 

dammtyp för dessa betongdammar är: lamelldammar utgör ca 62 %, 

gravitationsdamm ca 27 % och valvdammar ca 11 %.[4] Världen över 

ökar antalet betongdammar vilka är påverkade av alkalisilikareaktion 

(vidare i examensarbetet även kallat ASR). ASR är en reaktion vilken 

leder till bildandet av en gel vilken expanderar och således expanderar 

även betongen. En expansion på grund av alkalisilikareaktion i en 

betongdamm kan bland annat leda till problem med öppning och 

stängning av luckor och även till sprickbildning vilken kan ge upphov 

till läckage av vatten. 

Syftet med detta examensarbete är att ta reda på inverkan av en ASR-

skada på en betongdamms bärförmåga och fokus har lagts på 

dammtypen lamelldamm. För detta syfte har följande frågeställning 

undersökts 

 

 Vad är en alkalisilikareaktion och vilka sätt finns för att 

kontrollera förekomsten av ASR i betong?  

 Vad kan göras för att åtgärda en ASR-skada? Avseende både 

om en skada redan uppstått och hur den kan förebyggas. 

 Hur går dimensioneringen av en lamelldamm till?  

 Om en ASR-skada upptäcks i en lamelldamm – om, och i så 

fall hur, påverkar den restbärförmågan och livslängden hos 

dammen? 

Frågeställningen har undersökts genom en litteraturstudie av den 

befintliga kunskapen i ämnet. En exempelberäkning har även utförts 
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för att ge ett tydligt exempel på hur en expansion på grund av ASR kan 

påverka bärförmågan. 

Examensarbete har avgränsats på så sätt att det i huvudsak är 

fokuserat på den litteratur som utgivits de senaste 20 åren. Fokus har 

även varit på endast en del av en lamelldamm, en monolit. Detta på 

grund av att beteendet hos en hel damm är mycket mer komplicerat 

och tidskrävande än vad som ryms inom tidsramen för detta 

examensarbete. Dock ska resultaten från litteraturstudien vara 

applicerbara även på en hel dammkonstruktion.  
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2 LAMELLDAMMAR 
Lamelldammar är en form av pelardamm. Den består av en 

vattenbärande vertikal, eller lutande, frontplatta vilken stöds av en 

betongpelare, även kallad lamell. Varje frontplatta med tillhörande 

lamell kallas för en monolit och har vanligen bredden 6-10 m. 

Monoliterna är inte fastgjutna i varandra utan är skilda i kanten på 

frontplattorna av rörelsefogar.[5] Lamelldammar bör grundläggas på 

berg och som en extra säkerhetsåtgärd installeras då så gott som alltid 

förankringsjärn. Förankringsjärnen består av grov armering vilken går 

mellan pelare och berg och den utformas antingen som slak- eller 

förspänd armering.[6] På grund av att frontplattan i en lamelldamm är 

relativt tunn bör den värmeisoleras på nedströmssidan, detta för att 

minska risken för frostskador.[7] 

Lamelldammar stabiliseras av sin egentyngd men även av den 

vertikalt verkande vattentyngden på den lutande frontplattan. Detta 

gör att ju större lutning som väljs till frontplattan desto större 

stabiliserande effekt fås av vattentyngden. En större stabiliserande 

effekt ger även att mindre material behövs i konstruktionen. 

Lamelldammar har generellt sett en mindre risk för sprickbildning då 

rörelser i konstruktionen kan kontrolleras med hjälp av olika former av 

fogar. Tack vare att lamelldammar har en liten basyta fås inte en så stor 

inverkan av upptrycket. De är även lätta att inspektera vilket ger en 

större möjlighet att upptäcka förändringar och skador i ett tidigt skede. 

De laster som verkar på en 

lamelldamm är vatten och is 

men det kan även uppstå 

laster inuti konstruktionen så 

som krympning och svällning 

av variationer i fuktnivå och 

temperatur. Andra laster som 

kan tillkomma är vågkrafter 

och överströmningslast. 

Beroende på vilken funktion 

dammen ska ha kan även 

tyngder från luckor och 

trafiklaster tillkomma.[4]

Figur 2.1: Principfigur av en lamelldamm [7] 
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Figur 2.2: Verkande upptryck på lamelldamm [6] 

2.1 Dimensionering av lamelldammar 
Dammar dimensioneras i Sverige enligt RIDAS, kraftföretagens 

riktlinjer för dammsäkerhet. RIDAS är en tillämpningsvägledning vid 

nybyggnad av dammar men även för kontroll och ombyggnad av redan 

existerande dammar. RIDAS har sin utgångspunkt i BKR, Boverkets 

konstruktionsregler, och BBK, Boverkets handbok om 

betongkonstruktioner. Men RIDAS innehåller även anpassningar för de 

krav som ställs på dammar som konstruktion.[6] Dock är det Eurocode 

(vidare i rapporten kallat EC) som är standard idag och där RIDAS 

hänvisar till BKR och BBK bör det likvärdiga beräkningssättet angett i 

EC användas.  

 

2.1.1 Översikt av anpassningar enligt RIDAS 

RIDAS innehåller som sagt anpassningar för dammar som 

konstruktion. När en dimensioneringsberäkning ska göras på en damm 

anges att egentyngd av armerad betong vid nybyggnad ska antas vara 

23,0 kN/m3. Detta gäller under förutsättning att man inte fått ett annat 

värde vid provning av materialet. Vidare anges att för vattentryck ska 

hänsyn tas till vatten på både uppströms- och nedströmssidan. Detta 

vattentryck ska antas på det mest ogynnsamma sättet beroende på vilka 

kombinationer av vattenstånd som kan uppstå. Exempel på olika 

vattentryck att ta hänsyn till är nivåer för normala och onormala 

driftförhållanden och den sämsta kombinationen av lucköppning.[6]  

För beräkning av upptryck anges det för lamelldammar att 

upptrycket för frontskivan 

ska antas vara linjärt 

avtagande. Upptryck på en 

stödjande pelare vilken är 

mindre än 2 m bred räknas 

endast om ett vattentryck 

finns nedströms. Är den 

stödjande pelaren tjockare 

än 2 m ska hänsyn tas till 

vattentryck uppströms och 

nedströms för beräkningen 

av upptrycket.[6]  
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Beroende på var i Sverige en damm uppförs anges det att istrycket 

sätts till 50-200 kN per meter. Tjockleken på isen är även den beroende 

på geografiskt läge på dammen och den ska antas till mellan 0,6 och 1 

m. Vid beräkning ska angreppspunkten för islasten antas till 1/3 av 

istjockleken räknat från överkant. För islast ska även hänsyn tas till att 

det kan uppkomma en osymmetrisk belastning. På grund av lokala 

förhållandena kan dock det verkliga istrycket vara både större och 

mindre än dessa angivna värden.[6] 

Vid uppförandet av lamelldammar kan det vara nödvändigt att 

motfylla med sten och/eller jord i ytterkanterna. I förekommande fall 

ska då vilojordtryck förutsättas mot dammen. Värden på tunghet och 

jordtryckskoefficienter ska tas från undersökningar av materialet eller 

från tabell i RIDAS. Är utformningen sådan att det kan uppkomma en 

överlast på fyllningsmaterialet vilken inte är stabiliserande ska hänsyn 

tas till denna. Det anges vidare att om trafiklaster kan förekomma ska 

dessa medräknas om de inte är gynnsamma.[6] 

Tvångskrafter är vanliga i betongkonstruktioner så som krypning, 

krympning och tvångskrafter av varierande temperaturer och RIDAS 

anger att hänsyn ska tas till dessa.[6]  

Vid analys och vid dimensionering anger RIDAS att alla möjliga 

laster och kombinationer av laster som kan uppstå i och omkring 

dammen ska tas till hänsyn. För en tvärsnittsanalys innebär detta att ta 

hänsyn till bruk- och brottgränstillstånd men även brottgränstillstånd 

för olyckslast.[6] 

För dimensionering av ett tvärsnitt ska anpassningar enligt RIDAS 

göras och i övrigt hänvisas till sedvanlig dimensionering enligt BBK, 

men idag ska som tidigare nämnts EC användas. För 

tvärsnittsdimensionering anges det att för betong och armering ska 

säkerhetsklass 3 användas. Lastfall och kombinationer ska användas 

enligt RIDAS och det ska användas utan lastkoefficienter. I stället ska 

alla snittkrafter, så som normalkraft, moment och tvärkraft, 

multipliceras med en hydraulisk faktor, γh. Anledningen som ges till att 

använda denna hydrauliska faktor är för att få ”en enhetlig hantering 

av laster och lastfall mellan stabilitetsberäkning och 

tvärsnittsdimensionering”.[6] 
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Betongdammar ska där det är möjligt grundläggas på berg. De ska 

även alltid utformas med fogar i form av rörelsefogar eller gjutfogar. Då 

dessa fogar ska vara täta ska de utföras med fogband.[6] 

Vid byggande av dammar är det viktigt att betongen blir så tät som 

möjligt. RIDAS anger bland annat att dammar ska utföras i 

exponeringsklass XC4 och XF3 med en betonghållfasthet om minst 

C25/30 i utförandeklass I. Betongen ska ha ett vctekv om max 0,55 och 

vattentätheten på betongen ska vara enligt BBK, vilket idag blir enligt 

EC. RIDAS anger att armeringen i en dammkonstruktion ska uppfylla 

de krav som är ställda i BBK, idag EC.[6] 

Lamelldammar är en förhållandevis slank konstruktion. På grund av 

att de ska hålla för så stora tryck anger RIDAS att konstruktioner vilka 

kan utsättas för ett ensidigt vattentryck bör ha en tvärsnittstjocklek om 

minst 300 mm. Det anges vidare att det täckande betongskiktet på 

vattensidan bör vara minst 50 mm och 40 mm på luftsidan. Dock kan 

det för vissa konstruktionsdelar behövas ett större täckande betongskikt 

och så även om spännarmering använts. Sprickbredden bör för en 

konstruktion som belastas med ett ensidigt vattentryck enligt RIDAS 

inte överstiga wk = 0,20 mm. De anger även att då en så liten 

sprickbredd kan resultera i en orimligt hög armeringsmängd kan ett wk 

= 0,30 mm vara tillåtet att använda i vissa fall. Hos ytor som vetter mot 

luft anges det att sprickbredden inte bör överstiga wk = 0,30 mm.[6] 

Det ska även alltid utföras en stabilitetskontroll för 

dammkonstruktioner. De stabilitetsvillkor som ska kontrolleras är 

stjälpning, glidning och hållfastheten hos grunden och betongen och 

detta ska göras för vanligt-, exceptionellt- och olyckslastfall.[6] 
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2.1.2 Dimensionering av en monolit 

En monolit är ur dimensioneringssynpunkt en ganska enkel 

konstruktion. Den kan ses som en balk eller stödmur och även 

dimensioneras som en sådan.  

Varje halva av frontplattan tillsammans med lamellen verkar 

monolitiskt, det vill säga som en enda konstruktionsdel.[4] Detta ger att 

frontplattan kan ses som två konsolbalkar fast inspända i pelaren. Varje 

konsol ska vara tryckt men i infästningen kan det uppstå 

dragspänningar och eventuella tvångskrafter av exempelvis 

temperaturväxlingar.[8] 
  

 
Figur 2.3: Principfigur för spänningar i en monolit 

 

För att då dimensionera en frontplatta kan detta göras genom 

beräkningar på halva frontplattan sedd som en fast inspänd konsolbalk. 

Resultatet är sedan applicerbart på hela frontplattan. Dimensioneringen 

görs även per meter, eller vilken höjd som anses rimlig. Detta på grund 

av att vattenlasten delas upp i strimlor vilka är störst längst ned vid 

grunden och minskar längre upp.[8] 

Figur 2.4: Verkande vattenlaster på lamelldamm och dess angreppspunkter [4] 

Tryck 

Drag + ev. tvång 
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Som för alla betongkonstruktioner görs dimensioneringen av ett 

tvärsnitt av en damm i både bruksgräns- och brottgränstillstånd. Men 

för dammar ska hänsyn även tas till brottgränstillstånd för olyckslast 

som beskrivet i föregående kapitel.  

I brottgränstillstånd görs dimensionering bland annat för 

materialbrott och spänningsfördelning. Dimensionering görs även för 

armering och dess förankring och rörelser i konstruktionen.[4] 

I bruksgränstillstånd görs dimensionering bland annat för eventuella 

deformationer, sprickbildning och sprickbredder. Kontroll görs även 

för ett ensidigt vattentryck och att det då inte ska uppstå några 

dragspänningar.[4] 

I bilaga 1 hittas en exempelberäkning för en antagen monolit. I den 

har en dimensionering av frontplattan gjorts och där kan ingående 

ekvationer studeras. 
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3 ALKALISILIKAREAKTION - ASR 
En alkalisilikareaktion i betong är den vanligaste formen i gruppen 

alkaliballastreaktioner (på engelska alkali-aggregatereaction, AAR). 

Gruppen alkaliballastreaktioner består av alkalikarbonatreaktion (på 

engelska alkali-carbonatereaction, ACR) och alkalisilikareaktion (ASR).[9] 

En alkalisilikareaktion kan beskrivas som en skadlig kemisk reaktion. 

Reaktionen uppkommer i kontakten mellan alkalier från cementen och 

en reaktiv ballast vilken bildar en alkalisilikagel. För att ASR ska 

uppkomma behöver tre komponenter finnas tillgängliga samtidigt [10] 
 

 tillräckligt hög alkalihalt i cementen 

 fukt (en relativ fuktighet om minst 80 %) 

 reaktiv ballast 

Reaktionen utvecklar sig på så 

sätt att alkalihydroxider (Na, K 

& OH) från cementen och 

instabila kiseldioxider (SiO2) i 

den reaktiva ballasten kommer i 

kontakt med varandra och 

reagerar. Denna reaktion bildar 

en alkalisilikagel runt 

ballastkornet. När så gelen 

utsätts för fukt expanderar den 

och trycket ökar i det 

omkringliggande materialet. 

Detta tryck skapar krafter som 

orsakar spänningar. Dessa 

spänningar leder i sin tur till att 

små sprickor bildas runt 

ballasten. Vid tillräckligt högt 

tryck spräcks materialet helt, en 

så kallad mikrospricka.[10] Detta 

förlopp upprepas resulterande i 

fler mikrosprickor och mer gel 

som sväller. Till slut kan inte 

konstruktionen hålla tillbaka 

reaktionen och expansionen  Figur 3.1: Utvecklingen av ASR [10] 
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vilket leder till att den spricker även på ytan, så kallad makrospricka. 

När sprickbildning väl har tagit sig till ytan av konstruktionen tar sig 

mer fukt in i konstruktionen och påskyndar utvecklingen av ASR.[11]  

Parametrar som påverkar reaktionen och dess förlopp är fukthalten, 

pH-värdet i porlösningen och temperaturen i och omkring 

konstruktionen.[12] Formen på ballastkornen kan även den påverka 

reaktionshastigheten där en mer ojämn och formlös ballast ger en 

snabbare reaktion. Även kornstorleken hos ballasten påverkar 

reaktionshastigheten. Ju mindre kornen är desto större specifik yta har 

de som kan utsättas för alkalier vilket ger en snabbare reaktion.[13]  

Ballasten som ger upphov till en expansion av ASR kan delas in i låg-

, mellan-, och snabbreaktiv. Nivåerna av reaktivitet ger hur snabbt den 

leder till att reaktionen börjar och hur snart den kan leda till synliga 

tecken på expansion. I Sverige är 

bergarter vilka är lågreaktiva vanligast. 

Således tar det lång tid innan en 

expansion av ASR i konstruktioner som 

dammar upptäcks.[14] Ett mineral som 

endast består av reaktionsingrediensen 

kiseldioxid (SiO2) är kvarts. Kvarts är 

även det vanligaste mineralet i 

berggrunden[15] och således finns det i 

så gott som all ballast.[13] Figur 3.2 

visar en karta över Sverige och halterna 

av kvarts. Denna visar även inom vilka 

områden av landet det kan finnas en 

större risk för ASR-skador i 

konstruktioner där bergrunden använts 

som ballast i betongen. 

 

 

 

 

 

Figur 3.2: Halten av kvarts i den svenska berggrunden [15] 
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3.1 Synliga kännetecken på en expansion av ASR 

Karaktäristiskt för en alkalisilikareaktion är att synliga tecken på ytan 

av en konstruktion uppkommer väldigt sent i reaktionens förlopp.[12] 

När väl synliga tecken uppstår kan de utgöras av [9] 
 

 Förskjutning, deformation och andra tecken på rörelser hos 
konstruktionen 

 Den karaktäristiska sprickbildningen. Sprickorna bildar ett 
nätverksmönster (på engelska kallat map-cracking) med eller 
utan synlig gel 

 Längsgående sprickor vilka är parallella med den mest 

begränsade riktningen 

 ”Pop-outs” som bildas när reaktionen befinner sig under ytan 
och på vissa ställen får bitar av betong att sprängas ut 

 Avskalning av betong från ytan 

 Missfärgningar 

 

  

Figur 3.3: exempel på ”pop-out” [16]  Figur 3.4: karaktäristiskt  
                    sprickmönster av ASR [9]
          
 

3.2 Synergieffekter av ASR 

Som tidigare nämnts i kapitel 3 kan en expansion av ASR ge upphov till 

makrosprickor. Dessa sprickor leder till att andra typer av skador kan 

uppstå i konstruktionen. De vanligaste synergieffekterna av en 

alkalisilikareaktion är armeringskorrosion och frostsprängning. 

Armeringskorrosion uppstår genom att sprickbildningen på grund 

av ASR banar väg för fukt, syre och även för kloridjoner (Cl−). Är dessa 
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sprickor djupa så att de ger tillträde till armeringen kommer denna att 

börja korrodera.[10] Uppstår korrosion kan det leda till att den 

lastupptagande delen av armeringen får en mindre diameter än den 

friska armeringen. Detta leder i sin tur till en sämre hållfasthet och även 

en sämre vidhäftning mellan stålet och betongen.[17] Rosten som bildas 

runt armeringen genererar även ett inre tryck på grund av att den tar 

upp mer plats än den friska armeringen. Detta tryck kan senare leda till 

att det täckande betongskiktet spjälkas loss vilket i sin tur ger fritt 

tillträde för de ämnen som orsakar korrosion.[18] 

Frostsprängning uppstår genom effekten av att vatten som fryser 

expanderar. Detta ger att vatten som samlats i sprickor från 

expansionen av ASR kommer att expandera ännu mer av den 

sprängningseffekt som det expanderande frysande vattnet leder till.[10] 

Att de redan existerande sprickorna blir större leder i sin tur till att 

ännu mer vatten kan ta sig in i konstruktionen. Detta snabbar på 

alkalisilikareaktionen, korrosionen av armeringen och till ännu mer 

frostsprängning. 

 

 

3.3 Testmetoder för identifiering av ASR 

Testmetoder, riktlinjer och rekommendationer i syfte att förebygga att 

alkaliballastreaktioner uppstår i betongkonstruktioner har tagits fram 

av Réunion Internationale des Laboratoires et Experts des Matériaux, 

systèmes de construction et ouvrages, RILEM (på engelska International 

union of laboratories and experts in construction materials, systems and 

structures).  Genom testmetoderna finns det möjlighet att ta reda på 

vilka bergarter ballasten innehåller, om ballasten är reaktiv och i så fall 

på vilken nivå. Det går även att fastställa om en alkalisilikareaktion 

pågår och till vilken grad reaktionen orsakat mikrosprickor. Det finns 

även tester där expansionen av ASR accelereras för att på så sätt 

uppskatta hur mycket mer en konstruktion kommer att expander.[19] 

De allra flesta av testmetoderna inleds med att borrkärnor tas från 

konstruktionen med en diamantborr. Dessa bör tas från områden som 

är skadade och från referensområden som inte är skadade. Om möjligt 

bör områden med armering undvikas.[9] Borrkärnorna har en längd om 

minst 300 mm.[20] Diametern bör vara minst 2,5-3 gånger storleken på 

den största ballasten och om möjligt 75-100 mm. Detta på grund av att 
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det är lättare att utföra tester och få ett rättvisande resultat från större 

borrkärnor.[9] För att undvika skador och andra reaktioner när 

proverna är tagna bör de sveps in ordentligt, exempelvis med 

plastfolie.[9] Viktigt är att sedan påbörja testerna så snart som möjligt 

efter provtagningen. Borrkärnorna kan torka ut och även expandera av 

att begränsningen som den omslutande konstruktionen utgjort har 

tagits bort.[20] De vanligaste testmetoderna som används när det 

kommer till dammkonstruktioner är petrografisk analys i planslip och i 

tunnslip, mikrostrukturanalys i svepelektronmikroskop och 

expansionstester av betongprismor. 

 

3.3.1 Petrografisk analys enligt RILEM 

RILEMs testmetod AAR-1 är en petrografisk analys och analysen görs 

på planslip och tunnslip. Denna analys används för att ge svar på vilka 

bergarter och mineraler som ballasten innehåller. Den kan visa om gel 

från ASR finns och utbredningen av mikrosprickor. Analysen kan även 

ge information om den använda cementen.[9] En planslip skapas på så 

sätt att en tunn skiva tas i längsgående riktning från en borrkärna. Den 

impregneras sedan med fluorescerande epoxy och slipas så att den blir 

helt slät.[21] En tunnslip skapas genom att en tunn skiva från en 

borrkärna impregneras med epoxy. Skivan limmas fast på en glasskiva 

för att sedan poleras. Den poleras till 20-25 μm tjocklek varpå ännu en 

tunn glasskiva limmas fast ovanpå.[22] En tunnslip kan även skapas 

genom att ballast tas från konstruktionen och fördelas i bitar om max 4 

mm. De impregneras sedan med epoxy, limmas fast på en glasskiva och 

polerats till tillräcklig tjocklek. Analysen av proverna görs sedan med 

lupp, stereomikroskop eller 

polarisationsmikroskop. 

Under analysen brukar 

antalet av varje mineraltyp 

räknas. Ballasten 

klassificeras sedan i klass I 

till III, där det inom varje 

klass finns undergrupper. 

Klass II-S innebär att risken 

för reaktiviteten hos Figur 3.5: Petrografiskanalys av tunnslip   
 under UV-ljus [9] 
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ballasten är osäker. Klass III-S innebär att det är mycket troligt att 

ballasten är reaktiv.[23] 

 

3.3.2 Mikrostrukturanalys i svepelektronmikroskop (SEM) 

Att undersöka prover av tunnslip i ett svepelektronmikroskop (SEM) är 

ett mycket bra sätt att hitta en eventuell alkalisilikareaktion. 

Mikroskopet scannar provet med hjälp av en elektronstråle. Strålen 

reflekteras sedan tillbaka 

och omvandlas till 

elektriska signaler. Dessa 

elektriska signaler är olika 

beroende på vilket 

atomnummer det scannade 

materialet innehåller. De 

elektriska signalerna 

omvandlas sedan till en 

bild i olika grå toner av 

materialet.[23]            

 

3.3.3 Expansionstester enligt RILEM 

Expansionstester används för att avgöra hur pass reaktiv ballasten är. 

RILEMs testmetod AAR-2 är speciellt bra för att upptäcka långsamt 

reaktiv ballast. Testmetod AAR-2 utförs antingen på borrkärnor från 

den befintliga konstruktionen eller på gjutna stavar av betongbruk. 

Gjuts stavar ska de ha samma sammansättning som betongen i 

konstruktionen. Proverna placeras sedan i en lösning av 

natriumhydroxid, NaOH, i 80°C under 14 dagar. Under dessa 2 veckor 

görs mätningar av längdändringar kontinuerligt.[24]  

I testmetod AAR-3 tas betongprismor från konstruktionen eller gjuts 

med samma sammansättning som betongen i konstruktionen. Proverna 

förvaras sedan inlindade i bomull i en fuktig miljö och 38°C värme. I 

denna testmetod förvaras proverna under ett år och längdmätningar 

görs kontinuerligt under tiden.[25]  

I testmetod AAR-4.1 tas proverna fram på samma sätt som i 

testmetod AAR-3. Dessa förvaras sedan i en miljö med 100 % RH och 

Figur 3.6: ASR-gel i SEM [9] 
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60°C värme. Proverna förvaras under 20 veckor och längdmätningar 

görs kontinuerligt.[26]  

För att ett prov inte ska anses innehålla reaktiv ballast i testmetod 

AAR-2 ska inte expansionen vara större än 0,10 %. För testmetod AAR-

3 ska expansionen inte överstiga 0,05 %. För testmetod AAR-4 ska 

expansionen inte vara större än 0,03 % efter 15 veckors testtid.[26] Det 

finns förslag på hårdare kriterier för dessa expansionsgränser. I dessa 

förslag har konstruktioner som är gjorda för att stå länge, så som 

dammar, varit i åtanke. Dock är detta ännu inte antaget.[27]  

 

 

3.4 Olika sätt att förhindra och begränsa en expansion 

på grund av ASR 

 

3.4.1 Val av ballast 

Som nämnts i kapitel 3 är det vanligast med låg- och mellanreaktiv 

ballast i Sverige. Detta leder till att det kan ta mer än 15 år innan en 

expansion i en konstruktion upptäcks. På grund av detta är det viktigt 

att göra undersökningar av den tilltänkta ballasten innan den används. 

Rekommenderat är att minst utföra en petrografisk analys. Exempel på 

vanliga bergarter som visat sig vara reaktiva, och därmed bör undvikas, 

är hälleflintor, mylonit och porfyrer.[18] I Sverige föreskrivs en högsta 

tillåten halt av reaktiv ballast till 15 % vid nybyggnad av dammar som 

en säkerhetsåtgärd för att undvika ASR.[8] 

 

3.4.2 Alkalihalten i cementen 

För att reducera risken för en expansion av ASR i konstruktioner som 

dammar är det viktigt att använda en cement med låg alkalihalt. 

Alkalierna består av kaliumjoner (K+) och natriumjoner (Na+) vilka är 

naturligt förekommande i cement. Att en cement har en låg alkalihalt 

innebär att det har en ekvivalent halt av Na2O på maximalt 0,6 % enligt 

nedanstående ekvation[18] 

 

                               (3.1) 
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 Anläggningscement uppfyller detta krav och det är även denna 

cementsort som föreskrivs i Sverige.[18] 

Det är sedan länge känt att en låg halt av alkalier i cementen ger en 

långsammare reaktion och mycket forskning har lagts ner på att 

komma fram till ett högsta tillåtet värde för alkalihalten i cementen. 

Denna har länge varit sagd att ligga på 3-4 kg/m3. För slankare 

konstruktioner, så som lamelldammar, kan ett högsta värde på 3 kg/m3 

fungera. Detta på grund av att en slank konstruktion ger en möjlighet 

till att alkalier kan lakas ur. Dock har långtidsstudier kunnat visa att 

detta värde egentligen kanske borde vara så lite som 1,5 kg/m3 eller till 

och med lägre. Anledningen till att ett lägre värde kan vara nödvändigt 

är att det i långtidsstudier upptäckts att det kan finnas fler mineraler i 

ballasten som kan avge alkalier än vad man tidigare trott. Det är även 

så att gelen som ASR ger upphov till binder alkalier. När gelen kommer 

i kontakt med cementen ändras den till kalciumsilikahydrat, C-S-H. 

Under denna process kan det vara så att alkalier frisätts och att det på 

så sätt uppstår en återvinning av alkalier.[12] 

 

3.4.3 Tillsatsmedel 

Tillsatsmedel fungerar på så sätt att de binder alkalier från 

porlösningen. På så sätt minskas alkalihalten i betongen och risken för 

ASR minskas.[28] Vanliga tillsatsmedel som används i 

dammkonstruktioner är flygaska och silikastoft. Flygaska bildas när kol 

förbränns i värmekraftverk. Den består av fina partiklar som filteras 

från rökgaserna innan de släpps ut i luften.[29] Silikastoft är en 

biprodukt från stålindustrin vid tillverkning av ferrokisel och 

kiselmetall. I processen bildas rök vilken innehåller små partiklar vilka 

samlas i filter och detta kallas för silikastoft.[18]  

 

3.4.4 Armeringsklassens inverkan på expansion av ASR 

När betongen expanderar på grund av ASR leder detta till att 

dragspänningar uppstår i armeringen. Då en armerad konstruktion 

alltid vill hålla jämvikt leder dessa dragspänningar till tryckspänningar 

i den omgivande betongen. Detta tillsammans ger en 

förspänningseffekt. Förspänningseffekten har den positiva inverkan att 

den hämmar och kan minska den fortgående expansionen på grund av 
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ASR. I beräkningar bör dock endast 50 % av denna förspänningseffekt 

tillgodoräknas på grund av att spänningarna inte är konstanta över hela 

armeringslängden. Det är även osäkert hur länge som denna 

förspänningseffekt håller i sig.[20] 

 För att få ut så mycket som möjligt av fördelarna med 

förspänningseffekten är utformningen av armeringen viktig. Den 

optimala armeringen är när det finns längsgående armering i båda 

riktningar och tvärkraftsarmering i form av byglar. Det är även viktigt 

att armeringen är väl förankrad. Utgående från detta kan 

armeringsdetaljeringen i en konstruktion klassificera från klass 1 till 3. 

Klass 1 innehåller armering som beskrivet ovan. Klass 3 är den minst 

armerade konstruktionen. Klass 3 är således även den utformning av 

armering som rekommenderas minst med hänsyn till expansion på 

grund av ASR.[20] 
 

 
Figur 3.7: Klassindelning av armering i plattor och väggar [20] 

Figur 3.8: Klassindelning av armering i pelare [20] 
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3.5 ASR i en monolit 

Som nämnts i kapitel 3 leder en expansion på grund av ASR till att 

spänningar bildas i betongen. Dessa spänningar kan leda till 

deformationer i konstruktionen. Då spänningarna oftast även är olika 

stora i olika områden i konstruktionen kan detta leda till att 

deformationerna som uppstår blir ojämna. Dessa deformationer kan 

leda till att läckor uppstår i fogarna vilka skiljer varje monolit åt i 

kanten på frontplattan. En expansion kan även bli så stor att de 

expansionsfogar som ska ge rörelsemöjlighet för konstruktionen 

stängs.[12] Blir expansionen så stor att rörelsemöjligheten för 

konstruktionen försvinner uppstår det mer spänningar vilka kan leda 

till fler sprickor. 

Som beskrivet i kapitel 2.1.2 kan det i infästningen uppstå 

dragspänningar och eventuella tvångskrafter. På grund av detta är 

dessa områden känsligare för en ASR-skada.[8] Detta pågrund av att 

draghållfastheten minskar av ASR, mer information om detta finns i 

kapitel 5.1.2.  

Sprickbildningen kan även uppstå på ett sådant sätt att vatten läcker 

rakt genom frontplattan och då även urlakar betongen vilket ger ett 

mindre tvärsnitt och en sämre hållfasthet.[12]  

Som beskrivet i kapitel 3.2 leder även dessa sprickbildningar till att 

mer fukt tar sig in i konstruktionen och accelererar reaktionen och kan 

även leda till synergieffekter.  

 

  

 
Figur 3.9: Principfigur för en monolit, dess anslutning till angränsande 

monolit och zoner vilka är känsliga för en ASR-skada [8] 

 

 

Känsliga zoner 
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3.5.1 ASR i en lamelldammskonstruktion 
Så som i andra former av betongdammar kan en expansion av ASR i en 

lamelldamm leda till att konstruktionen flyttar sig från sin ursprungs 

position. Detta på grund av de ojämna deformationerna som nämnts i 

föregående avsnitt vilka göra att konstruktionen inte kan expandera 

mer i längsgående riktning och därför flyttas i andra riktningar. Med 

detta menat att konstruktionen flyttar sig endast någon millimeter. En 

expansion kan även leda till att öppningarna för luckor deformeras och 

leder till problem med öppning och stängning av dessa. Det kan även 

bli så att utrymmet för turbinen blir deformerat och således kan inte 

turbinen snurra.[12] Detta leder i sin tur till att elektricitet inte kan 

produceras. 

I Sverige finns det fall med ASR-skador i dammar. Ett exempel är 

Hotagens regleringsdamm i Jämtland. Hotagsdammen är en 

pelardamm av mindre storlek och byggdes i huvudsak 1967-68, men en 

del tillkom även 1989-90. Under en inspektion 1991 upptäcktes det 

sprickor i konstruktionen och undersökningar visade att de var 

orsakade av ASR. Expansionen fortsatte i större skala och ledde till 

stora sprickbildningar och nötningsskador men enligt undersökningar 

som gjordes i början av 2000-talet fanns det inte någon risk för brott.[30] 

Dock beslutades det senare att dammen skulle rivas och byggas om. 

 

 
Figur 3.10: Skada av ASR på Hotagsdammen [31] 
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4 BEDÖMNING AV EN LAMELLDAMM VID 

MISSTANKE OM EXPANSION AV ASR 
Vid misstanke om att ASR är orsaken till förändringar i en 

dammkonstruktion bör en undersökning göras. Denna undersökning 

kan indelas i en inledande och en fördjupad undersökning. Generellt 

sett går den inledande undersökningen ut på att besluta om en 

fördjupad undersökning är nödvändig.[20]  

Vad som är viktigt att komma fram till i undersökningarna är vad 

den lägsta tillåtna bärförmågan är (punkt B i figur 4.1) och om 

konstruktionens nuvarande (punkt A i figur 4.1) och framtida 

bärförmåga ligger nära denna gräns. Detta bör sedan vara underlag för 

att besluta om, och i så fall vilka, åtgärder som kan behövas.[20] 

 

 

 

Figur 4.1: Diagram för bärförmåga vs. tid för bestämning om 

konstruktionens nuvarande tillstånd [20] 
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4.1 Inledande undersökning 

I den inledande undersökningen ingår det att utföra en okulär 

inspektion av konstruktionen, en teoretisk studie och eventuella tester. I 

detta stadium är att viktigast att fastställa den huvudsakliga orsaken till 

förändringen i konstruktionen, hur allvarlig skadan är och hur utbredd 

den är i konstruktionen.[20] 

 

4.1.1 Okulär inspektion 

Den inledande undersökningen startas vanligen med en okulär 

besiktning. Syftet med besiktningen är att leta efter, och dokumentera, 

synliga tecken på förändringar och skador på konstruktionen. Det man 

letar efter är synlig sprickbildning för att lokalisera skadan. Områden 

utsatta för mycket fukt noteras, så även vilka delar av konstruktionen 

som kan vara opåverkade.[20] 

 

4.1.2 Teoretisk studie 

Den okulära besiktningen används sedan i den fortsatta teoretiska 

studien. Denna görs genom att gå igenom konstruktions- och 

armeringsritningar. Rapporter om tidigare inspektioner, tidigare 

underhåll och reparationer gås även de igenom. Det är även viktigt att 

ta reda på om eventuella ickebärande konstruktionsdelar finns och hur 

dessa påverkar konstruktionen. Den teoretiska studien sammanfattar 

all tillgänglig data och relevant bakgrundsinformation om 

konstruktionen. Denna information bör sedan leda till beslut om vidare 

tester och undersökningar.[20] 

 

4.1.3 Fältstudie och provningar 

Fältstudien och provningarna ska ge svar på om ASR är huvudorsaken 

till förändringarna i konstruktionen. Den ska även ge svar om 

reaktionen fortfarande pågår och om den kommer att pågå en längre 

tid. För att komma fram till svar på detta görs en besiktning och en 

rapport skrivs. Detta ska bland annat ge information om vilken miljö 

konstruktionen utsatts för och sprickors läge och mönster. Information 

ska även ges om eventuella områden med missfärgningar och om 

rörelser i konstruktionen är synliga. Under besiktningen bör tester tas i 
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form av borrkärnor från konstruktionen. Dessa bör tas från både 

sprucken och ej sprucken betong. Borrkärnor bör även tas i områden 

som exempelvis kan vara utsatta för stora belastningar och där skadan 

är som störst. De viktigaste testerna att sedan utföra i laboratoriet är 

petrografisk analys av planslip och tunnslip och mikrostrukturanalys i 

SEM, vilka beskrivs närmare i kapitel 3.3. Dessa tester görs för att få en 

inblick i sprickbildningen och för att hitta bevis på ASR.[20]  

 

4.1.4 Inledande utvärdering av expansion på grund av ASR 

Det viktigaste att komma fram till i den inledande undersökningen är 

hur stor expansion som redan har skett i konstruktionen. Denna 

expansion har påverkats av den begränsning som armeringen i 

konstruktionen utgör, som beskrivet i kapitel 3.4.4. Den är således inte 

densamma som i fall en oarmerad konstruktion hade expanderat. 

Expansionen uppskattas genom att mäta sprickbredder och sprickornas 

vinklar. Mätningen av sprickbildningen bör göras på minst 5 ställen 

inom en meter och med minst 250 mm mellan varje mätpunkt. 

Mätningen av görs oftast i longitudinell riktning av sprickornas 

utbredning. En genomsnittlig expansion kan sedan uträknas för varje 

mätområde med nedanstående ekvation. Vid beräkningen bör olika 

värden på α och β testas för att få en känsla för hur lättpåverkat 

resultatet av uträkningen är.[20] 

 

 

     
   

 
   (4.1) 

 

   
        

 
      (4.2) 

 

 

θ = vinkel mellan referenslinjen (i expansionens utbredningsriktning) 

och sprickan 

α = konstant mellan 1 och 1,5 

β = konstant mellan 500 och 1500 
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4.2 Fördjupad undersökning 

En fördjupad undersökning följer i princip samma arbetsordning som 

den inledande undersökningen. Den fördjupade undersökningen ska 

svara på hur mycket konstruktionen har expanderat fram till idag och 

hur mycket mer som konstruktionen kan expandera. Den ska även 

svara på vad effekten av skadan blir på konstruktionens kapacitet idag 

och i framtiden och vilket underhåll som ska rekommenderas.[20] 

 

4.2.1 Noggrann utvärdering av expansion på grund av ASR 

En mer noggrann uppskattning av den nuvarande expansionsnivån kan 

fastställas med den tidigare uträkningen baserad på sprickbredder och 

vinklar. Men i detta stadium görs en korrigering i beräkningarna för 

andra möjliga orsaker till rörelser i konstruktionen, exempelvis rörelser 

av temperaturförändringar. Ett annat sätt att göra en noggrannare 

uppskattning av expansionen är att använda information i databaser. 

Om information finns tillgänglig om expansion i liknande 

konstruktioner i liknande miljöer.[20] 

 

4.2.2 Konstruktionens framtida tillstånd 

Även för att uppskatta konstruktionens framtida tillstånd är det möjligt 

att utgå från eventuell tillgänglig information från databaser. Denna 

information används sedan för att uppskatta en framtida expansion. Ett 

annat alternativ är att till en början anta olika värden på vad den 

nuvarande och framtida expansionen kan vara. Detta för att få en 

antydan om konstruktionen hamnar på en acceptabel säkerhetsnivå. 

Dock är det absolut bästa sättet att ta reda på den framtida expansionen 

att övervaka konstruktionerna med mätinstrument. Mätinstrumenten 

ger information om rörelser och eventuell expansion. Informationen 

kan sedan ge en fingervisning om hur reaktionen fortskrider och hur 

konstruktionen reagerar på den. Nackdelen med denna metod är att det 

tar flera år innan det går att säga att resultaten som fåtts är användbara. 

Finns det inte möjlighet att vänta den tid som behövs för mätning är ett 

alternativ att göra expansionstester. Dessa görs som nämnts i kapitel 3.3 

på borrkärnor tagna från konstruktionen.[20] 
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5 INVERKAN AV ASR PÅ BETONGENS 

EGENSKAPER 
 

5.1 Den oarmerade betongens hållfasthetsvärde 

Många studier är gjorda för att analysera vilken inverkan en 

alkalisilikareaktion har på betongens rena hållfasthetsvärden. Dessa 

tester har så gott som alltid gjorts på oarmerade cylindrar och kuber i 

laboratorium. 

 

5.1.1 Tryckhållfasthet 

Den enaxliga tryckhållfastheten hos betong påverkad av ASR har 

undersökts i många studier. De flesta tester har i resultaten visat på en 

minskning av tryckhållfastheten vid en expansion av ASR medan några 

tester inte har gett samma resultat. Vad som dock har varit 

genomgående i dessa studier är att en minskning av tryckhållfastheten 

har uppstått när högreaktiv ballast har använts i betongen. När låg– och 

mellanreaktiv ballast använts har tryckhållfastheten hållits mer på en 

och samma nivå, eller ökat. I figur 5.1 finns en sammanställning av flera 

studier gjorda på betongprover. Expansionen av ASR har i dessa 

studier accelererats i laboratorium och bland annat har 

tryckhållfastheten testats. Resultaten i tabellen ger att så gott som alla 

tester har fått en ökning av tryckhållfastheten trots att proverna har 

expanderat på grund av ASR. Men räknas medelvärdet ut av dessa 

tryckhållfastheter har en ökning med endast 19,77 % fåtts jämfört med 

den ökning som skulle uppnåtts i en frisk betong.[32]  

Som visas i tabell 5.1 kan så lite som 60 % av den enaxliga 

tryckhållfastheten återstå vid en expansion på 5 mm/m. För 

tryckhållfastheten hos kuber kan 70 % återstå vid en expansion på 10 

mm/m. 

 

5.1.2 Draghållfasthet 

Även den enaxliga draghållfastheten har undersökts i många studier. 

Tester av prover visar på att draghållfastheten påverkas mycket 

negativt av en expansion av ASR. Det har även visats att denna 
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negativa effekt uppstår oavsett vilken nivå av reaktivitet ballasten 

har.[32]  

I tabell 5.1 kan ses att den enaxliga draghållfastheten kan minska 

med 60 % för en expansion på 5 mm/m. 

 

5.1.3 Elasticitetsmodulen 

Även elasticitetsmodulen är känslig för expansion av ASR. I princip alla 

studier som gjorts har visat på en klar minskning. Även i detta fall har 

resultaten visat på en minskning oavsett vilken nivå av reaktivitet 

ballasten har haft. I figur 5.1 finns även en sammanställning av 

resultaten av elasticitetsmodulen vid samma tester som gjordes för 

tryckhållfastheten. Som synes har den minskat i så gott som alla tester 

och medelvärdet av resultaten för elasticitetsmodulen är en minskning 

på 21,05 %. [32]  

Som visas i tabell 5.1 kan elasticitetsmodulen minska med 70 % för 

en expansion på 10 mm/m. 
 

 
Figur 5.1: Del av tabell med sammanställning av hållfasthetstester, för hela 

tabellen se bilaga 2 [32] 
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5.2 Uppskattning av den ASR-skadade betongens 

hållfasthet 

I både den inledande och den fördjupade undersökningen kan 

beräkningar vara nödvändiga att utföra. Dessa görs på konstruktionens 

bärförmåga där hänsyn tas till bärförmågan hos den ASR-skadade 

betongen. För att i beräkningarna ta hänsyn till den inverkan ASR har 

på hållfastheten kan tabell 5.1 användas. I tabellen ger den expansion 

som fåtts i de tidigare stegen en procentsats för hur mycket av 

hållfastheten som återstår. Hållfastheterna vilka procentsatsen kan 

appliceras på är de värden som fåtts vid provning av betongen vid 

nybyggnaden av konstruktionen. Men de kan även appliceras på de 

värden som fåtts vid tester på borrkärnor från konstruktionen, vilka är 

de hållfasthetsvärden som gäller idag.[20] 

 

Tabell 5.1: Nedre gränsvärden för resterande bärförmåga hos betong 

påverkad av ASR baserad på hållfastheten efter 28 dagar [20] 

 Procentuell hållfasthet jämfört med opåverkad betong för 

olika nivåer av fri expansion 

Typ av hållfasthet 0,5 mm/m 1,0 mm/m 2,5 mm/m 5,0 mm/m 10,0 

mm/m 

Tryckhållfasthet 

för kub 
100 85 80 75 70 

Enaxlig 

tryckhållfasthet 
95 80 60 60 - 

Draghållfasthet 

(relevant för 

halveringsmetoden 

och vrid-dragtest) 

85 75 55 40 - 

Elasticitets modul 100 70 50 35 30 

 

Tabellen är baserad på fri expansion hos betong och tar alltså inte 

hänsyn till den begränsande effekten som armeringen ger. Tabell 5.1 är 

även baserad på den reducering av hållfastheten som fås i betong efter 

en brinntid på endast 28 dagar och med en expansion av ASR. Således 

kan dessa procentuella värden vara försiktigt tilltagna vilket man bör ta 

hänsyn till i en beräkning.[20]  
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5.3 Uppskattning av en ASR-skadad lamelldamms 

bärförmåga för olika typer av brott 
 

5.3.1 Böjning 

En studie gjordes i laboratorium på armerade balkar av storleken 

150*250*1500 mm. De flesta balkar var gjutna med reaktiv ballast och 

några med ej reaktiv ballast som referensobjekt. Balkarna förvarades på 

ett sådant sätt att reaktionen av ASR var accelererad och tester av 

böjkapaciteten gjordes efter ett år. Resultaten från testerna visade att 

böjhållfastheten hos de balkar där expansion av ASR hade uppstått 

minskade väldigt lite jämfört med referensbalkarna. Detta trotts den 

sprickbildning som uppstått och att den rena betongens hållfasthet 

hade minskat. Att böjhållfastheten inte minskade nämnvärt i balkarna 

kan förklaras av att de var underarmerade. Detta gör att en minskning i 

betongens rena hållfasthet inte har en så stor inverkan på 

böjhållfastheten. Det upptäcktes även att skadorna av ASR i huvudsak 

påverkade ytan på balkarna vilket även det kan ha varit bidragande till 

att böjhållfastheten minskade så lite.[33] 

 

 

 
Figur 5.3: Testresultat för balk utan ASR (#5N1) och balk med ASR 

(#5R1) [33] 

 

 

Även vid en genomgång av flera andra studier är slutsatsen att ASR 

inte påverkar böjhållfastheten i någon större utsträckning. Dock gäller 
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detta under förutsättning att den fria expansionen inte blir större än 6 

mm/m. Blir expansionen större än 6 mm/m kan böjhållfastheten 

reduceras med upp till 25 %.[20] 

Beräkningar av böjhållfastheten i en konstruktion påverkad av ASR 

bör baseras på det värde som fås för den enaxliga tryckhållfastheten. 

Värdet ska vara från tester av borrkärnor eller gjutna cylindrar. 

Dessutom bör 50 % av förspänningseffekten av ASR tillgodoräknas, 

som beskrivet i avsnitt 3.4.4. För att ta fram böjhållfastheten för en kub 

kan böjhållfastheten för en cylinder multipliceras med 1,25.[20] 

 

5.3.2 Skjuvning 

I Danmark har det uppstått en hel del problem med ASR i 

konstruktioner, främst broar. Därför gjorde en studie i laboratorium på 

armerade balkar. Balkarna var 4300*180*360 mm och de 

dubbelarmerades men några byglar sattes inte in. Betongen i balkarna 

innehöll reaktiv ballast och ej reaktiv ballast. Expansionen av ASR 

accelererades för balkarna med reaktiv ballast. Resultaten av testerna 

på dessa balkar visade att skjuvhållfastheten inte minskade. Detta blev 

även resultatet för de balkar som hade påverkats extra mycket av 

ASR.[34]  

Ett test av skjuvhållfastheten har även gjorts på förspända I-balkar. 

Några balkar göts med byglar och några utan byglar i armeringen. 

Resultaten från 

dessa tester 

visade att 

medelvärdet av 

skjuvhållfastheten 

för både balkar 

med och utan 

byglar hade 

minskat med 20 % 

när sprickor först 

började bildas. 

Vad som hände 

när expansionen 

  Figur 5.4: Resultat av skjuvhållfasthetstest av stora 

   förspända balkar [35] 
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fortsatte var att balkarna med byglar återfick sin kapacitet, på grund av 

förspänningseffekten beskriven i kapitel 3.4.4. När expansionen 

fortsatte i balkarna utan byglar uppstod det inte någon mer förändring i 

skjuvhållfastheten.[35] 

Vid en genomgång av flera studier har det kommits fram till att ASR 

generellt sett inte ger någon större effekt på skjuvhållfastheten. Detta 

gäller för armerade balkar med byglar när betongen väl har börjat 

spricka. Men om det inte finns några byglar kan skjuvhållfastheten 

reduceras med mellan 15 och 25 % för slät armering och 20-30 % för 

räfflad armering. Om skjuvhållfastheten ska tas fram i en beräkning bör 

även här den enaxliga tryckhållfastheten från testade borrkärnor eller 

cylindrar användas. Även i detta fall bör endast 50 % av 

förspänningseffekten tillgodoräknas, enligt beskrivning i avsnitt 

3.4.4.[20] 

 

5.3.3 Genomstansning 

En studie utfördes i laboratorium på 84 armerade betongplattor. 

Plattorna var 80 mm tjocka med sidor om 406, 430 och 610 mm.  Dessa 

göts med både reaktiv och ej reaktiv ballast och expansionen av ASR 

accelererades i plattorna med reaktiv ballast. Armeringsinnehållet var 

rak eller räfflad ϕ6 armering i rutnät. Armering sattes in antingen 

endast i underkant eller både över- och underkant och den förankrades 

antingen rakt eller böjt. Resultaten från testerna visade att för plattor 

med räfflad armering ökade hållfastheten mot genomstansning vid en 

fri expansion om 1 mm/m för att sedan minska. Dock minskade inte 

hållfastheten till en risk för brott förrän den fria expansionen nått 6 

mm/m.[36] Denna ökning i risken för genomstansningsbrott visade sig 

även vara större för de dubbelarmerade plattorna jämfört med de 

enkelarmerade plattorna.[37] Anledningen till detta kan vara att det vid 

en stor fri expansion även uppstår en risk för avskalning av det 

täckande betongskiktet. Om avskalning uppstår och det inte finns några 

byglar kan detta leda till att ett genomstansningsbrott lättare 

inträffar.[20] För plattor med slät armering visade det sig att en 

expansion av ASR kan ge en stor ökning av risken för 

genomstansningsbrott, dock berodde storleken på ökningen på om 

armeringen var tillräckligt förankrad eller inte.[37] 
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För att ta fram risken för genomstansning i beräkningar bör dessa 

baseras på den enaxliga tryckhållfastheten från testade borrkärnor eller 

cylindrar. Även i detta fall bör endast 50 % av förspänningseffekten 

tillgodoräknas, så som beskrivet i kapitel 3.4.4.[20] 

 

 
 

Figur 5.5: Förhållandet mellan bärförmågan för genomstansning och graden 

av expansion (2000 = 2mm/m) [37] 

 

5.3.4 Vidhäftning mellan betong och armering 

Gällande vidhäftning har tester visat att det vid en fri expansion på 

grund av ASR på upp till 4 mm/m är vidhäftningsförmågan 

oförändrad. Detta gäller dock under förutsättningen att armeringen har 

ett tillräckligt täckande betongskikt. Ett tillräckligt täckande 

betongskikt är om 4 ggr armeringens diameter, eller att den 

längsgående armeringen är infattad med byglar. Skulle inga byglar 

finnas eller att det täckande betongskiktet är mindre än 4 ggr 

armeringens diameter har en reduktion på upp till 50 % av 

vidhäftningshållfastheten setts. En beräkning av 

vidhäftningshållfastheten bör baseras på den enaxlig tryckhållfasthet 

från ASR-skadade borrkärnor eller cylindrar. Den kan även baseras på 

den direkta draghållfastheten från tester.[20] 
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6 DISKUSSION 
 

6.1 Lamelldammar och dimensionering 

För dimensioneringen av en damm och ett tvärsnitt av en damm finns 

det många anpassningar att göra i beräkningarna enligt RIDAS. Trots 

detta är lamelldammar som konstruktion och ett tvärsnitt av en monolit 

förhållandevis enkel att dimensionera då den kan ses som en balk eller 

en stödmur. Detta sammantaget med att de enda laster som verkar på 

konstruktionen är vattenlast, is och eventuellt ett mindre upptryck gör 

inte en dimensioneringsberäkning komplicerad. Det kan även uppstå 

inre laster av krympning och krypning men detta är ändå något som 

uppstår i alla betongkonstruktioner. Dock kan 

dimensioneringssituationen bli svårare om beräkningarna måste ta 

hänsyn till trafiklaster, olika kombinationer av lucköppning där stora 

vattentryck uppkommer och vågkrafter. Detta fanns det dock inte 

möjlighet att gå djupare in på under detta examensarbetes tidsram. 

 

6.2 Alkalisilikareaktion 

ASR är egentligen en enkel reaktion. Det som gör reaktionen 

svårhanterlig är att den påverkas av så många parametrar vilka ännu 

inte är helt klarlagda. Tillgången på fukt är en parameter som är 

klarlagd och är även den parameter som ställer till det extra mycket i 

lamelldammar. Detta då lamelldammar konstant är utsatta för fukt och 

inte är något som går att avlägsna.  

Att det även kan vara så att alkalier kan återanvändas och att heller 

inte alla reaktiva mineraler är kartlagda ställer till problem. Att 

reaktionen ofta har en relativt lång startperiod vilket gör att en 

expansion upptäcks sent är även det en faktor som ställer till problem. 

Viktigt är även att inte förbise de synergieffekter som kan uppstå vilket 

förvärrar problemet.  

 

6.2.1 Sätt att förhindra ASR 

Även om alla försiktighetsåtgärder tas, att ballasten undersöks och att 

en lågalkalisk cement används, finns det inga garantier för att ASR inte 

uppstår. Ett problem är att det idag inte finns något test för att 
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kontrollera hur mycket alkalier ballasten kan avge. Det är även ett 

problem att det inte har fastställts en halt av alkalier i cementen som 

kan användas vid olika reaktivitet hos ballasten. Som nämnts i kapitel 

3.4.2 är det sagt att 3-4 kg/m3 är tillräckligt lite för att det inte ska finnas 

en risk för ASR. Dock har denna nivå visat sig vara för hög i vissa fall 

på grund av just de alkalier som kan avges från ballasten.  

Att använda tillsatsmedel i betongen i en dammkonstruktion har 

visat sig vara ett effektivt sätt att förhindra ASR. Dock verkar det inte 

finnas en garanti för att ASR inte uppstår även om tillsatsmedel 

använts. Det är ett problem att det inte finns några fastslagna högsta- 

och lägsta nivåer av tillsatsmedel vilket gör att det i vissa fall kan 

användas för lite eller för mycket. Det finns en risk att för mycket 

tillsatsmedel minskar hållfastheten hos betongen vilket så klart bör 

undvikas.  

 

6.2.2 Testmetoder 

Det finns frågetecken huruvida de labbtester i vilka expansionen av 

ASR accelereras verkligen är riktigt tillförlitliga. Vid accelererade 

labbtester är inte temperaturen och miljön densamma som den 

”naturliga”. Detta gör att expansionen som fås ofta är större än den 

expansion som uppkommer i verkligheten. Detta bland annat på grund 

av att betongprovet i den accelererade miljön inte är förhindrat att 

expandera av en omgivande konstruktion. Det kan även vara så att i det 

accelererade testet används det reaktiva materialet upp, vilket det oftast 

inte gör i verkligheten i konstruktionen. Det finns även tecken på att 

alkalier kan lakas ur provet vid de accelererade testerna på grund av att 

provkroppen är mycket mindre än konstruktionen. Lakas alkalierna ur 

fås inte samma expansion som i konstruktionen.  

 

6.2.3 Armering 

Intressant är att det finns positiva effekter av en expansion av ASR i 

form av den förspänningseffekt som uppstår i armeringen. I dag är det 

få konstruktioner som inte armeras med längsgående armering i båda 

riktningar och byglar. Detta gör att armeringen i nybyggda 

konstruktioner bör kunna hålla tillbaka en expansion av ASR väl. Dock 

finns det alltid gränser för hur mycket expansion som kan hållas 
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tillbaka. Det går aldrig att helt undvika sprickbildning oavsett om 

konstruktionen expanderar på grund av ASR eller inte. Vad som är 

viktigt är att en väl armerad konstruktion kan minska sprickbredden 

och således även minska möjligheten för fukt att ta sig in i 

konstruktionen. Detta då inträngning av fukt kan förvärra expansionen 

av ASR och även leda till andra synergieffekter. 

 

 

6.3 Inverkan av ASR på betongens hållfasthet 

 

6.3.1 Tryckhållfasthet 

Som visats i kapitel 5.1.1 påverkas inte tryckhållfastheten i så stor 

utsträckning av ASR annat än vid en stor expansion. Detta kan vara för 

att betongen komprimeras under tryck. Detta gör att sprickbildningen i 

betongen stängs och ger en mer solid betong. Detta kan vara en 

anledning till att tryckhållfastheten inte påverkas på samma sätt som 

andra hållfastheter. Något som är intressant är att tryckhållfastheten 

påverkas mer om en snabbt reaktiv ballast använts, dock har det inte 

getts någon förklaring till detta beteende. 

Som nämnts i avsnitt 5.1.1 kan en större expansion av ASR leda till 

att endast 60-70 % av tryckhållfastheten återstår.  

 

6.3.2 Draghållfasthet och elasticitetsmodul 

Att draghållfastheten och elasticitetsmodulen påverkas mycket mer än 

tryckhållfastheten av ASR är naturligt. ASR gör att betongen spricker 

och detta leder till att den blir sprödare. Både draghållfastheten och 

elasticitetsmodulen påverkas av betongens sprödhet och således bör 

dessa hållfastheter minskas. Att dessa påverkas av betongens sprödhet 

är mest troligt anledningen till att båda minskar i hållfasthet oavsett 

vilken nivå av reaktivitet ballasten har. I jämförelse med 

tryckhållfastheten vilken inte påverkas lika mycket av betongens 

sprödhet och påverkas mest av en snabbt reaktiv ballast. 

Som nämnts i kapitel 5.1.2 och 5.1.3 kan så lite som 60 % av 

draghållfastheten och 70 % av elasticitetsmodulen återstå vid en större 

expansion. 
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6.4 Uppskattning av en ASR-skadad lamelldamms 

bärförmåga 
 

6.4.1 Böjning 

För böjhållfastheten har det visat sig att den inte påverkas i större 

utsträckning vid låg till måttlig expansion av ASR, det vill säga en 

expansion lägre än 6 mm/m. Dock är det viktigt att konstruktionen är 

underarmerad för att detta resultat ska uppnås. Så som 

dimensioneringar görs idag är alla nyare konstruktioner 

underarmerade. Detta gör att böjhållfastheten hos en nyare 

lamelldamm inte bör påverkas i någon större utsträckning under ovan 

angivna förutsättningar. Äldre konstruktioner är dock ofta inte lika 

ordentligt armerade som nyare och där kan det finnas en risk att 

böjhållfastheten påverkas även vid låg till måttlig expansion. I äldre 

lamelldammar sattes det inte in byglar i samma utsträckning. Om det 

täckande betongskiktet skalas av och det inte finns några byglar som 

håller om den längsgående armeringen finns det en risk för att den 

bucklar ut. Alltså att den längsgående armeringen bucklar ut på grund 

av att det inte finns någon betong som kan hålla den inne. Armeringen 

kan då inte ta upp spänningar på samma sätt som en rak armering kan. 

 

6.4.2 Skjuvning 

Skjuvhållfastheten har även den visat sig inte minska nämnvärt så 

länge konstruktionen är utförd med även byglar i armeringen. Att detta 

blir resultatet känns naturligt då ASR ger en förspänningseffekt vilket 

gör att byglarna blir ännu mer effektiva i sin förmåga att ta upp 

skjuvkrafter. Om lamelldammen inte är konstruerad med några byglar 

kan, som visats i avsnitt 5.3.2, skjuvhållfastheten reduceras med upp till 

30 % beroende vilken typ av armering som använts. 

 

6.4.3 Genomstansning 

Risken för att ett genomstansningsbrott ska uppstå har visat sig vara 

liten vid låg till måttlig expansion av ASR. Detta om konstruktionen är 

armerad med byglar och att all armering är ordentligt förankrad. För 

nyare lamelldammar bör det således inte finnas en så stor risk för ett 
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genomstansningsbrott då dessa är armerade med byglar och en bra 

förankring. Hos äldre lamelldammar kan risken för ett 

genomstansningsbrott vara större då det inte sattes in byglar i samma 

utsträckning som idag. Detta pågrund av den risk som finns för 

avskalning av det täckande betongskiktet så som beskrivits i avsnitt 

6.4.1. 

 

6.4.4 Vidhäftning mellan betong och armering 

Även avseende vidhäftningen mellan betong och armering är det 

viktigt att byglar är insatta. För nya lamelldammar ska inte detta vara 

något problem då byglar ska finnas i dessa, och att de även ska vara 

utförda med ett tillräckligt tjockt täckande betongskikt. Detta på grund 

av att en lamelldamm idag enligt RIDAS ska ha ett täckande 

betongskikt på minst 40 mm. Hos äldre lamelldammar är inte alltid 

byglar insatta och det är osäkert om hur tjocka täckande betongskikt 

som använts. Därför kan det finnas en risk för att 

vidhäftningshållfastheten inte är tillräcklig i äldre lamelldammar. 

 

6.5 Allmänt om ASR i lamelldammar 

I Sverige verkar det som att expansion av ASR inte anses leda till så 

stora problem annat än i enstaka fall. Enligt Patrik Påhlsson på KFS är 

inte ASR problemet utan att problemet är de synergieffekter som 

uppstår. Dock måste då även ASR vara ett problem eftersom 

synergieffekterna antagligen inte skulle uppstått om inte ASR funnits i 

konstruktionen.  

Eftersom ballasten i Sverige oftast är låg- eller mellanreaktiv tar det 

lång tid för ASR att uppstå. Det tar även lång tid att upptäcka att en 

expansion pågår i en konstruktion. Att riktigt skadliga varianter av ASR 

uppstår verkar inte hända annat än i enstaka fall, så som i 

Hotagsdammen. Dock var det så i fallet med Hotagsdammen att även 

fast en lågalkalisk cement var föreskriven gavs det tillstånd att använda 

en standardcement i stället. En standard cement har en mycket högre 

alkalihalt än en lågalkalisk cement. Detta var mest troligt den största 

orsaken till att så stora skador uppstod i konstruktionen.  

Då kunskaperna förr i tiden inte var lika stora som idag finns det 

säkert fler äldre dammar där tillstånd har getts till att använda en 
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standard cement. Eller att andra försiktighetsåtgärder inte har tagits. 

Således kan det uppkomma fler fall där en expansion av ASR 

konstateras.  

Risken att en expansion av ASR skulle uppstå i en nybyggd damm i 

Sverige känns som liten. Detta på grund av att kunskapsläget är ett 

annat och att avsteg från föreskrifter inte tillåts på samma sätt. 

 

 

6.6 Exempelberäkningen 

För att tydligt visa på hur en expansion av ASR kan påverka 

beräkningsresultaten vid användande av tabell 5.1 har en 

exempelberäkning gjorts. Exempelberäkningen består av en 

dimensionering av en frontplatta. En dimension av en monolit i en 

lamelldamm har antagits. Höjden är 5 m med en överdämning om 1 m. 

Dimensioneringen är först gjord för en frisk betong och sedan har 

beräkningar gjorts för expansion om 1 och 5 mm/m. 

Kontroll av att sprickbredderna inte överstiger RIDAS krav på max 

0,2 mm har gjorts. I en frisk betong visade det sig att det behövdes mer 

armering för att uppnå detta krav. Beräkningar för sprickbredder med 

samma mängd armering som i den friska betongen, men med en betong 

påverkad av ASR gjordes. För den ASR-skadade betongen uppfylldes 

kravet på max 0,2 mm i sprickbredd vid en expansion om 1 mm/m 

men inte vid en expansion om 5 mm/m. På grund av detta skulle det, 

vid en expansion om 5 mm/m, finnas en stor risk att reaktionen 

accelereras och att synergieffekter uppstår. I och med att en expansion 

av ASR uppstår i en lamelldamm minskas hållfastheten så som visats i 

tabell 5.1. Detta leder även till att det dimensionerande momentet 

minskas vilket även blev resultatet i exempelberäkningen. I 

betongkonstruktioner bör byglar sättas in men i exempelberäkningen 

har resultatet blivit att detta inte behövs. Detta resultat ficks oavsett om 

betongen i beräkningen var frisk eller om den expanderat. 
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7 SLUTSATSER 
Ur dimensioneringssynpunkt kan vi se att en monolit hos en 

lamelldamm är en förhållandevis enkel konstruktion och att den kan 

ses som en balk eller en stödmur. Svårigheterna i en dimensionering 

uppstår när en hel dammkonstruktion ska tas i beaktande. 

ASR har visat sig vara en reaktion som inte går att stoppa helt utan 

det är bara möjligt att hämma den. Det är många faktorer som påverkar 

reaktionen och för lamelldammar är tillgången på fukt den parameter 

som inte går att undvika.  

Att undersöka ballasten, ha en låg alkalihalt i cementen och att 

använda tillsatsmedel är bra sätt att vid byggandet av en damm minska 

risken för att en reaktion uppstår. Även om forskningen inte kommit 

fram till de optimala halterna av varje beståndsdel. 

Det finns bra testmetoder för att kontrollera förekomsten av ASR. 

Men i fallet med de accelererade expansionstesterna verkar det finnas 

delade meningar om huruvida de ger resultat som visar på hur den 

verkliga konstruktionen kommer att expandera. Dock är dessa 

expansionstester bra att utföra i brist på andra metoder, men att det bör 

hållas i minne att de kan vara något missvisande. 

Att tryckhållfastheten inte påverkas i så stor utsträckning av ASR är 

bra när det gäller lamelldammar som konstruktion. Detta på grund av 

att konstruktionen dimensioneras så att den ska vara tryckt. I vissa 

områden av en lamelldamm går det dock inte att undvika att 

dragspänningar uppstår. Eftersom att draghållfastheten påverkas i stor 

utsträckning av ASR kan problem uppstå i dessa områden. 

Risken för brott vad gäller böjning, skjuvning, genomstansning och 

vidhäftning verkar vara låg vad gäller nya lamelldammar. Detta på 

grund av att betongkonstruktioner idag dimensioneras med byglar i 

armeringen och även så att de är underarmerade. Dock gäller detta vid 

låg till måttlig expansion. Alla konstruktioner har en övre gräns för vad 

den klarar av att hålla emot. Vad gäller äldre lamelldammar verkar det 

som att risken för brott är större. Detta på grund av att de armerades på 

ett annat sätt, det sattes bland annat inte alltid in byglar. På grund av 

detta är det extra viktigt att undersöka armeringsritningarna noga om 

en expansion av ASR upptäcks i en äldre lamelldamm. 

Genom exempelberäkningen har vi tydligt kunnat visa på hur en 

frontplatta i en lamelldamm påverkas av en expansion av ASR. Både 
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dimensionerande moment och skjuvkrafterna påverkas av expansionen. 

Dock påverkades inte de skjuvande krafterna på ett sådant sätt att 

tvärkraftsamering behövdes. För en expansion om 5 mm/m blev 

sprickbredden större än det maxvärde på 0,2 mm som anges i RIDAS. 

Sprickbildning är svårt att förhindra helt med hjälp av armering. Men 

den armeringsmängd som erfordras för att hålla sprickbredden inom 

det tillåtna värdet är orimlig. Genom att dimensionera armeringen så 

att den blir sprickfördelande kan enstaka grova sprickor undvikas och 

på så sätt kan sprickbredderna begränsas. 

 

7.1 Felkällor 

Den litteratur vi hittat har nästan uteslutande varit på engelska. På 

grund av detta finns det en risk att vi översatt texter fel och/eller 

missförstått texterna. 
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8 FÖRSLAG PÅ FORTSATTA STUDIER 
Hur reaktionen fungerar bör utredas noggrant då all fakta inte finns om 

detta ännu. Detta bör göras i samarbete mellan en byggingenjör och en 

kemist då bådas kompetenser behövs för att få ett användbart resultat 

ur konstruktionssynpunkt. 

Ett annat förslag är att göra en noggrann FEM-modellering av en 

damm i vilken det tas hänsyn till ASR och även alla anda parametrar 

som påverkar, så som temperaturer. Exempelvis utgående från en 

existerande damm där mätinformation finns tillgänglig en tid tillbaka. 

En högsta nivå av tillsatsmedel vilken inte påverkar betongens 

hållfasthet är viktigt att komma fram till då detta inte finns idag. Att 

komma fram till ett lägsta värde av tillsatsmedel för att det ska vara 

verkbart i tillräcklig utsträckning är även det viktigt. 
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B1.1 
 

Bilaga 1 
DIMENSIONERING AV FRONTPLATTA 
Vi ska dimensionera ett tvärsnitt av frontskivan till en lamelldamm 
med vattenlast motsvarande 5 m djup och ett tillägg på 1 m orsakad av 
överdämning. 

 

Indata 

 

Säkerhetsklass 3   ɣd=1,0 

 

Betong: 

Partialkoefficient för betongens bärförmåga ɣc=1,5 

Partialkoefficient armeringens bärförmåga ɣs=1,15 

Partialkoefficient elasticitetsmodul  ɣce=1,2 

Koefficient, rekommenderat värde  αcc=1,0 

 

Vi väljer betongkvalitet C25/30 för dimensioneringen. 

Kar. tryckhållfasthet C25/C30    fck = 25 MPa 

Karakteristisk draghållfasthet  fctk0,05 = 1,8 MPa 

Karakteristisk elasticitetsmodul  Ecm = 31 GPa 

Betongens dim. tryckhållfasthet fcd=
α  

  
     = 16,667 MPa 

Betongens dim. draghållfasthet  fctd=
        

  
 = 1,2 MPa 

Axial draghållfasthet för betong  fctm = 2,6 MPa 
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Armering: 

Kvalitet B500B används 

Karakteristisk hållfasthet   fyk = 500 MPa 

Elasticitetsmodul för armering   Es = 200 MPa 

Dimensionerande hållfasthet   fyd = 
   
  

 = 435 MPa 

Vi använder armeringsdimension   = 20 mm 

As (20mm) = 314 mm2 

 

Täckande betongskikt: 

Exponeringsklass XC4 (innebär cykliskt våt och torr) 

Cnorm= Cmin+ Cdev = 25 + 10 = 35 mm (för XC4 och 100 år) 

Dock använder vi C = 50 mm, enligt RIDAS, p.g.a. att 

konstruktionsdelen är mot strömmande vatten  → ttb = 50 mm 

 

Laster: 

h1 = 5 m 

h2 = 1 m 

Vattenlasten antas belasta en 1 m bred strimla. 

ρvatten = 1000 kg/m3 = 1,0 ton/m3 

g = 10 m/s2 

q1 = ρvatten×g×h1 = 1×10×5 = 50 kPa 

q2 = ρvatten×g×h2 = 1×10×1 = 10 kPa 

Gk = q1 = 50 kPa 

Qk = q2 = 10 kPa 

ɣd = 1,0  för 

säkerhetsklass 3 
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Dimensionerande lastfall i brottgränstillstånd: 
 
Ψ0 är faktor för kombinationsvärde   Ψ0=0,7 

Ψ1 är faktor för frekvent värde  Ψ1=0 

Ψ2 är faktor för kvasipermanent värde Ψ2=0 

Ekv. 6.10a:     =   ×1,35×Gk+1,5×Ψ0×Qk = 

= 1,0×1,35×50+1,5×0,7×1,0 = 78 kPa 

Ekv. 6.10b:    =   ×1,35×0,89×GK+1,5×Qk =  

= 1,0×1,35×0,89×50+1,5×10 = 75 kPa 

→            = 78 kPa 

 
Dimensionerande lastfall i bruksgränstillstånd:- 
 
          = q1+Ψ2×q2 = 50+0×10 = 50 kPa 
 
 
 

Systemberäkning 
 
Lamelldammens frontskiva representeras av en konsol 

konsollängd: lk = 4 m 

konsolbredd: bk = 1 m 

 

Beräkningarna utförs för en höjd om 
1 meter. Konsolen har konstant höjd 
från den fria änden till 
inspänningssnittet. 
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Dimensionerande moment i brottgränstillstånd: 

    
             

  

 
    

     

 
             

 
Dimensionerande tvärkraft utan lastreducering: 

VED =          ×lk×bk =78×4×1 = 312 kN 

 
Dimensionerande moment i bruksgränstillstånd: 

Mbruk = 
            

    

 
 = 

       

 
= 400 kNm 

 

Erforderlig armeringsarea för att klara dimensionerande moment i 

brottgränstillstånd: 

 

Rektangulär spänningsfördelning antas vid momentberäkning 

 

Tryckzonens effektiva höjd  λ = 0.8 

Halva tryckzonens effektiva höjd  β = 0.4 

Koefficient för effektiv hållfasthet  ƞ = 1 

Koefficient för effektiv hållfasthet  α = 1 

Relativa moment   mrel = 
   

       
     

 

Mekaniskt armeringsinnehåll  ω = 1 -             

Erforderlig armeringsarea  As = 
   

        
 

 
     

 

 
 

Kontroll att tvärsnittet är underarmerat: 
 

Tryckzonshöjden i brottgränstillstånd X = 
      

          
 

Betongens töjning                

Armeringstöjning   Ԑ =  
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Ԑsy = 
   

  
 

       

       
 = 2,175×     

 

Armeringsarea: 

Vi räknar bara med 1 m höjd 

h =1 m 

dbtg = 1000-50-10 = 940 mm 

mrel=
       

                 
         <      (0,427) →  

→  tvärsnittet är underarmerat 

ω = 1 -                = 0,0433 < ω   (0,617) →  

→  tvärsnittet är underarmerat 

As = 
       

        
      

 
         

          

n = 
    

   
            →  As = 5×314 = 1570 mm2 

X = 
      

          
 

                 

                
       

Ԑ =  
      

 
     = 

            

     
           61×     > 2,175×     → 

OK 

Armeringen flyter och tvärsnittet är underarmerat. 
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Beräkning av sprickbreddsbegränsande armering: 
 

Beräkning av sprickbredder utförs för att kontrollera att de inte 

överstiger ett visst gränsvärde, i detta fall         = 0,2 mm 

Sprickbreddsberäkningen utförs i bruksgränstillstånd med långtidslast 

vilket innebär utan inverkan av lastfaktorer och partialkoefficienter. 

 
As = 1570 mm2 

h = 1 m 

dbtg = 940 mm 

   = 50 KPa 

   = 10 KPa 

 
Ed,bruk (för långtidslast ) =   +Ψ2×   = 50+0×10 = 50 kN 

Md,bruk = 400 kNm 

 
Sprickbreddskontroll(stad II ): 

Hänsyn till krypning → antag αef = 2 

αe = 
  

   
         = 

   

  
                 → αe = 19,355 

Geometriskt armeringsinnehåll  ρ = 
  

       
 

Faktor vilken beaktar armeringsinnehållet med hänsyn till krypning →
  

→ ξw = ρ× αe× (    
 

ρ   
     

ρ = 
         

   
        

ξw = 0,0016×19,355×(    
 

             
          

 
Tryckzonshöjd xw = ξw×dbtg = 0,22×0,94 = 207 mm 
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Ekvivalent betongarea   

Aekv.btg = xw×bk+As× αe=0,207×1+1570×10-6×19,355 = 0,237 m2 

 

Spruckna tvärsnittets tyngdpunkt 

xtp= 
      

  
 
         α 

        
 

        
     

 
                      

      
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tröghetsmoment 

Ix = 
  

    

  
             

  

 
                

   αe = 

  = 
        

  
                

     

 
 
 

                 

                                

 

Avstånd armering och neutrala lagret  

zw = hbtg - xw - ttb-
 

 
  1000 – 207 - 50 - 

  

 
         

Armeringsspänning för sprucket tvärsnitt 

σs=
  

  
     αe =
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Höjd av effektiv betongarea: 

hc,eff = min  

 
 
 

 
                                     

 
        

 
  

       

 
        

    

 
 

 

 
      

  

→ hc,eff = 0,15 m 

 

Area av effektiv betongarea    Ac,eff = bk× hc,eff = 1×0,15 = 0,15 m2 

Effektivt geometriskt armeringsinnehåll     

ρ
     

 = 
  

      
 

         

    
        

Draghållfasthetens medelvärde för betong fctm=2,6 MPa 

    fct,eff = fctm = 2,6 MPa 

Faktor som beror på lastens varaktighet kt = 0,4 (Långtidslast) 

 

Töjningsskillnad mellan betong och stål: 

(Ԑsm-Ԑcm) = 

   
         

ρ     
    

  
   

 ρ
     

 

  
       0,6 × 

  

  
 

0,6 × 
  

  
     

     

       
            

(Ԑsm-Ԑcm)  
          

           

      
    

   

  
        

       
            → 

→            > 8,829×10-4  →  OK 

 

Sprickors maximala inbördes avstånd   Sr,max = k3×c+k1×k2×k4×
 

ρ
     

 

Koefficient som beaktar armeringsjärnets vidhäftning k1 = 0,8 

Koefficient som beaktar töjningsfördelning  k2 = 0,5 

Nationell parameter, rekommenderat värde  k3 = 3,4 
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Nationell parameter, rekommenderat värde  k4 = 0,425 

Sr,max = 3,4×0,05+0,8×0,5×0,425×
    

      
 = 494 mm 

ɯk = Sr,max×(Ԑsm-Ԑcm) = 494×9,427×10-4 = 0,466 mm  >  0,2 mm → EJ OK 

Detta uppfyller inte villkoren. Vi använder 10  20 istället för 5  20 → 

→ As = 10×314 = 3140 mm2 

 

X = 
      

          
 

                 

                 
        

 

Ԑ =  
      

 
     = 

            

     
           28,8×     > 2,175×    →  

→ OK 

Detta betyder att armeringen flyter och tvärsnittet är underarmerat. 

 

 

Ny beräkning av sprickbreddsbegränsande armering: 
 

ɯk,max = 0,2 mm 
 
Ny armeringsarea: As = 3140 mm2 

h =1 m 

dbtg = 940 mm 

q1 =  50 kPa 

q2 = 10 kPa 

Ed,bruk (för långtidslast ) = q1+Ψ2×q2 = 50+0×10 = 50 kN 

Md,bruk = 400 kNm 

 

Ny sprickbreddskontroll (stad II ): 

Hänsyn till krypning   αe = 19,355 

Geometriskt armeringsinnehåll  ρ = 
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Faktor vilken beaktar armeringsinnehållet med hänsyn till krypning → 

→ ξw = ρ× αe× (   
 

ρ α 
    

ρ = 
         

   
         

ξw = 0,00314×19,355× (    
 

              
           

 

Tryckzonshöjd               xw = ξw×dbtg = 0,349×0,94 = 328 mm 

Ekv. Betongarea            Aekv.btg = xw×bk+As× αe =  

  = 0,328×1+3140×10-6×19,355 = 0,389 m2 

 

Spruckna tvärsnittets tyngdpunkt 

xtp= 
      

  
 
         α 

        
 

        
     

 
                      

     
        

 
 

Tröghets moment: 

Ix = 
  

    

  
             

  

 
                

   αe = 

  = 
        

  
                

     

 
 
 

                 

                

                  

 

Avstånd armering och neutrala lagret: 

zw = hbtg-xw-ttb-
 

 
  1000-328-50-

  

 
        

 

Armeringsspänning för sprucket tvärsnitt: 

σs = 
  

  
     αe=
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Höjd av effektiv betongarea: 

hc,eff= min 

 
 
 

 
                                    

 
        

 
  

       

 
        

    

 
 

 

 
      

   

→ hc,eff = 0,15 m 

 

Area av effektiv betongarea:   

Ac,eff = bk× hc,eff = 1×0,15 = 0,15 m2 

Effektivt geometriskt armeringsinnehåll  

ρ
     

 = 
  

      
 

         

    
      

Draghållfasthetens medelvärde för betong fctm=2,6 MPa 

    fct,eff = fctm = 2,6 MPa 

Faktor vilken beror på lastens varaktighet kt = 0,4 (Långtidslast) 

 

Töjningsskillnad mellan betong och stål: 

(Ԑsm-Ԑcm) = 

   
          

ρ     
    

  
   

 ρ
     

 

  
       0,6 × 

  

  
 

0,6 × 
  

  
     

     

       
            

 

(Ԑsm-Ԑcm)  
          

           

    
    

   

  
      

       
            <  4,203×10-4  → 

   (Ԑsm-Ԑcm)             

 

Sprickors maximala inbördes avstånd    Sr,max = k3×c+k1×k2×k4×
 

ρ
     

 

Koefficient som beaktar armeringsjärnets vidhäftning k1=0,8 

Koefficient som beaktar töjningsfördelning  k2=0,5 
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Nationell parameter, rekommenderat värde  k3=3,4 

Nationell parameter, rekommenderat värde  k4=0,425 

 

Sr,max = 3,4×0,05+0,8×0,5×0,425×
    

    
 = 340 mm 

ɯk = Sr,max×(Ԑsm-Ԑcm) = 340×4,203×10-4 = 0,15 mm   ɯk,max   →  OK 

 

Kontroll av sprickfördelande armering: 

As,min    
                

  
 

kc = 0,4 

k = 0,65 

Act = bk× 
 

 
  1×

 

 
        

As,min    
                

     
          

As = 3140 mm2 >  2413 mm2  →   OK 

 

Kontroll av överkapacitet: 

As = 3140 mm2 

X = 
      

          
 

        

          
  68 mm 

MRD = ƞ×fck×bk×λ×x×(dbtg - 
 

  
    → 

→                         
   

 
                     

            >   MEd (624 kNm)  →  OK 

 
MEd,bruk = 400 kNm 

 

Förhållandet mellan kapacitet och lasteffekt vid dimensionering: 
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Tvärkraftskapacitet 

Tvärkraftskapaciteten beräknas med den armeringsmängd som krävs 

för att uppfylla kravet på sprickbreddsbegränsning. 

 

VRD,c = CRD,c×Kv×(100×ρ
 
      

 

 
         

dock minst:                    

Faktor som tar hänsyn till tvärsnittets effektiva höjd  

Kv = 1+  
   

    
  = 1+  

   

   
       

Geometriskt armeringsinnehåll  

ρ
 
 

  

       
 

    

      
                      

Ac = hbtg×bk = 1×1 = 1 m2 

k1 = 0,15 

     0,035×  

 

      )
 

           

      ×      
 

                      

CRD,c = 
    

  
 

    

   
      

VRD,c = 0,12×1,46×                
 

                  → 

→ VRD,c = 334,1 kN 

 
x = 0,9×dbtg = 0,9×0,94 = 0,846 m 

 
VEd(x) = 312-78×0,94 = 238,7 kN 

VEd(x),red = VEd(x) - 
       

  
         

               

      
            

 
VRD,c = 334,1 kN  >  VEd(x),red = 216,5 kN →  OK 
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Ѵ = 0,6×(1-
   

   
) = 0,6×(1-

  

   
       

              = 0,5×1×0,94×0,54×16,67×            

                   = 4230 kN →  OK 

Detta betyder att vi inte behöver tvärkraftsarmering. 

 

Beräkning av förankringslängd: 

Inverkan av undergjutningshöjd (η1) 

Dåliga vidhäftningsförhållanden = Undergjutningshöjd > 600mm →   

→ η1=0,7 

För φ    32 mm                 

η2=1,0 

fctd = 1,2 MPa 

 
Dimensionerande vidhäftningshållfasthet  

 lbd = 2,25× η1×η2×fctd = 2,25×0,7×1,0×1,2 = 1,89 MPa 

 
Grundföranksringslängd 

lb,rqd = 
 

 
 

   

   
  =         

      
         

 

Dimensionerande förankringslängden (lbd) 

lbd= α1×α2×α3×α4×α5×lb,eqd     lb,min 

lb,min     max 0,3* lb,rqd = 0,3×1151 = 345 mm 

   10φ = 10×20 = 200 mm 

   100 mm 

→  lb,min  = 345 mm 
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Inverkan av form på stänger (α1)  α1=1,0 

Inverkan av täckande betongskikt och avstånd mellan parallella järn(α2) 

α2 = 1-      
      

 
   

            

  
        

0,7   α2       →  OK 

 
α3 = 1-k×λ 

λ = 
               

  
 

    = 3140 mm2 

            

As ( 20) = 314 mm2 

 

λ = 
        

   
    

k = 0 

→  α3 =1-0×10=1,0   →    0,7   α3       →  OK 

α4 = 0,7 

α5 = 1-0,04×P = 1-0,04×0 = 1,0 

 
villkor:  α2×α3×α5     0,7 →  0,775×1,0×1,0 = 0,775     0,7 →  OK

  
lbd = 1,0×0,775×1,0×0,7×1,0×1,151 = 625 mm  >  lb,min  = 345 mm →  OK 
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Om det finns expansion i konstruktionen: 
 
Vi kontrollerar hur konstruktionen påverkas i två fall 

1- Expansion om 1 mm/m. 

2- Expansion om 5 mm/m. 

I tabell 5.1, från kapitel 5.2, visas hur mycket fck, fcd, fctm och Ecm 

påverkas på grund av expansion. Se tabell 5.1 nedan för använda 

värden. 

 

 Procentuell hållfasthet jämfört med opåverkad betong för 

olika nivåer av fri expansion 

Typ av hållfasthet 0,5 mm/m 1,0 mm/m 2,5 mm/m 5,0 mm/m 10,0 

mm/m 

Tryckhållfasthet 

för kub 
100 85 80 75 70 

Enaxlig 

tryckhållfasthet 
95 80 60 60 - 

Draghållfasthet 

(relevant för 

halveringsmetoden 

och vrid-dragtest) 

85 75 55 40 - 

Elasticitets modul 100 70 50 35 30 

 

 

Expansion om 1 mm/m 

Med en expansion om 1 mm/m finns endast 80 % av tryckhållfastheten, 

75 % av draghållfasthet och 70 % av elasticitetsmodulen kvar enligt 

tabell. 

Värden efter expansion med 1 mm/m 

 
Utan expansion 

Expansion om  
1 mm/m 

Fck (MPa) 25 20 

Fcd (MPa) 16,67 13,34 

Fctm (MPa) 2,6 1,95 

Ecm (GPa) 31 21,7 
 

As = 3140 mm2 

fck = 0,8×25 = 20 MPa 

fcd = 0,8×16,67 = 13,34 MPa 
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x=
      

          
 

        

             
        

 

Ԑ = 
        

 
     

         

   
                    →  

→                          →  OK 

 

Sprick breddskontroll (stad II): 

ɯk =  Sr,max×(Ԑsm-Ԑcm) 

 

Statisk ytmoment jämvikt: 

    

 
  αef×As×(d-x) →     

 

 
                      → 

→  x = 283 mm 

 

σs = 
        

      
 

 
 
 

       

           
     

 
 
           

 

hc,eff = 0,15 m 

Ac,eff = 0,15 m2 

ρ
     

      

fct.eff = 0,75×2,6 = 1,95 MPa 

(Ԑsm-Ԑcm) = 

   
          

ρ     
    

  
   

 ρ
     

 

  
       0,6×

  

  
 

 

0,6×
  

  
     

     

       
             

 

(Ԑsm-Ԑcm)  
          

            

    
    

   

      
      

       
             → 

→                 0,4524×10-3  →  OK 

 

Sr,max = k3×c+k1×k2×k4×
 

ρ
     

  3,4×0,05+0,8×0,5×0,425×
    

    
 = 340 mm 

 

ɯk = Sr,max×(Ԑsm-Ԑcm) = 340×0,523×10-3 = 0,180 mm     0,2 mm  →  OK 
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Tvärkraft: 

 

As,min    
                

  
 → As,min    

                 

     
 = 1681 mm2 

 

As = 3140 mm2  >  As,min = 1681 mm2  →   OK 

 

VRD,c = CRD,c×Kv×     ρ
 
     

 

          

CRD,c = 0,12 

 

ρ
 
 = 

  

       
 

    

      
        

 

VRD,c = 0,12×1,46×               
 

                  

 

ѵmin = 0,035×  

 

     
 

                  

 
 →   VRD,c = 308,9 kN 

 
VEd(x) = VEd - d×qEd = 312 - 0,94×78 = 238,7 kN 

VEd(x),red = VEd(x) - 
       

   
  qEd = 238,7- 

              

      
          

VEd(x),red  <  VRD,c      →       OK 

Vi behöver inte någon tvärkraftsarmering 

 

x = 
      

          
 

        

          
  85 mm 

MRD = ƞ×fck×bk×λ×x×(dbtg - 
 

 
    → 

→                        
   

 
                    → 

→             >   MEd (624 kNm)  →  OK 
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Expansion om 5 mm/m 
 
Med en expansion om 5 mm/m finns endast 60 % av tryckhållfastheten, 

40 % av draghållfasthet och 35 % av elasticitetsmodulen kvar enligt 

tabell. 

Värden efter expansion med 5 mm/m 

 
Utan expansion 

Expansion om 
5 mm/m 

Fck (MPa) 25 15 

Fcd (MPa) 16,67 10 

Fctm (MPa) 2,6 1,04 

Ecm (GPa) 31 10,85 
 

As = 3140 mm2 

fck = 0,6×25 = 15 MPa 

fcd = 0,6×16,67 = 10 MPa 

fctm = 0,4×2,6 = 1,04 MPa 

Ecm = 0,35×31 = 10,85 GPa 

fctk,0,05 = 0,4×1,8 = 0,72 MPa 

 

x = 
      

          
 

        

          
        

 

Ԑ = 
        

 
     

         

   
                     → 

→                      →  OK 

 

Sprick breddskontroll (stad II): 

 
ɯk =  Sr,max×(Ԑsm-Ԑcm) 

 

Statisk ytmomentjämvikt: 

    

 
  αef×As×(d-x) → 

    

 
                      →  
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→ x = 283 mm 

σs = 
        

      
 

 
 
 

       

           
     

 
 
           

 
hc,eff = 0,15 m 

Ac,eff = 0,15 m2 

ρ
     

      

fct.eff = fctm = 1,04 MPa 

(Ԑsm-Ԑcm) = 
   

          
ρ     

    
  
   

 ρ
     

 

  
       0,6×

  

  
 

0,6×
  

  
     

     

       
             

 

(Ԑsm-Ԑcm)  
          

            

    
    

   

     
      

       
               0,4524×10-3 

 

Sr,max = k3×c+k1×k2×k4×
 

ρ     
  3,4×0,05+0,8×0,5×0,425×

    

    
 = 340 mm 

 
ɯk = Sr,max×(Ԑsm-Ԑcm) = 340×0,65×10-3 = 0,221 mm  >  0,2 mm   →   EJ OK 

 
För att minska sprickbredden kan vi öka armeringsinnehållet. Detta är 

dock inte det bästa i det här fallet på grund av att ρ
     

 skulle bli mer än 

kravet på 0,2 mm. Vi kan utföra konstruktion på ett sådant sätt att 

sprickbildning minskas, t.ex. genom gjutetappsindelning, avlägsnande 

av trång och begränsning av temperaturändring och 

temperaturskillnader under produktionen eller med förspänning. 

 

Tvärkraft: 

As,min   
                

  
  →  As,min   

                 

     
 = 897 mm2 

 

As = 3140 mm2  >  As,min = 897 mm2   →  OK 
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VRD,c = CRD,c×  ×     ρ
 
     

 

          

 
CRD,c = 0,12 

 

ρ
 
= 

  

       
 

    

      
        

 

VRD,c = 0,12×1,46×               
 

                  

 

ѵmin = 0,035×  

 

     
 

                  

 
→  VRD,c = 280,7 kN 

 
VEd(x) = VEd - d×     = 312 - 0,94×78 = 238,7 kN 

 

VEd(x),red = VEd(x) - 
       

   
  qEd = 238,7 - 

              

      
          

 
VEd(x),red  <  VRD,c    →    OK 

Vi behöver inte någon tvärkraftsarmering. 

 

x = 
      

          
 

        

          
  114 mm 

 

MRD = ƞ×fck×bk×λ×x×(dbtg - 
 

 
     → 

→                        
   

 
                     

            >  MEd (624 kNm)  →  OK 
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Sammanställning av resultat 
 

 

Vrd,c(brott) 
(kN) 

Ved(x),red 
(kN) 

Med,bruk 
(kNm) 

Mrd,brott 
(kNm) 

Wk 

(mm) 

Frisk betong 334,1 223,8 400 1241,4 0,150 

Expansion  
1 mm/m 308,9 220,4 400 1232,2 

0,180 

Expansion  
5 mm/m 280,7 220,4 400 1223,5 

0,221 

 
 

 
 
 
 

 

0 

0,05 

0,1 

0,15 

0,2 

0,25 

Frisk betong 1mm/m 5mm/m 

W
k 

(m
m

) 

Inverkan av expansion på sprickbredd 

Wk 

1210 

1215 

1220 

1225 

1230 

1235 

1240 

1245 

Frisk betong 1mm/m 5mm/m 

kN
m

 

Inverkan av expansion på Mrd 

Mrd 
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250 

260 

270 

280 

290 

300 

310 

320 

330 

340 

Frisk betong 1mm/m 5mm/m 

kN
 

Inverkan av expansion på Vrd,c 

Vrd,c 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

400 

Frisk betong 1mm/m 5mm/m 

kN
 

Inverkan av expansion på Vrd,c och Ved(x),red 

Vrd,c 

Ved(x),red 
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