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Abstract  

Tärnsjö tannery have under a longer time been planning to move some of the concrete pillars in 

their building, at the same time the conditions to broaden an existing gateway and make a 

building plan for a corroded roof is investigated. Current construction plans can´t be found and 

that severely complicates the work.  

Moving the pillars will result in higher stress on the current beam and measures have to be taken 

to retain the buildings stability. An iron beam or reinforcement with carbonfibre will manage the 

stress. The gateway can easily be widened if an ironbeam is laid as reinforcement at the top of the 

gate. And parts of the lower windows need to be cast shut. Because of the missing construction 

plans the beam over the gate is projected to carry all of the loads in the wall, including the weight 

of the joists. The reason why the ceiling in the warehouse has begun corroding depends to big part 

on the tarpaper that should protect the ceiling from damp, it´s old and needs to be changed. The 

ceiling has become an outdoor room which means increased tear on the current tarpaper. To solve 

this problem the ceiling needs to be cleaned and the paper replaced. 

 

The work is done by Kim Eriksson for Tärnsjö Garveri AB 
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Sammanfattning 

Tärnsjö garveri har under en längre tid planerat att flytta några av betongpelarna i byggnaden, 

samtidigt som detta undersöks skall förutsättningarna för att vidga ett befintligt porthål och en 

åtgärdsplan för ett korroderat tak undersökas. Det finns inga aktuella konstruktionsritningar vilket 

försvårar arbetet.  

En stålbalk eller förstärkning med kolfiber klarar av de större krafterna i balken efter flyttning av 

pelarna. Porthålet kan enkelt tas upp om det läggs en stålprofil i överkant på porten och delar av 

de nedre fönstren i ytterväggen gjuts igen. Eftersom att det inte funnits konstruktionsritningar att 

tillgå så antas att alla laster förs ut i och bärs upp av ytterväggen.  

I lagerutbyggnaden är det problem med att taket börjat korrodera i snabb takt, detta beror till stor 

del på att takpappen som skall skydda taket från fukt är gammal och behöver bytas. Taket har 

även börjat användas som uteplats vilket medfört extra nötning på det befintliga täckskiktet. För 

att avhjälpa detta problem bör yttertaket städas av och en ny tätskiktsmatta läggas. 

 

Arbetet är utfört av Kim Eriksson för Tärnsjö Garveri AB 
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Förord  

Ett stort tack t till Åke Lindström utan din hjälp skulle det här arbetet inte finnas till. Vill även 

tacka Kjell Westberg för möjligheterna att bolla tankar och idéer med dig. Till sist vill jag tacka 

min familj för att ni allesammans tog er tiden att läsa igenom och ge synpunkter på rapporten. 
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1 Inledning   

1.1 Bakgrund  

En industri planerar att effektvisera sin verksamhet och förstärka den befintliga byggnaden. Den 
ursprungliga byggnaden är uppförd 1948. Stommen är ett pelarsystem. Den är 4 våningar hög och 
var bland annat den första byggnaden i mellansverige att ha en hiss. Industriverksamhetet bedrivs 
på entré våningen, våningen över industrin fungerar som kontorslokaler och den översta våningen 
har funktion som sadelmakeriskola. I källaren är det lager för de hudar som tillverkats. 
Examensarbetet kommer för företaget att resultera i en prioriteringslista för framtida åtgärder i 
byggnaden samt ett underlag för kostnadskalkyl för åtgärderna.  
 
I byggnaden finns ett antal stora maskiner placerade längst väggarna, framför dessa står det 
bärande pelare som för vissa maskiner försvårar åtkomligheten. En del i arbetet går ut på att finna 
förslag på hur dessa pelare skall flyttas för att öka åtkomligheten samtidigt som konstruktionens 
hållfasthet bevaras. 
 
I ett senare skede har en utbyggnad gjorts vilken idag fungerar som lager. Ett större behov av 
kontorsyta medförde att ett antal baracker sedan placerades ovanpå denna utbyggnad. I samband 
med att dessa baracker ställdes dit började taket användas som uteplats vilket medförde att ett 
lager av sand lades ut ovanpå taket. Denna lösning misstänks ha underminerat tätskiktets 
fuktmotstånd och medfört en kraftigt ökad fukthalt i betongelementen i taket på utbyggnaden. 
Därefter har takets korrodering1 påskyndats och vissa armeringsstängers täcksikt har släppt vilket 
exponerar armeringen.  
 
Som ett tredje del skall ett befintligt dörrhål vidgas för att möjliggöra lastning på större lastbilar 
inuti byggnaden. Denna åtgärd medför att ytterväggarnas konstruktion måste beaktas och 
dimension på en avväxlingsbalk2 ovanför dörrhålet föreslås. 
 

1.2 Problem  

Vilka laster finns i byggnaden? 

Hur kan pelarna flyttas? 

Vilken lösning är bäst för balken? 

Hur är ytterväggen över porten uppbyggd? 

Vilken avväxling kan användas för porten? 

Hur kan den synliga armeringen i utbyggnaden åtgärdas? 

Vilka lösningar finns för tätskiktet på utbyggnadens tak? 

Hur påverkar den synliga armeringen i industrilokalen konstruktionens bärighet? 

                                                      
1 Korrodering - innebär att armering rostar vilket medför lägre hållfasthet. 
2 Avväxling – förstärkning för att bibehålla hållfasthet när en del av konstruktionen tas bort eller ändras. 
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1.3 Syfte  

Ett utredningsarbete måste utföras för att företaget skall kunna se omfattningen och kunna utföra 

en kostnadskalkyl, kostnaden för verksamheten att bygga om och fortsätta arbetet i den befintliga 

byggnaden.  

1.4 Mål 

Målet med examensarbetet kommer att vara att få insikt i de olika delarna som finns i ett 

utredningsarbete samt finna vilka lösningar som finns för just det valda objekt. Rimliga lösningar 

skall föreslås till alla berörda delar av byggnaden. 

1.5 Avgränsningar 

Lastuträkningen grundar sig på BKR:s standardlaster för olika typer av verksamhet och inte de 

laster som verkligen finns i byggnaden. Lasterna av egenvikter är uppskattade och grundar sig på 

den enda befintliga sektionsritningen. Endast snabbdimensionering av kolfiberförstärkningar 

genomförs. 
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2 Metod  

Ritningsunderlag erhölls från kontaktpersonen på Tärnsjö Garveri, ritningarna var daterade till 

1972 då en ombyggnad genomförts. I det erhållna materialet saknades det relativa 

konstruktionsritningar. De äldre ritningarna av ursprungsbyggnaden tycks inte finnas i Garveriets 

ägo. Kommunens stadsarkiv kontaktades och inte heller här fanns några ritningar äldre än 1972 

vilket innebär att det inte finns några relevanta konstruktionsritningar för byggnaden. 

Konstruktionsritningar fick ersättas av objektbesök och uppskattningar efter 

konstruktionslösningarna som förekom på marknaden då byggnaden uppfördes. 

Kontaktpersonen berättade om att det är tre delar i byggnaden som garveriet funderar på att bygga 

om. Dessa är porten som skall breddas och höjas, Utbyggnadens tak som skall armeringsrepareras 

samt tre pelare inuti byggnaden som behöver flyttas för att få lättare tillgång till 

industrimaskinerna. 

Besök för uppmätningar av detaljer i byggnaden genomfördes, dessa mätningar tillsammans med 

det erhållna ritningsmaterialet användes sedan för att utföra konstruktionsberäkningar i Excel 

vilka verifierades med datorprogrammet Multiframe. Med hjälp av resultaten från dessa 

beräkningar undersöktes lösningar. 

Två stycken komposittillverkare kontaktades för dimensioneringsanvisningar för 

kolfiberförstärkningar, dessa användes för att utföra en snabbdimensionering. Uppgifter om 

tätskikt till lagerutbyggnadens tak eftersöktes och uppgifter togs från två tillverkare. Med hjälp av 

uppgifterna kunde relativa krav på tätskiktet identifieras och fastställas för garveriet. 
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3 Genomförande  

3.1 Byggnaden 

Den bärande konstruktionen i byggnaden är ett så kallat skelettsystem vilket innebär att det är ett 

bjälklag3 i betong som vilar på balkar vilka i sin tur för ned krafterna i pelare till nästa våning.  

I byggnaden kan man på vissa ställen se underarmeringen i bjälklaget detta beror på att 

byggnaden uppfördes utan täcksikt4. Armeringens underkant ligger på många ställen i samma nivå 

som betonginnertakets yta. När verksamhet pågår i lokalen kan pH-värdet i luften stundvis skifta 

mellan 3 och 10 vilket innebär att det stundvis är både surt respektive basiskt klimat i lokalen.  

3.2 Porten 

I den nuvarande byggnaden finns det en dörröppning vilken används till godsmottagning. Denna 

ämnar garveriet vidga. Problemet är att dörrhålet befinner sig mellan 2 stycken fönster. Ovanför 

dessa fönster går takbalkarna in i väggen vilket resulterar i stora krafter på de bärande väggarna 

runtom. Ytterväggarna är gjorda av betong. 

3.3 Pelarna och balken 

För att kunna bedöma hur mycket krafter pelarna i byggnaden klarar måste uppgifter om deras 

armeringsinnehåll erhållas. Flyttningen av pelarna medför ökade krafter i pelare och ett högre 

moment i balken, den nuvarande byggnaden är dimensionerad för de befintliga lasterna i 

byggnaden. En ökning av dessa kan medföra att byggnaden rasar, det finns tre olika sätt att lösa 

detta problem i balken. 

1. Öka höjden på balken 

2. Förstärka med kolfiber 

3. Ersätta med stålbalk 

Pelarna kan förstärkas genom att de förstärks med ytterligare betong runtom eller byts ut mot 

stålpelare. Om betong ersätts med stål eller förstärks med kolfiber måste hänsyn tas till 

brandsäkerhet. 

 

                                                      
3 Bjälklag – delarna av en byggnad som bildar våningarnas golv och tak. 
4 Täckskikt – Avstånd med betong mellan armering och betongens yta. 
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3.3.1 Öka höjden 

Balkens höjd ökas vilket medför att större moment och tvärkrafter kan tas upp. Kan eventuellt 

genomföras då det finns gott om takhöjd i byggnaden om balken inte stör arbetet. Denna lösning 

förutsätter att momentet i balken inte ökar avsevärt. 

3.3.2 Kolfiber 

Balken förstärks med remsor av kolfiber i under och eventuellt överkant. Kolfiber är ett väldigt 

starkt material som avsevärt kan förbättra hållfastheten i en balk, men det är ett relativt nytt 

material och starkt anisotropt5 vilket innebär att det krävs speciell utbildning för att få utföra 

dimensioneringar. 

Det finns 5 fall som måste beaktas vid sådan kolfiberförstärning. 

1. Tryckbrott i betongen 

2. Flytning i dragarmeringen 

3. Dragbrott i laminatet 

4. Vidhäftningsbrott i förankringszonen 

5. Fläkbrott vid ände på komposit, omfattar även eventuellt interlaminärt brott i kompositen. 

 

Figur 1 De fem olika dimensionerande områden vid kolfiberförstärkning. i 

3.3.3 Ersätta med stålbalk 

Istället för att bevara den befintliga balken ersätts denna med en stålbalk som dimensionerats för 

att ta upp de krafter som blivit i balken. 

                                                      
5 Anisotropt  - Har olika egenskaper beroende på hur det belastas. 
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3.4 Brandsäkerhet 

Den befintliga byggnaden skall klara kraven för brandklass Br1 vilket medför att åtgärderna skall 

uppfylla brandkraven R120 eller R240 det vill säga säkerheten mot materialbrott och mot 

instabilitet i form av knäckning, vippning, buckling och dylikt, är betryggande vid brand och 

föreskriven last i 120 eller 240 minuter.ii Kolfiber och stål har hög hållfasthet men är också i stort 

behov av brandskydd eftersom att de tappar hållfasthet när det upphettas. Det finns många 

produkter och lösningar på marknaden och tillverkarna av kompositmaterial tillhandahåller även 

brandskydd till sina produkter.  

3.5 Utbyggnadens tak 

Taket på utbyggnaden är enligt boverkets definition ett låglutande tak.  Med låglutande tak menas 

tak med lutning mindre eller lika med 1:166. Boverket tillåter principiellt tak utan lutning men 

tätskiktstillverkarna rekommenderar en taklutning på minst 1:100.iii  När taklutningen understiger 

det har vattnet svårighet att rinna av. På objektets tak har det lagts ut sand, vilket medfört att 

regnvattnet bundits av sanden och avrinningen från taket förhindrats. Det medför en hög fukthalt 

mot takpappen under lång tid. På de ställen det funnits sprickor i takpappen har fukten trängt in 

vilket höjer fuktigheten i betongen påskyndat armeringens korrosion i betongelementen. 

Korrosion innebär att armeringen reagerar med syre och börjar rosta vilket leder till en 

volymökning och försämrad vidhäftning till betongen vilket leder till sämre hållfasthet i 

konstruktionen. 

Armering i betong har ett visst motstånd mot korrosion i form av den basiska porlösningen som 

blir då betongen härdar. Runt en ingjuten armerings yta bildas det en tunn, tät oxid vilket 

förhindrar angrepp. I luft minskar betongens pH-värde pågrund av en kemisk reaktion mellan 

betongen och luftens koldioxid (CO2) detta kallas karbonatisering. En karbonatiserad betongs 

armering förlorar detta ytskikt som skyddat den mot korrosion. Hur lång tid det tar innan 

korrosionsprocessen börjar beror på betongens täthet eller vct7 och avståndet med betong mellan 

armering och luft. Om betongen av någon anledning spricker kan armeringen mycket tidigt 

komma i kontakt med luft, vilket innebär att den snabbt börjar korrodera. När 

korrosionsprocessen börjat bestäms angreppshastigheten av betongens fuktighet och temperatur.iv 

 

Åtgärder finns för att åtgärda betong där armeringen börjat korrodera, processen går ut på att man 

bilar8 bort all skadad betong och all korrosion på armeringen avlägsnas så att de korroderade 

                                                      
6 1:16 – innebär att taket lutar 1cm i y- led var 16cm i x- led. 
7 Vct – Anger förhållandet mellan vatten och cement i betong. Lågt vct innebär högre hållfasthet. 
8 Bila – slår sönder med verktyg 
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armeringsstängerna blir fri från orenheter. Karbonatiserad betong som är oskadd och ej skyddar 

armeringen behöver inte borttagas eftersom att de armeringsstängerna är opåverkade. 

Karbonatiserad betong kring ej korroderad armering kan tas bort eller behandlas med 

realkaliserngsvätska. Om armeringen ligger väldigt nära betongens yta kan denna knackas in eller 

täckas med ett betongskikt på minst 20mm enligt BKR.  

 

Tillverkaren Maxit har tre huvudmetoder för reparation av korroderade armeringsdelar Även 

tillverkaren Sika har produkter som skall appliceras på liknande sätt. Dessa två är bland de största 

betongproduktstillverkarna i Sverige. Grovt går de olika metoderna ut på: 

• Handapplicering där armeringen och den gamla betongen täcks med rostskyddande och 

vidhäftningsökande cementbaserad slamma. Sedan täcks hela ytan med reparationsbruk 

som har högt vct. 

• En betong med högt vct används och gjuts i form. Kräver fri yta runt armeringen på minst 

10mm och att det finns goda förutsättningar för vidhäftning mot övrig betong, denna 

betong skall innan gjutning blötas för ökad vidhäftning. 

• Ytan sprutas med för ändamålet speciellt framtagen sprutbetong. 

Efter åtgärd skall betongen skyddas mot för snabb uttorkning genom återfuktning eller 

övertäckning med plast.v Under ett reparationsarbete är det viktigt att man bilar bakom 

armeringen så att armeringen inte omsluts av olika betonger samt att man minimerar antalet 

övergångar mellan betongerna så att armeringsstängerna får ett fullständigt och homogent 

oxidskikt. Det är i övergångarna mellan olika betonggjutningar som det finns störst risk för 

korrosion i armeringen.vi 

3.6 Tätskiktet 

Moderna tätskiktssystem består av polymermodifierad bitumen med kraftig armering av polyester 

dessa har ”mycket lite gemensamt” med forna tiders takpapp, och benämningen takpapp har 

därför allt mer kommit att ersättas med tätskiktsmatta eller bara tätskikt.vii 

Traditionellt klistrades tätskiktet i flera lager. Numera har detta i princip helt ersatts av mekaniskt 

infästa 1-skikts system. Det finns en rad fördelar med denna typ av tätskikt istället för traditionellt 

klistrad tvåskiktstäckning.   

1. Risken för att det skall bildas blåsor under tätskiktet elimineras. 

2. Tätskiktet tål större rörelser i underlaget utan att skadas. 

3. Tätskiktet kan monteras under sämre väderförhållanden och även om underlaget inte är 

100% torrt. 

4. Takläggare slipper hantera varm asfalt vid monteringen. 

5. Monteringen av tätskiktet går snabbare. 
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6. Man är oberoende av konditionen på det befintliga tätskiktet vid renovering. 

Den befintliga takpappen är en asfaltimpregnerad tätskiktspapp vilket har en uppskattad livslängd 

på 25–30 år. Med rätt läggning och underhåll kan livslängden på den nya tätskiktsmatta bli 30–50 

år, beroende på takpappens kvalitet. viii  

 

Varje bransch skall enligt Plan- och Bygglagen (PBL) och Boverkets Byggregler (BBR) arbeta 

fram och ge anvisningar för sitt specialområde. Byggforskningsrådet sammanställde de krav som 

säkerställer acceptabelt byggande med avseende tak i sin rapport R57:1990. Kraven i rapporten 

ligger till grund för typgodkännandebeviset, som utfärdas av SITAC. Provningen för 

typgodkännandet utförs av Sp (Sveriges provnings- och forskningsinstitut).iii  För att tätskiktet 

skall omfattas av garantier måste tillverkare och även läggningsföretag vara godkända. 
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4 Resultat   

4.1 Byggnaden 

I byggnaden syns det tydligt att det inte funnits något tätskikt för armeringen i bjälklagen. De 

synliga armeringsstängerna visar inga tecken på rost av detta kan det antas att den nuvarande och 

tidigare verksamheten med växlande sura och basiska kemikalier i byggnaden inte är av farlig typ 

för betongen eller armeringen. Det finns däremot ställen där det går att se hur det skett en 

mekanisk nedbrytning till exempel på vissa pelare.  

4.2 Pelarna och balken 

4.2.1 Befintliga värden 

 

Figur 2 Byggnaden med de befintliga pelarna 

I Figur 2 syns att byggnaden för tillfället har tre maskiner där pelarna(P4, P5, P6) står i vägen så 

att det blir svårt att komma fram till dem med lastare. Ovanför pelarna på första våningen ligger 

balken som skall utredas. 
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Diagram 1 Momentkurva i den befintliga byggnaden. (kNm) 

Diagram 1 redovisar momentet i balken ovanför pelarna på första våningen. Momentkurvan 

grundar sig på att det är samma belastning i hela byggnaden, och värdena som erhålls blir därför 

nästintill identiska mellan alla pelare i byggnaden. Vid varje topp på kurvan står ett stöd, balken 

avslutas sedan i ytterväggen. 

 

4.2.2 Efter flyttning 

Det alternativ som ger minst ogynnsamma belastningar är att tre pelare tas bort och ersätts av fyra 
stycken nya pelare(A, B, C, D), dessa pelare är utplacerade enligt figur 3. 

 
 
Figur 3 byggnaden om pelarna skulle flyttas 
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Om denna åtgärd utförs och pelarna flyttas kommer pelarna ovanför bjälklaget att gå ned på 

balken mellan de nya pelarna, detta innebär att det kommer att bli ett mycket större moment där. 

Även momentet vid de nya pelarna kommer att bli större. 

 

 
Diagram 2 Momentkurva efter åtgärd i byggnaden. (kNm) 

 

Momentkurvan i diagram 2 grundar sig på att det är samma belastning i hela byggnaden men tre 

pelare har flyttats och ersatts med fyra. I tabellen syns det tre kraftiga ”spetsar” nedåt, dessa är där 

de tidigare pelarna stod och pelarkrafterna från de övre våningsplanen går ned. Samtliga ”toppar” 

uppåt är stödmomenten vid de nya pelarna. 

 

 
Diagram 3 Befintliga och åtgärdade momentkurvorna i byggnaden. (kNm) 

 

Diagram 3 är en sammanslagning av de olika fallen, den visar att det blir ett mycket större 

moment i området där pelarna flyttas, momentet återgår sedan till det ursprungliga två 

pelarlängder bort från de ändrade pelarna.  
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4.3 Balken 

4.3.1 Öka höjden 

Balkens moment blir 10 gånger större än det ursprungliga vilket innebär att balken skulle behöva 

bli lika många gånger högre om bredden inte förändras, detta kan vara ett problem eftersom att 

den befintliga balken är 400mm och takhöjden 4200mm. Det skulle då inte vara möjligt att ta sig 

under med lastmaskin. Alternativet kan vara att lägga i armering i balken, i underkant finns det 

gott om utrymme för detta men i överkant måste spår fräsas genom pelarna på övervåningen för 

att klara av spänningarna som uppkommer där. Om balken gjuts på med 400mm i underkant och 

200mm på ovansidan krävs det ändå ett väldigt stort armeringsinnehåll. 

4.3.2 Kolfiber 

Kolfiber har väldigt hög draghållfasthet men klarar inte av tvärkrafter över huvud taget, detta gör 

det till ett väldigt farligt material att dimensionera med om inte alla aspekter för 

konstruktionsdelen beaktas. Därmed genomförs endast en snabbdimensionering vilken skulle 

kunna ge en grov uppskattning av kolfiberbehovet till balken. Snabbdimensioneringen gav 

431mm2 erfordrad tvärsnittsyta på kolfibern i överkant vilket innebär att tre band av typen S1212 

behövs. I underkant erfordras det 375mm2. Det lämpar sig då bäst med tre stycken S914. ix 

 

4.3.3 Ersätta med stålbalk 

Om betongbalken ersätts med en stålbalk måste denna klara av det maximala momentet som blir i 

byggnadens balk. Det erfordrade böjmotståndet har bland annat profilerna: HEA400, HEB340 

och IPE550. Ett alternativ skulle vara att lägga 

stålprofiler på båda sidor av betongbalken och fästa 

samman dessa genom hål i balken Enligt figur 4. En 

UPE400 skulle klara krafterna. Både stål och kolfiber 

erfordrar brandskydd. 

 

Figur 4 Förstärkt balk 
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4.4 Pelarna 

I byggnaden hade armeringen i en av pelarna börjat korrodera, troligtvis på grund av att denna 

pelare stod väldigt nära en av maskinerna och kanske har utsatts för mekanisk nötning. Vid 

observation syntes två släta armeringsstänger med en diameter av 20mm. Dessa var ursprungligen 

ingjutna med ett täckskikt av cirka 20mm betong .  Om det förutsätts att samtliga pelare har 

samma armeringsinnehåll med totalt 9 stänger symetriskt placerade inuti pelaren enligt figur 5 

och dimensionerna 500 × 400mm så är dessa kraftigt överdimensionerade. Enligt beräkningarna 

har pelarna en normalkraft på 792kN. Vilket är 

ungefär 1/3 av vad den teoretiskt skulle kunna 

klara i säkerhetsklass9 3x. Även momentet som 

kan uppkomma av osymmetrisk belastning är väl 

inom gränserna för vad den befintliga armeringen 

klarar av. Vid ändring i byggnaden blir den mest 

utsatta pelaren utsatt för 837kN vilket bara är 

marginellt mer än i ursprungsfallet och väl inom 

vad pelarna klarar av. 

 

4.5 Porten 

Eftersom att det inte finns några konstruktionsritningar räknas lasterna från betongbjälklaget in till 

lasten som kommer att belasta portens avväxling, detta innebär att lasterna på porten blir mycket 

större än vad de skulle kunna vara om 

lasterna togs upp av bjälklaget. 

Försiktighetsprincip gäller och för att kunna 

se om ytterväggarna hålls upp av bjälklaget 

måste det bilas upp ett hål i gränsen mellan 

yttervägg och bjälklag. Eftersom att portens 

ras medför lite risk för allvarliga 

personskador utförs avväxlingen i 

säkerhetsklass 1. Portens ras medför att delar 

av fasaden följer med men de bärande 

delarna i konstruktionen förblir intakta. 

                                                      
9 Säkerhetsklass – påslagsfaktor vid dimensionering, beror på risken för personskador vid ras i 
byggnadsdelen. 

Figur 6 laster i fasaden 

Figur 5 Pelare i Tärnsjö garveri 
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Figur 6 redovisar hur egenvikter av fasaden belastar porten, de delar av fasaden som är ovanför 

fönster fördelar sin vikt jämnt på vardera sidan om fönstret. Detta medför att de yttre delarna av 

avväxlingen får en mycket högre belastning än mittpå. Krafterna vid avväxlingen upplag 

undersöktes också för att se om dessa blev så stora att stödpelare måste monteras. 

 

 
Diagram 4 Momentkurva för portbalken från östra til l västra sidan (kNm) 

 

Dagram 4 visar hur momentet kommer att se ut i balken som planeras sättas upp som avväxling, 

stålprofiler som skulle vara lämpliga är: HEA220, HEB300 och IPE300. Trycket som blir på 

betongen mellan porten och fönster visar sig inte vara farligt högt. 
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4.6 Utbyggnadens tak 

I den befintliga industrilokalens innertak har 

armeringen i betongelementens valsar börjat 

synas. Den synliga armeringen i taket har inte 

korroderat till den grad att konstruktionens 

hållfasthet underminerats men åtgärd 

rekommenderas för att hindra att 

betongelementen förlorar sin hållfasthet i 

framtiden. Ovanför utbyggnaden har det ställts 

bodar, dessa är uppburna av lagrets yttervägg 

och skarvväggen mellan huvudbyggnaden och 

lagret. Dessa bodar bidrar inte med farliga 

laster och väggarna som bär upp dessa klarar av 

de laster som de skapar. Men utanför bodarna 

på taket har det iordningställts en uteplats med 

sandtäcke, detta ytskikt är med stor sannolikhet 

orsaken till att armeringen i taket korroderar.  

När det regnar ute släpper sanden igenom 

vattnet och det rinner därefter ned igenom 

tätskiktet på taket. Om tätskiktet lämnats intakt, 

det vill säga att det aldrig uppförts en uteplats på taket så skulle den uppskattade livslängden på 

tätskiktet varit 25-30år. Denna har drastiskt minskat när användningen förändrades. 

 

 

Figur 8 Utbyggnaden 

Figur 7 Innertaket 
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5 Analys 

5.1 Industrilokalen 

Eftersom att konceptet om tätskikt inte fanns när byggnaden uppfördes och det inte syns någon 

märkvärdig påverkan på armeringen i undertaket så kan det antas att verksamheten i byggnaden 

inte är av farlig typ. Det finns däremot ställen där man kan se att det skett en mekanisk 

nedbrytning på vissa pelare, på dessa rekommenderas åtgärd eftersom att ett brott där skulle 

kunna leda till fortskridande ras.  

5.2 Balken 

Eftersom att momenten i balken återgår till det ursprungliga två pelarlängder från de utbytta 

pelarna så behöver bara delarna i balken däremellan förstärkas eller bytas ut.  

Det framkom tre alternativ att klara av krafterna i balken som uppkommer av de förflyttade 

pelarna. Det skulle antingen vara att lägga en stålprofil i stället för den takbalk som finns. Det 

andra alternativet skulle vara att sätta dt en UPE400 profil på vardera sida av balken och få dessa 

att ta upp belastningen. Det tredje alternativet skulle vara att fräsa spår i över- och underkant och 

lägga i kolfiberband som sedan gjuts över. Det tredje alternativet förutsätter att noggrannare 

dimensioneringar genomförs. Det uppgifter som givits i rapporten kan enbart ses som riktvärde 

vid utvärdering huruvida komposit är rätt alternativ.  

 

5.3 Pelarna 

Pelarna i byggnaden klarar av de laster som kommer att belasta dem. De fyra nya pelarna som 

reses i byggnaden kan för symmetrins skull ha samma dimensioner som de övriga. 

5.4 Porten 

Om porten vidgas och det sätts upp en avväxling måste krafterna som belastar denna att kunna tas 

ned vid dess upplag. Dessa upplag ligger på respektive sida av porten och innebär en 

belastningsökning på det redan krypta tvärsnittet mellan port och fönster.  Det rekommenderas 

därför att dessa fönster gjuts igen fram till bortre änden av takbalken sett från porten. På detta sätt 

kan lasterna säkert, även om de vid beräkning inte visade sig vara farligt stora, gå rakt ned i 

grunden  
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Den angivna dimensionen på balk erhölls genom beräkning med monentstyva infästningar. För att 

åstadkomma en momentstyv infästning måste balken gå in en bit i den befintliga väggen, 

rekommenderat 200-300mm på vardera sidan så att ytterväggen kan ta upp momenten som bildas 

där. En sådan lösning skulle även vara tillräcklig för att betongen skall klara av lasterna från 

avväxlingen. Möjlighet finns att använda kolfiber även här men det avfärdades på grund av 

kolfibers sprödhet vilket vid ogynnsam påkörning skulle kunna medföra ras i byggnadsdelen. 

5.5 Utbyggnaden 

I utbyggnaden skulle den rekommenderade åtgärden vara att täcka av yttertaket på utbyggnaden 

och ta bort det befintliga tätskiktet. Sedan lägga på ett nytt täckmatta som klarar av aktuella krav 

på nötning. Detta skulle kunna möjliggöra för fortsatt användning av yttertaket som uteplats samt 

tillåta betongelementen därunder att torka. Dessa element skulle också behöva åtgärdas efter att 

de torkat, detta görs bäst om de synligt korroderade stängerna behandlas genom rengöring, 

slamning och ett nytt täckskikt.  
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6 Slutsats 

6.1 Industrilokalen  

Eftersom att armeringen som är synlig i industrilokalen inte visar några tecken på att börjat rosta, 

så finns det ingen orsak att åtgärda den synliga armeringen. 

6.2 Balken 

Om valet görs att flytta pelarna rekommenderas alternativet att lägga UPE400 profiler på vardera 

sidan av balken, eftersom att det gör minst ingrepp på byggnaden. Dessa profiler skulle sträcka 

sig mellan P2 och P8 vilket motsvarar en sträcka på 30m. Denna profil skulle behöva vara 

sammanfogad hela den sträckan. Brandskydd måste även beaktas. 

6.3 Pelarna 

Om tre pelare rivs och ersätts med fyra nya, dessa med samma dimensioner och armeringsinnehåll 

som de övriga kan verksamheten effektiviseras samtidigt som bärigheten i konstruktionen 

bibehålls.  

6.4 Porten 

Om fönstren delvis gjuts igen så att balken ovanför enbart har betong under sig kan 

portöppningen vidgas förutsatt att det läggs in en stålprofil av typen HEA220 eller IPE300 som 

avväxling och att den får en fast ingjutning på båda sidorna av porten. 
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7 Framtida studier 

Intressanta uppgifter om armerings täckskikt uppkom i samband med undersökningen, det visade 

sig att byggnaden i princip inte hade någon form av täckskikt över huvud taget. En sådan lösning 

skulle möjligtvis vara tänkbar då, men det skulle vara intressant att undersöka hur det står till i de 

byggnader som var uppförda på den tiden då armerad betong användes utan täckskikt i potentiellt 

farliga omgivningar. 

Övriga fördjupningar skulle kunna vara kolfiberdimensioneringar och brandskydd.  
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Bilaga A 

1.1 Pelarna och balken 

På den övre våningen sker hantverk/skolverksamhet och på mellanvåningen är det främst kontors- och 

lagerverksamhet vilket innebär laster enligt tabell 1.   

 qk (ψ = 1) qk ψ 

Hantverk 0 5 0,5 

Kontor  1,0 1,5 0,5 

Tabell 1 Laster av verksamhet enligt BKR (kN) 

 

1.1.1 Snölast 

Eftersom att fastigheten finns i Heby kommun så blir den karakteristiska snölasten vilken beror på 

breddgraden    S0= 2. 

Eftersom att takets vinkel är liten blir  µ= 0,8 

Dessa tillsammans ger snölasten QS = µ × S0 = 1,6kN/m2 

Reduktionsfaktor för snölast  Ψ = 0,2 

 

1.1.2 Vindlast 

Eftersom att fastigheten ligger på ett krön men på alla sidor är omgiven av skog så uppskattas 

terrängen som   Terrängtyp III 

Beroende på breddgraden så blir  Vref = 23m/s 

Med dessa så fås  Qk = 0,49kN/m2 

Eftersom att vindlastens reduktionsfaktor gör den obetydlig så förenklas arbetet genom att sätta ett 

uppskattat värde på µ.  µ = 1  

Kraften från vind blir  QV= µ × Qk = 1 × 0,49 = 0,49kN/m2  

Reduktionsfaktor för Vindlast Ψ = 0 

Egenvikter 

En förenklad uträkning för lasterna av varje bjälklag 

Taket och alla bjälklag har samma tjocklek d = 0,2m 

Samtliga är betong   ρ = 24kN/m3 

Ger en egenvikt per bjälklag  Eg = d × ρ = 4,8kN/m2 

 



1.1.3 Lastfall 1  

Vid provning gav lastfall 1 de mest ogynnsamma krafterna i byggnaden. 

Taklaster 

Taket antas vara 300mm  Eg = 7,2kN/m2 

Snölast   Ψ × QS = 0,2 × QS = 0,2 × 1,6 = 0,32kN/m2 

Vindlast   Ψ × QV = 0 × µ × Qk = 0 

Summa   Qtak = 4,8 + 0,32 + 0 = 7,52kN/m2 

Övervåning 

Hantverk   1,3*Qk = 1,3 × qk = 1,3 × 5 = 6,5kN/m2  

Bjälklag 200mm  Eg = 4,8kN/m2 

Summa   Qbj3 = 6,5 + 4,8 = 11,3kN/m2 

 

Totalt på pelarna 

Summa som belastar pelare  QPelare = Qtak + Qbj3 = 18,82kN/m2 

 

Det är 5 meter mellan varje pelare i nord– sydlig rikting och 6 meter mellan ytterväggar och pelare i 

öst– västlig riktning. 

Area som belastar varje pelare Ap = 6 × 5 = 30m2   

Kraft ned på bjälklaget från pelare Ftot= Ap * QPelare = 30 × 16,42 = 595kN 

Lasten från kontorsverksamheten är en utbredd last på hela bjälklaget, eftersom att lastfall 1 blev 

dimensionerande så blir kontorslasten Qkontor = Ψ × qk = 1 + 0,5 × 1,5 = 1,75kN/m2 

Bjälklaget har även en egenvikt Eg = 4,8kN/m2 

Last per m2 bjälklag  Qbj2 = Qkontor + Eg = 6,55kN/m2 

Bredden på bjälklag som påverkar balken b = 6m  

Totala lasten över balken per meter blir Qbalk = (QKontor + Eg) × b = (1,75 + 4,8) × 6 = 39,3kN/mbalk 

 

1.1.4 Befintliga värden 

Stödmomentet vid pelarna blir Mö = 82kNm 

Med momenten erhålls stödkrafterna  P = 720kN 

Underkantsmomentet mellan pelarna Mu = 41kNm 

 



1.1.5 Efter flyttning 

Det största stödmomentet i underkant blir Md = 477kNm 

Den största stödkraften blir   P = 838kN 

Underkantsmomentet mellan pelarna Mu = 435kNm 

 

1.1.6 Öka höjden 

Betongen som antas finnas i balken har Fcc = 13,3MPa 

Stålet B500B har  Fyd = 362,3MPa 

Den nya balken har höjden  h = 1m 

Bredden   b = 0,45m 

Täckskiktet beräknas till  d = 0,02m 

Relativa momentet i underkant blir ṁ = Mu / ( b×(h-d)^2×Fcc) = 75,6×10^-3 

Det ger det mekaniska armeringsinnehållet ω = 1-√1-2×h) = 0,079 

Vilket innebär en armeringsarea As = 1274mm2 

Som motsvarar  6stØ16 B500B ~1206 +1stØ12 B500B ~113 = 1319mm2 

 

Relativa momentet i överkant blir ṁ = Md / ( b×(h-d)^2×Fcc) = 83,1×10^-3 

Det ger det mekaniska armeringsinnehållet ω = 1-√1-2×h) = 0,087 

Vilket innebär en armeringsarea As = 1406mm2 

Som motsvarar  7stØ20 B500B = 1407mm2 

 

1.1.7 Kolfiber  

1.1.7.1 Överkant 

Denna erhålls med formeln:   Af=((Md/0,9)-(As × Fyd ×ds))/Ffd ×h 

Armeringsinnehållet antas vara 3st Ø20 As= 314 × 3 = 942mm2 

Ss260s dimensionerande dragspänning Fyd = 217Mpa 

Höjden på hela betongbalken  h = 600mm  

Effektiv höjd   ds= 595mm 

Komposits dimensionerande dragspänning Ffd = 2035Mpa 

 Af = ((477/0,9) – (942 × 217 × 595*10^-3)) / ( 2035 × 10^6 × 0,6) = 431,0mm2 

Innebär att det behövs   3×S1212 = 440mm2 



1.1.7.2 Underkant 

Denna erhålls med formeln:   Af=((Mu/0,9)-(As × Fyd ×ds))/Ffd ×h 

Armeringsinnehållet antas vara 3st Ø20 As= 314 × 3 = 942mm2 

Effektiv höjd   ds= 590mm 

 Af = ((435/0,9) – (942 × 217 × 590*10^-3)) / ( 2035 × 10^6 × 0,6) = 375mm2 

Innebär att det behövs   3×S914 = 378mm2 

 

1.1.8 Ersätta med stålbalk 

Normalt lagerhålls stålbalkar med  Fyk = 270Mpa 

Byggnadsdelen är i säkerhetsklass 3  Fyd = 227MPa 

Böjmotståndet som balken måste ha W = M / σ = 477 / 227000 = 2,1×10^-6 

Över det har bland annat profilerna: HEA400, HEB340, IPE550. 

Om två profiler läggs på vardera sidan W / 2 = 1,05×10^-6 

Detta värde klarar en:  UPE400 

 

1.1.9 Pelarna 

Armeringen i pelarna antas vara av typen Ss 26, den typen har ett karakteristiskt hållfasthetsvärde påi

   Fyk = 260MPa 

Vilket i säkerhetsklass 3 motsvarar Fyd = 188MPa  

Armeringens snittarea antas  ds = 20mm 

Ger en snittarea  As = 20^2 × π  /4 = 314mm2 

Dimensionerna på pelaren  a × b = 500 × 400mm = A = 0,2m2 

Dimensionerande hållfasthet för betong Fccd = 13,3kN 

Eftersom att industrilokalen ej är uppvärmd samt att det inte görs någon skillnad mellan kort och 

långtidslast erhålls det effektiva kryptalet φ = 2 

Att inte göra någon skillnad mellan dessa laster ger det mest ogynnsamma fallet. 

 

Täckskiktet för den stående armeringen är det största av 

Utförandetolerans och armeringsdimension T1 = 10 + 20 = 30mm 

Utförandetolerans och exponeringsklass  T2 = 10 + 15 = 25mm 

 

Byglarna som finns är   db = 12mm 

Eftersom att vissa armeringsstänger ligger utanför området 0,15b ifrån kanten så reduceras dessa till 

hälften vilket ger effektiv armeringsarea Ae = 2 × 6As + 0,5 × 2As = 4084mm2 



 

Pelarens knäcklängd är   Lc = 4,2m 

Dess tröghetsradie är   i = b / √12 = 0,115  

Ger slankhetsparametern  λ = Lc / i = 36,4 

 

Kontroll för excentricitet  e=         h/30 = 13,3 

                20              max 

Ger momentkrafter   MT = e × P = 20 × 838 = 16,8kNm 

 

För att erhålla bärförmåga för centriskt tryck ur tabeller kravs förhållandet mellan knäcklängd och 

bredd på pelaren  Lc/b = 4,2/0,4 = 10,5 

Detta ger    kC = 0,88 

   kφ = 0,045 

   kS = 0,8 

Vilket ger en teoretisk bärförmåga för pelaren 

Nud = kC ×(( AS × Fccd) / (1 + kφ × φ ) + ( kS × Fyd ) = 2768kN 

Vilket innebär att teoretisk bärförmåga är store än dimensionerande last  

   Nud ˃ P 

 

 

Vid sned belastning kan det uppkomma ett ogynnsamt moment i pelaren 

Snedkraftsavstånd  es = b / 2 + e – t = 400 / 2 + 20 -52 = 168mm 

Sned normalkraft och momentkraft ger M1 = MT + P × eS = 157,5kNm 

Avstånd armering till centrum dA = b – t = 400 – 52 = 348mm 

Relativt moment � mekaniskt armeringsinnehåll � erfordrat armeringsinnehåll 

   Asm = 3218mm2 

Effektv armeringsarea  Asn = 4446mm2  

Vilket innebär att pelaren klarar av krafterna från förflyttning av pelare.  

  

 

Enligt beräkningarna så har balken en normalkraft på 792kNVid vilket är ungefär 1/3 av vad den 

teoretiskt skulle kunna klara med säkerhetsklass 3ii. Även momentet som kan uppkomma av 

osymmetrisk belastning är väl inom gränserna för vad den befintliga armeringen klarar av. Vid 

ändring i byggnaden så blir den mest utsatta pelaren utsatt för 837kNm vilket bara är marginellt mer 

än i ursprungsfallet och väl inom vad pelarna klarar av. 

 



1.2 Porten 

 

De olika zonindelningarna:  

Zon 1 mellan vänstra 

fönstret och porten 

Zon 2 portens vänstersida 

fram till under mittfönstrets 

kant 

Zon 3 ytan under fönstret 

Zon 4 mellan mittfönstrets 

kant och portens högersida 

Zon 5 mellan Porten och 

det högra fönstret  

Zon 1 har bredden   L1 = 1,15m 

Zon 2 har bredden  L2 = 1,25m 

Zon 3 har bredden   L3 = 1,8m 

Zon 4 har bredden   L4 = 0,45m 

Zon 5 har bredden   L5 = 1,15m 

Porten kommer att vara  L6 = 3,5m 

 

Zon 1 Zon 2 Zon 4 Zon 5

1,8

3,6

1,8 1,81,62,4

3,6 2,7 2,4 2,7

Balk

3,5
1,6

2,88

1,8

2,7

1,8 2,4 1,8

4,32

4,32 2,88

3,6
4,8 3,6 3,2

Zon 3

2,875 2,875

 

Tabell 2 ytorna som finns i fasaden (m, m2) 

Ytorna som fåtts fram användes för att räkna ut vilka laster som påverkar på de olika zonerna. 

Figur 1 Zoner som lasterna delats in i 



Ytterväggens djup är   d = 0,53m  

Vikten av väggen uppskattas till  Eg = 24kN/m3  

Lasten per m2 av fasad är  E = Eg × d = 24 × 0,53 = 12,72kN/m2 

Laster från betongbjälklagen, dessa är samma laster som framkom vid beräkningen av pelarstöden det 

vill säga övre bjälklagets belastning är Qöver = 11,3kN/m2   

Kontorsvåningens belastning  Qkontor = 16,42kN/m2 

 

Zon 1 och Zon 2 belastas av samma krafter förutom att zon 1 även belastas av ytan till vänster på 

tabellen. Detta innebär en utbredd last på QZ1 = 218,7kN/m 

Zon 2 har en last på   Qz2 = 198,8kN/m 

Zon 3 är endast fasaden och bjälklag 2 Qz3 = 41,8kN/m 

Zon 4 får ytor på samma sätt som Zon 2 Qz4 = 224,4kN/m 

Zon 5 liknar därmed Zon1   Qz5 = 244,3kN/m 

 

Ra Rb

BALK

0,45

Q4

1,25 1,8

3,5

Q3Q2

 
Tabell 3 Laster på porten (m) 

Om balken infästs med momentupptagande stöd så kan en mindre dimension användas eftersom att det 

inte blir lika stora moment i balken. Därför så beräknas balken som fast inspänd i hörnen. Vilket ger 

stödkrafter: 

Ra = (Q3 × L6 / 2) + (Q2 × L2) × (1 - (L2^2 / L6^2) + (L2^3 / (2×L6^3))) + (Q4 × L4) × (L4^2 / L6^2 

-L4^3 / (2 × L6^3)) = 250,2kN 

Rb = (Q3 × L6 / 2) + (Q4 × L4)*(1 - (L4^2 / L6^2) + (L4^3 / (2 × L6^3))) + (Q2 × L2) × (L2^2 / L6^2 

- L2^3 / (2 × L6^3)) = 174,6kN 

Momenten kan också beräknas: 

Ma = -(q3 × L6^2 / 12)-(q2 × L2^2 / 12) × ((3 × L2^2 / L6^2)-(8 × L2 / L6) + 6)-(q4 × L4^3 / (12 × 

L6)) × (4- (3 × L4 / L6)) = -116,2kNm 

Mb = -(q3 × L6^2 / 12)-(q4 × L4^2 / 12) × ((3 × L4^2 / L6^2)-(8 × L4 / L6) + 6)-(q2 × L2^3 / (12 × 

L6)) × (4- (3 × L2 / L6)) = -79,5kNm 

 

Det maximala momentet blir i östra upplaget Ma = -116,2kNm 

Momentet mitt på balken blir  Mab = 41,2kNm 



Detta moment kan användas för att dimensionera balken. Pga. att byggnadsdelen skall dimensioneras 

efter Säkerhetsklass 2 har stålet.iii  Fyd= 227MPa 

Med hjälp av dessa fås böjmotståndet W = Mbalk / Fyd = 116,2 / (227 × 10^3) = 512 ×10^-6m3 

Profiler som väljs måste ha ett högre W för att klara av momentet 

Det har bland annat profilerna: HEA220, HEB200, IPE300. 

Stödkraften och de yttersta zonkrafterna kommer att gå ned på respektive sida av porten vilket innebär 

en ökad tryckkraft på östra sidan qZ1=(Ra+QZ1×L1)/L1=(250,2+218,7×1,15)/1,15= 436,3kN 

På västra sidan  qZ5=(Rb+QZ2×L5)/L5=(174,6+244,3×1,15)/1,15= 396,5kN 

Vilket resulterar i ett tryck på östra QZ1 = qZ1/d = 436,3/0,53×10^-3 = 0,823MPa  

Och den västra sidan  QZ2 = qZ2/d = 396,5/0,53×10^-3 = 0,748MPa 

 

                                                      
i Boverkets Författnings Samling -1998 
ii Boverkets Konstruktions Regler 
iii  Boverkets Konstruktions Regler 
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Betongreparationer 
Fasader, balkonger, betong i industri och lantbruk 

Betongreparationer 

Fasader, balkonger, betong i industri och lantbruk 

Kvalificerade eller enkla arbeten, utomhus eller inomhus. 
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Livslängd 

Colosseum 

Bra utförande 

ger längre livslängd 

Även om betong är ett mycket hållbart material, bryts 
det ändå ned med tiden. Det är därför viktigt att inse 
att betongkonstruktioner behöver underhåll och repa- 
ration för att få så lång livslängd som möjligt. 
   I tuffa omgivningar måste även nya betong- 
konstruktioner ytbehandlas om livslängden ska bli 
acceptabel och ekonomin tillfredsställande. 
   Det finns flera faktorer som ska bedömas när man 
ställer upp reparationskriterier. Det färdiga resultatet 
måste uppfylla vissa kvalitetskrav. Om nödvändigt 
måste även den reparerade konstruktionen kunna repa- 
reras på nytt och förnyas. Hållbarheten och livs- 
längden påverkas av omgivningarna, val av produkt 
och inte minst metod, underlag, utformning och 
hantverksmässigt utförande. 
   Själva reparationen måste utföras under acceptabla 
förhållanden, dvs man måste ta hänsyn till luftfuktig- 
het, temperatur och klimat. 

Alla betongreparationer kräver undersökning 
av befintlig betong, omgivningarna och kraven 
på konstruktionen. 

Objekt 
• Visuell inspektion och skadevärdering 
• Bedömning av betongkvalitet, tex tryckhåll- 
  fasthet 
• Armeringens tillstånd 
• Karbonatiseringsdjup 
• Kloridinnehåll 

Omgivningarna 
• Belastning och mekanisk påverkan 
• Kemisk påverkan 
• Biologisk påverkan 
• Klimat, temperatur, fuktighet etc. 

Krav, föreskrifter och framtid 
• Utseende 
• Livslängd 
• Ekonomi 
• Preferenser 
• Framtida reparation och underhåll 

Kännedom om ovanstående faktorer ger ett bra 
underlag för att avgöra vilken reparationsmetod 
som är mest lämpad. 
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Vanliga nedbrytningstyper 

De vanligaste typerna av 

skador och orsaksförhållanden 

Betong utsätts för många slags mekanismer som bidrar 
till att bryta ned den. Kemisk och fysikalisk nedbryt- 
ning kan orsakas av förorening, frost, inträngning av 
skadliga ämnen och mekanisk belastning. 
    Karbonatiserad betong innebär att betongen inte ger 
armeringen det korrosionsskydd som fanns från 
början. 
    Dåligt utförande av konstruktioner kan påskynda 
nedbrytningen. Nedbrytningen kan leda till olika typer 
av skador på betongen. 

Stora och små sprickor 
Sprickor öppnar möjligheten för inträngning av skad- 
liga ämnen, vilket påskyndar nedbrytningen. Orsaken 
till sprickor kan vara sättningar, överbelastning, 
krympning, temperatur och fuktrörelser eller felaktigt 
placerad armering. 

Korroderad armering 

Synliga sprickor 
Avskalning och erosion 
Avskalning och eroderad betongyta är ofta tecken på 
frostskada eller rostskadad armering. Sådana skador 
påverkar alltid utseendet och påskyndar även inträng- 
ning av skadliga ämnen, vilket påskyndar nedbryt- 
ningen även på djupet. 

Armeringskorrosion 
När armeringen rostar bildas järnoxid. Detta ökar 
armeringsstålets volym, vilket leder till inre sprick- 
bildning. Resultatet kan bli sprickor och avskalning av 
betongen över armeringen med efterföljande minsk- 
ning av betongens bärförmåga. 
   För att korrosion ska kunna ske fordras att tre fak- 
torer inträder samtidigt. Den första är karbonatisering, 
dvs koldioxid (CO2) från luften reagerar med 
kalciumhydroxid i betongen och bildar kalksten 
(kalciumkarbonat). Detta sänker pH-värdet. Den andra 
är att fukthalten ska vara tillräckligt hög, minst 60% 
relativ fuktighet. Den tredje är tillgång på syre. 
Klorider och hög temperatur ökar korrosionshastig- 
heten. 

Ytsplittring Korroderad armering 
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Analys och dokumentation 

Karbonatiseringstest 

Undersökning av betongen 

före reparationsarbetet 

Det första som måste göras är att ta reda på hur omfat- 
tande skadan är och vad som har orsakat den. Det är 
viktigt att slå fast om skadan beror på ett konstruk- 
tionsfel eller yttre påverkan, dåliga material eller 
dåligt utfört arbete. I de allra flesta fallen beror skadan 
på en kombination av dessa faktorer. 
   För att avgöra skadans omfång och nödvändig repa- 
ration ska en systematisk undersökning genomföras av 
betongkonstruktionen. Hur mycket som är synligt av 
skadan, och hur det ser ut, bildar en bra utgångspunkt 
för att värdera vad skadan betyder för konstruktionens 
säkerhet och vad som har orsakat den. 

Metoder 
Första steget i undersökningen är en värdering av ska- 
dans omfattning och konstruktionens säkerhet. En mer 
detaljerad undersökning omfattar tex fastläggande av 
karbonatiseringsdjupet, lokalisering av armeringen, 
kloridkoncentration, tryckhållfasthet och kloridin- 
trängning. 

Karbonatiseringsdjupet mäts med hjälp av 
fenolftaleinlösning. Vätskan kallas även betong- 
indikator. Betongens tryckhållfasthet fastläggs i labo- 
ratorium på utborrade kärnor. 
   Ofta räcker det kanske med en visuell värdering 
eller med hjälp av hammare och mejsel på platsen för 
att avgöra tryckhållfastheten hos de olika konstruk- 
tionselementen. Korrosion på armeringen kan mätas 
med hjälp av ECP (elektrokemisk potentialmätning). 
Befintligt täckskikt kan fastställas med en täckskikts- 
mätare. 
   Med hjälp av dessa undersökningar kan man avgöra 
vilken reparationsmetod som krävs och vilket repara- 
tionssystem som kommer att ge optimal ekonomi och 
livslängd. Ju grundligare undersökningen är, desto 
lättare är det att göra rätt val. 
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Förberedande arbete 

Grundlig rengöring är nödvändig 
för att få bra resultat 
En mycket viktig del av reparationsarbetet är grundlig 
rengöring av det skadade området. Grundregeln är att 
skadad betong och all korrosion på armeringen ska av- 
lägsnas. Det är även viktigt att se till att reparations- 
stället har lämplig utformning. 
   När betongen har rengjorts är det viktigt att avgöra 
vilken reparationsmetod som är bäst. 
   Alla metoder har sina begränsningar och nackdelar, 
både när det gäller miljö och teknik. Därför måste alla 
relevanta faktorer tas med i värderingen, så att man 
väljer den optimala metoden i varje enskilt fall. 
   Man ska använda rätt dimensionerad utrustning för 
borttagning av skador och karbonatiserad betong. 
Karbonatiserad betong som är oskadad och inte be- 
höver skydda armeringsstålet behöver ej borttagas. 
Armeringsstål med korrosionsskador måste noggrant 
rengöras. Karbonatiserad betong kring ej korroderat 
armeringsstål tas bort eller behandlas med realkaliser- 
ingsvätska, Realk. 
   Armering som ligger mycket nära ytan bör tas bort 
eller knackas in, om det inte påverkar konstruktionen, 
eller bör täckas med ett betongskikt på minst 20 mm. 

En väl rengjord yta ger ett bra resultat 

Reparationsmetoder 

Reparationsbruk – olika 
produkter för olika behov 

maxit har olika typer av reparationsbruk som uppfyller 
olika behov. Beroende på reparationsbrukstyp kan 
man applicera tjocklekar på 5-100 mm. Alla har myck- 
et bra frostbeständighet, är lätta att arbeta med och har 
låg krympning. De har bra vidhäftning, hög smidighet, 
låg vattenpermeabilitet och stor slitstyrka. 
   Det är viktigt att använda ett reparationsbruk som 
fungerar tillsammans med den gamla betongkonstruk- 
tionen. Detta betyder exempelvis att tryckhållfast- 
hetsklassen bör vara ungefär densamma. 
   maxit erbjuder även reparationsbruk för speciella 
användningar, tex pumpbara bruk för användning 
under vatten. 

maxit har tre huvudmetoder 
för betongreparationer: 

1. Handapplicering utan gjutform med tixotropt repa- 
rationsbruk. Det är lätt att bearbeta, fäster bra och har 
bra sammanhållning. Dessa produkter, REP 05, REP 
25, REP 45 och REP 40 Grov används huvudsakligen 
för tunnare skikt upp till 100 mm och i de fall där det 
är besvärligt att använda gjutform. 

2. Betongreparation med gjutform. I första hand an- 
vänds maxit Reparationsbetong 0-4, 0-12, maxit An- 
läggningsbetong 0-4, 0-12 eller maxit Expanderbetong 

3. Betongreparation med sprutbetong. maxit sprut- 
betong 0-2, 0-4, 0-8 eller TBS torrbetongsprutnings- 
koncept för mindre omfattande reparationer. 
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Metod 1 

Handapplicering med tixotropt reparationsbruk som inte kräver form 

Handapplicering utan gjutform 
Den väl rengjorda armeringen täcks med REP 05, en 
rostskyddande cementbaserad slamma. Denna slamma 
används även för att förbättra vidhäftningen mellan 
den gamla betongen och reparationsbruket, tex REP 
45 som används för reparationen. Slutligen kan hela 
ytan slammas med tex REP 980 för att få en jämn 
sugande yta med en enhetlig struktur före målning. 

Rostskydd och förbättrad vidhäftning 
REP 05 och Betoheft har en korrosionsskyddande 
effekt och förbättrar avsevärt vidhäftningen. Den an- 
vänds både på armeringen och ytorna som ska repare- 
ras. 
   Produkten har lång öppentid och mycket bra froste- 
genskaper. Det ger bra skydd mot inträngande klorider 
och karbonatisering. Koldioxid (CO2) – inträngningen 
bromsas. Det är mycket viktigt att förfukta betongytan 
som ska repareras. När handapplicerat reparationsbruk 
används, ska underlaget alltid slammas. Därefter 
appliceras reparationsbruket innan slamman har tor- 
kat. 

0-12 samt maxits Expanderbetong, har lättflytande 
konsistens. Tjockleken på gjutningen måste vara minst 
10 mm. Produkterna är frostbeständiga, har hög tryck- 
hållfasthet, är vattentäta och har liten krympning. De 
är mycket beständiga mot kloridinträngning och kar- 
bonatisering. Man får mycket bra vidhäftning mellan 
reparationsbruket och den gamla betongen, förutsatt 
att betongytorna är skrovliga, har huggen yta och är 
fuktade i förväg. Sådana ytor behöver normalt ej slam- 
mas. 
   Armeringen behöver normalt inte rostskyddas. 
Släta betongytor ska ruggas upp. 
   maxit Golvslamningsbruk används på golv och 
andra horisontala ytor för att öka vidhäftningen där det 
finns en praktisk möjlighet att använda detta, tex på 
gjutningar utan armering. 

Metod 3 

Betongreparation med sprutbetong 
maxit har en rad olika sprutbetongprodukter med eller 
utan fiberarmering, med en mycket god saltfrostbe- 
ständighet och vidhäftning, baserade på byggcement, 
anläggningscement, snabbcement eller vitcement och 
med ballastmaterial i olika kornkurvor och kornmax. 
Armeringen behöver normalt inte rostskyddas. 
   maxit har även maskinlösningar för förfuktning av 
sprutbetongen, så att damm och återslag reduceras. 
   Detta skyddar användarens hälsa och förbättrar vid- 
häftningen, arbetsmiljön och ekonomin. Det minskar 
även slitaget på sprututrustningen. 

Efterbehandling 
Efter gjutningen ska reparationsbruket eller betongen 
skyddas mot för snabb uttorkning. Efterhärdning 
genom vattning eller övertäckning med plast ska 
göras. Användning av maxit Protect Membranhärdare 
eller maxit Krympspärr ger också en effektiv efterbe- 
handling av reparerad betong. 
   Efterbehandlingen anpassas till klimat och utförd 
lagning. 

Metod 2 

Betongreparation med gjutform 
Alla maxits reparationsprodukter som används till- 
sammans med formar, främst maxits Reparations- 
betong 0-4, 0-12, maxits Anläggningsbetong 0-4, 
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Ytbehandling 

Impregnering förlänger livslängden på nya och även äldre betongkonstruktioner 

Oavsett om konstruktionen är helt ny eller nyreparerad 
måste den ofta skyddas för att garantera önskad livs- 
längd. maxit har ett sortiment som kan anpassas till det 
aktuella projektet. 
   Användning av porfyllning för skydd kan i vissa 
fall vara tillräckligt. I andra fall räcker det inte. Det 
måste kompletteras med eller ersättas av ett mer 
omfattande skyddssystem, vilket har anpassats till 
konstruktionen eller omgivningarna. 

Porfyllning och utjämning av ytan 
När reparationsarbetet har utförts kan det vara önsk- 
värt att behandla ytan för att få en jämnare och mer 
likartad yta, fylla porer och skapa ett underlag som ger 
bra fäste för målarfärg eller andra ytbehandlings- 
system. 
   maxit har ett sortiment med mycket bra lagnings- 
bruk för porfyllning och utjämning. 
   Produkterna spacklas eller appliceras med spruta 
eller roller, tex REP 980 (Ytslamningsmassa Grå), 
REP 985 (Ytslamningsmassa Vit), REP 05 (Vidhäft- 
ningsslamma, röd), REP 990 (Betongskydd), REP 995 
(Ytbeläggning HE). 

Slamning 
maxit har ett system med flera olika typer av 
slamningsprodukter. De skyddar mot inträngande 
vatten och är samtidigt diffusionsöppna och bestän- 
diga mot regn och frost. De är lätta att arbeta med och 
kan även sprutas. 

En av produkterna, REP 990 (Betongskydd), är en 
mycket elastisk, ljusgrå beläggning med extremt högt 
motstånd mot CO2-inträngning (skydd mot karbo- 
natisering) och hög elasticitet även vid låga tempera- 
turer. Produkten kan även användas istället för målar- 
färg. Övriga slamningsprodukter är REP 980 (Ytslam- 
ningsmassa Grå), REP 985 (Ytslamningsmassa Vit), 
REP 995 (Ytbeläggning He). 

Impregnering 
En betongyta utsätts för regn och aggressiva 
föroreningar. Behandling med vattenavvisande (hyd- 
rofob) impregnering hindrar inträngning av vatten och 
fuktighet. Betongen blir torrare, vilket minskar risken 
för rostangrepp och ökar beständigheten gentemot 
frost. Impregneringsprodukterna används även för 
skydd mot kloridinträngning i marina omgivningar 
eller där mycket salt används. De hydrofoba egenska- 
perna minskar även risken för kalkavlagring på ytan. 
   En av de produkter maxit erbjuder är en färglös, 
vattenavvisande silanimpregnering med låg viskositet, 
maxit Betongimpregnering Mineralux 9240. 
   Impregneringsprodukten är diffusionsöppen, är 
mycket motståndskraftig mot inträngning och bildar 
heller ingen synlig film på underlaget. Kan appliceras 
med spruta. 
   maxit impregnering kan användas före målning. 
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Målning 

En bra betongfärg bör vara diffusionsöppen, hindra 
CO 2 (koldioxid) från att tränga in (dvs skydda mot 
karbonatisering) samt vara vattenavvisande, dvs för- 
hindra regn och fuktighet att tränga in i betongen. 
   Den bör även vara flexibel och ha bra täckförmåga 
så att den kan fylla ut och täcka ojämnheter och 
sprickor i underlaget. Målarfärgen bör även ge jämn 
färg och struktur. 
   maxits exteriörfärger Mineralux Fin eller Mineralux 
Grov är akrylbaserade och kan förtunnas med vatten 
som ger en fin eller grov struktur beroende på vilken 
typ man väljer. De är effektiva mot CO2-inträngning, 
diffusionsöppna, lätta att applicera och har bra flexibi- 
litet. De skyddar även mot inträngning av olika kemi- 
kalier och andra skadliga ämnen. Finns i flera kulörer. 
   Mineralux Grund rekommenderas innan målning 
med maxits betongfärger. 

Målning och skydd av fasad 
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Reparation och skydd i praktiken 

Bro under reparation 

Broar, vägar, marina 
konstruktioner och kraftverk 

Broar, vägar, marina konstruktioner och kraftverk är 
ofta utsatta för påverkan från omgivningarna, såsom 
fuktighet, mekanisk belastning, temperaturändringar, 
vattenströmningar och aggressiva ämnen som salt. 
Dessa faktorer påverkar den armerade betongkon- 
struktionen. 
   Om konstruktionen ska repareras är första punkten 
att välja ett reparationssystem med egenskaper som 
inte avviker för mycket från reparationsobjektets 
egenskaper. Har tex dessa konstruktioner hög tryck- 
hållfasthet bör reparationsbruket också ha hög tryck- 

hållfasthet. Om det är en äldre konstruktion med lägre 
tryckhållfasthet som ska repareras, bör om möjligt 
reparationsbruk med motsvarande tryckhållfasthet 
användas. 

Produkterna som används för ytskydd av sådana 
konstruktioner bör ha egenskaper som 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

slitstyrka (vissa ytor) 
motstånd mot inträngning och bilda skyddsfilm 
elasticitet 
diffusionsöppen 
vattentäthet 
motstånd mot salter och kemikalier 
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Fasader och balkonger 

Reparerad balkong 

Skador på balkonger kan i dag vara ett säkerhets- 
problem på grund av minskad bärförmåga. Detta kan 
leda till allvarliga olyckor om det inte åtgärdas i tid. 
   Problemets omfattning beror på hur balkongen är 
konstruerad. För många äldre balkonger är lagning 
enda lösningen. De typiska skadorna beror på sprickor 
efter dåligt utfört arbete, dåliga lösningar som leder till 
vattenansamling, tidigare användning av olämpligt 
reparationsmaterial, låg betongkvalitet, organisk på- 
verkan orsakad av dåligt underhåll, eller felaktigt pla- 
cerad armering med för lite täckskikt. 
   Ska en balkong lagas måste den skadade ytan ren- 
göras, armeringen behandlas med en korrosionshäm- 
mande produkt och repareras med reparationsbruk 
med nära samma tryckhållfasthet som den ursprung- 
liga konstruktionen har. 

Slutligen bör ytor skyddas. 

System för ytskydd bör 
• skydda mot vatten 
• vara diffusionsöppen 
• skydda mot karbonatisering 

Översta delen av balkongen bör även 
• vara UV-resistent 
• ha hög slitstyrka 
• vara motståndskraftig mot sprickbildning 

Jordbruk, industri och vattenreningsanläggningar 
Betongen i silon, golv och väggar i jordbruket angrips 
kontinuerligt av kemikalier som syror och oljor föru- 
tom gödsel. Betongen bryts även ned av mekanisk 
påverkan från tex maskiner eller kreatur. Man måste 
också ofta ta hänsyn till halksäkerhet för djur, lätt ren- 
göring och underhåll av konstruktionen. 
  Inom industrin finns många betongkonstruktioner 
som kommer i kontakt med kemikalier och utsätts för 
mekanisk belastning och tunga laster. 
  Såväl reparation som skydd för att lösa sådana 
behov bör alltid diskuteras med någon på maxit, så att 
den bästa lösningen med tanke på utförande och val av 
produkter hittas. 

Reparerad silo för förvaring av ensilage 
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En enkel reparationsanvisning 

1. Exempel på skadad betongkonstruktion 2. Avlägsnande av skadad betong 

3. Rostskydd och vidhäftningsförbättring 4. Handapplicering, fyllning eller pumpning med 
   reparationsbruk 

5. Porfyllning och jämn yta med porfyllare eller slamma 6. Impregnering och/eller målning. Om de kombineras 
   ska impregneringen göras först. 
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maxit AB 

är ett ungt och modernt företag med kunskaper och erfarenheter från över 100 år 
i branschen. Vi har en marknadsledande ställning när det gäller mineralbaserade 
produkter på den svenska marknaden. 

maxit AB utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter och system för bygg 
och anläggning inom områdena mur och puts, golvavjämning, torrbetong, fäst 
och fog samt lättklinkerblock, -husgrunder och -element. 

FOTO: PIERRE 
MENS 

maxit är landets ledande tillverkare av torr- 
betong. Vi marknadsför färdigblandad 
betong torrt i småsäck, storsäck och löst i 
fickor om 10 ton. Betongens huvudsakliga 
sammansättning består av ballast, cement 
och tillsatsmedel. Utifrån olika krav och 
förutsättningar har vi tagit fram produkter 
efter våra kunders och beställares önskemål. 

maxit AB 
Box 707, Gårdsvägen 18 
169 27 Solna 
Tel: 08-625 61 00 
Fax: 08-625 61 80 
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Kloridtransport och armeringskorrosion mellan  
reparationsbetong och gammal betong  

 
 
 
 
Ett forskningsprojekt med fokus på armerings- 
korrosion och kloridtransport mellan klorid- 
kontaminerad gammal betong och ny repara- 
tionsbetong har nyligen avslutats. Viktigaste 
slutsatserna   är att det finns risk för armerings- 
korrosion i och i anslutning till en betong- 
reparation samt att klorider i en kontaminerad 
gammal betong kan transporteras in i repara- 
tionsbetongen. 

 
 
 
 
 
 
Bakgrund  
Kloridinitierad armeringskorrosion orsakar stora skador på armera- 

de betongkonstruktioner. Kostnaderna för att reparera skador och 

garantera säkerheten är stora. Därför är det viktigt att man utför 

reparationen så att en beständig och kompatibel betongreparation 

erhålls. 
 

 
Syfte  
Syftet med projektet  var inledningsvis  att identifiera behovet  av 

kunskap inom området för betongreparationer samt att studera 

kompatibiliteten med avseende på kloridtransport och armerings- 

korrosion i övergångszonen mellan kloridkontaminerad konstruk- 

tionsbetong och reparationsbetong. 
 
 
Genomförande  
Med stöd från SBUF, Vägverket, Banverket och CBI:s intressent- 

förening har arbetet utförts av Pål Skoglund på Cement och Be- 

tong Institutet och Kungliga Tekniska Högskolan. Inom ramen för 

det här licentiatarbetet om betongreparationer har en studie med 

intervjuer, laboratorieförsök och fältstudier genomförts. 

Intervjustudien genomfördes i huvudsak med broingenjörer på 

Vägverket och Banverket inom området för betongreparationer. 

Förutom intervjuerna vid Vägverket och Banverket genomfördes 

tre referensintervjuer med representanter för byggsektorns olika 

aktörer, en tillverkare av reparationsmaterial, en entreprenör och 

en konsult, med kunskaper om betongreparationer. Besök med 

 
 
 
intervju genomfördes i fem av Vägverkets sju regioner samt i tre 

av Banverkets fem regioner. 

Huvudsyftet med laboratorieundersökningen var att studera 

kloridtransport i övergångszonen mellan en tidigare gjuten ar- 

merad betong, det vill säga gammal betong, och en ny pågjuten 

reparationsbetong. Den gamla betongen (substratbetongen) blev 

kontaminerad med ingjutna klorider, men reparationsbetongen 

var initialt fri från klorider. Provkroppar med 1 och 4 % ingjutna 

klorider exponerades sedan i 13 års tid utomhus eller i ett klimat- 

rum med konstant relativ fuktighet på 80 %. Laboratoriestudien 
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visar att armeringskorrosion uppkommer i och i direkt anslutning 

till övergångszonen. Dessutom visar studien att de ingjutna 

kloriderna transporteras från substratbetongen och in i repara- 

tionsbetongen. 
 

I fältstudien ingick tre reparerade betongkonstruktioner, en bro 

trafikerad  med bilar och lastbilar,  en trappa  till en gång-  och cykel- 

bro samt ett parkeringsgarage, som alla vintertid utsätts direkt 

eller indirekt för tösaltning. Syftet var att jämföra resultaten med 

avseende på armeringskorrosion och kloridtransport i fält med 

resultaten från laboratoriestudien. De huvudsakliga resultaten 

från undersökningen av betongprover från konstruktionerna i 

fält är att klorider kan vandra ut från en gammal substratbetong 

och att kloriderna  därmed  kan förflyttas in i en reparationsbetong 

eller en pågjutning.  Observationer   tyder på att det finns risk för 

att armeringskorrosion uppkommer i övergångszonen mellan två 

olika betongmaterial. 
 

 
Resultat  
Resultaten från projektet indikerar att det föreligger en stor risk för 

armeringskorrosion i och i direkt anslutning till en övergångszon 

mellan substratbetong och reparationsbetong. Denna risk måste 

beaktas då en betongreparation projekteras. Till exempel bör tro- 

ligtvis inte klorider över en viss halt (ca 0,4 % av cementvikten) 

kvarlämnas i substratbetongen runt armeringen. Kloridtransport 

skulle även kunna utnyttjas för att minimera risken för att arme- 

ringskorrosion uppkommer i substratbetongen. Om till exempel re- 

parationsbetong eller pågjutning armeras med konventionellt kol- 

stål kan klorider diffundera  in i denna  och därmed  förflytta risken för 

armeringskorrosion till det nya materialet. Följdaktligen bör även 

utifrån inträngande klorider i reparationsbetong och substratbetong 

inkluderas i bedömningen av korrosionsrisker. 
 

Framtida forskning är nödvändig för att klargöra när och hur arme- 

ringskorrosion och kloridtransport uppkommer i armerade betong- 

reparationer. För att kunna öka denna förståelse och kunskap, 

vilket även inkluderar viktiga kompatibilitetsegenskaper, bör en 

fortsatt forskning innehålla både laboratorieundersökningar och 

fältstudier av cementbaserade reparationsmaterial. Dessutom bör 

stor vikt läggas på optimering av reparationsmaterial med avse- 

ende  på kvantifiering av kompatibilitet mellan substratbetong    och 

reparationsbetong, ekonomiska aspekter samt livscykelstudier för 

att minimera påverkan på miljön och naturresursförbrukningen i 

samband med betongreparationer. 
 

 
Slutsatser  
Armeringskorrosion kan bildas i gränsområdet mellan två olika 

betonger. Vid en betongreparation bör man bila bakom armering 

så att armeringen inte omsluts av olika betonger (det vill säga, 

armeringen får ett helt nytt passivskikt) samt att man minimerar 

antalet övergångar mellan betongerna. Klorider vandrar mellan 

två olika betonger (koncentrationsutjämning). Karbonatisering 

frigör bundna klorider samtidigt som porositeten minskar. Detta 

medför att koncentrationen av klorider ökar framför en karbona- 

tiseringsfront, vilket man skall vara uppmärksam på vid tillstånds- 

bedömningar. 
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