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Förord 

Frågan kring hur tillståndsbedömningar av spruckna betongkonstrukt-
ioner bör genomföras har länge setts som mycket intressant för Dammsä-
kerhetstekniska utvecklingsprogrammet. Denna rapport tar vid efter pro-
jektet ”Investigating the structural safety of cracked concrete dams” som 
genomfördes av CEATI:s Dam Safety Interest Group (DSIG) år 2015, ett 
projekt som programmet föreslog och gav stöd till.  

Denna studie har syftat till att utveckla en svensk riktlinje för att bedöma status 
samt nuvarande och framtida säkerhetsnivå på en sprucken betongdamm men kan 
även ses som en kunskapsbok för området och rymmer ett flertal referensprojekt 
där orsak och verkan av sprickor har studerats. Det är en mycket omfattande stu-
die som genomförts som ett samarbete mellan SWECO och ÅF. Carl-Oscar Nilsson 
(Uniper), Mats Persson (Vattenfall) och Anders Sjödin (Statkraft) har deltagit i refe-
rensgruppen som följt projektet. 

Projektet har ingått i Energiforsks Dammsäkerhetstekniska utvecklingsarbete med 
medverkan av vattenkraftsindustrin och Svenska kraftnät. 

Författarna ansvarar för rapportens innehåll. 
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Sammanfattning 

Sprickor eller sprickbildning i betongdammar ger behov av att bestämma aktuellt 
tillstånd ur dammsäkerhetssynpunkt och en bedömning av kvarvarande livslängd 
med sprickbildningen i beaktande. Jämförelsen görs mellan rådande krav och ak-
tuellt tillstånd i förhållande till dessa. Tillståndskontroll används för att ge svar på 
aktuellt tillstånd och framtida utveckling och då behövs kunskap om vilka typer av 
sprickor som uppstått och vad som orsakat dessa. Därför behövs en kombination 
av observationer, mätningar och teoretiska modeller/analyser. I ett tidigare projekt 
inom ramen för Dam Safety Interest Group (DSIG) skapades en sjustegsmetod för 
hantering av spruckna betongdammar [1] och föreliggande arbete bygger vidare 
på detta och gör nödvändiga anpassningar för svenska förhållanden. 

Målsättningen har varit att utveckla en svensk riktlinje för att bedöma status och 
nuvarande, samt framtida, säkerhetsnivå för en sprucken betongdamm. Syfte har 
varit att skapa en enhetlig och tillförlitlig metodik för tillståndsbedömning av 
spruckna betongdammar samt en bra vägledning för planering av åtgärder. 

Rapportens upplägg avspeglar en förvaltningsprocess med delarna KRAV-
UNDERSÖKNINGAR-ANALYS -ÅTGÄRD och i rapporten exemplifierat med RE-
FERENSPROJEKT som visar tillämpning av de rekommendationer som omfattas. 

Rekommenderade krav för betongdammar återfinns generellt i kraftbranschens ge-
mensamma vägledning RIDAS med fokus på täthet, stabilitet, bärförmåga och be-
gränsade deformationer. 

Undersökningar utförs lämpligen stegvis från en visuell inspektion till mer eller 
mindre detaljerade undersökningar med provtagning beroende på hur oklara förhål-
landena är för t.ex. de mekaniska egenskaperna, utbredning av sprickor, orsak till 
uppsprickning etc. Resultatet används ofta senare när analyser utförs och därför ut-
förs de lämpligen i samråd med personen som utför analyserna i ett senare skede. 

Analyser kan vara allt ifrån enkla tankemodeller via analytiska beräkningar till 
avancerade numeriska analyser. Syftet med dessa är att besvara hur väl dammen 
uppfyller ställda krav. Resultatet kan även användas för att föreslå ev. vidare 
undersökningar, instrumentering eller förstärkningsåtgärder. 

Åtgärder utförs då avvikelsen från ställda krav (nu eller i framtiden) inte kan ac-
cepteras. Ofta handlar det om att sänka lasten, bromsa utveckling eller att 
höja/återställa prestanda. Ibland väljs övervakning, t.ex. med planenliga inspekt-
ioner eller med fast instrumentering, som utvärderas för att följa ev. utveckling av 
sprickbildning istället för en fysisk åtgärd. 

Referensprojekten som sammanställts visar att en vanlig orsak till kritiska sprickor 
ofta är säsongsmässiga temperaturvariationer. Värmeisolering av dammkroppen för 
att utjämna temperaturspänningar är där en effektiv åtgärd. Vid inomhusförhållan-
den kan uttorkningskrympning ge sprickbildning. I många fall var även konstrukt-
ionerna skadade av frost och/eller ASR. Generellt sett är det inte ovanligt med 
sprickbildning som har sitt ursprung från byggtiden och som inte utvecklas mer. 
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Summary 

Cracks and cracking in concrete dams can give a need to determine the current sta-
tus from a dam safety perspective and an estimation on remaining service-life taking 
the cracks in to consideration. A comparison between the current status and the for-
mal requirements should be made. Condition control is a prerequisite to define the 
current status and future development and to do this there is a need for knowledge 
on what type of cracks has occurred and the reason for cracking. To do this there is a 
need to combine observations, sampling, measurements and theoretical models and 
analysis. A previous project within Dam Safety Interest Group (DSIG) resulted in a 
seven- step-method to analyze cracked concrete dams [1] and the current work is 
taking this forward to adapt the methodology to Swedish conditions. 

The goal has been to develop a Swedish guideline to define status and both current 
and future safety level for a cracked concrete dam with the purpose to create a uni-
form and reliable methodology for condition control and guidance for planning of 
measures. 

The disposition of the report is based on a management process with the parts RE-
QUIREMENTS-INVESTIGATIONS-ANALYSIS-MEASURES and in the report also 
with REFERENCE PROJECTS exemplifying the recommendations given in the report. 

Recommended requirements concrete dams can be found in the Swedish power in-
dustry guideline RIDAS with focus on water-tightness, stability, load-bearing ca-
pacity and limited deformations. 

Investigations is best performed stepwise from a visual inspection to a more or less 
detailed investigation with sampling depending on how unclear the conditions are 
regarding mechanical properties, crack extent, reason for cracks etc. The results are 
commonly used later when analysis is performed and therefore it is preferred to 
plan them in cooperation with the person that will do the analysis later. 

Analysis can be anything from simple behavior models via analytical calculations 
to advanced numerical simulations. The purpose with the analysis is to investigate 
if the dam fulfills the requirements. The results can also be used to suggest further 
investigations, monitoring or strengthening measures. 

Measures are taken when the deviation from the requirements are not acceptable 
(now or in the future). It is often a matter of lowering the load, slow down the de-
velopment or increase/restore the performance. Surveillance with planned inspec-
tions, or monitoring, can be used for evaluating any crack propagation and is 
sometimes selected instead of a physical measure. 

The compilation of reference projects shows that a common reason for critical 
cracks often origins from movement due to seasonal temperature variations. Insu-
lation of the dam body to minimize the impact from this is effective. Indoors also 
cracking from shrinkage is common. Many of the cases have the cause for cracking 
and damages from frost or ASR. Generally, it is also common with cracks from the 
time of construction that will not develop further. 
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1 Inledning 

1.1 BAKGRUND 

Många svenska betongdammar har signifikanta sprickor eller en kraftig sprickbild-
ning där tillståndet och kvarvarande livslängd behöver bestämmas. För att genom-
föra en tillståndsbedömning av en sprucken betongkonstruktion så behövs kun-
skap om vilka typer av sprickor som uppstått och vad som orsakat dessa. För att få 
denna grundläggande information så krävs ofta omfattande utredningar. Orsaken 
till de observerade sprickorna kan vara många, men också ett resultat av flera sam-
verkande effekter där en mekanism orsakar sprickinitiering t.ex. när betongen är 
ung och allteftersom konstruktionen åldras så dominerar istället en annan nedbryt-
ningsmekanism. Det kan dessutom vara så att observerade skador beror på flera 
samtidigt verkande mekanismer, där omfattningen av de kombinerade effekterna 
vida överstiger summan från de enskilda nedbrytningsmekanismerna. 

Det är därför väsentligt att kombinera observationer, mätningar och teoretiska mo-
deller/analyser vid tillståndsbedömning av spruckna betongkonstruktioner för att 
kunna göra prediktioner om konstruktionens framtida status. I ett tidigare projekt 
inom ramen för Dam Safety Interest Group (DSIG) skapades en sjustegsmetod för 
hantering av spruckna betongdammar [1]. Föreliggande arbete bygger vidare på 
detta och gör nödvändiga anpassningar för svenska förhållanden och vanligen fö-
rekommande dammtyper. 

1.2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNING 

I föreliggande projekt har målsättningen varit att utveckla en svensk riktlinje för att 
bedöma status och nuvarande samt framtida säkerhetsnivå på en sprucken betong-
damm.  

Syftet har varit att skapa en enhetlig och tillförlitlig metodik för tillståndsbedöm-
ning av spruckna betongdammar. Detta i sin tur för att ge dammägare och övriga 
yrkesverksamma inom vattenkraftsindustrin ett bättre underlag för utvärdering 
och prioritering av eventuella förstärkningsåtgärder och underhållsinsatser på åld-
rande betonganläggningar. 

1.3 PROJEKTETS GENOMFÖRANDE 

Arbetet har bedrivits av en projektgrupp bemannad gemensamt av SWECO och 
ÅF med finansiering från Energiforsks dammsäkerhetsprogram. Projektgruppen 
har bestått av: 

Manouchehr Hassanzadeh, SWECO (projektledare) 

Erik Nordström, SWECO 
Richard Malm, SWECO 
Tomas Ekström, ÅF 
Mårten Janz, ÅF 
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Arbetet i projektet var uppdelat i olika teman vilka även speglar rapportens upp-
lägg. Upplägget tar avstamp i en förvaltningsprocess som ofta används för befint-
liga anläggningskonstruktioner. Se Figur 1-1 ur [2] som redovisar en tankekedja 
där allt tar avstamp från vilka KRAV som ställs på anläggningen eller konstrukt-
ionsdelen vilket översiktligt behandlas i avsnitt 1.5 nedan.  

För att bedöma om kraven uppfylls måste UNDERSÖKNINGAR och ANALYSER 
genomföras så att aktuell status kan bedömas i förhållande till ställda krav. Det be-
handlas i respektive avsnitt som beskrivs nedan.  

Undersökningar – beskriver tillförlitliga metoder för genomförande av inspekt-
ioner, fältmätningar och laboratorieundersökningar. I detta inkluderas även t.ex. 
vilka indikatorer som man bör leta efter, typ av utrustning, undersökningsme-
toder, typer av provkroppar och hur dessa bör tas ur konstruktionen etc. Avsnittet 
”undersökningar” utgör kapitel 2 i rapporten. 

Analyser – definierar metoder som är användbara för att bestämma orsak och 
strukturell inverkan av sprickor på betongdammar (inklusive hur dessa inverkar 
över tiden). Detta inkluderar även att ge rekommendationer vid vilka situationer 
som t.ex. analytiska metoder är tillfyllest alternativt och när det är motiverat att 
tillämpa mer avancerade numeriska metoder. I detta avsnitt återges även enklare 
metoder som t.ex. kan användas för snabb verifiering eller validering. Avsnittet 
”analyser” utgör kapitel 3 i rapporten. 

Om man genom undersökningar och analyser konstaterat att ställda krav inte upp-
fylls så måste en ÅTGÄRD vidtas. 

Åtgärder – ger en genomgång av metoder för riskreducering (tillfälliga och perma-
nenta åtgärder), metoder för bedömning av inverkan av befintliga sprickor på 
dammsäkerheten och hur dessa påverkar stabiliteten över tiden. Dessutom ingår 
strategier för utveckling av mätprogram för spruckna betongdammar. Utöver detta 
ingår även strategier för hur ett systemtänk kan tillämpas för instrumentering av 
större anläggningar baserat på potentiella brottmoder (PFMA). Avsnittet ”åtgärder” 
utgör kapitel 4 i rapporten. 

Referensprojekt – återger arbetsprocessen/metodiken i några utvalda referenspro-
jekt från observation av skador till förstärkning, instrumentering/övervakning etc. 
I kapitel 5 redovisas ett antal projekt som exemplifierar de metodiker och den ar-
betsgång som beskrivits i kapitel 2-4.  

Riktlinjer – utgör koordinering och redaktionellt arbete med att sammanfoga re-
sultaten från samtliga teman till en enhetlig riktlinje. Har inget eget kapitel i rap-
porten utan utgör delvis kapitel 1 och är sedan invävt i övriga kapitel. 
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Figur 1-1 – Arbetsgång enl. förvaltningssystem med förebild ur [2] Fel! Hittar inte referenskälla.. 

1.4 RAPPORTENS UPPLÄGG 

De i föregående avsnittet presenterade temaområdena för arbetet avspeglas i 
varsitt eget kapitel. Till flera av avsnitten finns fördjupningsmaterial som återfinns 
i bilagorna.  

I det tidigare genomförda DSIG-projektet [1] definierades en sjustegsmetod för 
hantering av spruckna betongdammar. Sjustegsmetoden kopplar till föreliggande 
rapport och aktuellt kapitel enligt nedan: 

1. Upptäckt av sprickor - Kapitel 2 ger en metodik för inspektion och tillståndsbe-
dömning av dammkonstruktioner med avseende på sprickor. Olika typer av 
sprickor beskrivs med utgångspunkt från deras utformning, lokalisering på kon-
struktionen, bakomliggande orsak, tid för initiering och propagering i förhållande 
till konstruktionens ålder samt deras aktuella och framtida inverkan på konstrukt-
ionens bärförmåga och beständighet. Lämpliga provnings- och analysmetoder för 
fastställandet av sprickorsaken samt deras inverkan på konstruktionen ges.  

2. Sprickkartering – Kapitel 2 och 3 pekar på vikten av att systematiska sprickkar-
teringar och teoretiska analyser kombineras för en säker bedömning av sprickor-
nas aktuella och framtida inverkan på konstruktionen, samt val av ändamålsen-
liga och beständiga reparationsmetoder (kapitel 4). 

3. Dammtyp och byggmetoder – Orsakerna till sprickbildning bör sökas i dammtyp 
och design (randvillkor, belastningar och exponeringsmiljö), byggmetoder (inne-
boende och initiala spänningar, sprickor som grundläggs under byggtiden). De 

KRAV 

UNDERSÖKNINGAR 

ÅTGÄRD 

ANALYSER 
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verkliga praktikfallen t.ex. en ny/gammal damm, en reparerad dammkonstrukt-
ion, utgör värdefull kunskap och erfarenheter vilket redovisas i kapitel 5. Där ges 
exempel på vanliga och allvarliga sprickbildningarna i svenska dammar. Hela 
kedjan från sprickans upptäckt, tillståndsbedömning (orsak och inverkan), förslag 
till åtgärder, genomförda åtgärder och uppföljning redovisas. Kapitlet samman-
fattar kopplingarna mellan de tidigare kapitel 2, 3 och 4. 

4. Definition av sprickorsak och risk för propagering / ökad omfattning – Rap-
porten redovisar metoder för definition av sprickbildning, risk för propagering 
och ökad omfattning. Kapitel 2 och 3 tillhandahåller de praktiska och teore-
tiska redskapen medan kapitel 5 redogör erfarenheter från de praktiska och in-
tegrerande tillvägagångssätten. 

5. Jämförelse med liknande praktikfall – Se punkt 3 och 4 ovan. 
6. Felmodsanalys – Kapitel 3 tillhandahåller de teoretiska analysmetoderna om 

koppling till dammsäkerhet bedöms finnas. Där anges även de parametrar 
som är nödvändiga för analyserna. Kapitel 2 redovisar mätmetoder för bestäm-
ning av parametrarnas aktuella värden och framtida utveckling. 

7. Hantering av sprickbildning – åtgärd, undersökningar, mäta och/eller obser-
vera ev. förändringar. Kapitel 4 presenterar åtgärder för övervakning av 
sprickor, samt åtgärder för att avhjälpa negativ inverkan på konstruktionens 
stabilitet och beständighet. 

Metodiken pekar på alla viktiga moment i analysen av sprickor och dess betydelse 
för betongkonstruktioner och betongdammar. Föreliggande arbete ger fördjupning 
i delarna undersökning av sprickor och sprickorsaker, analyser av sprickors bety-
delse och lämpliga åtgärder för att lösa ev. problem som uppstått eller riskerar att 
uppstå p.g.a. sprickbildning. 

1.5 KRAV PÅ BÄRANDE OCH ICKE BÄRANDE KONSTRUKTIONSDELAR 

Enligt de svenska dammsäkerhetsriktlinjerna, RIDAS [3] och [4], gäller följande 
övergripande krav på dammsäkerhet: 

Förutsättningarna för god dammsäkerhet är att dimensionera och bygga anläggningarna 
med lämpliga säkerhetsmarginaler, driva och underhålla dessa på ett säkert sätt samt hålla 
en beredskap för att kunna hantera uppkomna situationer. 

De generella kraven hos damm och kraftverksägare på betongkonstruktioner inom 
vattenbyggnad är något mer konkret att man för dammar ska säkerställa att kon-
struktionerna ger möjlighet att säkert dämma och avbörda vatten. Om anlägg-
ningsdelen som synas har en funktion kopplad till vattenkraftsproduktion brukar 
även högsta möjliga tillgänglighet för störningsfri elproduktion vara önskvärt. Mer 
konkret gällande de tekniska kraven på betong som kan äventyras p.g.a. sprick-
bildning är att konstruktionen ska vara: 

• Tät mot rådande vattentryck 
• Ha acceptabel stabilitet och agera monolitiskt. 
• Uppfylla krav på bärförmåga och styvhet. 

Kraven gäller både i det ögonblick kontrollen görs, men vanligen också för lång tid 
framöver. 
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2 Undersökningar 

Generellt anges i RIDAS [3] & [4] gällande tillståndskontroll att: 

”Syftet med dammägarens tillståndskontroll är att fortlöpande övervaka och kontrollera en 
damms aktuella status i förhållande till dess ursprungliga status eller funktionskrav samt 
eventuella förändringar i lagar och riktlinjer.” 

Vidare rekommenderar RIDAS [3] & [4] när förändringar eller avvikelser från 
ovanstående att man ska: 

”…genomföra lämpliga analyser av hur förändringen kan påverka dammsäkerheten obero-
ende av vid vilken typ av tillståndskontroll som förändringen noteras. Syftet med dessa 
analyser är att dammägaren ska erhålla underlag för vilka åtgärder som ur dammsäkerhets-
synpunkt bör vidtagas. Dessa dammsäkerhetsanalyser kan även nyttjas för att hitta dam-
mens svaga punkter och ge underlag för att höja dammsäkerheten i förhållande till dess ur-
sprungliga nivå.” 

I nedanstående avsnitt redovisas metoder för att identifiera sprickbildning och 
möjliga fördjupningar för att vidare studera avvikelser och fastställa deras orsak 
och ev. potentiell utveckling. 

2.1 VISUELL INSPEKTION 

2.1.1 Definition och syfte 

Inom Trafikverkets förvaltningssystem förekommer fyra inspektionstyper med 
olika syften, omfattning och tidsintervall [5].  

1. Översiktlig inspektion syftar till att verifiera att de krav som ställs i under-
hållsentreprenaderna är uppfyllda. Inspektionen avser de konstruktionsdelar 
och element för vilka krav på egenskaper och åtgärder ställts. Inspektionerna 
utförs av underhållsentreprenör minst en gång per år. 

2. Allmän inspektion syftar till att följa upp de vid närmast föregående huvudin-
spektion gjorda bedömningarna av skador som inte åtgärdats, samt upptäcka 
och bedöma skador som skulle ha inneburit otillfredsställande bärighet eller 
trafiksäkerhet. Samtliga konstruktionselement utom element i vatten, inspekte-
ras. Visuella inspektionsmetoder kan användas. Inspektionerna göras då så er-
fordras, för att följa upp de vid huvudinspektionen konstaterade bristerna.  

3. Huvudinspektion syftar till att upptäcka och bedöma brister som kan påverka 
konstruktionens funktion eller trafiksäkerheten inom en tioårsperiod. Syftet är 
också att upptäcka brister, som om de inte åtgärdas inom tidsperioden, kan 
leda till förhöjda förvaltningskostnader. Samtliga konstruktionselement in-
spekteras. Visuella inspektionsmetoder som ger samma noggrannhet som en 
handnära inspektion kan användas. Inspektioner ska genomföras med maxi-
malt sex års tidsintervall. 

4. Särskild inspektion görs då så erfordras, för att närmare undersöka eller följa 
upp de vid regelbundna inspektioner konstaterade eller förmodade bristerna. 
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Syftet kan vara att göra någon specifik mätning, utföra en undervattensin-
spektion, en uppföljning av skador etc. Inspektionen avser enskilda konstrukt-
ionselement. Tidpunkten bestäms vid regelbundna inspektioner. 

Huvudinspektion och särskild inspektion är i sin tur indelade i undervarianter. 
Dessa ska användas för att vid behov precisera vilken typ av inspektion som avses. 
Ovanstående indelning är återgiven här såsom den anges i [5]. Trafikverket håller 
på med att se över indelningen och definitionerna. 

Definitionsmässigt täcker ovanstående lista RIDAS’ föreskrift, enligt inledningen, 
samt när det gäller betongkonstruktioner följande typer av tillståndskontroll som 
anges i RIDAS: 

1. Driftmässig tillsyn (löpande tillståndskontroll)  
2. Dammätning  
3. Funktionsprovning  
4. Inspektion (två gånger per år)  
5. Fördjupad inspektion (normalt var tredje år)  
6. Fördjupad dammsäkerhetsutvärdering (med största intervall 9 – 18 år) 

När det gäller betongkonstruktioner sammanfaller Trafikverkets syften generellt 
sett med de syften som anges av RIDAS inom Driftmässig tillsyn, Inspektion, Fördju-
pad inspektion (FI) och Fördjupad dammsäkerhetsutvärdering (FDU). Nya begrepp 
kommer att införas i nästa version av RIDAS som planeras utges under 2019, men i 
föreliggande rapport används de nu gällande. 

Det tekniska innehållet vid utförandet av de olika inspektionerna kan grovt indelas 
i följande grupper: 

I. Enbart observationer, noteringar, fotografering och protokoll 

II. Enstaka mätningar av dimensioner, relativt avstånd, sprickvidd, tempera-
tur fuktighet mm. 

III. Enstaka provtagningar som borrkärnor, vattenprov, bestämning av karbo-
natiseringsdjup mm.  

IV. Systematiska provtagningar inklusive förenklad teoretisk utvärdering 

V. Systematiska provtagningar inklusive avancerad teoretisk utvärdering 

Det kan vara komplicerat och tidsödande att kombinera ovanstående lista med de 
olika typerna av inspektioner/tillståndsbedömningar. Därför, väljs i detta avsnitt 
följande förenkling:  
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• Inspektionstyp 
× Visuell inspektion utförs för att 

– upptäcka förändringar och skador samt genomföra en preliminär in-
genjörsmässig bedömning av deras inverkan på konstruktionens bär-
förmåga, stabilitet och livslängd. 

– bekräfta om tidigare anmärkningar har åtgärdats. 
–  verifiera om de genomförda åtgärderna uppfyller föreskrivna krav 

och uppfyller sin funktion. 
× Ingående inspektion är fortsättningen på den visuella inspektionen som in-

kluderar långtgående och avancerade undersökningar med så väl fält-
mässiga/laborativa som teoretiska innehåll. Både FI och FDU kan innehålla 
ingående inspektion. 

• Tekniskt innehåll  
× Observationer, enstaka mätningar och provtagningar (kombination av 

punk I – III ovan) – kombineras med Visuell inspektion 
× Systematiska provtagningar inklusive teoretisk utvärdering (kombination 

av punk I – III ovan) - kombineras med Ingående inspektion 

En visuell inspektion utförs med enkla hjälpmedel och utan större ingrepp i den 
betongkonstruktion som ska inspekteras. Syftet är att upptäcka skador och föränd-
ringar. Man kan även kontrollera utfallet och effekten av genomförda åtgärder. 
Med skador menas: 

• Missfärgning 
• Sprickbildning 
• Avspjälkning 
• Delaminering 
• Korrosion 
• Relativa rörelser och sättningar 
• Läckage 

Att upptäcka skador tidigt genom visuell inspektion ger ibland också en möjlighet 
till att sätta in bromsande åtgärder för att lindra konsekvensen av en uppstådd 
skada. Det är ofta billigare att göra en lindrande åtgärd i tidigt skede istället för att 
låta skadan utvecklas och ge en mer omfattande åtgärd. 

2.1.2 Förberedelse och planering 

För att inspektionen ska leda till användbara resultat bör den planeras noggrant. 
Utföraren bör bilda sig en uppfattning om konstruktionen före fältbesöket. Föl-
jande bör så långt som möjligt förberedas. Beskrivningen nedan är generell och 
inte fullt ut anpassad till just dammkonstruktioner utan tillämpbar även på andra 
typer av konstruktioner: 

Tidigare inspektionsrapporter  

Tidigare rapporter om inspektioner, tillståndsbedömningar och reparationer bör 
tas fram och studeras. En lista över de konstruktioner eller konstruktionsdelar som 
har haft anmärkningar, behandlats eller reparerats bör upprättas. Arbetet underlät-
tas avsevärt om dessa markeras på ritningar. 
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Ritningar och andra handlingar 

Konstruktionens ritningar och andra handlingar bör tas fram där detta finns. Föl-
jande lista som är baserad på avsnitt 1.4.2 i BBK04 [6] ger tips på de detaljer som så 
långt som är möjligt, och i tillämpliga delar, bör beaktas. T.ex. genom uppgift om: 

• vilka regler som gällde för dimensioneringen vid utförandet samt uppgift om 
säkerhetsklasser. 

• bärande och icke bärande delar 
• ägarens funktionskrav  
• lastförutsättningar 
• betongen beträffande 

× hållfasthetsklass 
× exponeringsklass 
× livslängdsklass 
× utförandeklass 
× sammansättning, t.ex. cementtyp, cementklass och cementmängd, vct, luft-

halt, ballasttyp och maximal stenstorlek. 
• armeringen beträffande 

× typ 
× hållfasthetsegenskaper 
× relaxationsegenskaper hos spännarmering samt eventuella förankringsan-

ordningar och annat som kan erfordras i speciella fall 
• måttsättning avseende betongdimensioner samt detaljmått och lägen för slak- 

och spännarmering, fogar, ursparningar och slitsar. 
• armeringens anordning och inläggning 

× antal enheter 
× dimension 
× längd 
× höjd och planläge 
× placering av eventuella injekterings- och luftningsrör 

• tjocklek för täckande betongskikt (basmått och spridning) 

Mikroklimat och tillhörande exponeringsklasser   

Uppskatta med hjälp av Tabell 1 i SS-EN 206-2013+A1:2016 [7], det mikroklimat 
och exponeringsmiljö som konstruktionen och konstruktionsdelarna är utsatta för. 
I tabellen kategoriseras exponeringsmiljön med hänsyn till risken för: 

• korrosion av karbonatisering 
• korrosion p.g.a. klorider (ej från havsvatten) 
• korrosion p.g.a. klorider från havsvatten 
• frysning med eller utan närvaro av tösalter 
• kemiska angrepp 

Tillträdestillstånd och åtkomlighet 

Personen som ansvarar för konstruktionen ska kontaktas för erhållandet av tillträ-
destillstånd. Även det ansvariga skyddsombudet ska kontaktas för eventuella 
skyddsåtgärder. Vanligtvis gäller ESA och ESA vattenvägar vilket ger att arbetsbe-
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vis ibland krävs för att få utföra inspektioner nedströms om utskovsluckor. En ris-
kanalys genomförs vanligen för att identifiera potentiella risker i samband med in-
spektionen. 

Vissa konstruktionsdelar kan vara svåra att komma åt. Därför bör en lista över de 
konstruktionsdelar som är svåråtkomliga upprättas. Listan ska även innehålla för-
slag på de hjälpmedel som behövs för att komma åt konstruktionsdelen.   

Verktyg och mätutrustning 

De verktyg och mätutrustningar som bör medtas beror på inspektionens ändamål 
och kan variera från fall till fall. Nedan anges några basutrustningar [5]. (Markerat 
med fetstil är författarens rekommenderade miniminivå) 

• Ficklampa och/eller sladdlampa 
• Kamera, kikare och kompass 
• Måttband, tumstock, skjutmått, sprickviddsmätare  
• Termometer och fuktighetsmätare 
• Hammare, slägga, mejsel och kniv  
• Utrustning för lokalisering av armering och mätning av den täckande betong-

ens tjocklek 

2.1.3 Utförande 

Utöver förberedelser enligt föregående avsnitt är det avgörande att inspektören 
har rätt inställning med ett vaket och engagerat öga i fält. Det är inte helt ovanligt 
att en ovan inspektör fastnar i detaljer och glömmer bort att sätta detaljerna i ett 
sammanhang och titta på ev. storskalig påverkan/inverkan av identifierad sprick-
bildning. Nedan ges vägledning för tolkning av avvikelser av betydelse i fält. 

Inspektion av missfärgning 

Betongens yta kan missfärgas av olika anledningar. Missfärgning kan i sig vara 
ofarlig, men den kan ur ett beständighetsperspektiv vara ett tecken på gynnsamma 
förhållanden för olika nedbrytningsprocesser. 

Missfärgning kan orsakas av: 

• Lösning, transport och utfällning av salter på betongens yta. Det utfällda sal-
tet påverkar ytans färg.  
× Kalk (kalciumhydroxid/portlandit) som är en produkt av cementets hydra-

tation löses i vatten, som transporterar den till betongens yta. Vid ytan av-
dunstar vattnet och lämnar kvar kalken som medför en ljusning (vitare ni-
ans) av betongens yta. Senare reagerar kalken med luftens koldioxid och 
omvandlas till kalciumkarbonat (kalcit, ”kalksten”) som är vit och olöslig i 
vatten. Kalciumkarbonaten bildar en varaktig missfärgning på betongens 
yta. Processen är långsam och ofta berör lättlösliga salter i betongen. Vatt-
net kan även lösa upp armeringskorrosion och föra med sig till ytan. Det 
samma gäller lättlösliga salter/produkter i ballasten. Om vattendragen och 
det berg som är i kontakt med betongen kan även lättlösliga salter trans-
porteras. Men man bör notera att en del av fukttransporten (speciellt i 
grova konstruktioner) sker via diffusion, som inte kan ta med sig salter. I 
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de skikt som befinner sig nära ytan kondenserar fukten igen p.g.a. av kyla, 
löser upp salter och transportera mot ytan.          

× Vatten som strömmar genom sprickor urlakar cementets kalk och trans-
porterar den till nedströmsidan av sprickan. Vattnet rinner av eller drop-
par på nedströmsidans betongyta och på det sättet sprider den lösta kal-
ken. När vattnet avdunstar lämnar det kvar kalken, som hårdnar genom 
att reagera med luftens koldioxid och bildar kalciumkarbonat (kalcit), som 
är vit och olöslig i vatten. Kalciumkarbonaten tätar så småningom sprickan 
och försvårar vattengenomströmningen. Vattnet börjar droppa från 
sprickan. Processen medför att ämnen som finns i vattendraget, berget el-
ler inuti betongen transporteras till ytan och ackumuleras när vattnet av-
dunstar. Ackumulering av de transporterade ämnena förändrar kalcium-
karbonatens färg. Korrosionsprodukter medför ljus- till mörkbrun färg. 
Berg som är i kontakt med betongkonstruktionen kan också påverka fär-
gen. Röd och gula färger förekommer. Notera skillnaden mellan konstrukt-
ioner med sprickor och de som inte har sprickor. Genomträngningen är be-
tydligt svårare i det senare fallet.           

× Salter som finns i betongkonstruktionens omgivning, t.ex. i mark och berg 
kan sugas in genom kapillära krafter och transporteras mot den yta där av-
dunstning av vatten sker. På det sättet ackumuleras salter på betongens 
yta och kan missfärga ytan. Processen kräver dock otät betong och kraftig 
avdunstning av vatten från betongens yta.     

• Mineraler i ballast som reagerar med cementet som leder till avspjälkning och 
missfärgning. Alkalisilikareaktioner (ASR) är ett exempel. Ett annat exempel är 
ballastmaterial som innehåller sulfider, som genom reaktioner med cementet 
leder till att järnoxid och sulfatjoner bildas. Järnoxiden ger betongytan en ljus- 
till mörkbrun nyans om de transporteras till betongens yta. Sulfatjonerna kan 
bilda svällande reaktionsprodukter som spränger betongen och underlättar jär-
noxidtransporten mot ytan. Svavelkis eller pyrit, kis eller järndisulfid (FeS2) är 
en mineral som kan förekomma i ballasten. Pyrit oxideras i närvaro av fukt och 
syre och bildar rost som missfärgar betongens yta [8]. 

• Korrosionsprodukter (på armeringsjärn) kan lösas i porvattnet och transport-
eras till ytan. Rost som bildas på armeringsjärn kan spränga det täckande be-
tongskiktet. Man bör dock notera att vid långsamma korrosionsprocesser, 
tjocka täckande betongskikt samt hög fuktighet hinner korrosionsprodukterna 
lösas upp i vattnet och transporteras till ytan utan att det täckande betongskik-
tet spricker.  
Korrosion av armering före gjutning kan också leda till missfärgning. Arme-
ring korroderar i väntan på montering och gjutning. I vissa fall kan spår av 
korroderad armering observeras på betongens yta. Regn kan tvätta av rosten 
och lagra den på formens botten, vilken kan observeras efter avformning. Ar-
meringskorgar för pelare kan missfärga den tidigare gjutna betongplattan [8]. 

• Metaller (koppar, zink, mm) som är utanför betongen kan korrodera och miss-
färga betongens yta. 

• Biologisk påväxt (alger, svampar, bakterier, mm) missfärgar betongs yta. 
Strax efter hårdnandet är pH på betongens yta ca 13, vilket är ogynnsamt för 
biologisk påväxt. När betongen karbonatiseras sjunker pH på betongens yta, 
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vilken kan underlätta biologisk påväxt [8]. Det förutsätter, dock, att betongens 
yta är fuktig. Färgen beror på den biologiska påväxten. 

Inspektion av sprickor, avspjälkning och delaminering 

När man genomför en visuell inspektion av sprickor ska man kunna skilja mellan 
följande tre kategorier av sprickor: 

I. Sprickor som initieras FÖRE hårdnandet, men de uppenbaras under eller 
kort efter hårdnandet. 

II. Sprickor som initieras EFTER hårdnandet till följd av någon kemisk eller 
fysikalisk process. Processen styr sprickutvecklingens hastighet och kan 
verka samtidigt som andra nedbrytningsprocesser, se definition av icke 
mekanisk belastning nedan i detta avsnitt.  

III. Sprickor som initieras av MEKANISKA BELASTNINGAR som överstiger 
de vid dimensioneringen förutsatta belastningsnivåerna, se definitionen av 
mekanisk belastning nedan i detta avsnitt. 

Vid visuell inspektion kan det vara svårt att känna igen kategori III, eftersom man 
hinner normalt inte under inspektionen att analysera belastning och bärande sy-
stem. En sådan analys kräver normalt djupare studier av laster och ritningar samt 
kanske beräkning. Denna brist kan kompenseras genom erfarenhet och uteslut-
ningsteknik. Även om man inte kan redogöra för de mekanismer som kan ha orsa-
kat sprickorna kan man vid inspektionen skilja mellan mekaniska sprickor (här-
stammande från mekanisk belastning) och icke mekaniska sprickor (härstam-
mande från andra påverkningar än mekanisk belastning). Bilder och skisser är bra 
hjälpmedel för igenkänning av icke mekaniska sprickor.  

I engelskspråkiga skrifter om sprickor skiljer man mellan ”structural cracks” och 
”non-structural cracks”. Termen structural berör systemets bärande egenskaper, och 
syftar till de sprickor som har orsakats av överbelastning och inverkar direkt på 
konstruktionens bärförmåga. Termen non-structural berör systemets icke-bärande 
egenskaper. Sprickorna har inte orsakats av mekanisk överbelastning och har inte 
direkt inverkan på konstruktionens bärförmåga. Vissa typer av non-structural cracks 
kan på sikt påverka konstruktionens bärande egenskaper. Som exempel kan 
sprickbildning orsakad av inre frostangrepp, ASR-angrepp och termiska mekan-
ismer nämnas. Det är svårt att hitta en rättvis svensk översättning för termerna 
structural och non-structural. I denna rapport översätts termen ”structural” till ”me-
kanisk” och termen ”non-structural” till ”icke mekanisk”. 

Figur 2-1 visar gruppindelning av vanliga mekaniska och icke-mekaniska sprickty-
per. Enligt figuren motsvarar ”Types of cracks Before hardening” Kategori I sprickor 
enligt ovan. ”Physical”, ”Chemical” och ”Thermal” är sprickor som uppkommer efter 
hårdnandet och är non-structural enligt figuren, d.v.s. de motsvarar kategori II en-
ligt ovan. Structural cracks inkluderar sprickor som orsakas bl.a. av olyckslast, 
krypning och dimensionerande laster. Structrual cracks motsvarar kategori III enligt 
ovan. 
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Figur 2-1 – Vanliga spricktyper enl. Concrete Society [9]. 

Figur 2-2 visar en sammanställning av vanliga orsaker till nedbrytning enligt SS-
EN 1504-9:2008 [10], som i stora drag påminner om den gruppindelning som 
Concrete Society [9] presenterar för sprickbildning efter betongens hårdnande. 

I Tabell 2-1 finns hänvisningar till figurer som illustrerar spricktyperna. Av utrym-
messkäl presenteras inte i denna rapport bilder/skisser för samtliga spricktyper. 
För vattenkraftanläggningar hänvisas dock till [11] och [12], där det presenteras 
bilder på olika spricktyper. 

De flesta nedbrytningsmekanismer som presenteras i Figur 2-2 förutom nötning, 
biologisk påverkan, erosion och slitage - framkallar förr eller senare sprickor i bet-
ongkonstruktioner. Vissa mekanismer som frostangrepp och ASR kan verka på 
olika sätt och därmed framkalla olika typer av nedbrytningar. Frostangrepp kan 
leda till inre frostangrepp med stor hållfasthetssänkning och sprickbildning. Frost-
angrepp kan också leda till avskalning och erosion av betongens yta om det sker i 
närvaro av tösalter eller om det sker vid vattenlinjen hos vattenbyggnadskon-
struktioner. ASR-angrepp kan medföra pop-outs, utsprängning av kratrar från be-
tongens yta, eller medföra expansion med efterföljande krackelering och sprick-
bildning. 

Aggressiva ämnen som sulfater omvandlar det hårdnade cementets komponenter 
till mindre hållfasta och expansiva ämnen. Expansionen kan leda till sprickbild-
ning eller en svag yta som lätt eroderar. I Tabell 23.8:1 i ”Betonghandbok – 
Material” [13] presenteras olika kemiska ämnens inverkan på betong. Tabellen re-
dovisar de ämnen som kan medföra expansion och sprickbildning på betong. 
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Figur 2-2 – Vanliga orsaker till nedbrytning, (från SS-EN 1504-9:2008) [10]. 

 

 
Figur 2-3 – Exempel på sprickor och sprickmönster i en hypotetisk betongkonstruktion [9].   
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Tabell 2-1 – Klassificering av sprickor. I tabellen finns hänvisningar till figurer som illustrerar spricktyperna.  
(Av utrymmesskäl presenteras inte bilder/skisser för samtliga spricktyper. För vattenkraftanläggningar hänvisas 
dock till referenserna [11] [12]) 

Spricktyp 
Figur 
ref.  

Under- 
indelning 

Konstrukt-
ionselement  

Huvudorsak  
Sekundär 
orsak 

Uppträ-
dande tid-
punkt 

Plastisk  
sättspricka 

A –  

Fig. 2-3, 2-4 

Över  
armering 

Djupa  
sektioner 

Vattensepa-
ration 

Snabb ut-
torkning 

Halv timme 
till några 
timmar 

B –  

Fig. 2-3, 2-4 

Valvbild-
ning 

Toppen av 
pelare 

C –  

Fig. 2-3, 2-4 

Tjock-
leksändring 

Hål- och våf-
felbjälklag 

Fig. 2-4 
Sättning av 
gjutform 

Valvkon-
struktioner 

Dålig ställ-
ningskon-
struktion 

 
Under gjut-
ning 

Plastisk 
krymp-
spricka 

D - 

Fig. 2-5  
Diagonal 

Vägar och 
plattor 

Snabb ut-
torkning i ti-
dig ålder Långsam 

vattensepa-
ration  

Halv timme 
till några 
timmar 

E –  

Fig. 2-5 

Oregelbun-
den 

Armerade 
plattor 

F -  

Fig. 2-5 

Över arme-
ring 

Armerade 
plattor 

Som ovan 
inkl. arme-
ring nära 
ytan 

Tempera-
turspricka, 
tidig avsval-
ning efter 
betongens 
hårdnande 

G -  

Fig. 2-7 

Yttre tvång, 
genomgå-
ende 
spricka  

Tjocka  
väggar 

Värmeut-
veckling Snabb kyl-

ning 

Ett par dagar 
upp till tre 
veckor 

H -  

Fig. 2-7 

Inre tvång, 
ytspricka 

Tjocka  
plattor 

Temperatur-
gradient 

Tempera-
turspricka, 
säsong-
mässig vari-
ation av 
temperatur 

 

Yttre tvång, 
genomgå-
ende 
spricka 

Väggar och 
plattor 

Temperatur-
variationer 
in konstrukt-
ioners rän-
der 

Förändring 
av randvill-
kor, sekt-
ionsänd-
ringar, mm. 

Styrs av yttre 
faktorer 

Inre tvång, 
ytspricka 

Väggar och 
plattor 

Krymp-
sprickor 
(autogen) 

 
Yttre tvång 

 
Betong med 
lågt vatten-
cementtal 

 
Några tim-
mar till 
några dagar 

Inre tvång 

Krymp-
sprickor 
(uttork-
ning) 

I  
Tunna  
plattor och 
väggar 

Otillräcklig 
relaxation 

Stor krymp-
ning 

Flera veckor 

Krymp-
sprickor 
(karbonati-
sering) 

  
Konstrukt-
ionsytor 

Betongens 
karbonatise-
ring 

 Flera år 

Krackele-
ring 

J -  

Fig. 2-6 

Mot form-
yta 

Obehandlad 
formgjuten 
betongyta 

Tät form 
Fet betong 
Dålig  
härdning 

En dag till en 
vecka och 
ibland 
mycket se-
nare 
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Spricktyp 
Figur 
ref.  

Under- 
indelning 

Konstrukt-
ionselement  

Huvudorsak  
Sekundär 
orsak 

Uppträ-
dande tid-
punkt 

Krackele-
ring 

 
Stålglättad 
yta  

Platta 
Maskinglätt-
ning  

uttorkning 
Dagar till 
månader 

Armerings-
korrosion 

L 

Karbonati-
sering och 
externa klo-
rider 

Armerade 
betongkon-
struktioner 

Otillräckligt 
täckande be-
tongskikt, 
karbonatise-
ring, klorid-
inträngning  

Låg betong-
kvalitét 

Mer än två 
år 

M 
Kalciumklo-
rid 

Betong- 
element 

Överskott av 
kalciumklo-
rid 

Alkalikisel- 
reaktioner 

N 
Inre ex-
pansion och 
krackelering 

Fuktiga  
delar 

Reaktiv ball-
ast plus ce-
ment med 
högt alkaliin-
nehåll 

 
Mer än fem 
år 

 Pop-outs 

Sulfat- 
angrepp 

  

Delar i kon-
takt med 
grundvatten 
samt jord 

Volymökning 
p.g.a. reakt-
ion mellan 
cement och 
sulfater  

Icke sulfatre-
sistent ce-
ment 

Några år 

Frost- 
angrepp 

 
Inre ex-
pansion 

Delar i kon-
takt med 
ofruset vat-
ten under 
frysning och 
upptining  

Expansion 
p.g.a. hyd-
rauliskt tryck 
i betongens 
porsystem 

Brist på luft-
porer 

Några år 

 
Ytavskal-
ning 

Som ovan 
samt delar ut-
satta för 
tösalter  

Brand  

Inre sprick-
bildning 

 

Temperatur-
gradient, dif-
ferentierad 
utvidgning 
av bestånds-
delar, ång-
tryck  

 Vid brand Ytspricka 

Rörelse 
spricka 
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Spricktyp 
Figur 
ref.  

Under- 
indelning 

Konstrukt-
ionselement  

Huvudorsak  
Sekundär 
orsak 

Uppträ-
dande tid-
punkt 

Yttre last – 
korttid 

 

Dragspricka 
Det kan före-
komma i 
många kon-
struktionsele-
ment  

När drag-
spänning 
överskrider 
materialets 
draghållfast-
het 

 
Under bruks-
tid 

Böjspricka 

Skjuvspricka 

Vridspricka 

Yttre last – 
långtid 

 

Böjdrag Uppkommer i 
konstrukt-
ioner som är 
utsatta för 
krypning, 
krympning  

Krypning och 
krympning 

 
Under bruks-
tid 

Sekundär 
deformat-
ionsspricka 

Dynamisk  
last 

 

Utmattning 
Kan före-
komma i 
många ele-
ment 

  
Under bruks-
tid 

Slag, stöttar 
och kollis-
ion 

Explosioner 

Påtvingad  
deformat-
ion  

 
Sättningar i 
grunden 

Grundkon-
struktioner 
Plattor, Väg-
gar och Stöd-
konstrukt-
ioner 

Förändrade 
belastning 
och spän-
ningskon-
centrationer 

 

Under bruks-
tid 

 

Förändrade 
randvillkor 
(reparat-
ioner) 

Konstrukt-
ioner som är 
känsliga för 
töjningsgradi-
enter  

Töjningsgra-
dienter 

Förändringar 
i temperatur 
och fuktför-
hållande i 
konstrukt-
ionen  

 
Figur 2-4 - Skiss över plastiska sprickbildning [14]. 
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Figur 2-5 – Skiss över plastisk krympning [14]. 

 

 
Figur 2-6 – Skiss över krackelering orsakad av tät form eller snabb uttorkning av färsk betongyta [14].  
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Figur 2-7 – Skiss över sprickor orsakade av termiska spänningar [14]. 

 
Skisser över några vanliga sprickor hos vattenkraftens betongkonstruktioner fram-
går av Figur 2-8 - Figur 2-10.  

 

1) Sneda sprickor i pelaren 
2) Sprickor kring lucklager, se nästa figur 
3) Horisontella sprickor i pelaren 
4) Vertikala sprickor i pelaren 
5) Sneda sprickor i pelarens nedströmskant 
6) Horisontella sprickor i frontplattan 
7) Frostskador och islinser i frontplattan 
8) Frostskador/ASR kring lucklager, se nästa figur 

Figur 2-8 – Typsprickor i en monolit i en lamelldamm(typ I), [11]. 
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1) Sneda sprickor i pelaren 
2) Sprickor kring lucklager 
3) Horisontella sprickor i pelaren 
4) Vertikala sprickor i pelaren 
5) Sneda sprickor i pelarens ned-

strömskant 
6) Horisontella sprickor i frontplat-

tan, se förgående figur 
7) Frostskador och islinser i front-

plattan, se föregående figur 
8) Frostskador/ASR kring lucklager 
9) Frostskador/ASR i kuggstångs-

bockar, se nästa figur 

Figur 2-9 – Typsprickor i en utskovspelare (typ II), [11]. 

 
Figur 2-10 - Typsprickor i konsol rör luckspel (typ III), [11]. 

Dokumentation av sprickor 

Dokumentation av sprickor vid visuell inspektion ska ange sprickornas layout, hu-
vuddimension (längd, djup och vidd), lokalisering, orientering etc. Det förutsätts 
att inspektören är bekant med de vanligen förekommande nedbrytningsprocesser 
som kan förorsaka sprickbildning i den typ av konstruktion som inspekteras.  

Den visuella inspektionen av sprickor får inte förväxlas med sprickmätningar som 
utförs för övervakning av sprickors stabilitet eller tillväxt samt för kalibrering och 
verifiering av beräkningsmodeller eftersom de är upptäckta och deras orsaker är 
redan kända. Vid de visuella inspektionernas genomförande är skadeorsaken ofta 
okänd varför en ingående kartläggning av sprickorna kan vara slöseri med tid och 
resurser. Vidare, styrs sprickvidderna av konstruktionens temperatur och fuktig-
het vilka förändras med årstiderna. Visuell inspektion som genomförs med oregel-
bundna intervall med avseende på årstid är inte lämplig för noggrann kartlägg-
ning av sprickorna. 

 kan vara ett hjälpmedel för en systematisk karakterisering och dokumentation av 
sprickor. 
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Tabell 2-2 - Anvisning för karakterisering och dokumentation av sprickor [1]. 

 

Utveckling av hårdvara och mjukvara inom områdena fotografering och bildbe-
handling har underlättat kartläggning av sprickor i betongkonstruktioner, se Figur 
2-11. Numera kan man med bildbehandling av ett foto identifiera sprickor; be-
stämma deras koordinater (placering på konstruktionen); mäta sprickornas längd, 
riktning och vidd och presenterar dem på det av användaren föreskrivna sättet. 
Till exempel kan om det så önskas, föreskrivas att enbart sprickor med bestämd 
längd, vidd och orientering presenteras. De karakteriseringar som framgår av  kan 
utföras med idag existerande teknik. Det bör i detta sammanhang noteras att kost-
naderna för att utföra en avancerad och automatisk kartläggning kan bli höga. 
Kostnaderna styrs av den bearbetning och presentation som man kräver av kart-
läggningsresultaten. Noggrannhet och mättäthet är två parametrar som kan ha stor 
inverkan på kostnaderna.  

Följande egenskaper bör minst beaktas när man vill kartlägga sprickor med avan-
cerad teknik: 

• Den minsta sprickvidd som man vill mäta inklusive mätmetodens noggrann-
het. 

• Den minsta spricklängd som man vill mäta.  
• Typ av sprickor som man vill mäta. 
• De orienteringar och dimensioner (2D eller 3D) som man vill mäta, t.ex. om en 

spricka ska presenteras på samtliga sidor av en lamell/stöd.  

Ovannämnda egenskaper ställer stora krav på både fotograferingstekniken och be-
arbetningsmetoden. 
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Figur 2-11 - Identifierade sprickor på en utskovspelare. Ca 500 foton togs med drönare från ca 1,5 m håll från 
pelarsidan, varefter de sattes ihop till ett ”ortofoto”, som sedan lyftes in i ett cadprogram. I cadprogrammet 
kunde zoomas in så att sprickor ner till ca 0,2 mm kunde identifieras och märkas ut enligt figuren. Man såg 
även att någon spricka var genomgående in till nedstigningsschaktet i pelaren och även till andra sidan. 

 

Fotografering/skanning kan göras på följande sätt: 

• Fast kamera som flyttas manuellt 
• Kamera som är monterad på en ram som skannar av en yta 
• Drönare 
• Laserskanner 

Kamerornas noggrannhet/upplösning styrs, bortsett från priset, av det sätt som fo-
tograferingen genomförs. Fasta och på en ram monterade kameror har bättre nog-
grannhet och upplösning jämfört med de kameror som monteras på en drönare. En 
drönare har, däremot, bättre möjlighet att komma nära motivet i svåråtkomliga de-
lar av konstruktionen. Man behöver med drönare inte bygga ställning eller an-
vända lift för att nå alla konstruktionsdelar. 
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Lokalisering av mätobjekt (referenspunkterna på en fotograferad yta) sker an-
tingen genom totalstationsmätning eller genom GPS. Det bör noteras att GPS-me-
toden inte är lätt att använda i inspektionsgångar. 

Inspektion av relativa rörelser och sättningar 

Relativa rörelser och sättningar orsakas av att grunden eller konstruktionselemen-
tets upplag inte är stabila och deformeras. Rörelserna kan leda till sprickbildningar 
i konstruktionens olika delar. Sprickorna uppstår ofta på ställen med spännings-
kon-centrationer, d.v.s. vid hörn och genomföringar samt ställen där språngvis för-
ändring av tvärsnitt förekommer. Vid en visuell inspektion kan det vara svårt att 
avgöra om en spricka orsakas av relativa rörelser och sättningar, speciellt när grun-
den inte kan inspekteras. Det är därför viktigt att man noggrant kartlägger sprick-
orna och ritar dem på ritningsunderlaget, såsom de förekommer på konstrukt-
ionen. På det sättet kan man avgöra om relativa rörelser och sättningar är orsaken 
till sprickbildningen. 

Inspektion av läckage 

Läckage i dammkonstruktioner är ett relativt vanligt fenomen. Läckage förekom-
mer i följande former: 

i. Läckage genom grunden, vatten läcker in via grunden in i dammkon-
struktionens inspektionsgångar. 

ii. Läckage i gränssnittet mellan grund och betongkonstruktion. 

iii. Läckage i gränssnittet mellan två konstruktionselement av betong eller 
mellan två gjutetapper/gjutpallar. 

iv. Läckage genom konstruktions- och dilatationsfogar. 

v. Läckage genom sprickor i en helgjuten betongkonstruktion. 

Samtliga läckagetyper är viktiga och bör uppmärksammas. Vid en visuell inspekt-
ion är det viktigt att man noterar läckagets placering i konstruktionen och doku-
menterar den genom tydliga fotografier som visar läckagets position, storlek och 
detaljer. Det är viktigt att man placerar en skala/måttsticka intill läckaget när man 
fotograferar. Tid och datum för observationen bör antecknas i fotot och/eller i rap-
portens figurtext.   

Det är svårt att vid en visuell inspektion mäta läckagemängden. Man bör dock 
uppskatta/beskriva läckagemängen på något sätt. När det gäller typ v i ovanstå-
ende lista är det viktigt att kunna koppla sprickan till någon/några spricktyper som 
tidigare beskrivs i detta avsnitt. Vidare är det viktigt att notera om sprickan inne-
håller utfällning eller inte, samt om den är torr eller fuktig.       

2.1.4 Utvärdering 

Konstruktionens tillstånd bör bedömas med utgångspunkt från de krav som ställs 
på konstruktionen och de skador som har observerats. Inspektionen måste leda till 
konkreta resultat enligt nedan: 
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1. Inga skador har upptäckts. Tid för nästa inspektion. Avslutad inspektion. 
2. Mindre skador har upptäckts. Mindre underhållsarbete måste utföras. Lista 

över åtgärder. Tid för nästa inspektion. Avslutad inspektion. 
3. Långtgående skador har upptäckts. Ingående inspektion/tillståndsbedömning 

rekommenderas. 

Utvärderingen utförs av inspektören. 

Vid utvärdering av sprickor kan Tabell 2-3 användas som hjälp för bedömning av 
sprickors skadeverkan. Tabellen är utarbetat av RILEM TC 104 men är hämtad 
(översatt) från [8]. 

Tabell 2-3 – Exempel på klassificering av skador/sprickor enligt RILEM TC 104 [8]. 

Skada Skadegrad 

1 (mycket 
ringa) 

2 (ringa) 3 (måttlig) 4 (stor)  5 (mycket stor) 

Sprickor i för-
spänd betong 
pga överbelast-
ning 

Sprickvidd 
< 0,05 mm 

Sprickvidd 
0,05 – 0,1 mm 

Sprickvidd 
0,1 – 0,3 mm 

Sprickvidd 
0,3 – 1 mm 

Sprickvidd 
1 – 3 mm med 
begränsad av-
spjälkning 

Sprickor i ar-
merad betong 
pga överbelast-
ning 

Sprickvidd 
< 0,1 mm 

Sprickvidd 
< 0,1 – 0,3 mm 

Sprickvidd 
0,3 – 1 mm 

Sprickvidd 
1 – 3 mm med 
begränsad av-
spjälkning 

Sprickvidd 
> 5 mm med 
utbredd av-
spjälkning 

Sprickor i oar-
merad betong 

Sprickvidd 
< 1 mm 

Sprickvidd  
1 - 10 mm 

Sprickvidd 
10 – 20 mm 

Sprickvidd 
20 – 25 mm 

Sprickvidd 
> 5 mm med 
begränsad av-
spjälkning 

Krymp- eller 
sättnings-
sprickor 

En tunn spricka Flera tunna 
sprickor 

Många tunna 
sprickor 

Enstaka bredda 
sprickor  

Många bredda 
sprickor 

Sprickor pga 
armeringskor-
rosion 

Knappt märk-
bar 

Lätt rostfläck Tjock rostfläck Tjock rostfläck 
och sprickbild-
ning längs med 
armering 

Tjock rostfläck 
och avspjälk-
ning längs med 
armering 

Pop-outs Knappt märk-
bar 

Märkbar Hål upp till 10 
mm i diameter 

Hål mellan 10 
och 50 mm i di-
ameter 

Hål > 50 mm i 
diameter 

Avspjälkning Knappt märk-
bar 

Tydligt märk-
bar 

Större än grova 
ballastkorn 

Ytor upp till 
150 mm:s 
kantstorlek 

Ytor större än 
150 mm:s 
kantstorlek 

2.1.5 Rapportering 

Rapporten ska återspegla de iakttagelser man har gjort under inspektionen. Man 
bör ha i åtanke att syftet med visuell inspektion är att upptäcka och dokumentera 
sprickorna. Dokumentationen ska ange sprickornas layout, huvuddimension 
(längd, djup och vid), lokalisering, orientering etc. Denna regel bör även begagnas 
för andra typer av skador som har noterats under den visuella inspektionen. Resul-
tatet används dels för preliminär bedömning av bakomliggande orsakerna för 
sprickorna/skadorna och dels för att avgöra om de utgör något omedelbart hot mot 
konstruktionens bärförmåga och stabilitet eller dess beständighet. 

Rapporten ska beskriva de genomförda undersökningarna inklusive historik, un-
derlag, metodik och utrustning samt ange utföraren. Som stöd kan en förenklad 
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version av den rapportinnehåll som presenteras i avsnitt 2.2.5 användas. Rappor-
tens tyngdpunkt ska vara rapportering av observationer, översiktlig utvärderingen 
med förslag på kommande inspektioner och åtgärder. Följande mall kan användas 
för registrering och klassning av de observerade skadorna. 

Mall för registrering av skador, reviderad mall från [8]. 
Konstruktion: Skadegrad 

Konstruktionsdel: 0 1 2 3 4 5 
Datum: Ingen Ringa+ Ringa Måttlig Stor Stor+ 

Missfärgning ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
 ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
 ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
Sprickbildning ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
 ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
 ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
 ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
 ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
Avspjälkning och delaminering ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
 ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
Korrosion ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
 ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
Relativa rörelser och sättningar ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
 ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
Läckage och utfällningar ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
 ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
 ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Befintlig reparation ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
Delaminering/vidhäftningsbrott ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
Sprickbildning ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
Övrigt ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Kompletterande dokument Detaljinfo (inkl. referensnummer etc) 
Ritningar  
Fotografier  
Övrigt  

Ytterligare kommentar (allmänt tillstånd, exponeringsförhållanden, mm) 

Fotografi Fotografi 
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2.2 INGÅENDE INSPEKTION OCH TILLSTÅNDSBEDÖMNING 

2.2.1 Definition och syfte 

Den ingående inspektionen är fortsättningen på den visuella inspektionen som ini-
tieras om någon/några av skadorna bedöms som ”Långtgående skada”, se alterna-
tiv 3 i avsnitt 2.1.4. Inspektionen genomförs för att ta fram data för tillstånds- och 
livslängdsbedömning samt underlag för bedömning av reparationsbehov samt 
eventuellt val av reparationsmetod och planering av reparationsarbete. Den ingå-
ende inspektionen kan initieras t.ex. p.g.a. följande anledningar: 

 Anledning Exempel 

1 En skada har upptäckts men skadeorsaken 
inte är känd eller måste fastställas. 

• Krackelering som orsakas av både frost-
angrepp och AKR. 

• Sprickbildning som kan orsakas av sätt-
ningar, tvång (internt och extern) eller 
annan typ av angrepp. 

2 Skadeorsaken/-processen är känd men ska-
dans utvecklingsskede/-takt inte är känd. 

• Karbonatisering av och kloridinträng-
ning i det täckande betongskiktet som 
kan leda till armeringskorrosion. 

• Expansion p.g.a. av AKR. Den resterande 
expansionen är inte känd. 

• Frostangreppets utveckling 
• Urlakning av det täckande betongskikt. 

Urlakning av sprickor. 
• Sprickornas stabilitet eller förändringar 

med tiden.  

3 Skadans konsekvenser • Inverkan på stabilitet och/eller bärför-
måga. 

• Inverkan på täthet 
• Inverkan på beständighet. 

4 Kvalitetskontroll, övervakning och uppfölj-
ning 

• Kontroll av utfallet av viss förebyg-
gande/reparationsåtgärd. 

 

Den ingående inspektionen kan omfatta provtagningar, mätningar på plats och be-
räkningar. Genom att bestämma skadans utvecklingsprocess, omfattning samt dess 
inverkan på materialets fysikaliska och mekaniska egenskaper kan man bedöma 
konstruktionens aktuella och framtida tillstånd. Resultatet ligger till grund för val 
av åtgärd. De åtgärder som bör vidtas beror bl.a. på konstruktionens typ, skadans 
typ och orsak samt de krav som ställs på konstruktionen. 

Det bör observeras att ingående inspektion och tillståndsbedömning kan bli 
ganska komplicerad och den kan därför kräva flera efterföljande(?) utredningar 
och att olika metoder används. För att med någorlunda säkerhet kunna bedöma 
konstruktionens tillstånd och framtida förändringar kan det krävas att resultaten 
från olika utredningar (mätningar, övervakningar samt beräkningar) sammanvägs. 
Detta försvårar inspektionen och ställer stora krav på utföraren och utvärderaren. 
Det är nödvändigt att ingående inspektion utförs av kvalificerad personal. 
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2.2.2 Förberedelse och planering 

Innehållet i den ingående inspektionen beror först och främst på skadetyp och ska-
deorsak och syftet med inspektionen. Ingående inspektion kan omfatta kärnborr-
ningar för preparering av provkroppar för olika provningar, installation av givare 
och instrument för mätning/övervakning av olika förändringar m.m., vilka bör lik-
som de förberedelser som beskrivs i avsnitt 2.1.2 beaktas vid planeringen. Utöver 
de verktyg som anges i avsnitt 2.1.2 kommer särskilda mätutrustningar, verktyg 
och maskiner att krävas vid ingående inspektion. Därför bör en specifik utrust-
ningslista upprättas för varje typ av mätning. Likaså bör omfattning av mätning 
och provtagning och positioner för mätning och provtagning fastslås. 

Förberedelserna bör sammanfattas i ett provningsprogram som distribueras till 
samtliga som ska vara närvarande vid den ingående inspektionen. 

2.2.3 Utförande 

I detta avsnitt avses med termen ”skada” enskilda sprickor, spricksystem (flera 
sprickor med särskiljbar riktning, sträckning, C/C avstånd, mm) samt sprickbild-
ningar som krackelering, avspjälkning och delaminering.  

Skadeorsaken är inte känd 

Här förutses att skadan har utvecklats men orsaken är inte fastställd. Fastställand-
processen kan bli komplex och kräva ingående beskrivning av analysmetoder - 
som inkluderar både teoretiska och experimentella verktyg - vilken är utanför den 
föreliggande anvisningens ram. Därför behandlas i detta avsnitt fastställandepro-
cessen enbart översiktligt och ingående metodbeskrivningar utelämnas. Vidare för-
utsätts det att läsaren är bekant med, och har allmän kunskap om, de olika feno-
men som kan orsaka sprickbildning i betongkonstruktioner. I avsnitt, 2.4, 2.5, 3 och 
5 anges mera ingående beskrivningar av fenomenen och analysmetoder samt refe-
renser till djupgående beskrivningar av olika fenomen och analysmetoder. 

Med hjälp av avsnitt 2.1.3 och 2.4 kan man antingen fastställa orsakerna till sprick-
orna eller utesluta någon eller några misstänkta orsakerna. Nedan ges kortfattad 
vägledning för fastställandet av spricktyper som anges i Tabell 2-1, Figur 2-7 - Fi-
gur 2-10. 

I - Plastisk sättspricka 

Den här typen av sprickor ska kunna identifieras på plats genom okulär in-
spektion och med ledning av de bilder som visar sprickornas form, placering 
och utbredning, se avsnitt 2.1.3. Sprickorna uppträder vid tidig ålder. Därför är 
det värdefullt att utgå från tidigare inspektioner och arkivbilder. De flesta be-
ständighetsskador som kan förväxlas med den här typen av skador uppträder 
mellan 5 till 10 år, kanske ännu längre, efter konstruktionens färdigställande. 
De sprickor som tillhör den här kategorin är ytliga, visar inga tecken på urlak-
ning samt kan vara utan utfällningar och andra reaktionsprodukter. Vid de fall 
där det är svårt att hänföra sprickorsaken till plastiska sättsprickor bör borrkär-
nor tas ut. En person som har erfarenhet av mikroskopering av betong och ce-
mentprover kan genom visuell inspektion och mikroskopering av planslipat 
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sprickplan/tvärsektion avgöra om plastisk sättning är orsaken till sprickbild-
ningen eller inte.      

II - Plastisk krympspricka 

Se ”Plastisk sättspricka”. 

III - Temperaturspricka, tidig avsvalning efter betongens hårdnande 

Den här typen av sprickor bör kunna identifieras på plats genom okulär in-
spektion och med ledning av bilderna i avsnitt 2.1.3 som visar sprickornas form, 
placering och utbredning. Sprickorna uppträder vid tidig ålder ca ett par dagar 
upp till tre veckor efter gjutning. När det gäller relativ grova konstruktioner 
kan det dröja ännu längre tid. En genomgång av tidigare inspektionsrapporter 
och arkivbilder underlättar fastställandet av sprickorsaken, eftersom de flesta 
beständighetsskador som kan förväxlas med den här typen av skador uppträ-
der mellan 5 och 10 år, kanske ännu längre, efter konstruktionens färdigstäl-
lande. Det är viktigt att fastställa konstruktionsdelens randvillkor med avse-
ende på lastöverföring och exponeringsmiljö (fukt- och temperaturbelastning). 

Om sprickorna börjar vid ränderna och går genom tvärsnittet är det ett tecken 
på yttre tvång som orsakas vid förhindrade avsvalningsrörelser, Figur 2-7. 
Sprickorna i den nedre delen av pelaren i Figur 2-8 kan också vara orsakade av 
yttre tvång (berget orsakar tvånget). Sprickorna kan förväxlas med de sprickor 
som orsakas av säsongsmässiga temperaturrörelser och i vissa sammanhang 
med förhindrade krympning. Arkivbilder kan vara till stor hjälp för att fast-
ställa orsakerna. Tvångssprickor börjar vinkelrätt mot randen och fortsätter i 
konstruktionsdelen. Sprickan kan ändra riktning när den har avancerad en bit i 
konstruktionen. Orsaken till riktningsändringen är förändringen av spännings-
fältet samt konstruktionens geometri. Det kan finnas en enda spricka i en kon-
struktionsdel eller flera ”parallella” sprickor med varierande bredd och längd.        

Om sprickorna uppträder på ställen som är tillräckligt långt ifrån ränderna, 
d.v.s. ställen där man kan bortse från randeffekter kan inre tvång (töjningsgra-
dient) vara orsaken till sprickbildning. Liksom yttre tvångssprickor kan inre 
tvångssprickor förväxlas med de sprickor som orsakas av säsongsmässiga tem-
peraturrörelser och i vissa sammanhang med förhindrade krympning. Arkivbil-
der kan vara till stor hjälp för att fastställa orsakerna.    

En erfaren inspektör kan genom visuell inspektion avgöra om en spricka är or-
sakad av tidig avsvalning eller ej. Granskning av temperaturutveckling under 
hårdnandet, med eventuell avsvalningsmätning, kan underlätta bedömningen. 
Teoretiska analyser med hjälp av analytiska och numeriska modeller kan för-
bättra bedömningens träffsäkerhet.  

En van petrograf kan med hjälp av planslipat sprickplan och spricktvärsnitt, 
samt tunnslip skilja mellan tvångsprickor och andra sprickor såsom sprickor or-
sakade av plastisk sättning, plastisk krympning samt sprickor orsakade av öv-
riga långtidsverkande nedbrytningsprocesser. 
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IV - Temperaturspricka, säsongmässig variation av temperatur 

Temperatursprickor orsakade av säsongmässig variation av temperatur är i 
många avseenden lika de temperatursprickor som orsakas av tidig avsvalning, 
men deras placeringen och utsträckning kan skilja sig från den senare typen. 
Sprickor som orsakas av säsongmässiga temperaturvariationer uppstår av inre 
tvång, d.v.s. töjningsgradient som uppkommer på grund av temperaturvariat-
ioner i strukturen. Det kan ibland vara svårt att skilja mellan sprickor som orsa-
kas av säsongmässiga temperaturvariationer och de som orsakas av tidig av-
svalning. Tidigare inspektionsrapporter och arkivbilder samt övervakning ge-
nom deformations- och temperaturmätningar kan underlätta fastställandet av 
sprickorsaken. Analys av konstruktionens beteende med numeriska modeller är 
också ett bra hjälpmedel för att fastställa sprickorsaken och skilja mellan olika 
temperatureffekter som orsakar sprickorna. 

V - Krympsprickor (autogen) 

Autogen krympning orsakas av cementets hydratation. Därför uppkommer 
större delen av autogen krympning inom de första veckorna efter gjutningen, 
och ofta innan konstruktionsdelen har avformats. Den autogena krympningen 
är lika överallt i en konstruktion eftersom cementreaktionerna sker med samma 
hastighet överallt i konstruktionen, förutsatt att konstruktionen gjuts utan av-
brott. Inga töjningsgradienter uppkommer p.g.a. den autogena krympningen. 
När det gäller grova konstruktioner finns det risk att  

• gjutningen utförs i etapper och konstruktionen innehåller gjutpallar med 
olika hydratationsgrad och  

• det förekommer temperaturgradienter som medför olika cementreaktions-
hastigheter. 

Den autogena krympningens andel av betongens totala krympning ökar med 
minskat vct och ökad cementmängd. Den autogena krympningens andel av den 
totala krympningen är försumbar för konventionell betong med vct som övers-
tiger 0,50.  

Eventuell sprickbildning som orsakas av autogen krympning kan vara synlig 
kort tid efter avformningen. Sprickorna framträder tydligare om betongens yta 
är någorlunda torr medan sprickorna är fortfarande fuktiga. Det är svårt att 
skilja mellan autogen krympning och fri uttorkningskrympning. Autogen 
krympning adderas till uttorkningskrympning, men följande aspekter bör note-
ras: 

• Uttorkningskrympning kan uppstå lång tid efter autogen krympning. 
Det kan ta lång tid för en grov betongkonstruktion att torka ut. Därför 
är det inte säkert att man kan addera de spänningar som uppstår p.g.a. 
förhindrad autogen krympning till de spänningar som orsakas av för-
hindrad uttorkningskrympning. Materialets krypning kan medföra att 
de spänningar som uppstår p.g.a. av autogen krympning minskar eller 
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helt försvinner före uttorkningskrympningen. Däremot kan uttork-
ningskrympning driva de sprickor som orsakats av autogen krympning 
vidare och öka deras längd och vidd.   

• På grund av att konstruktionens yttre delar torkar snabbare än dess 
inre delar kan krympningsgradienter uppstå i konstruktionen. Vilken 
måste beaktas när man vill bestämma den totala effekten av autogen 
krympning och uttorkningskrympning.    

Autogen krympning kan samverka med avsvalning av en betongkonstruktion 
vid tidig ålder. När det gäller yttre tvång kan fenomenens effekter adderas. Om 
avsvalningen medför att temperaturgradienter uppstår bör även detta beaktas 
när man bestämmer samverkan mellan autogen krympning och avsvalning av 
en betongkonstruktion vid tidigålder. 

Samverkan mellan autogen krympning och säsongmässig temperaturvariation 
kan p.g.a. av töjningsgradienter bli mer komplicerad än de ovannämnda fallen 
och kräva ingående analyser, se avsnitt 3 och 5.          

VI - Krympsprickor (uttorkning) 

Uttorkningskrympning orsakas av betongens uttorkning. Konstruktionens 
randvillkor (fuktighet och temperatur i den miljö som omger konstruktionen), 
betongens diffusionsegenskaper samt geometri (förhållandet mellan konstrukt-
ionens volym och ytan hos konstruktionens exponeringsytor) avgör uttork-
ningshastigheten. Om uttorkningskrympning förhindras av yttre faktorer som 
angränsande konstruktioner och upplag kan yttre tvång uppstå. Fuktgradient i 
konstruktionen medför att töjningsgradient uppkommer i konstruktionen som 
leder till inre tvång. 

Det är svårt att genom provning bestämma uttorkningskrympningen i en kon-
struktion. Det säkraste sättet är att tillverka provkroppar av samma betong och 
utsätta dem för samma uttorkning som konstruktionen är utsatt för. Den här ty-
pen av provning kan leda till felaktig bedömning när det gäller bedömning av 
grova konstruktioners krympning, eftersom det kan ta flera år innan en grov 
konstruktion kommer i fuktjämvikt med sin omgivning. Medan en provkropp 
tillverkad med samma betong som konstruktionen torkar relativt snabbt. Den 
grova konstruktionen hinner att åldras, cementreaktionerna hinner att avsluta, 
materialet kryper samt att materialet kan bli utsatt för olika kemiska och fysika-
liska angrepp.    

För att reducera den felbedömning som kan uppstå på grund av cementets hyd-
ratation, bör provkropparna fuktisoleras under tillräcklig lång tid för att större 
delen av cementreaktionerna hinner äga rum. Därefter kan provkropparna ut-
sättas för relativ långsam uttorkning. Provkropparnas längdändring ska mätas 
från tidigt stadie ända fram till fuktjämvikt med konstruktionens omgivning. 
Provkroppens temperatur och relativa fuktighet mäts med RF-givare, se avsnitt 
2.3.1. Alternativt, flyttas provkropparna successivt till olika rum/boxar med 
lägre fuktigheter. Syftet är att provkropparna kommer i jämvikt med rums-
/boxklimatet och deras krympning vid jämvikt med det aktuella klimatet be-
stäms. På det sättet kan man ta fram ett samband mellan betongens krympning 
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och dess fuktighet. Genom att mäta konstruktionens fuktighet, se avsnitt 2.3.1, 
kan man bestämma dess fria krympning vid den aktuella punkten. Vägledning 
för bestämning av betongens krympning finns i [84].  

Det bör noteras att termen ”fri krympning” syftar till den krympning som inte 
är påverkad av vare sig den inre eller den yttre tvånget. Det är inte möjligt att 
bestämma den fria krympningen i en konstruktion. Man kan enbart beräkna 
den effekt som den fria krympningen eventuellt har i en konstruktion. Den fria 
krympningen kan leda till att töjningar, deformationer, förskjutningar och 
sprickor uppstår i en konstruktion. Spänningar kan bestämmas genom att räkna 
om töjningarna till spänningar. 

Den ovannämnda metoden är inte genomförbar för gamla konstruktioner. Man 
kan dock använda de samband mellan uttorkning och krympning som anges i 
normer och standarder, bl.a. i SS-EN 1992-1-1:2005 [32]. Man kan antingen mäta 
konstruktionens fuktfördelning eller beräkna den eller kombinera mätning och 
beräkning, och sedan använda de samband som anges i normer och standarder 
för att bestämma den aktuella fria krympningen i konstruktionen.                 

Genom numeriska metoder, och ibland analytiska metoder, kan man beräkna 
krympningsförloppet och dess inverkan på en konstruktion. Metoderna mots-
varar principiellt de metoder som används för beräkning av temperaturfördel-
ning i en konstruktion och dess inverkan på spänningar och töjningar i kon-
struktionen. Samverkan mellan de nämnda fenomenen styrs av tid samt kon-
struktionens geometri och randvillkor, se vidare avsnitt 3.  

VII - Krympsprickor (karbonatisering) 

När betongens kalciumhydroxid reagerar med luftens koldioxid omvandlas 
den till kalciumkarbonat med mindre volym än tidigare. Betongen drar ihop sig 
på grund av karbonatiseringen. Fenomenet verkar från ytan och är långsamt.  

Karbonatisering utökar uttorkningskrympningen [83]. Provningar på bruk visar 
att om betongen karbonatiseras medan den torkar ut, ökar slutkrympningen 
med ca 50 %, förutsatt att betongen torkas från 100 % RF till fuktighetsnivåer 
motsvarande 80 - 50 % RF [83]. Vidare visar resultaten att inverkan av karbona-
tisering på betongens krympning blir ännu större om betongen först torkar ut 
till en given fuktighetsnivå och sedan utsätts för karbonatisering. Slutkrymp-
ningen ökar med ca 100 % inom det angivna intervallet. Denna effekt är en av 
orsakerna till de grova ytsprickor som syns på gamla betongkonstruktioner.  

När det gäller konventionell och vattentät konstruktionsbetong kan det ta flera 
decennier innan karbonatiseringsfronten når armeringsnivån. Därför, medför 
karbonatiseringskrympning enbart ytliga sprickor. Sprickorna kan nå enda till 
armeringen. Det täckande betongskiktets karbonatisering kan leda till arme-
ringskorrosion. Armerings expansion p.g.a. av korrosion kan leda till sprick-
bildning i det täckande betongskiktet. Karbonatiseringskrympning och arme-
ringskorrosion kan samverka för att spräcka det täckande betongskiktet.  

Karbonatiseringsdjupet bestäms genom SS-EN 14630:2005 [85].      
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VIII - Krackelering mot formyta och stålglättad yta 

Krackelering mot formyta och stålglättad yta ska kunna identifieras på plats ge-
nom okulär inspektion och med ledning av de bilder som visar sprickornas 
form, placering och utbredning, se avsnitt 2.1.3. Sprickorna uppträder vid tidig 
ålder därför är det värdefullt att utgå från tidigare inspektioner och arkivbilder. 
De flesta beständighetsskador som kan förväxlas med den här typen av skador 
uppträder mellan 5 till 10 år, kanske ännu längre, efter konstruktionens färdig-
ställande. De sprickor som tillhör den här kategorin är ytliga, visar inga tecken 
på urlakning samt kan vara utan utfällningar och andra reaktionsprodukter. 
Vid de fall där det är svårt att fastställa sprickorsaken bör borrkärnor tas ut från 
konstruktionen. En van petrograf kan genom visuell inspektion och mikrosko-
pering av planslipat sprickplan/tvärsektion fastställa sprickorsaken.    

IX - Armeringskorrosion 

Sprickor orsakade av armeringskorrosion uppträder relativt sent i korrosions-
processen. Tiden för sprickors uppträdande styrs av betongens sammansätt-
ning (vct, cementtyp och cementmängd), det täckande betongskiktets tjocklek 
och exponeringsmiljön. Det kan ta flera år innan sprickorna uppträder. I vissa 
fall kan sprickbildningen föregås av missfärgning av betongens yta. Betongens 
yta kan bli brunfärgad på grund av pågående korrosion. Korrosionsprocessen 
och sprickbildningen beskrivs i avsnitt 2.3.6. Armeringskorrosion kan orsaka tre 
typer av sprickor. Typ CC1 är sprickor som löper längs med armeringen genom 
betongtäckskiktet. Typ CC2 medför avspjälkning av täckskiktet, som löper 
längs med armeringen. Typ CC3 medför delaminering av det täckande betong-
skiktet. Det bör noteras att sprickorna kan innehålla korrosionsprodukter, som 
är brunfärgade, eller vara helt tomma. Sprickorna kan också innehålla kalk/kal-
cit som är urlakningsprodukter. I vattenkraftskonstruktioner kan ballasten 
missfärga vattnet, som i sin tur missfärgar kalken/kalciten och medför att urlak-
ningsprodukterna kan förväxlas med korrosionsprodukter.   

X - Alkalikiselreaktioner 

ASR-skador kan vara både lokala och globala sprickbildningar, pop-outs (krat-
rar som bildas på betongens yta genom att den nära ytan belägna expande-
rande ballasten trycker ut material) och missfärgningar. 

Sprickor orsakade av ASR uppträder relativt sent och det kan ta upp till 20 år 
innan de uppträder. När skadorna har väl utvecklats är det inte svårt att avgöra 
om sprickorsaken är ASR eller annan mekanism. De lokala sprickor som bildas 
på betongens yta är krackelering, sprickor (ofta tre stycken) som utgår från 
samma punkt samt pop-outs. Om man inte kan avgöra om ASR är den bakom-
liggande orsaken till sprickbildningen ska man ta ut borrkärnor för noggrann-
nare och ingående laboratorieanalyser. Man kan genom petrografiska studier 
på, genom plan-/tunnslip preparerade, provkroppar avgöra om ASR är orsaken 
till de observerade skadorna, se avsnitt 2.3.4. Vid ytterligare osäkerheter kan 
man utföra SEM- och EPMA-analyser. Med hjälp av de ingående laboratoriea-
nalyserna kan man upptäcka ASR även om sprickorna inte är synliga på be-
tongens yta.    
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Den lokala sprickbildningen påverkas av det lokala spänningstillståndet. 
Sprickbildningens riktning påverkas av spänningsnivån. Hög tryckspänning i 
en viss riktning förhindrar expansionen i spänningens riktning. Därför är 
sprickorna tunna eller svårupptäckta i tryckta konstruktioner som pelare. I för-
spända konstruktioner växer sprickvidden vinkelrätt mot förspänningsrikt-
ningen.      

Betongens expansion leder till att spännings- och töjningsgradienter uppstår i 
konstruktionen, som i sin tur medför att konstruktionen spricker och globala 
sprickor bildas. Spänningstillståndet och den globala sprickbildningen påver-
kas även av utformning och typ av armering (slak- och spännarmering) samt 
upplagsförhållandena. På samma sätt som i fallet för förhindrade termiska och 
fuktrörelser påverkas sprickgeometrin av förhindrade ASR-expansioner och ex-
pansionsgradienter. 

I vattenkraftskonstruktioner samverkar ofta ASR med inre frostangrepp. Det är 
ofta svårt att avgöra vilken mekanism som har initierat sprickbildningen. 

XI - Frostangrepp 

Frostangrepp kan leda till inre expansion och sprickbildning samt yttre avskal-
ning, se avsnitt 2.3.3. Den inre expansionen och sprickbildningen uppstår p.g.a. 
av att cementpastans portsystem fylls med vatten, som expanderar vid frys-
ning. Expansionen skadar cementpastan och den förlorar sin hållfasthet. Kraftig 
reduktion av betongens draghållfasthet i kombination med hög vattenmätt-
nadsgrad (över 0,85) samt exponering i kall miljö kan indikera inre frostan-
grepp, se avsnitt 2.3.3. Ibland kan inre frostangrepp förväxlas med ASR an-
grepp. Men genom petrografisk undersökning kan man skilja mellan angrep-
pen. Vid inre frostangrepp är ballastkornen ofta oskadade. Vidare är cement-
pastan svag mycket fuktig och smulig. Vid ASR-angrepp utgår sprickan/sprick-
orna (ofta tre stycken) från ett ballastkorn. I en av ASR skadad betong behåller 
cementpastan sin styrka och brukar inte vara lika fuktig som en av frostskadad 
cementpasta. 

I de fall där frost- och ASR-angreppen samverkar krackelerar betongen. Sprick-
orna är ofta grova och fuktiga. Den skadade betongens fuktighet och vatten-
mättnadsgrad är hög. Sprickorna går genom ballasten samtidigt som cement-
pastan är svag.  

Frostangrepp kan även förväxlas med sulfatangrepp, se sulfatangrepp.    

XII - Sulfatangrepp 

Sulfatangrepp är ovanligt på vattenkraftskonstruktioner, men kan ge skador på 
betongkonstruktioner då vattenlösliga sulfater härrörande från natrium-, ka-
lium-, ammonium- och magnesiumsulfat tränger in i betongen och reagerar 
med cementets kalciumhydroxid och trikalciumaluminat. I samband med sul-
fatangrepp sker två reaktioner varav den första leder till att gips bildas medan 
den andra leder till etringitbildning. Båda reaktionsprodukterna är svällande 
och kan ge upphov till sprickbildning. Gipsbildningen medför att cementpastan 
förlorar sin kohesion och dess hållfasthet minskar. Etringitbildningen medför 
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att betongen sprängs på grund av inre spänningar orsakad av svällningen. 
Etringitens inverkan kan jämföras med inre frostangrepp som är ett fysikaliskt 
angrepp. Genom att studera exponeringsmiljön och komplettera studien med 
petrografisk analys kan man avgöra skadeorsaken. 

XIII - Yttre last - korttidsbelastning 

Yttre belastning leder till sprickbildning när de spänningar som orsakas av be-
lastningen överskrider betongens draghållfasthet. För att avgöra om sprickorna 
orsakats av belastningen bör man studera konstruktionens mekaniska egen-
skaper och dess beteende vid olika belastningar. Yttre belastningar som förorsa-
kar sprickor påverkar inte materialet utanför sprickorna. Yttre belastningar kan 
leda till deformationer, som ibland kan bli stora om anledningen har varit fel-
aktiga antaganden vid dimensioneringen. 

XIV - Yttre last - långtidslastning 

Yttre belastning som verkar under lång tid kan på samma sätt som korttidsbe-
lastning leda till sprickbildning och deformationer. Skillnaden är att långtids-
verkande belastning leder till sprickor vars längd och vidd inte är stabil utan de 
växer med tiden. Till exempel materialens hållfasthet minskar med ökad belast-
ningstid. Om detta fenomen inte har beaktats vid dimensioneringen kan en 
hård belastad konstruktion spricka efter en längre tids belastning. Krypning av 
material leder till ökad nedböjning som kan leda till ökad längd och vidd hos 
böjningsprickor. 

XV - Dynamisk belastning 

Dynamiska belastningar kan leda till sprickbildning genom 

1) utmattning (materialets hållfasthet sjunker), 

2) överbelastning/resonans (materialets hållfasthet överskrids) samt 

3) slag och explosioner (överbelastning och förändring av konstruktionens 
geometri). 

XVI - Påtvingad deformation  

Sättning är ett exempel på påtvingad deformation som successivt ökar belast-
ningen i ett eller flera snitt av konstruktionen som så småningom leder till 
sprickbildning. Sprickornas längd och vidd kan öka till följd av att sättningen 
ökar med tiden. 

Skadeorsaken/-processen är känd men skadans utvecklingsskede/-takt inte är känd 

Här förutses att skadan har utvecklats och orsaken har fastställts. Frågeställning-
arna är: 

• Förvärras skadorna, d.v.s. om sprickan växer eller avstannar de? 

• Hur påverkar skadan konstruktionens bärförmåga, stabilitet och livs-
längd? 
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• Hur bör skadans utveckling och dess inverkan på konstruktionen analyse-
ras?   

Frågeställningarna kan bli komplexa och kräva ingående beskrivning av analysme-
toderna (teoretiska så väl som experimentella) som är utanför den föreliggande an-
visningens ramar. I detta avsnitt behandlas frågeställningarna enbart översiktligt 
och ingående metodbeskrivningar utelämnas. Vidare, förutsätts att läsaren är be-
kant med och har allmän kunskap om de olika fenomen som kan orsaka sprick-
bildning i betongkonstruktioner. I avsnitt 2.3 och 2.4, 3 och 5 beskrivs olika feno-
men som leder till skador och sprickbildning och tillhörande analysmetoder. Refe-
renser till djupare studier av de olika fenomenen och analysmetoderna anges i den 
nämnda avsnitten.  

I - Plastisk sättspricka 

Plastiska sprickor är stabila när de har utvecklats, men de försämrar 

• betongytans beständighetsegenskaper,  

• vidhäftning mellan armering och betong,  

• det täckande betongskiktets motstånd mot karbonatisering, kloridin-
trängning, urlakning och frostangrepp mm. 

Vid långtgående skador kan det täckande betongskiktet inte uppfylla de upp-
ställda kraven under den föreskrivna brukstiden. Olika nedbrytningsmekan-
ismer och överbelastningar kan försämra sprickornas stabilitet. På grund av att 
betongs motstånd mot olika nedbrytningsmekanismer försämras kan plastiska 
sättsprickor leda till att konstruktionens livslängd förkortas.    

För att analysera konstruktionens framtid med avseende på plastiska sätt-
sprickor ska sättsprickornas utveckling med tiden samt dess inverkan på be-
tongens mekaniska och fysikaliska egenskaper studeras i det sammanhang där 
olika belastningar och nedbrytningsmekanismer påverkar det område som är 
utsatt för plastisk sättning. Anledningen är att plastiska sättsprickor är i sig sta-
bila och utgör ingen fara för vare sig betongen eller armeringen om expone-
ringsmiljön är sådan så att den inte utsätter materialen för olika angrepp.     

II - Plastisk krympspricka 

Se ”I - Plastisk sättspricka”, punkt I. 

III - Temperaturspricka, tidig avsvalning efter betongens hårdnande 

Sprickorna är normalt stabila och inte utvecklas med tiden, förutsatt att 

• belastningen inte ökar, 

• konstruktionen inte utsätts för stora inre och yttre tvång orsakade av olika 
temperatursvängningar, autogen krympning och uttorkningskrympning 
samt 
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• konstruktionen inte utsätts för nedbrytningsmekanismer – som urlakning, 
karbonatisering, kloridinträngning, mm - vars nedbrytande effekt under-
lättas av sprickorna. 

Sprickorna kan påverka konstruktionens brottmod, styvhet, dynamiska egen-
skaper samt beständighet. 

Sprickornas utveckling med tiden kan följas genom övervakning och återkom-
mande mätning av sprickvidd och spricklängd. Om sprickorna är stabila utgör 
de inte någon fara för konstruktionens framtid, förutsatt att de inte redan har 
förändrat konstruktionens brottmod, bärförmåga och stabilitet. Vidare, förut-
sätts att sprickorna inte har försämrat konstruktionens motstånd mot olika ned-
brytningsmekanismer. 

I de fall där förhindrade avsvalningsdeformationer inte har lett till några 
sprickor kvarstår spänningarna varför kan dess inverkan inte avskrivas helt. 
Om avsvalningsdeformationerna förhindras uppstår spänningar i konstrukt-
ionen som kan kombineras med effekterna av andra mekaniska, fysikaliska och 
kemiska fenomen. Kombinationen av effekterna kan medföra ökade spänningar 
och spänningskoncentrationer. Sprickor bildas då spänningarna överskrider 
materialets draghållfasthet. Avsvalningsdeformationerna kan öka effekterna av 
den autogena krympningen. Vidare samverkar avsvalningen med de säsong-
mässiga temperaturförändringarna. 

Det bör dock noteras att de spänningar som uppstår p.g.a. av förhindrade av-
svalningsdeformationerna avtar med tiden p.g.a. materialets relaxation.  

Sprickornas framtida utveckling kan bedömas med hjälp av numeriska mo-
deller i kombination med övervakning och mätningar, förutsatt att konstrukt-
ionens och exponeringsmiljöns egenskaper samt belastningsförutsättningarna 
är kända, se vidare avsnitt 3 och 5. 

IV - Temperaturspricka, säsongmässig variation av temperatur 

Sprickorna kan vara instabila och växa med tiden. Tillväxten triggas och påver-
kas av förändring av belastning, konstruktionsutformning (reparationer, för-
stärkningar och dylikt), exponeringsmiljö och randvillkor.  

Sprickorna kan vara stabila och inte utvecklas med tiden, förutsatt att 

• belastningen inte ökar, 

• effekten av den säsongmässiga temperaturvariationen dämpas. Det bör 
noteras att det inte räcker med att behålla variationsintervallet konstant, 
utan man måste nog minska intervallgränsernas absoluta värde.,  

• konstruktionen inte utsätts för stora inre och yttre tvång orsakade av ut-
torkningskrympning samt 

• konstruktionen inte utsätts för nedbrytningsmekanismer vars nedbrytande 
effekt underlättas av sprickorna. 

Sprickorna kan påverka konstruktionens brottmod, styvhet, dynamiska egen-
skaper samt beständighet. 
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Sprickornas framtida utveckling kan bedömas med hjälp av numerisk modelle-
ring i kombination med övervakning och mätningar, förutsatt att konstruktion-
ens och exponeringsmiljöns egenskaper samt belastningsförutsättningarna är 
kända, se vidare avsnitt 3 och 5. 

V - Krympsprickor (autogen) 

Större delen av autogen krympning sker i samband med betongens hårdnande 
och är försumbar efter några veckor/månader. De sprickor som orsakas av för-
hindrad autogen krympning uppträder vid relativ tidig ålder. Efter bildandet 
kan sprickorna förbli stabila förutsatt att de inte kombineras med andra effekter 
som temperatursprickor, belastning, uttorkningssprickor mm. 

Sprickor orsakade av autogen krympning kan ha samma effekt på konstrukt-
ionen och samma utveckling som temperaturspricka vid tidig avsvalning efter 
betongens hårdnande, se punkt III ovan.    

Autogen krympning kan samverka med de säsongmässiga temperaturföränd-
ringarna och uttorkningskrympningen. Det bör, dock, noteras att de spänningar 
som uppstår p.g.a. av förhindrade autogen krympning avtar med tiden p.g.a. 
materialets relaxation.  

VI - Krympsprickor (uttorkning) 

Uttorkningskrympning uppstår allt eftersom konstruktionen torkar ut. Proces-
sen kan bli långdragen om konstruktionen är grov. Därför kan det ta lång tid in-
nan sprickorna bildas. Dessutom påverkas sprickbildningen av materialets 
krypbenägenhet och relaxation. Krypning/relaxation medför att de spänningar 
som orsakas av förhindrade krympdeformationer hinner avta vid långsamma 
uttorkningsprocesser. 

Krympsprickor kan ha samma effekt som temperatursprikor på konstruktion-
ens egenskaper, se punkt III och IV ovan. 

Utveckling av sprickor som orsakas uttorkningskrympning kan bestämmas i 
princip på samma sätt som de sprickor som orsakas av säsongmässiga tempera-
turvariationer. När det gäller analys av krympning ska man först bestämma 
konstruktionens fuktfördelning/uttorkningsfördelning som ska ligga till grund 
för bestämning av den motsvarande töjnings-/krympningsfördelningen som rå-
der i konstruktionen, se punkt IV ovan.   

VII - Krympsprickor (karbonatisering) 

Krympning orsakad av betongens karbonatisering är en yteffekt och sker relativ 
långsam. Karbonatiseringskrympning utökar de befintliga sprickornas vidd vid 
konstruktionens yta och några centimetrar under ytan.  

Krympsprickorna påverkar inte konstruktionens bärförmåga och stabilitet. 
Krympsprickor kan inverka på betongens beständighet.     

Utveckling av krympsprickor orsakad av betongens karbonatisering kan be-
stämmas genom analytiska modeller i kombination med fältmätningar, se av-
snitt 3.   
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VIII - Krackelering mot formyta och stålglättad yta 

Se ”I - Plastisk sättspricka”, punkt I. 

IX - Armeringskorrosion 

Sprickor orsakade av armeringskorrosion inverkar på konstruktionens bärför-
måga och beständighet. Den korroderade armeringen bör om det bedöms nöd-
vändigt ersättas med ny armering och betongens yta återställas. Inga utveckl-
ingsanalyser krävs i det här fallet. 

Pågående armeringskorrosion kan för eller senare leda till sprickbildning. Läsa-
ren hänvisas till avsnitt 2.3.6 för vägledning för inspektion och tillståndsbedöm-
ning av konstruktioner utsatta för armeringskonstruktion. 

Livslängdbedömning av konstruktioner som är utsatta för armeringskorrosion 
utförs genom mätningar och beräkningar. Läsaren hänvisas till [34] för vägled-
ning.   

X - Alkalikiselreaktioner 

De sprickor som orsakas av ASR är inte stabila utan de växer med tiden. Sprick-
orna ”öppnar” materialet och gör det mottagligt för olika angrepp bl.a. frostan-
grepp och urlakning. ASR kan utgöra ett alvarligt hot mot konstruktionens bär-
förmåga och stabilitet. Materialets hållfasthet och styvhet sjunker. Samverkan 
mellan armering och betong försämras. Materialets expansion kan leda till ar-
meringens spänning ökar, konstruktionen deformeras och tidigare icke belas-
tade delar belastas.  

För att bedöma konstruktionens livslängd bör betongens aktuella och reste-
rande expansion bestämmas. Den aktuella expansionen tillsammans med be-
räkningsmodeller anger konstruktionens aktuella status beträffande belast-
ningsnivå och bärförmåga. Konstruktionens beteende och bärförmåga med av-
seende på de framtida expansionerna bedöms med hjälp av beräkningsmo-
deller som utgår från det aktuella tillståndet och de framtida materialexpans-
ionerna. För bedömning av bärförmågan hos enkla konstruktionselement som 
armerade balkar och pelare finns handberäkningsmodeller, se avsnitt 2.3.4 och 
referenser som anges i avsnittet. För analys av grova och relativ komplicerade 
konstruktionsgeometrier bör avancerade numeriska modeller användas, se av-
snitt 3.   

XI - Frostangrepp 

Ytliga frostskador påverkar inte konstruktionens bärförmåga på kort sikt. Ytliga 
frostskador avverkar långsamt det täckande betongskiktet som efter några år 
leder till armeringskorrosion och sämre samverkan mellan betong och arme-
ring. 

De inre frostskador som leder till inre (även yttre) sprickbildningar påverkar 
konstruktionens bärförmåga. Vid inre frostskador skadas betongen alvarlig 
med stora reduktioner av hållfasthet och styvhet som följd. Betongens draghåll-
fasthet reduceras avsevärt. Skadeprocessen för inre frostangrepp kan betraktas 
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som momentan, d.v.s. när villkoren för frostskada, se avsnitt 2.3.3, uppfylls ska-
das betongen. Därefter förfaller materialet successivt utan större förändring av 
materialegenskaperna samt att sprickvidderna växer. 

En frostskadad konstruktions bärförmåga bör analyseras med stor försiktighet. 
Det är viktigt att kartlägga och identifiera konstruktionsdelar som har skadats 
av inre frostangrepp. Numerisk modellering av frostangrepp behandlas i av-
snitt 3.  

XII - Sulfatangrepp 

Sulfatangrepp är en kemisk process men dess effekter på konstruktionens bär-
förmåga och stabilitet behandlas på samma sätt som inre frostangrepp. 

XIII - Yttre last - korttidsbelastning 

Sprickor som orsakas av yttre belastning kan behandlas med konventionella be-
räknings- och dimensioneringsmetoder. Man kan även använda avancerade be-
räkningsmodeller, se avsnitt 3 och 5. 

XIV - Yttre last - långtidslastning 

Sprickor som orsakas av yttre belastningar kan behandlas med konventionella 
beräknings- och dimensioneringsmetoder. Man kan även använda avancerade 
beräkningsmodeller, se avsnitt 3 och 5.  

XV - Dynamisk belastning 

Sprickor som orsakas av dynamisk belastning kan behandlas med konvention-
ella beräknings- och dimensioneringsmetoder. Man kan även använda avance-
rade beräkningsmodeller, se avsnitt 3 och 5.  

XVI - Påtvingad deformation  

Sprickor som orsakas av påtvingad deformation kan behandlas med konvent-
ionella beräknings- och dimensioneringsmetoder. Man kan även använda avan-
cerade beräkningsmodeller, se avsnitt 3 och 5.  

2.2.4 Utvärdering 

Konstruktionens tillstånd ska bedömas med utgångspunkt från de krav som ställs 
på konstruktionen och de skador som har observerats. Inspektionen måste leda till 
konkreta resultat enligt nedan: 

1. De skador som har upptäckts har ingen inverkan på konstruktionens bär-
förmåga och stabilitet samt beständighet. 

• Tid för nästa inspektion 

• Avslutad inspektion 

2. De skador som har upptäckts har ingen inverkan på konstruktionens bär-
förmåga och stabilitet, men påverkar konstruktionens beständighet. 

• Utredaren bör föreslå en eller flera åtgärder med senast genomfö-
randedatum.  
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3. De skador som har upptäckts inverkar på sikt på konstruktionens bärför-
måga och stabilitet. 

• Utredaren måste föreslå en eller flera åtgärder med senast genom-
förandedatum. 

4. De skador som har upptäckts har omedelbar inverkan på konstruktionens 
bärförmåga och stabilitet. 

• Utredaren måste föreslå en eller flera åtgärder som bör verkställas 
omgående.  

Utvärderingen utförs av kvalificerad personal. Det bör noteras att ingående in-
spektionen kan involvera personer med olika kompetenser. 
 

2.2.5 Rapportering 

Rapporten kan utformas på olika sätt men den bör minst innehålla följande uppgif-
ter: 

1. Inledning 

Bakgrunden till den ingående inspektionen bör beskrivas. Det bör tydligt 
framgå om ingående inspektionen genomförs som en följd av en rutin-
mässig visuell inspektion eller om man har initierat den på grund av en 
annan anledning. Den ingående inspektionens upplägg, metodik, omfatt-
ning, organisation samt kompetenskrav bör anges.    

2. Syfte och mål 

Denna del av rapporten bör beskriva syftet och målet med inspektionen i 
enlighet med överenskommelsen med ägaren, inklusive eventuella änd-
ringar som gjorts under genomförandet.  

3. Befintliga konstruktionsritningar och dokumentation   

En sammanfattning av information om befintlig konstruktion, inklusive 
strukturella detaljer, storlek, lokalisering samt tidigare genomförda in-
spektioner och reparationer mm ska ingå i det här avsnittet. Resultaten av 
dokumentationsgranskningen ska sammanfattas och kompletteras med fo-
tografier, teckningsskrifter och eventuella andra relevanta information 
som är tillämpliga. En lista över alla dokument som samlats in och deras 
källor ska ingå. 

4. Resultat av visuell inspektion och tillhörande undersökningar 

Resultaten av inspektions- och tillståndsbedömningar för alla delar av 
konstruktionen, inklusive de delar som påverkar konstruktionen så som 
fasad, beklädnad och grundkonstruktion, bör ingå. Rapporten ska kortfat-
tat beskriva metoder och utrustningar som användes, resultat av kvalitets-
kontroll och verifieringar under byggtiden, inklusive alla avvikelser, stora 
brister som krävde korrigerande arbete och förändringar hos konstrukt-
ionen. Resultaten ska beskriva avvikelser mellan ritningar och konstrukt-
ionens faktiska utformning. 
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5. Genomförda provtagningar och provningar 

Provnings- och provtagningsställena, metoderna och resultaten av de oför-
störande och förstörande provningarna som utfördes under den ingående 
inspektionen bör sammanfattas. Resultaten kan kompletteras med fotogra-
fier och kopior av laboratorietestrapporterna efter behov. Om provning-
arna var avsedda för att leverera inputdata till beräkningsmodeller för be-
dömning av konstruktionens bärförmåga, stabilitet och livslängd bör besk-
rivas.  

Avsnittet bör redogöra för de metoder som har använts för att bearbeta 
mätresultaten. Redogörelsen bör inkludera de fysikaliska så väl som de 
statistiska aspekterna av provtagningarna och provningarna.    

Resultaten bör tydligt indikera om provtagningarna och provningarna är 
tillräckliga för bedömning av konstruktionens bärförmåga, stabilitet och 
livslängd.  

6. Genomförda beräkningar 

Beräkningens syfte måste presenteras tydligt. Det ska framgå av rapporten 
om metoden används för att identifiera skadeorsaken, bedöma det aktuella 
tillståndet eller den framtida utvecklingen. Beräkningsmodellernas teore-
tiska bakgrund, antaganden och begränsningar bör beskrivas. Det bör tyd-
ligt framgå om metoderna följer helt eller delvis instruktionerna enligt 
standarder och normer, eller är helt fristående. Modellernas indata ska pre-
senteras tydligt. Det ska tydligt framgå hur de inom inspektionen fram-
tagna materialparametrarna har använts i modellerna. Beräkningarna bör 
presenteras på sådant sätt så att den vid behov även kan genomföras av en 
utomstående part.  

7. Utvärdering av konstruktionens tillstånd 

Rapporten ska sammanfatta resultaten av den ingående inspektionen. Alla 
antaganden och metoder som använts i utvärderingsprocessen ska anges 
och kommenteras tydligt. Skadan, skadeorsaken och dess inverkan på kon-
struktionens bärförmåga, stabilitet och beständighet ska beskrivas. Utvär-
deringen ska genomföras på sådant sätt så att den kan utgöra underlag för 
beslutfattandet och rekommendationer för eventuella åtgärder. 

Förslag på olika avhjälpande (förbyggande eller reparation) åtgärder pre-
senteras kortfattat i detta avsnitt om uppgiften ingår i beställningen. För-
slagen utvärderas i generella termer med hjälp av resultaten från prov-
ningarna och beräkningarna. Det bör noteras att det kan ingående utvärde-
ring av åtgärderna krävas om man vill ta fram underlag för val av avhjäl-
pande åtgärder.    

8. Resultat och rekommendationer  

Resultaten från föregående delar bör sammanfattas i detta avsnitt om det 
inte har gjorts tidigare. Det här avsnittet bör innehålla en diskussion om 
konstruktionens tillstånd och om det behövs några åtgärder. Man bör även 
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ange den tidsram inom vilken åtgärden bör genomföras. Om man väljer att 
vidta några åtgärder bör val av åtgärden underbyggas med ingående ana-
lys av åtgärdens inverkan på konstruktionens framtida bärförmåga, stabili-
tet och beständighet. Rekommendationerna som tas fram här måste adres-
sera följande områden: handlingsplan, kostnadsberäkningar, schemalägg-
ning samt begränsningar och genomförbarhet. 

2.3 MÄTNINGAR, MÄTMETODER OCH INSTRUMENT 

2.3.1 Temperatur och fuktighet 

Kunskap om rådande temperatur- och fuktförhållanden kan vara avgörande för att 
kunna tolka en konstruktions aktuella tillstånd och eventuella sprickorsaker. Där-
för beskrivs nedan metoder för mätning av temperatur och fuktighet. Fördjup-
ningsmaterial återfinns i bilaga 2.1. 

Mätning av luftens och betongens temperatur 

Konstruktionens temperatur och den temperatur som råder på konstruktionens 
ränder kan vara värdefullt att bestämma. Temperaturen i konstruktionens ränder 
styrs av den omgivande luften och vattnet, samt av andra konstruktioner som är i 
kontakt med den betraktade konstruktionen. För att mäta temperaturen hos de 
nämnda delarna finns följande huvudmetoder [15]: 

• Luft-/insticks-/doppmätningar 
• Yttemperaturmätningar 

Den första metoden används för bestämning av luftens- och vattnets temperatur, 
samt mätning av temperatur i hålrum (borrhål, sprickor, spalter och dylikt) inuti 
eller mellan materialskikt och mellan olika material. Hålrummen kan vara fyllda 
med luft, vatten eller annat ämne. Om hålrummets volym är liten i förhållande till 
betongen som omger det samt att omsättning av det ämne som fyller hålrummet är 
litet, kan ämnets temperatur antas vara lika med betongens temperatur. Därför, 
kan instick av termometer vara ett sätt att bestämma betongens temperatur.  

Betongens temperatur kan även bestämmas med yttemperaturmätningar. Genom 
att lägga termometern dikt an betongens yta (en yta kan vara extern eller intern 
t.ex. inuti en spalt) kan man bestämma betongens temperatur. Man bör dock vara 
observant på att omsättning av vatten och luft kring termometer eller värmestrål-
ning kan påverka temperaturen. Vid yttemperaturmätningar i luft kan man 
skydda termometern mot luftens inverkan genom att lägga en bit isolerings-
material över termometern ett par minuter innan avläsningen. 

De temperaturer som gäller vid inspektion av vattenkraftens betonganläggningar 
kan variera mellan -40 °C (extremt kall vinter) till ca +50 °C (solbelystyta varm 
sommardag). Den noggrannhet som krävs för mätningar beror på syftet med mät-
ningen. När det gäller inspektion/övervakning av sprickor krävs, enligt avsnitt 
4.3.3, en noggrannhet på 0,1 °C. 
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Mätning av luftens och betongens fuktighet 

Luftens fuktighet bestäms vanligen med hjälp av utrustning som bestämmer luf-
tens relativa fuktighet (RF). För bakgrundsteori kring relativ fuktighet i luft och 
mätningsprinciper för detta se bilaga 2.1. När det gäller inspektioner bör samtliga 
fuktgivare helst kalibreras kort tid före inspektionen. Det är relativt komplicerat att 
genomföra fuktmätningar och generellt rekommenderas att experter/fuktkonsulter 
engageras för detta. 

Betongens fuktighet uttrycks genom olika storheter, varav två av de vanligaste 
storheterna är relativa fuktigheten ∅ och fukthalten w [kg/m3]. Fukthalten anger 
den mängd fysikaliskt bundet vatten som finns i betongen. Det fysikaliskt bundna 
vattnet definieras som den vattenmängd som avgår från betongen när den värms 
upp till 105 °C. Fukthalten bestäms genom att torka ut en provkropp av betong 
med bestämd volym vid +105 °C. Viktskillnaden mellan den icke torkade prov-
kroppen och den torkade provkroppen är den fuktmängd som betongen innehål-
ler. Fukthalten bestäms genom att dividera fuktmängden med provkroppens vo-
lym: 

𝑤𝑤 = 𝑚𝑚𝑒𝑒
𝑉𝑉

 [kg/m3] (2-1) 

𝑚𝑚𝑒𝑒 = den förångningsbara vattnets vikt [kg] 

𝑉𝑉 = provkroppens volym [m3] 

Om en betongbit placeras i luft med konstant temperatur och RF ställer betongens 
fukthalt i ett jämviktsläge, som kallas för jämviktsfukthalt (𝑤𝑤𝑒𝑒, kg/m3). Jämvikts-
fukthalten är en funktion av luftens RF och temperatur (𝑤𝑤𝑒𝑒(∅, 𝜃𝜃)). Vid konstant 
temperatur ökar 𝑤𝑤𝑒𝑒 med ökad RF, och vid konstant RF ökar 𝑤𝑤𝑒𝑒 med minskad tem-
peratur i luften. Figur 2-12 visar sambandet mellan betongens fukthalt och luftens 
RF. Sambandet kallas även för sorptionskurva. Betongens fukthalt vid given RF be-
ror på om betongen håller på med att ta upp eller avge fukt, d.v.s. att sorptionskur-
vans utseende styrs av fuktutväxlingsprocessen. Man skiljer mellan adsorptions- 
och desorptionskurva. Adsorptionskurvan (uppfuktning) ligger under desorpt-
ionskurvan (uttorkning). 

Den fukt som betong tar upp från luften kallas för hygroskopisk fukt. Luftens RF 
kan bli så hög som 100 %. Vid denna fuktnivå kondenserar luftens vattenånga på 
materialytor. Om en betongbit placeras i luft med RF strax under 100 % adsorberar 
den fukt tills den kommer i jämvikt med luftens fuktighet. Den fukthalt som be-
tongen uppnår är den maximala fukthalten som betongen kan uppnå när den är i 
kontakt med luft. Om den fuktiga betongbiten placeras i vatten kommer den att 
suga åt sig mer vatten. Denna fukthalt kallas för överhygroskopisk fukthalt. 
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Figur 2-12 – Samband mellan betongens fukthalt och luftens RF. 

 

Om en fuktig betongbit placeras i en behållare, Figur 2-13, med torr luft avger be-
tongen fukt till luften. Så småningom uppstår ett jämviktsläge i behållaren, där be-
tongens och luftens fuktighet är i jämvikt med varandra. Genom att mäta luftens 
fuktighet kan man bestämma den RF som betongen är i jämvikt med. Luftens fuk-
tighet kan bestämmas med RF-mätare, vanligen kapacitiv givare se Bilaga 2.1. Be-
tongens fukthalt kan då bestämmas antigen genom sorptionskurvan eller genom 
att väga betongen före och efter uttorkning vid 105 °C. Om betongens fukthalt är 
större än den fukthalt som motsvarar den hygroskopiska gränsen kan RF-mätarna 
inte användas för bestämning av betongens RF, utan betongens fukthalt måste be-
stämmas genom vägning före och efter uttorkning vid 105 °C. 

Om man borrar ett hål i betong och täpper till hålet så att fuktväxling mellan hålets 
luft och luften utanför hålet förhindras uppstår så småningom ett fuktjämviktläge, 
där den instängda luftens RF kommer att motsvara den RF som den omgivande 
betongen är i jämvikt med. Genom att montera en RF-mätare i hålet, se Figur 2-14, 
kan man bestämma den instängda luftens RF, och därmed den RF som den omgi-
vande betongen är i jämvikt med.  

Nedan presenteras två metoder för bestämning av betongens RF. 

1. Uttaget prov 

Provbitar tas från det djup i konstruktionen vid vilket betongens relativa fuktighet 
ska bestämmas. När det gäller djupa provtagningar borras först en kärna ut och se-
dan tas provbitar på olika ställen på borrkärnan som motsvarar de önskade dju-
pen. Provbitarna placeras sedan i vart sitt provrör som tillsluts med en gummi-
plugg genom vilken, RF-mätaren passerar, Figur 2-13. Metodens nackdel är att 
borrkärnan blir våt under borrningen. Om betongen är torr så suger den åt sig vat-
ten under borrningen vilket kan leda till felaktiga mätresultat. Enlig [16] leder RF-
mätning genom uttaget prov till osäkra resultat. Metoden rekommenderas inte 
längre av RBK (Rådet för ByggKompetens) [17]. 
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Figur 2-13 - Mätning av RF hos uttaget provbitar från konstruktionen. Provbitarna placeras i ett provrör och en 
kapacitiv RF-mätare förs in i röret [16].  

2. Borrhålsmätning 

RF-mätaren placeras i ett borrat hål, vars ändläge motsvarar det läge i objektet där 
RF ska bestämmas, Figur 2-14. Mätningarna kan utföras enligt [17] eller [18]. En av 
mätmetodens svårigheter är att borra ett relativt djupt men samtidigt smalt hål i en 
betongvägg samt att placera givaren djupt inne i hålet och täta mätområdet.  

 

 

Figur 2-14 - Borrhålsmätning,[16]. RF-mätaren placeras i ett borrat hål, vars ändläge motsvarar det läge i ob-
jektet där RF ska bestämmas.      

2.3.2 Sprickor och sprickvidder 

Sprickmätning beskrivs i avsnitt 4.3.3. 
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2.3.3 Frostskador 

Om man misstänker att orsaken till sprickbildningen kan vara relaterad till frostpå-
verkan är bl.a. bestämning av porositet, aktuell vattenmättnadsgrad och ev. speci-
fik avståndsfaktor (medelavstånd mellan luftporer) viktig. Förklaring av grundläg-
gande begrepp gällande frostnedbrytning ges i bilaga 2.2.  

En frostbeständig cementpasta innehåller välfördelade luftporer som inte är långt 
ifrån varandra. Avståndsfaktorn anger medelavståndet mellan luftporerna. Enligt 
Fagerlund [19] är avståndsfaktorn ca 0,22 mm respektive 0,18 mm för frostbestän-
dig cementpasta i rent vatten respektive tösaltsmiljö. Den minsta lufthalten hos en 
frostbeständig betong är ca 4 %, vilken kräver en lufthalt på ca 5 % i den färska be-
tongen för att kompensera eventuella variationer. 

De naturliga luftporerna är grova och ligger långt ifrån varandra. Därför tillsätts 
luft med luftporbildare för att åstadkomma många små porer med korta avstånd 
till varandra. Vid en given lufthalt minskar avståndsfaktorn med minskad pordia-
meter. 

Frostangrepp kan yttra sig på följande sig: 

i. Inre sprickbildning 

ii. Ytavskalning  

iii. Kombination av i och ii 

Inre sprickbildning 

Den inre sprickbildning uppstår på grund av inre expansion när vattenmättnads-
graden överstiger den kritiska vattenmättnadsgraden i stor del av betongvolymen. 
När det vatten som finns i betongens porer fryser till is expanderar det. Om det 
inte finns tillräckligt med utrymme för vattnet att expandera i och/eller om det är 
stort avstånd mellan utrymmena, luftporerna, uppstår inre tryck i porerna. Det 
inre trycket utsätter cementpastans struktur för stora dragspänningar, vilket leder 
till att cementpastan, betongen, expanderar. Betongen spricker om spänningarna är 
tillräcklig höga. 

Inre expansion orsakad av frost uppstår då betong är i kontakt med vatten under 
lång tid. Det kan dröja flera decennier innan en betongkonstruktion uppvisar ska-
dor orsakade av inre expansion. Processen kan dock förkortas avsevärt om kon-
struktionen är utsatt för ASR, urlakning samt om konstruktionen är i kontakt med 
icke fruset vatten i kalla klimat.  

Figur 2-15 visar betongkonstruktioner i kontakt med vatten. På grund av kon-
struktionens placering är betongen i kontakt med ofruset vatten under vintertid 
[11]. Värmetransporten från vattnet (som är varmare än luften) via betongen tar 
med sig fukt i betongen. Så småningom uppnås betongens kritiska vattenmätt-
nadsgrad och betongen fryser sönder. 
  



 STRUKTURELL SÄKERHET HOS SPRUCKNA BETONGDAMMAR 
 

55 

 

 

 

a) Inre frostskada av konstruktions-
del ovanför vattenlinjen. Avskal-
ning betongens yta under vatten-
linjen. 

b) Inre frostskada vid intag till kraft-
verk. 

c) Inre frostskada ovanför vatten-
linje ytskador och urlakning un-
der vattenlinje i en ledmur  

d) Skador som i c) vid intag 

Figur 2-15 - Inre frostangrepp [11]. 

Ytavskalning  

Ytavskalning kan ske i tösaltsmiljöer, t.ex. brobanor och bropelare, och i vatten-
kraftens anläggningar där kalla betongkonstruktioner är i kontakt med ofruset vat-
ten, t.ex. vid vattenlinjen vintertid.  

I tösaltsmiljöer förhindrar saltet att det vatten som samlats på betongens yta frysa. 
Därmed har betongen tillgång till ofruset vatten under frysning och upptining. Om 
betongen inte är frostbeständig så uppfylls relativt snabbt villkoret för frostan-
grepp, d.v.s. att i ett några få mms tjockt yttre skikt överstiger vattenmättnadsgra-
den den kritiska vattenmättnadsgraden. Ytskiktet expanderar p.g.a. frysning som 
leder till avskalning av det yttre skiktet, Figur 2-16a. I det här fallet skadas/avska-
las materialet skiktvis. De inre delarna av materialet hinner inte uppnå den kritiska 
vattenmättnadsgraden utan processen pågår enbart inom ett skikt nära den aggres-
siva miljön. 

Avskalning av betong vid vattenlinjen är inte ovanliga i svenska dammar, se Figur 
2-16b. Avskalning sker i kontakt med rent vatten utan närvaro av salter. Anled-
ningen är att betongen är i kontakt med ofruset vatten under frysning och uppti-
ning. Skadorna vid vattenlinjen är resultaten av synergieffekter med minst två in-
blandade mekanismer: urlakning och frost. [20] och [21] Erosion kan också vara 
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delaktig. Fenomenet kan jämföras med saltfrostangrepp. Salt sänker vattnets frys-
temperatur och förser betong med icke fruset vatten under frysning och upptining. 
Samma typ av förlopp uppstår vid dammkonstruktioner, där den kalla betongen 
(betong med minusgrader) är i kontakt med ofruset vatten. Vid relativt kalla luft-
temperaturer fryser betongens yta även om vattnet inte är fruset. Is bildas på be-
tongens yta även några decimetrar under vattenytan. De nära betongytan belägna 
luftporerna fylls med vatten och fryser sönder. På det sättet eroderas skikt efter 
skikt av betongen vid vattenlinjen. I mycket kalla områden kan skadeutvecklingen 
uppgå till 1 mm/år [11]. 

Urlakning accelererar förloppet. Älvvattnet har lågt kalciuminnehåll, vilket medför 
att betongens kalcium – först och främst från betongens kalciumhydroxid – vand-
rar utåt som ersätts av vatten. Urlakningen gör ytskiktet porösare och svagare, 
samt öppnar dess porstruktur och underlättar för vatten att fylla upp porerna. 

Erosion orsakad av vattenflöde samt skrapning (t.ex. friktion mellan is och ytan) 
kan accelerera förloppet genom att avlägsna svaga skikt och lösa ballastkorn, som 
snabbar på urlakningsprocessen. 

 

a) Ytavskalning orsakad av frostan-
grepp i närvaro av tösalter, [21]. 

b) Ytavskalning vid vattenlinjen, 
[11]. 

Figur 2-16 – Avskalning av betongens yta p.g.a. av saltfrost. 

Mätningar 

Det är inte svårt att upptäcka ett fullt utvecklat frostangrepp vid en visuell inspekt-
ion. Däremot är det svårt eller nästan omöjligt att upptäcka frostangrepp när det är 
i initieringsskedet. Ofta kan det vara svårt att skilja inre frostangrepp från ASR-an-
grepp. I vissa dammkonstruktioner samverkar frost- och ASR-angreppen. Följande 
visuella metoder kan användas för att avgöra om skadan har orsakats av frostan-
grepp: 

1. Inre frostangrepp visar sig som krackelering på betongens yta. Skillnaden mel-
lan krackelering orsakad av inre frostangrepp och plastisk krympning, tät form 
eller snabb uttorkning av färsk betongyta är att sprickorna i samband med inre 
frostangrepp är betydligt djupare än de övriga fallen, samt att cementpastan 
förlorar sin kohesion och ibland lätt kan skrapas med kniv. 

2. Skillnaden mellan krackelering orsakad av inre frostangrepp och krackelering 
orsakad av ASR är att sprickorna i frostskadade konstruktioner är antingen 
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tomma eller del-/helfyllda med urlakningsprodukter, medan sprickorna i en 
ASR-skadad konstruktion kan innehålla en svag gulfärgad gel. Det bör dock 
noteras att färgen påverkas i båda fallen av vattnet, bergen samt betongens be-
ståndsdelar, t.ex. korroderande armering.  

3. Till skillnad mot frostskadad betong är materialet mellan sprickorna i en ASR-
skadad betong ofta oskadade och kan, trots skadan, ha hög hållfasthet. 

4. I en ASR-skadad betong går sprickorna genom vissa ballastkorn, medan i en 
frostskadad betong är ballastkornen ofta oskadade. 

5. Sulfatangrepp kan också leda till krackelering och försvagning av materialet. 
Det kan vara svårt att skilja mellan sulfatagrepp och frostangrepp om ska-
dorna uppstår i en miljö där förutsättningar för båda typer av angrepp existe-
rar. När det gäller svenska dammar, finns inte förutsättningar för den typ av 
sulfatangrepp som kan förväxlas med frostangrepp. 

När man inte genom visuell inspektion kan avgöra om skadorna har uppstått 
p.g.a. inre frostangrepp bör man ta borrkärnor. En van petrograf kan genom plan-
/tunnslip av provbitar avgöra om betongen är frostskadad eller inte. 

Det aktuella tillståndet och dess utveckling 

Om betongen inte är skadad men man ändå vill avgöra dess framtida status med 
avseende på frostangrepp har man följande provningar till sitt förfogande. 

För att bestämma betongens motstånd mot inre frostangrepp måste betongens po-
rositet och avståndsfaktorn bestämmas, vilket kan göras genom planslip (se be-
skrivning under metoder kopplade till detektion av ASR under 2.3.4). Om betong-
ens porositet är större än 4 % och avståndsfaktorn är mindre än 0,22 mm är be-
tongen sannolikt beständig mot inre frostangrepp. De angivna gränsvärdena bör 
betraktas som karakteristiska värden. För att vara säker på betongens beständighet 
bör medelvärdet av provningarna vara minst en standardavvikelse större (för po-
rositet) och mindre (för avståndsfaktorn) än gränsvärdena. Man kan även använda 
SIS-CEN/TR Provning av frostresistens hos betong – Inre nedbrytning. 

När det gäller äldre konstruktioner som har varit i drift över ett par decennier och 
som man genom ovanstående provningar finner vara icke frostbeständiga, kan 
man undersöka risken för framtida inre frostskador genom att bestämma betong-
ens vattenmättnadsgrad i de mest utsatta delarna av konstruktionen. Den erhållna 
vattenmättnadsgraden kan jämföras med den kritiska vattenmättnadsgraden. Det 
är dock dyrt och tidskrävande att bestämma betongens kritiska vattenmättnads-
grad, vilket därför inte rekommenderas. Det är möjligt att kunna hitta den kritiska 
vattenmättnadsgraden för liknande betong i litteraturen. Man kan även göra en 
riskbedömning enligt följande: 

• Om den mest utsatta delen av konstruktionen efter långvarig exponering inte 
har uppnått en vattenmättnadsgrad över 80 %, och om betongens vattence-
menttal understiger 0,55 är risken för inre frostskador liten. 

• Om den mest utsatta delen av konstruktionen efter långvarig exponering har 
uppnått en vattenmättnadsgrad över 80 % föreligger risken för inre frostska-
dor. 
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Ytskador orsakade av frostangrepp i närvaro av tösalter är relativ enkla att identifi-
era. Först skadas cementpastan kring ballastkornen och efter ett tag lossnar bal-
lasten. På det sättet eroderas materialskikten. Om man är osäker på att identifiera 
den bakomliggande mekanismen kan man avgöra den genom petrografisk analys. 
Provningsmetod A enligt SS 13 72 44:2005 [22] kan användas för att avgöra om be-
tongen är frostbeständig i närvaro av tösalter. Metodens syfte är att säkerställa att 
nyproducerad betong är frostbeständig och den är därför konservativ. Används 
den vid tillståndsbedömning är det högst troligt att betongen är frostbeständig i 
närvaro av tösalter om resultaten är godkänt, men även en av metoden underkänd 
betong kan i verkligheten ha tillfredsställande frostbeständighet. 

Ytskador vid vattenlinjen i dammkonstruktioner är relativ enkla att identifiera och 
hänföra till frostangrepp. Man kan med hjälp av provningsmetod B enligt 
SS 13 72 44:2005 [22] avgöra om betongen är frostbeständig i miljöer som damm-
konstruktioners vattenlinje. Man kan utgå ifrån att en betong som är frostbeständig 
enligt metod B [22] är även frostbeständig med avseende på inre frostangrepp. 
Man bör dock notera att det är en något konservativ provningsmetod när det gäller 
inre frostangrepp, se resonemanget i ovanstående stycke. 

2.3.4 ASR-skador 

Allmänt 

Alkalisilikareaktioner (ASR) är en skademekanism som leder till sprickbildning i 
betongkonstruktioner. För att ASR ska kunna uppstå krävs tillgång till reaktiv ball-
ast, tillräckligt hög alkalihalt (huvudsakligen från cement) och fukt. En svällande 
reaktion uppstår då den gel som bildas expanderar under upptagande av fukt. För-
djupning kring mekanismen finns i bilaga 2.3. 

De skador som uppkommer kan grovt indelas i två kategorier: 

1. lokal skada 
2. global skada 

Den lokala skadan orsakas av expansion av reaktionsprodukterna som försämrar 
betongens mekaniska och fysikaliska egenskaper och leder så småningom till lo-
kala sprickor. Den lokala sprickbildningen påverkas av det lokala spänningstill-
ståndet. Sprickbildningens riktning påverkas av spänningsnivån. Hög tryckspän-
ning förhindrar expansionen i tryckspänningens riktning. Betongens expansion le-
der till att spännings- och töjningsgradienter bildas i konstruktionen, som i sin tur 
medför att konstruktionen spricker och globala sprickor bildas. Spänningstillstån-
det och den globala sprickbildningen påverkas även av utformning och typ av ar-
mering (slak- och spännarmering) samt upplagsförhållandena. På samma sätt som 
i fallet för förhindrade termiska och fuktrörelser påverkas sprickgeometrin av för-
hindrade ASR-expansioner och expansionsgradienter. 

Expansion och sprickbildning 

Betongens expansion styrs av ASR-gelens expansion. Reaktionsprodukterna kan 
uppkomma på ytan av ett ballastkorn eller inuti ett ballastkorn. Sprickbildningen i 
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betongen beror till stor del på vilka randvillkor i form av eventuellt mothåll som 
finns för den aktuella konstruktionen. 

I Figur 2-17 visas en homogen betongvägg som är upplagd på ett berg. Väggens rö-
relser i x- respektive y-riktning är förhindrade längs randen mot berg(?). Betong-
väggen antas vara homogen och saknar armering eller är lätt armerad med jämn-
fördelad armeringseffekt. Ingen temperatur- eller fuktgradient antas förekomma. 
ASR leder till att betongen expanderar och mikrosprickor bildas. Vid upplaget för-
hindras väggens expansion vilket leder till att tryckspänningar uppstår i nedre de-
len av väggen. Väggens övre kant är relativt fri att expandera. Skillnaden mellan 
spänningstillstånden i nedre respektive övre del påverkar mikro- och makrosprick-
bildningen. Sprickor uppträder tidigare i övre kanten jämfört med nedre kanten. 
Utöver spänningar som orsakas av ASR uppkommer spänningar på grund av 
tvång. Upplaget förhindrar nedre kantens rörelser, vilket medför att ”skjuvspän-
ningar” (τ, MPa) uppkommer mellan betongväggen och upplaget. Momentet M 
[Nm] respektive kraften F [N] är resulterande moment respektive axialkraft som 
orsakas av τ. Som framgår av figuren medför momentet dragspänningar i väggens 
överkant. Dragspänningarna orsakar sprickor som tränger in i konstruktionen från 
ytan. De grova sprickor – sprickvidden kan bli flera millimeter – som observeras 
på konstruktionernas ytor orsakas bl.a. av denna mekanism. Sprickorna utvidgas 
ytterligare p.g.a. termiska effekter, uttorkningskrympning och frostangrepp, se Fi-
gur 2-18. 

 

Figur 2-17 – Inverkan av upplag på sprickbildning i en homogen betongvägg. 

 

  

Figur 2-18 – ASR-skadad konstruktion med varierande sprickmönster. 
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Det bör noteras att det p.g.a. upplaget uppkomna tvånget kan orsakas även av 
andra konstruktiva utformningar. Geometri och osymmetrisk armering kan föror-
saka variation av sprickmönster i konstruktionen. De grova sprickor som syns i Fi-
gur 2-19 resultatet av ASR expansion och ojämn fördelad deformation i konstrukt-
ionen.  

 

Figur 2-19 – ASR-skadad strålklyvare [23].  

Figur 2-20 visar ett betongelement med längsgående slakarmering och byglar. Vid 
höga armeringsandelar inhiberas expansionen, speciellt om konstruktionen är en 
pelare. Axiell expansion motverkas av armering och den tryckspänning som pela-
ren är utsatt för och den laterala expansionen motverkas av byglarna. Som fram-
gick ovan är volymexpansionen vid belastning mindre jämfört med fallet där be-
tongen är fri att expandera. Resultatet blir att konstruktionens yta krackelerar, me-
dan de inre delarna kan förbli opåverkade. Skadegraden styrs av spänningsnivån, 
armeringsmängden och konstruktionens geometri.  

 

Figur 2-20 – Inverkan av armering på sprickbildning i en armerad betongbalk skadad av ASR. 

ASR skadan kan bli större om armeringsandelen är låg och om konstruktionsele-
mentet saknar byglar. Som framgår av den högra delen av konstruktionselementet 
i Figur 2-20 kan sprickor parallella med armeringen uppstå, se Figur 2-21. I för-
spända brobanebalkar förekommer liknande sprickbildning. 

 



 STRUKTURELL SÄKERHET HOS SPRUCKNA BETONGDAMMAR 
 

61 

 

 

 

 

Figur 2-21 – ASR-skadad konstruktion med sprickplan som löper parallellt med huvudarmeringen. 

Både temperatur- och fuktgradienter kan ha stor inverkan på sprickbildningen. 
Mekanismen inverkar på två sätt. Reaktionshastigheten ökar med både temperatur 
och fuktighet. Den del som är varmare och fuktigare expanderar snabbare, vilken 
medför att den del som expanderar långsammare försöker hålla emot (inhibera) 
den del som expanderar snabbare. Ett inre tvång uppstår likt det fall som illustre-
ras i Figur 2-17. Inverkan av temperatur- och fuktgradient kan i ogynnsamma fall 
adderas till ASR-expansionen. Figur 2-22 visar inverkan av fukt- och temperatur-
gradient på expansion av betongelementet, vilka kan adderas till ASR-expans-
ionen. 

 

Figur 2-22 - Inverkan av temperatur- och fuktgradient på deformationer orsakade av ASR i en konstruktion. 

Diagnos – fastställande av ASR i konstruktioner 

Fastställandet av ASR genom okulär inspektion kan göras genom följande obser-
vationer: 

1. Sprickbildning 
Sprickors position och utformning/mönster samt innehåll av utfällning bör 
noteras och fotograferas. Sprickor som uppstår på grund av ASR styrs av 
mothållande krafter och spänningar. Sprickorna orienterar sig parallellt 
med mothållande krafter. I frånvaro av mothållande krafter eller när mot-
hållande krafterna är stora och verkar från flera håll bildas krackelering 
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(map cracks). Det bör noteras att andra fenomen, som plastisk krypning, 
kan förorsaka krackelering på betongens yta [24]. ASR sprickor utvecklas 
senare än de flesta sprickor. Tiden för sprickornas upptäckande kan vara 
till stor hjälp för att avgöra den bakomliggande orsaken till sprickbild-
ningen. Därför är det viktigt att de tidigare genomförda inspektionsrap-
porternas information beaktas när orsakerna till sprickbildning beaktas.    

Beroende på typen av reaktiv ballast initieras sprickorna från ballastens 
periferi eller från ballastens insida. Sprickvidden är störst kring ballasten 
eller inuti ballasten och avtar med ökat avstånd från initieringspunkten. 
Sprickorna (ofta tre stycken) är symmetrisk placerade kring reaktionsstäl-
let enl. Dyer [25]. 

Sprickorna kan innehålla gel (reaktionsprodukten), som även kan ha 
tryckts ut mot betongens yta. Närvaro av gelfyllda sprickor är ett tecken på 
att ASR är orsaken till sprickbildning. Reaktionsprodukten (gelen) kan rea-
gera med ämnen i betongen och ändra karaktär, t.ex. tillstyvna. Såsom be-
skrevs ovan kan gelen reagera med kalcium och bilda kalciumsilikathydrat 
som är styvare än ASR-gel. Den gel som kommer ut till ytan kan reagera 
med luftens koldioxid och bilda en vitfärgad utfällning [26]. Detta syns hos 
gamla spruckna vattenbyggnadskonstruktionerna. Skadans utseende lik-
nar de skador som orsakas av kombinerat frost- och urlakningsangrepp. 

En spricka som har orsakats av ASR kan vara utan gel eller utfällning. Det 
är möjligt att gelen tvättas bort eller diffunderar bort från sprickan. I vissa 
typer av ASR-angrepp kan reaktionen mellan gel om betongens olika äm-
nen producera nya ämnen som blockerar gelens vandring mot sprickan 
och betongens yta. Därför är frånvaron av gel inget bevis på att sprickbild-
ningen inte har orsakats av ASR [25]. 

2. Pop-out 
När den reaktiva ballasten ligger nära betongens yta spränger den be-
tongen och bildar en krater på betongens yta, bitar av betong poppar ut 
från betongen.      

3. Missfärgning 
Ibland leder ASR till missfärgning av betongens yta, speciellt på ställen där 
flera sprickor sammanstrålar [24]. Sprickbildningen medför att betongens 
olika komponenter löses upp och vandrar mot betongens yta, där dem fälls 
ut eller reagerar med luftens koldioxid och missfärgar ytan.  

4. Rörelser och deformationer 
Alla tecken på expansion som slutning av fogar, relativ rörelse i förhål-
lande till intill liggande betongsektioner, utbuktning av tidigare plana 
ytor, slutning av böjningssprickor samt utböjning av balkar bör noteras 
[24]. 

Om okulär inspektion inte räcker till för att fastställa eller avfärda ASR som orsak 
till sprickbildningen bör borrkärnor tas från konstruktionen, d.v.s. en ingående in-
spektion bör utföras. Borrkärnans diameter bör vara minst tre gånger största 
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ballastpartikeln. Borrkärnans längd bör minst vara 2 gånger borrdiametern. Somer-
ville [24] föreslår borrkärnor med 100 mm diameter och 300 mm längd. Om kon-
struktionen innehåller tättplacerade armeringsstänger och föreligger risk för att 
kapa armeringen under borrningen kan borrkärnor med mindre diameter, t.ex. 75 
mm, tas från konstruktionen. Det är viktigt att markera borrkärnans orientering i 
förhållande till konstruktionens orientering. RILEM presenterar en genomtänkt 
och systematisk beskrivning av de faktorer som bör beaktas vid en okulär inspekt-
ion. [27]  Genomgång av RILEM rapporten rekommenderas för alla som inspekte-
rar ASR-skadade konstruktioner. 

Den utborrade provkroppen kan undersökas på olika sätt: 

1. Planslip 
En skiva sågas/klyvas ut från borrkärnan, lämpligen genom två parallella 
sågningar i samma riktning som borrkärnans längdaxel. Skivan planslipas 
med slipmedel/abrasivmedel till önskad planhet. Om betongen är svag im-
pregneras den med epoxi för att stabilisera sprickorna. Om epoxin innehål-
ler fluorescerande färgämnen blir det lättare att observera sprickorna när 
den plana ytan belyses med ultraviolett ljus (UV-ljus). Om betongen be-
handlas med uranyl acetat reagera den med den gel som innehåller 
natrium och skapar en gulaktig fluorescerande produkt som kan observe-
ras när den belyses med UV-ljus [24].  

Genom okulär besiktning och/eller med stereomikroskop (mellan 10 x och 
100 x förstoring) undersöker man ytan. ASR sprickor uppträder kring ball-
ast eller inuti ballast. Sprickorna förbinds genom sprickor i cementpastan. 
Om den planslipade provkroppen visar en djupprofil från betongens yta 
kan eventuella delamineringar av betongens ytskikt observeras.      

2. Tunnslip 
Den utsågade skivan kan användas för att tillverka tunnslipp. Tunnslipp 
kan undersökas med ljusmikroskop med polariserad belysning och med 
SEM (skanningselektronmikroskop) [25]. Metoderna möjliggör identifie-
ring av den gel som bildas. På grund av att ASR-gel är amorf släpper den 
inte genom polariserat ljus och ser svart ut om den observeras från den 
icke belysta sidan. Skanningselektronmikroskop möjliggör identifiering av 
olika ämnen som finns i sprickan. Med hjälp av informationen kan man 
avgöra om sprickan innehåller ASR produkter eller inte.    

3. SEM- och EPMA-analyser 
Med SEM (1000 - 5000 x förstoring) kan man observera gränsen mellan 
mycket små reaktiva mineraler och reaktionsprodukter. Vidare kan man 
identifiera ASR-gel i små sprickor i betongen. Om SEM är utrustad med 
EPMA (electron-probe micro-analyser) kan man utföra en semi-kvantitativ 
kemisk analys [27].              

Det aktuella tillståndet och dess utveckling 

Betongen expanderar och spricker på grund ASR. Expansionen och sprickbild-
ningen är i sig inte de centrala frågeställningarna utan deras inverkan på kon-
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struktionens förmåga att uppfylla de funktionella krav som ställs på den är av cen-
terallt intresse. Expansion och sprickbildning påverkar betongens täthet och trans-
portegenskaper (värme, fukt och urlakning), hållfasthet och styvhet samt samver-
kan med angränsande konstruktioner (fogar) och material (armering). Det är svårt 
att tillståndsbedöma en konstruktion som är påverkad av ASR utan att kunna be-
döma inverkan av ASR på de angiva egenskaperna. För att kunna göra en systema-
tisk bedömning måste man kvantifiera expansionen och dess framtida utveckling 
samt kartlägga den aktuella sprickbildningen och dess framtida utveckling med 
avseende på sprickbildningens omfattning, utbredning, lokalisering samt sprickor-
nas vidd och orientering.  

Betongens mekaniska och fysikaliska egenskaper styrs av dess expansion orsakad 
av ASR. Expansionen/tidsenhet är ett mått på reaktionshastigheten och expansion 
vid en tidpunkt är ett mått på de reaktioner som har ägt rum. Expansionen är 
också ett mått på de skador som har uppstått i betongen. För att kunna utföra en 
systematisk tillstånds- och livslängdsbedömning bör sambanden mellan material-
egenskaperna och den aktuella och den framtida expansionen vara kända. 

Expansion utrycks vanligen som töjning (deformation per längdenhet, m/m). 
Andra enheter än m/m förekommer som % (100×m/m) och ‰ (1000×m/m). Ex-
pansionen kan även utryckas som relativ volymändring (m3/m3). Expansionen or-
sakad av ASR kan bestämmas i en provkropp (fri expansion) eller i en konstrukt-
ion (mothållen, restrained, expansion). Med fri expansion menas att en provkropp 
av betong som är utsatt för ASR får expandera fritt utan några mothållande krafter. 
Den expansion som sker i konstruktion är inte fri. I en konstruktion finns mothåll-
ande krafter från bl.a. upplag, armering och belastningar. I bl.a. Somerville [24] 
anges samband mellan betongen tryck- och draghållfasthet samt elasticitetsmodul, 
och betongens fria expansion orsakad av ASR. Det finns även empiriska samband 
mellan fri expansion och mothållen expansion för olika mothållande spänningar 
och armeringsmängd, [24]. Även om datamängden som ges i [24] är begränsad ut-
gör den ett bra underlag för analys av en av ASR skadad konstruktion.   

Den fria expansionen mäts på provkroppar i laboratoriemiljö, där provkropparna 
utsätts för accelererande tester. Expansionen i en konstruktion är dock svårare att 
mäta. Anledningen är att det kan ta lång tid innan expansionen sätter igång och 
det är svårt att bedöma tidpunkt för när expansionen kommer igång. Vidare, är det 
svårt att i förväg bedöma expansionens lokalisering och riktning. Därför är det be-
svärlig att instrumentera en konstruktion för övervakning av expansion innan ska-
dorna blir synliga. Instrumentering för övervakning utförs, därför, vanligen när 
sprickorna blir synliga. Övervakningen ger god information om expansionens ut-
veckling. Mätningarna kan i kombination med genomtänkta modelleringsverktyg 
ge bra information om konstruktionens aktuella och framtida tillstånd. 

Om man vill bedöma betongens aktuella expansion i en konstruktion som inte har 
övervakats bör man mäta medelsprickvidden per längdenhet, förutsatt att all ex-
pansion sker i sprickorna. På grund av att expansionen sker i en konstruktion är 
den inte fri utan den är mothållen expansion. Nedan visas en metod för bestäm-
ning av mothållen expansion, även kallad expansionsindex [24]. 
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Mothållen expansion bestämmas i konstruktionens huvud- och sekundärriktning. 
Huvudriktning sammanfaller ofta med huvudspänningsriktningar, huvudarme-
ringsriktningar, spännarmeringsriktningar, gravitationsriktning mm. Sekundär-
riktning motsvarar den riktning som är vinkelrätt mot huvudriktning. Expansion 
orsakad av ASR sker lättare i den riktning som sammanfaller med den sekundära 
riktningen, d.v.s. den riktning som gör minst motstånd mot expansion. 

Fem parallella linjer á 1 m med c-c avstånd på minst 0,25 m ritas i båda riktning-
arna, Figur 2-23. Sprickvidden mäts i varje skärningspunkt mellan linjerna och 
sprickorna. Medelexpansionen för varje riktning beräknas enligt nedan: 

𝜀𝜀 ̅ = ∑𝜀𝜀𝑖𝑖
𝑛𝑛

     (2-2)  

där 

𝜀𝜀𝑖𝑖 = 𝛼𝛼∑𝑤𝑤∙sin 𝜃𝜃
𝐿𝐿

+ 𝛽𝛽          (2-3)          

där 

𝑛𝑛 = antal punkter i varje riktning 
𝑤𝑤   = sprickvidd (mm) 
𝜃𝜃   = vinkeln mellan referenslinjen och sprickan 
𝐿𝐿 = referenslinjernas längd 
𝛼𝛼   = konstant mellan 1 och 1,5 
𝛽𝛽   = konstant mellan 500·10-6 och 1500·10-6 

 

Figur 2-23 - Placering av fem linjer i huvud- (OC) respektive sekundärriktning (AB). Sprickvidderna vid skär-
ningspunkten mellan linjerna (till exempel linje OC) och sprickorna mäts. 

Det bör noteras att det förekommer andra metoder/procedurer för bestämning av 
expansionsindex, än den som presenterades ovan bl.a. LCP-cracking index kan 
nämnas [28].  

Det är även viktigt att bestämma expansionens framtida utveckling, d.v.s. kvarva-
rande expansion. Uppgiften är viktigt för livslängdsbedömning av konstruktionen 
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och utgör ett underlag för förbyggande och bromsande åtgärder, reparationsåtgär-
der samt utvärdering av konstruktionens bärförmåga och stabilitet. Den kvarva-
rande expansionen beskrivs översiktlig nedan. 

Figur 2-24 visar normaliserad expansion av betong som funktion av tiden. Kurvan 
gäller för laboratorieprovningar, men är tillämpbar för modellering av praktiska 
fall om inverkan av fukt och temperatur på reaktionshastigheten beaktas. Som 
framgår av figuren består expansionen av tre faser: inledande fas, accelerationsfas 
och slutfas. Det bör noteras att benämningarna inte är vedertagna. Expansionshas-
tigheten är störst under accelerationsfasen, där även sprickorna blir synliga. 
Följaktligen när ASR skada blir synlig, kan en del av den totala expansionen ha ägt 
rum och en del är fortfarande kvar. Exakt när sprickorna blir synliga och hur stor 
andel av expansionen är kvar, är det svårt att ange, eftersom båda parametrar styrs 
av konstruktionens utformning, armeringsmängd och randvillkoren.   

 

 

Figur 2-24 - Normaliserad expansion av betong som funktion av tiden 

 

Den kvarvarande expansionen bestäms i laboratoriet med hjälp av borrkärnor som 
tas ut från konstruktionen. Det finns för närvarande ingen standardiserad metod 
för bestämning av kvarvarande expansion. Det finns några metoder som används 
vid olika laboratorier. Metoderna utgår från en utborrad provkropp som kondit-
ioneras vid olika miljöer samtidigt som deras expansion mäts. Samtliga metoder 
har både för- och nackdelar. Inga metoder beskrivs här, utan läsaren hänvisas till 
för ämnet relevanta skrifter, bl.a. [27]. Vidare, finns följande mer eller mindre 
kända metoder:  

1. CBI metod nr. 1 
2. LPC N°44 
3. Swiss method 
4. Toulouse method 
5. Quebec method (Laval University)/U.S. Department of Transportation 



 STRUKTURELL SÄKERHET HOS SPRUCKNA BETONGDAMMAR 
 

67 

 

 

 

När en borrkärna tas ut från en konstruktion frigörs den från mothållande krafter. 
Därför konditioneras de utborrade provkropparna först i en fuktig kammare vid 
20 °C, medan deras längdändring och eventuell diameterändring mäts. När de-
formationerna har stabiliserats flyttas de till olika exponeringsmiljöer för bestäm-
ning av kvarvarande expansion. Exponeringsmiljöerna kan variera mellan olika 
provningsmetoderna. Nedan beskrivs generella skillnader mellan olika metoderna 
vad beträffar provkropparnas konditionering och exponeringsmiljö. Följande vari-
ationer i provningsmetoderna förekommer: 

1. Lagring vid 100 % RF, 38 °C eller 20 °C. 
2. Förseglad (uttorkningsskyddad) provkropp som förses med 10 g vatten per kg 

provkropp, 38 °C eller 20 °C.  
3. Lagring i 1 mol natriumhydroxidlösning eller mättad natriumkloridlösning, 38 

°C eller 20 °C. 

Lagring vid 100 % RF kan medföra att alkali (framförallt natriumjoner) lakas ur be-
tongen som kan påverka reaktionshastigheten och den totala expansionen. Dessu-
tom återspeglar 100 % RF kanske inte de faktiska fuktighetsförhållandena i kon-
struktionen. Förseglad provkropp med vattentillsats kan förhindra urlakning av 
alkali. Vattentillsats kan medföra expansion hos cementpasta och gel samt fortsatt 
ASR. Det är svårt att skilja mellan effekterna men metoden kan ange en övre gräns 
för kvarvarande reaktion/expansion. Man bör dock notera att tillskottvattnet kan 
påverka gelens konsistens och ändra spänningstillståndet i provkroppen. 

Lagring i natriumhydroxid och natriumklorid tillför natriumjoner (alkali) till be-
tongen och har därmed en accelererande effekt. Natriumhydroxid verkar betydlig 
snabbare än natriumklorid Nackdelen med metoden är att alkali tillförs till be-
tongen vilken kan ge missvisande resultat för de fall där alkaliinnehållet är begrän-
sade i betongen.   

Temperatur har stor inverkan på reaktionerna. Ökad temperatur ökar jonernas dif-
fusions- och reaktionshastighet.  

Det är svårt att rekommendera en provningsmetod för bestämning av kvarvarande 
expansion. Tyvärr är det ofta närheten till laboratoriet, kontakterna samt tid och 
kostnader som styr valet av provningsmetod. Man bör därför hantera provningsre-
sultaten med försiktighet och konsultera experter inom området. Om man vill an-
vända resultaten för analys av bärförmåga, stabilitet och livslängd bör man kom-
plettera analysen med känslighetsanalys och riskbedömning. Om tid och resurser 
tillåter bör större antal provkroppar (som ofta begränsas av kostnadsskäl) använ-
das. Vidare, bör man om det är möjligt använda alternativa metoder. Det är viktigt 
att ASR-experten och den expert som utför konstruktionsanalyserna är överens om 
val av metod och utförandet. 

2.3.5 Urlakning 

Typ och verkningssätt 

Nedbrytning av betong orsakad av urlakning uppkommer då vatten löser cement-
pastans beståndsdelar som portlandit (CH), Ca(OH)2, kalciumsilikathydrat, CSH, 
och kalciumkarbonat, CaCO3 [29],[13]. Bland komponenterna är portlanditen mest 
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löslig och kalciumkarbonaten minst löslig i vatten. Betong kan urlakas på fem olika 
sätt [29]: 

1. Enbart urlakning av betongens yta 
2. Urlakning av betongens yta i kombination med mekanisk erosion 
3. Homogen urlakning genom hela konstruktionen 
4. Semihomogen urlakning genom hela konstruktionen 
5. Urlakning genom sprickor och defekta områden 

Urlakning kan vara kraftig om vattnet är rent och mjukt, vilket t.ex. förekommer 
inom processindustrin (avjoniserat vatten) och är naturligt förekommande i fjäll-
kedjan.  Urlakningen ökar med minskad temperatur. Otät betong, t.ex. sprucken 
och/eller porös betong, ökar risken och hastigheten för urlakning. För betong med 
god kvalitet, framför allt med hög vattentäthet, tar urlakning lång tid trots tillgång 
till mjukt rent vatten. 

Urlakning och liknande processer kan indirekt leda till sprickbildning genom en 
urholkningsprocess som medför att svaghetszoner med reducerad hållfasthet bil-
das i konstruktionen, vilka spricker på grund av andra mekaniska och fysikaliska 
processer. Urlakning kan utvidga existerande sprickor samt leda till spricktillväxt 
[11]. 

För att homogen urlakning genom hela konstruktionen ska kunna uppstå krävs re-
lativ stor tryckgradient och betong med relativ stor permeabilitet. Gamla betong-
väggar som består av betong med högt vattencementtal är ett exempel på kon-
struktioner där homogen urlakning kan uppstå om konstruktionen utsätts för ensi-
digt vattentryck. Fenomenet är osannolikt för moderna betong med vattencement-
tal som understiger 0,50. Vidare är fenomenet teoretiskt omöjligt när vattencement-
talet understiger 0,40, eftersom betongen då saknar kapillära porer. Semihomogen 
urlakning sker i betong med lägre permeabilitet. I detta fall urlakas vissa kanaler 
snabbare och styr urlakningsprocessen.  

Exempel på urlakning 

Figur 2-25a visar jämn urlakning i kombination med frostangrepp vid vattenlinjen. 
Skadan sker sannolikt genom att betongens ytskikt vattenmättas och urlakas först. 
Därefter skadas det på grund av urlakningen försvagade och vattenmättade yt-
skiktet av frostangrepp, och eroderas. Nedbrytningsprocessen sker genom skiktvis 
avskalning vars hastighet bestäms av luftens temperatur, vattnets sammansätt-
ning, hastighet och temperatur samt av betongens egenskaper såsom vattence-
menttal och genom luftporbildande tillsatt porvolym.  
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a) Jämn urlakning i kombination 
med frostangrepp vid vattenlin-
jen. 

b) Urlakning genom sprickor är van-
lig i gamla konstruktioner.   

c) Urlakning genom en spricka, som 
troligen uppkommit p.g.a. för-
hindrade termiska rörelser.  

 

Figur 2-25 – Konstruktioner utsatta för urlakning [11].  

 

I gamla konstruktioner där betongen komprimerades genom stampning uppkom 
ofta fogar med ofullständig vidhäftning mellan gjutpallarna. Fogarna släpper vat-
ten igenom som till en början urlakar fogen. Om vattengenomströmningen inte är 
stor tätas fogen av sig själv p.g.a. att den urlakade kalciumhydroxiden hinner rea-
gera med luftens koldioxid och bilda kalciumkarbonat. Kalciumkarbonat som inte 
är vattenlöslig täpper till fogen, Figur 2-25b. Dammkonstruktioner som är byggda 
med bra betong, modern komprimeringsteknik och täta fogar uppvisar bra mot-
stånd mot urlakning. I sådana konstruktioner uppkommer urlakning där gjut-
ningen har misslyckats eller i områden med sprickor. Termiska sprickor, orsakade 
av tvång under hårdnandet eller av säsongmässiga temperaturvariationer är ut-
satta för urlakning   Figur 2-25c, speciellt när sprickorna uppstår på uppströmssi-
dan av en dammkonstruktion. 

Inverkan av sprickvidd på urlakning av sprickor 

Figur 2-26 visar vattengenomströmningen som funktion av sprickvidd. Kurva A är 
uppmätt genomströmning efter kort tid och kurva B är uppmätt genomströmning 
efter 7 dygn (självtätning). Kurvorna C och D är beräknade kurvor med Ekvation 
(19.8:1) i Peterssons [30]. Som framgår av kurvorna A och B så ökar genomström-
ningen med ökad sprickvidd samt att sprickans förmåga att självtäta minskar med 
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ökad sprickvidd. Enligt kurva B stoppas inte vattengenomströmningen p.g.a. själv-
tätning när sprickvidden överstiger 0,30 mm. Det bör noteras att konstruktionens 
ålder har stor inverkan på självtätningen. Förmågan att självtäta minskar med kon-
struktionens ålder. 

 
A = Uppmätt genomströmning efter kort tid B = Uppmätt genomströmning efter 7 dygn  

Självtätning. 
C = Beräknad enligt Ekvation (19.8:1) i Peter-
sons 1994. 

D = Beräknad med samma ekvation som i C 
men med sprickvidder som halva sprickvidder. 

 
Figur 2-26 - Beräknad och uppmätt vattengenomströmning [30]. 

Det aktuella tillståndet och dess utveckling 

Det aktuella tillståndet med avseende på urlakning kan bestämmas okulärt eller 
genom laboratorieanalyser. 

Den okulära bedömningen kan göras enbart ytligt på konstruktionens yta eller på 
utborrade provkroppar. Kalkutfällningar på ytor och i sprickor är tecken på urlak-
ning. I de fall där utfällningarna är torra och ingen vattenavrinning observeras på 
ytor och sprickor kan man utgå ifrån att processen är långsam eller har avstannat. 
Ytans egenskaper kan undersökas med hjälp av kniv eller mejsel. Om det är lätt att 
skrapa bort delar av ytan och/eller området kring sprickorna tyder det på att områ-
det är urlakat. Den bortskrapade djupet kan utgöra första uppskattning av urlak-
ningens djup. Det bör noteras att frostangrepp och urlakning kan samverka. En yta 
(både på konstruktionens yta och inuti en spricka) förlorar sin hållfasthet och lät-
tare blir vattenmättad p.g.a. urlakning vilken ökar risken för ytligt frostangrepp. 
Frostangrepp har en accelererande effekt på urlakningen och vise versa.    

Laboratorieanalys utförs på utborrade provkroppar. Provningen utförs för att be-
stämma urlakningens omfattning och djup. Analysen går ut på att bestämma hur 
mycket av de för cement viktiga beståndsdelar har lakats ur. De viktiga ämnena är 
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natrium, kalium, kalcium, kisel, järn och aluminium. Urlakning av natrium och ka-
lium påverkar inte betongens hållfasthet, utan betongens pH sänks på grund av 
urlakningen. I en betong med enbart CEM I bindemedel sänks pH till ca 12,5 när 
all natrium och kalium har lakats ur. Det är kalciumet som upprätthåller pH-vär-
det 12,5 i betongens porlösning. 

Urlakning av kalcium sänker betongens innehåll av kalciumhydroxid (kalk). När 
betongen töms på kalciumhydroxid så urlakas kalcium från kalciumsilikathydrat 
som ger cementlimmets styrka, vilket medför successivt sänkning av cementets/be-
tongens hållfasthet. På grund av urlakning av kalcium från kalciumsilikathydrat 
börjar även kisel lakas ur cementet vilken följs av urlakning av järn och aluminium 
som är också viktiga beståndsdelar. 

I en normal vattentät vattenbyggnadsbetong sker processen mycket långsam. Detta 
gäller även ytor inuti sprickor. Urlakning kan utvidga sprickorna men processen är 
relativ långsam. Som nämndes ovan kan processen accelereras om betongen utsätts 
för frostangrepp. 

Laboratorieanalyserna går ut på att studera halten av de olika ämnena vid olika 
skikt parallella med ytan. Provningen gäller även de skikt som är parallella eller 
vinkelrätta med sprickplanet. Detta för att om man vill studera urlakningen genom 
en spricka. Följande provningsmetoder finns till förfogande [31]: 

1. Syrauppslutning med haltbestämning medelst ICP-AES          

”Vid upplösning av betong genom syrauppslutning sänks betongbitar ned i ett sy-
rabad bestående av destillerat vatten med salt- eller salpetersyra. Betongbitarnas 
storlek kan variera mellan några hundradels gram till flera hundra gram. Storle-
ken på bitarna bestäms utifrån provningens ändamål. Den upplösta betongen 
späds och analyseras med hjälp av atomemissionsspektrometri med induktivt 
kopplad plasma (ICP-AES). Ibland förekommer också förkortningen ICP-OES där 
OES står för optisk emissionsspektrometri.” [31].  

Metoden anger halten av de olika grundämnen i den analyserade provbi-
ten. Metodens noggrannhet styrs av olika faktorer. Betongens cementinne-
håll och cementtyp bör vara kända. Ballastens egenskaper påverkar också 
resultatet. Om ballasten innehåller kalcium, kisel, järn och aluminium kan 
det påverka resultatet. Det är svårt att skilja mellan bidragen från ballast 
och cement. Man bör komplettera provningarna med separat analys av 
ballast och analys av betong från en opåverkad del av konstruktionen för 
att bestämma cementhalten och halten av de olika grundämnena i en opå-
verkad del av konstruktionen. Med den här metoden är det svårt att ange 
ett någorlunda noggrant urlakningsdjup, eftersom provningarna utförs på 
en provbit som kan vara ett par centimeter tjock.           

2. Svepelektronmikroskop (SEM) 

”I ett SEM sveps en elektronstråle med hög energi över provets yta. Elektronerna 
alstras i en elektronkälla för att därefter accelereras och fokuseras till en stråle med 
liten diameter (1–2 μm). När provet träffas av elektronstrålen genereras ett flertal 
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signaler till följd av olika fysikaliska mekanismer. Av störst intresse vid undersök-
ning av betongprov är detektering av sekundärelektroner (SE), bakåtspridda 
elektroner (BSE), samt karaktäristisk röntgenstrålning.” [31] 

Metoden kan användas för kvantitativ analys av kemisk sammansättning 
vid jämförelser mot standardprov med känt innehåll och/eller opåverkat 
prov från annan en del av konstruktionen. Metoden avslöjar då föränd-
ringar i den påverkade provbiten och möjliggör bestämning av urlaknings-
graden, minskning av t.ex. kalcium, och urlakningsdjupet. Jämfört med 
Syrauppslutningsmetoden är det lättare och noggrannare med SEM att be-
stämma urlakningsfronten. För att utföra provningarna krävs välgjorda 
planslipade provkroppar. 

3. Mikrosondanalys  

”EPMA är förkortning för engelskans Electron Probe Micro-Analyser. På svenska 
benämns analysmetoden mikrosondanalys. Ett EPMA-instrument liknar i vissa 
avseenden svepelektronmikroskopet (SEM), vilket innebär att en accelererad och 
koncentrerad elektronstråle används för att bombardera provets yta. Instrumenten 
skiljer sig däremot åt på punkten att EPMA-instrumentet huvudsakligen används 
för kvantitativ analys av kemisk sammansättning i material.” [31] 

Som framgick ovan erbjuder Mikrosondanalys samma analysmöjligheter 
som SEM men med något bättre resultat när det gäller kvantifiering av 
materialets sammansättning 

Förebyggande åtgärder 

Vid nybyggnad bör man sträva efter att välja en betongsammansättning som är 
vattentät och dimensionera konstruktionen så att genomgående sprickor undviks. 

När det gäller urlakning i befintlig konstruktion bör man sträva efter att stoppa 
processen så snabbt som möjligt. 

• Genomgående sprickor bör tätas för att stoppa vattenflödet. 

• De konstruktionsdelar som utsätts för homogen och semihomogen urlak-
ning bör tätas antingen på uppströms- eller nedströmsidan på sådant sätt 
som stoppar processen. 

• De konstruktioner som utsätts för urlakning från ytan bör repareras (ytbe-
handlas) innan skadan når djupare in i det täckande betongskiktet. Nedan-
stående gränsvärden kan användas för parametrar som triggar reparat-
ionsarbetet. 

Det täckande betongskikt bör vara minst lika med största av de 
nedanstående värdena:  

1. Krav enligt SS-EN_1992-1-1_2005 [32] för den miljö som kon-
struktionen exponeras för. 

2. Huvudarmeringens diameter (vidhäftningskrav enligt SS-
EN_1992-1-1_2005 [32]). 
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3. Stenmax. Om erosionen tillåts fortgå längre än så leder den till 
större ingrepp för reparation med ökade kostnader till följd. 

2.3.6 Korrosionsskadade delar 

Korrosionsprocess 

Armering i betong befinner sig i en stark alkalisk miljö (pH > 12.5). Den alkaliska 
miljön skyddar armeringen mot korrosion. Skyddet består av ett passiverande ox-
idskikt som bildas på stålets yta i en alkalisk miljö. Det passiverande oxidskiktet 
bromsar den fortsatta oxideringen. Det skydd som det passiverande skiktet ger 
kan försvinna av två anledningar: 

1. Luftens koldioxid kan tränga in och reagera med de pH-höjande komponen-
terna i betongen och karbonatisera betongen (pH < 9). När karbonatiseringen 
når fram till armeringen försvinner det passiverande oxidskiktet och arme-
ringskorrosionen inleds. 

2. Klorider från havsvatten och tösalter tränger in i betongen och når så små-
ningom armeringen. Vid tillräckligt hög kloridkoncentration, kloridtröskelvär-
det, kommer det passiverande oxidskiktet på stålytan att brytas igenom punkt-
vis varvid lokal korrosion startar i dessa punkter, gropfrätning. 

När det skydd som betongen ger försvinner korroderar armeringen. Korrosion är 
en elektrokemisk process som äger rum genom verkan av galvaniska celler. En gal-
vanisk cell består av en anod (positiv pol) och en katod (negativ pol). Metallen kor-
roderar vid anoden. Det finns olika typer av galvaniska celler, d.v.s. korrosionscel-
ler [33]: 

1. Korrosionsceller med särskiljbara anod- och katodytor; t.ex. aluminiumplåt 
med fästskruv av mässing, där aluminium respektive mässing utgör anoden 
respektive katoden. Ett annat exempel är förzinkat stål, där zink utgör anoden 
medan stål är katoden. 

2. Korrosionsceller utan särskiljbar anod och katod; hela metallytan tjänstgör som 
både anod och katod; detta kan tänkas ske genom att anod- och katodytorna är 
små och mycket talrika, varvid de med korta tidsintervaller byter plats.    

Vad det gäller armeringskorrosion i betong skiljer man även mellan mikro- och 
makrokorrosionsceller. Mikrokorrosionsceller definieras på samma sätt som fall 2 
ovan. Makroceller uppkommer då anod och katod befinner sig långt ifrån 
varandra. Detta händer exempelvis i samband med kloridinitierad korrosion då en 
del av betongkonstruktionen ligger under vattenytan. Den del av konstruktionen 
som ligger ovanför vattenytan bildar katod medan anoden d.v.s. den del som kor-
roderar, ligger strax under vattenytan eller vid skvalpzonen. Kloridinitierad kor-
rosion sker lokalt i form av gropfrätning. Makrocellkorrosion kan liknas vid fall 1, 
d.v.s. fallet då anod- och katodytor är särskiljbara. I detta fall är anoden belägen i 
gruppen medan katoden är de omgivande ytorna.  

Mikrokorrosionsceller leder till jämn korrosion eller allmän korrosion. Detta är fal-
let då exempelvis armeringskorrosionen orsakas av betongens karbonatisering. 
Makrocellkorrosion leder till gropfrätning och punktkorrosion.   
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I betongkonstruktioner som har ingjuten armering kan galvanisk korrosion för-
komma om armeringen är i kontakt med en ädlare metall utanför betongen. Om 
armeringen är i kontakt med turbiner, pumpar och generatorer som innehåller äd-
lare metaller kan armeringen (anoden) korrodera. Korrosionen kan vara som 
punktkorrosion eller omfatta en större del av armeringen. Det bör noteras att arme-
ring inte korroderar om den är i kontakt med en ingjuten ädlare metall.   

Korrosionsmiljön har avgörande inverkan på egenskaperna hos de korrosionspro-
dukter (rost) som bildas. Exempelvis bildas rödrost om syretillgången är god vid 
anoden. Om syretillgången är begränsad, exempelvis om korrosionen pågår under 
vattenytan, bildas svart- eller grönrost. Den röda rosten är poröst och upptar be-
tydligt större volym än det järn varifrån den kommer. Följaktligen kan rosten vara 
”sprängande”. Ingjuten armering som rostar kommer till exempel att kunna 
spränga sönder betongens täckskikt när tillräckligt mycket rost bildats. Den svarta 
rosten är betydligt mindre voluminös och därför mindre sprängande. Den svarta 
rosten är farlig i armerad betong eftersom den kan medföra att hela armeringsstå-
let löses upp utan att man kan se detta på betongytan. 

Korrosionsförloppet hos en osprucken armerad betongkonstruktion indelas i två 
skeden. Under det första skedet, som även kallas initieringsskedet, försvinner det 
passiverande oxidskiktet Figur 2-27. Som framgick ovan är karbonatisering av det 
täckande betongskiktet och inträngning av klorider två orsaker som kan leda till 
att det passiverande oxidskiktet försvinner. Under initieringsskedet är korrosions-
hastigheten mycket långsam Man kan, därför, bortse från den korrosion som sker 
och anta att armeringen inte korroderar. Efter initieringsskedet kommer propage-
ringsskedet under vilket armeringen korroderar. Korrosionshastigheten styrs av 
miljöbetingelserna runtom konstruktionen och betongens elektrolytiska lednings-
förmåga. 

Under propageringsskedet reduceras armeringsarean. Voluminösa korrosionspro-
dukter kan även spränga täckskiktet. Teoretiskt sett uppnås konstruktionens livs-
längd när täckskiktet sprängs loss eller när armeringsarean reducerats i sådan om-
fattning att konstruktionens bärförmåga blir oacceptabel låg. Den teoretiska livs-
längden inkluderar både initierings- och propageringsskedet [34]. Livslängden be-
ror därför på initieringsskedets längd och korrosionshastigheten. Det finns många 
faktorer som inverkar på konstruktionens livslängd. Vilka de olika faktorerna är 
och vilken inverkan de har beror bl. a. på den bakomliggande mekanismen, korros-
ionsskedet och den miljön som konstruktionen befinner sig i samt konstruktionens 
och de ingående materialens egenskaper. För djupare studier om korrosionslära, 
korrosionsprocess och skydd samt livslängdsdimensionering av betongkonstrukt-
ioner med avseende på korrosion hänvisas läsaren till [33], [34] samt [35]. 

En betongkonstruktion som är utsatt för korrosionsangrepp kan skyddas eller re-
pareras för att erhålla längre livslängd. De åtgärder som kan vidtas styrs bl. a. av 
konstruktionens typ och utformning, korrosionsmekanismen, korrosionsskedet 
samt skadans form och omfattning. 
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Inspektion av en korrosionsskadad betongkonstruktion  

Korrosionsprocessen måste ha hunnit långt innan den kan ge sig till känna och 
upptäckas under en visuell inspektion. Korrosionsprocessen måste ha hunnit en 
bra bit i propageringsskedet innan den kan upptäckas visuellt.  

Figur 2-27 visar en schematisk bild av korrosionsprocessen. Den horisontella axeln 
visar tiden [år] och den vertikala axeln presenterar korrosionsgrad, vilken här av-
ser tjockleken [mm] hos det korroderade skiktet. När armeringen korroderar bildas 
korrosionsprodukter. Korrosionsprodukternas egenskaper styrs av syre- och fukt-
tillgången. Ökad syremängde leder till större volym hos korrosionsprodukten och 
ökad fuktighet leder till att korrosionsprodukten löses upp och transporteras bort. 
Tät betong försvårar transporten av de lösta korrosionsprodukterna. Växelverkan 
mellan de tre nämnda effekterna styr det tryck som korrosionsprodukterna utövar 
på det täckande betongskiktet. Om betongen är stark och det täckande betongskik-
tet är tjockt spricker inte betongen. Produkterna löses upp och transporteras bort 
mot ytan eller något annat ställe. Efter en tid kan järnet försvinna helt utan att pro-
cessen kan upptäckas visuellt. Om betongen är svag och/eller det täckande betong-
skiktet är litet spricker betongen och processen blir synlig. De två nämnda fallen är 
två ytterlighetsfall av korrosionsprocessens skadeverkan på det täckande betong-
skiktet. Det förekommer olika variationer mellan dessa två ytterlighetsfallen. 

 

 

Figur 2-27 – Schematisk bild av korrosionsprocessens olika skeden. 

Figur 2-27 visar tre nivåer av ”korrosionsgrad”. 

Korrosionsgrad A kännetecknar ett stadium där inte finns några tecken på på-
gående korrosion, som kan upptäckas genom visuell inspektion. Korrosionen kan 
upptäckas genom provning. Följande metoder finns till förfogande: 

1. Provtagning – för bestämning av betongens 

• Kloridhalt vid armeringsnivå, avsnitt 2.4.4 och 

• Karbonatiseringsdjup, avsnitt 2.4.5.  
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Att täckskiktet är karbonatiserat eller att ett teoretiskt tröskelvärde (t.ex. 0,3 % av 
cementvikten) uppnåtts behöver inte betyda att korrosionsgrad A uppnås. Be-
tongen kan t.ex. vara mycket torr eller mycket blöt så att elektrolyt eller syre sak-
nas i sådan omfattning att korrosionen uteblir eller är försumbar. Metoderna indi-
kerar endast att det finns risk för armeringskorrosion.     

2. Elektrokemiska metoder – för bestämning av  

• betongens resistivitet 

• kartering av armeringens korrosionspotential 

• linjär polarisationsresistans (LPR) 

Metoderna beskrivs i [35] med referens till djupare studier. Resistivitetsmätning 
liksom kloridmätning och mätning av karbonatiseringsdjup upptäcker inte på-
gående korrosion utan bedömer risken för korrosion. Låg resistans indikerar le-
dande och sammanhängande elektrolyt i betongen som underlättar elektronström-
men och korrosionsprocessen. Betongens resistans påverkas av betongens fuktig-
het. Om betongens resistans minskar med ökad fuktighet. Även salthalten och por-
systemets sammansättning påverkar betongens resistans. Ökad salthalt leder till 
lägre resistans.  

Armeringens potential (spänningen) i förhållande till en referenselektrod, t.ex. 
𝐶𝐶𝐶𝐶/𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑂𝑂4−, koppar/kopparsulfatelektrod, används för bedömning av sannolik-
heten för pågående korrosionsrisk. Negativ potential i förhållande till referenselek-
troden indikerar korrosionsrisk. Ju större negativ potential desto större är sanno-
likheten för pågående korrosion. Följande utvärdering anges i den amerikanska 
standarden ASTM  [35]. 

Tabell 2-4 – Utvärdering av sannolikheten för pågående korrosion på stål i betongkonstruktioner i atmosfären 
med ledning av mätta korrosionspotentialer, enligt amerikansk standard ASTM C876-09, [35]. 

Uppmätt potential mot 𝐶𝐶𝐶𝐶/𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑂𝑂4− -refe-
renselektrod 

Sannolikhet för pågående korrosion 

-200 mV och mera positiv låg (10 %) 

-200 mV till -350 mV Osäker bedömning (”gråzon”) 

-350 och mera negativ Hög (90 %) 

 

LPR-metoden används för bedömning av ögonblicksvärdet på korrosionshastig-
heten. Metoden innebär att man matar in ström för att ändra stålets potential. Det 
finns ett samband mellan det matade strömmen och den pågående korrosionens 
hastighet. Genom att mäta hastigheten kan man bedöma om och var korrosionen 
pågår. Metoden påverkas av den korroderande ytans storlek. Det krävs inte så 
mycket ström för att polarisera en punktkorrosion därför kan metoden leda till fel-
aktiga slutsatser om den korroderande ytans storlek inte är känd. Läsaren hänvisa 
till  [35] för djupare studier.  
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3. Öppning av ”fönster” i konstruktionen 

För att kontrollera förekomst av korrosion kan armeringen bilas fram och friläggas 
i utvalda ytor, ”fönster”, som efter inspektion gjuts igen. Placering av fönsterna 
och dess storlek väljs utifrån var man misstänker korrosion. Vid frambilning av 
fönster och lagning av dessa måste konstruktionens bärförmåga beaktas. 

Korrosionsgrad B innebär ett stadium där olika tecken på korrosion uppträder 
men det kräver extra uppmärksamhet av inspektören. Missfärgning och tunna 
sprickor kan uppträda. Vidare, kan områdets bomljud vid slag med hammare indi-
kera pågående korrosion. Som beskrevs ovan styrs sprickbildning och diffusion av 
korrosionsprodukter mot betongens yta av betongens egenskaper, det täckande be-
tongskiktets tjocklek samt betongens fuktighet. Det bör noteras att förhållandena 
kan vara sådana att ytan inte missfärgas alls, eller korrosionsprodukterna blandas 
ihop med kalciumhydroxid som urlakas och transporteras mot ytan. Om betong-
ens yta är förorenad så syns inte missfärgningen och sprickorna. Lyckligtvis är 
människoörat är mycket känsligt mot bomljud och kan upptäcka relativt tunna 
bompartier. 

Korrosionsgrad C är ett stadium med synliga sprickbildningar. Figur 2-28 visar 
olika typer av sprickor som orsakas av armeringskorrosion. Typ CC1 är sprickor 
som löper längs med armeringen genom betongtäckskiktet. Typ CC2 medför av-
spjälkning, av täckskiktet, som löper längs med armeringen. Typ CC3 medför 
delaminering av det täckande betongskiktet. Det bör noteras att sprickorna kan in-
nehålla korrosionsprodukter, som är brunfärgade, eller vara helt tomma. Det se-
nare fallet kan orsaka missbedömning när det gäller att fastställa orsaken till 
sprickbildning. Sprickorna kan också innehålla kalk/kalcit som är urlakningspro-
dukter. I vattenkraftskonstruktioner kan berget missfärga vattnet, som i sin tur 
missfärgar kalken/kalciten och medför att urlakningsprodukterna kan förväxlas 
med korrosionsprodukter.   

    

 

Figur 2-28 - Sprickmönster som förekommer vid armeringskorrosion, [8]. 
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2.3.7 Utvärdering av borrkärnor och borrhål 

Allmänt 

Borrkärnor tas med syfte att 

1. bestämma eller kontrollera en viss egenskap hos materialet. Det bästa sättet att 
utvärdera en borrkärna är därför att kontrollera om den uppfyller de krav som 
ställs på en provkropp för utförandet av den planerade provningen eller kon-
trollen. 

2. genom okulär utvärdering bestämma betongens kvalitet. Betongens kvalitet 
bestäms enlig en skala bestående av sex klasser enl. det s.k. BETUT-systemet 
(BETongkärnUTvärdering) [36]. 

3. undersöka förekomsten av zoner med sprickbildning och zoner utsatta för 
nedbrytningsprocesser.  

När det gäller syfte 1, ovan, utförs provtagningen för att bestämma materialegen-
skaper genom provning. Utvärderingsmetoderna föreskrivs därför ofta av standar-
der eller specifika föreskrifter, se avsnitt 2.4. När det gäller syfte 2 och 3, behandlas 
utvärderingen utförligt i [36]. Här anges en kortfattad beskrivning av metodiken. 

Utvärdering av borrkärna 

Detta avsnitt är taget ur [36] 

Vid en utvärdering görs en okulär besiktning för att klassificera en kärnas betong-
kvalitet. Klassificeringen görs efter en skala i sex steg där klass 1 motsvaras av 
mycket bra betong och klass 6 av mycket dålig betong. Dessutom noteras speciella 
kännetecken såsom förekomst av armeringsjärn, kalkutfällning, brunfärgning, 
gammalt injekteringsbruk etc.  

Detta system bygger på att betongens kvalitet kan delas in i sex tydligt urskiljbara 
kvalitetsklasser, se Tabell 2-5. Allteftersom en kärna gås igenom så noteras i ett 
protokoll hur kvalitetsklassen varierar utmed dess längd. Vid klassningen, som 
görs okulärt, studeras betongens sammanhållning, "antal" porer och förbindelsen 
mellan dem, sprickmängd och håligheter. Klass 1 motsvaras av en mycket bra be-
tong och klass 6 motsvaras av en mycket dålig betong. Det fotografi som finns i Fi-
gur 2-29 visar exempel på hur kärnor från respektive klass kan se ut [36]. Vattentät 
betong motsvaras av klass 3 eller bättre. Då klassningen genomförs okulärt så blir 
klassningen i viss mån subjektiv och speciellt gränsfall mellan två olika klasser kan 
olika besiktningsmän klassa olika. 
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Tabell 2-5 – Förklaring till de sex olika kvalitetsklasser som används vid Vattenfalls klassificering av betongkva-
liteten hos betongkärnor. Förekomst av sparsten och kärnförlust kommer att hamna i klass 1 respektive klass 
6, [36].  

Klass Beskrivning 

1 Bra betong. Den är homogen och fri från håligheter och porer. 

2 Bra betong. Den är relativt homogen och fri från håligheter. Det förekommer en del 
enstaka porer. Betongen är inte alldeles slät. 

3 Medelgod betong. Det finns tätt med grunda porer. Porerna har ingen förbindelse 
med varandra. Det förekommer en del håligheter. Material saknas i ytan mellan de 
större stenarna i betongen. 

4 Mindre god betong. Det finns ofta spår efter läckage av vatten. Många porer har för-
bindelse med varandra och bildar porsystem. Större håligheter förekommer. 

5 Dålig och mycket otät betong. Stora sammanhängande porsystem och djupa hålig-
heter förekommer. 

6 Usel betong. Den håller knappt ihop. Ofta består kärnan av betongbitar. 

 

 
Figur 2-29 - Exempel på hur kärnor från respektive kvalitetsklass kan se ut [36]. 
 

Vid en utvärdering görs dessutom iakttagelser av upp till sju olika kännetecken i 
betongen: sparsten, kärnförlust, brunfärg, kalkurlakning, armeringsjärn, gammalt 
injekteringsbruk och sprickförekomst. Informationen är användbar för att göra be-
dömningar av pågående nedbrytningsförlopp. Dessa egenskaper beskrivs vidare i  
Tabell 2-6. 
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Tabell 2-6 – Förklaring till de egenskaper som bör iakttas vid utvärdering av en betongkärna, [36]. 

Egenskaper  Beskrivning 

Sparsten Sparsten är stora stenar som har använts för att spara betong. Gränsen för 
vad som kan anses vara sparsten bör gå vid storlek > 64 mm eftersom detta 
är den största ballaststorleken som har använts tämligen utbrett (50-talet). 
Det förekommer visserligen ännu större ballaststen (128 mm) i betongkon-
struktioner från 30-talet men det i regel svårt att bedöma om det rör sig om 
sparsten eller ballast. Övergångsytan mellan betong och sparsten bör kon-
trolleras m a p spår efter läckage. 

Kärnförlust Kärnförlust är den eller de delar av borrkärnan som har gått förlorad vid 
borrningen. Om partier med slam och grus påträffas så finns det risk för att 
materialet spolas bort med spolvattnet. En kärnförlust kan också orsakas av 
hålrum i en konstruktion. 

Brunfärg Förekomst av bruna missfärgningar kan betyda att betongen är otät. En 
brun missfärgning uppkommer när humusrikt vatten transporteras genom 
konstruktionen. Betongen är således otät, d.v.s. av kvalitetsklass 4 eller 
sämre. 

Kalkurlakning Urlakning har sin orsak i att den relativt lättlösliga kalciumhydroxid som in-
går i hårdnad cementpasta löses upp av vatten som strömmar förbi eller ge-
nom en otät pasta varvid ett underskott av kalciumhydroxid uppstår. Utlak-
ningen medför att kalk fälls ut på betongen. Betongen är således otät, d.v.s. 
av kvalitetsklass 4 eller sämre. 

Armeringsjärn Kärnborrning kan leda till att armering i konstruktionen borras av eller ska-
das. I vissa fall ställs krav på att borrningsarbetet inte får skada befintlig ar-
mering. All förekomst av armering bör noteras (dimension och djup). Det 
kan även vara intressant att notera om armeringen uppvisar korrosionsska-
dor. Ytrost kan dock ha uppstått efter det att kärnan togs upp. 

Förekomst av in-
jekteringsbruk 

Betong från äldre konstruktioner kan innehålla rester från tidigare genom-
förda injekteringar. För kärnor som tas upp i syfte att kontrollera resultatet 
från en injektering så kan huvudsyftet med en undersökning vara att se hur 
stora mängder nytt bruk det finns. Det förekommer att injekteringsbruk fär-
gas för att underlätta dessa kontroller. 

Sprickförekomst Det är inte ovanligt med sprickor i betongkonstruktioner. Sprickbildning är 
ett varningstecken på att någonting kanske inte står rätt till med konstrukt-
ionen, speciellt om sprickorna är grova. För att avgöra sprickors betydelse 
för bärförmågan så är sprickornas alla dimensioner av betydelse, liksom det 
system till vilket de binds samman. 

 

Instruktioner enligt SS-EN 12504-1:2009 ” Provning av betong i färdiga konstrukt-
ioner – Del 1: Borrkärnor – Uttag, undersökning och tryckprovning” [37] kan an-
vändas för att bestämma betongens tryckhållfasthet och tryckhållfasthetsklass. 

Resultatet från tryckhållfasthetsmätningar kan användas för att kontrollera en kva-
litetsklassificering. Utgångspunkten är att låg tryckhållfasthet medför dålig 
betongkvalitet. Om resultatet från tryckhållfasthetsmätningarna och från betong-
kvalitetsklassningen prickas in i ett diagram så bör punkterna ungefärligt ligga 
samlade längs en linje, se Figur 2-30. Vid stor avvikelse från den linjen bör kvali-
tetsklassningen kontrolleras [36]. Betong ur klass 6 är vanligtvis mycket svår att 
prova. 
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Figur 2-30 – Resultat från en kvalitetsklassificering och från en tryckhållfasthetsprovning kan ställas mot 
varandra för att kontrollera att klassificeringen är riktig. Diagrammet ovan illustrera ett exempel med bra 
överensstämmelse,[36]. 

Utvärdering av borrhål 

Betongens täthet, sprickbildning och andra defekter undersöks med vattenförlust-
mätning och skanning av borrhål. Skanning av borrhål med syfte att upptäcka 
sprickbildning, nedbrytningsprocesser, hålrum vid gjutning och injektering kan 
göras med utrustningar med varierande möjligheter från enkla kameror till avan-
cerade utrustningar som skannar borrhålet med videokameror, ultraljudsutrust-
ning och utrustning som mäter elektrisk resistivitet. Det finns olika databearbet-
ningssystem som kartlägger sprickor med avseende på placering och orientering, 
materialgränser, hålrum, vattenläckage mm. De avancerade metoderna samlas un-
der benämningen BIPS (Borehole Image Processing System). Videofilmning besk-
rivs översiktligt i [36]. Läsaren hänvisas till facklitteratur och utförare för ingående 
metodbeskrivning. 

Vattenförlustmätningar görs för att bestämma huruvida betongen i anslutning till 
borrhålet är tät eller inte. Vid mätningen registreras den vattenmängd som på en 
viss tid och med ett visst tryck kan pressas in betongen samtidigt som hålets öpp-
ning tätats med hjälp av manschetter. Vattenförlusten anges i Lu (Lugeon, efter 
Maurice Lugeon). 1 Lu motsvaras av 1 liter vatten per meter borrhål och minut vid 
vattentrycket 1 MPa (10 bar) [1 Lu=1 l/(min·m·MPa]. Om manschetten/manschet-
terna placeras på olika djup i hålet så kan betongens genomsläpplighet kartläggas 
på olika djup [36]. Vattenförlustmätningar används även för att bestämma bergets 
konduktivitet, (Eriksson och Stille 2005). Vattenförlustmätningar används även för 
planering av injektering och kontroll av genomförd injektering, se vidare [36], [38] 
och [39]. Vid vattenförlustmätningar är det viktigt att anpassa de tryck som appli-
ceras till rådande konstruktionsutformning och generell status så att inte det finns 
risk för hydraulisk uppspräckning av betongen. 

2.4 PROVKROPPAR, PROVTAGNINGSMETODER, LAORATORIEMETODER 

Nedan hänvisas det till olika standarder. Det bör noteras att standarder ständigt 
revideras och ändras. Om det är viktigt att provningen utförs enligt gällande stan-
dard är det viktigt att man tar reda på innehållet i den senaste versionen och att 
man alltid anger datumet för den utgåva som man använder. 
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2.4.1 Provtagning genom kärnborrning 

Provtagning och kärnborrning för vattenkraftsanläggningar beskrivs utförlig i [36]. 
Vidare bör följande standarder beaktas: 

• SS -EN 12504-1:2009 - Provning av betong i färdiga konstruktioner –  Del 1: 
Borrkärnor – Uttag, undersökning och tryckprovning. 

• SS-EN 13791:2007 - Bedömning av tryckhållfasthet i färdiga betongkonstrukt-
ioner och förtillverkade betongelement. 

• SS-EN 12390-1:2012 - Provning av hårdnad betong – Del 1: Form, dimensioner 
och övriga krav på provkroppar och formar. 

2.4.2 Densitet och porositet 

Följande standard kan användas för bestämning av betongens densitet: 

• SS-EN 12390-7:2009 - Provning av hårdnad betong – Del 7: Densitet 

Det finns ingen SS-EN standard för bestämning av betongens porositet. Här före-
slås att man använder samma provkropp som man använder för bestämning av 
betongens densitet, men använder den procedur som anges i: 

• SS-EN 1936:2006 - Natursten – Bestämning av densitet och porositet 
• SS-EN ISO 12570:2000 - Fukt- och värmetekniska egenskaper hos byggmaterial 

och byggprodukter – Bestämning av fuktinnehåll genom torkning vid förhöjd 
temperatur (ISO 12570:2000). 

Det bör noteras att uttorkning av provkropp bör ske vid 105 °C.  

2.4.3 Fuktighet, fukthalt och vattenmättnadsgrad 

Det finns ingen SS-EN standard för bestämning av luftens fuktighet betongens 
fukthalt se avsnitt 2.3.1. 

• EN ISO 12570 Hygrothermal performance of building materials and products. 
• Determination of moisture content by drying at elevated temperature 

(ISO/FDIS 12570:1999). 

2.4.4 Kloridhalt i betong 

• SS-EN 14629:2007 Betongkonstruktioner – Provning av produkter och system 
för skydd och reparation – Bestämning av kloridhalt i hårdnad betong. 

2.4.5 Bestämning av karbonatiseringsdjup 

• SS-EN 14630:2005 Betongkonstruktioner – Provning av produkter och system 
för skydd och reparation – Bestämning av karbonatiseringsdjup 

2.4.6 Urlakning 

Det finns ingen SS-EN standard för bestämning av luftens fuktighet betongens 
fukthalt se avsnitt 2.3.5. 
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2.4.7 Hållfasthet  

• SS 137231:2005 Betongprovning – Hårdnad betong – Draghållfasthet hos prov-
kroppar.  

• SS-EN 12390-6:2009 Provning av hårdnad betong – Spräckhållfasthet hos prov-
kroppar. 

• SS-EN 12390-3:2009/AC:2011 Provning av hårdnad betong – Del 3: Tryckhåll-
fasthet hos provkroppar. 

• SS-EN 13791:2007 Bedömning av tryckhållfasthet i färdiga betongkonstrukt-
ioner och förtillverkade betongelement. 

2.4.8 Elasticitetsmodul 

• SS-EN 12390-13:2013 Provning av hårdnad betong – Del 13: Bestämning av 
elasticitetsmodulens sekantvärde vid tryck. 

2.4.9 Betongens krympning 

• SS 137215:2000 Betongprovning – Hårdnad betong – Krympning. 

2.5 UNDERVATTENSINSPEKTION, DYKINSPEKTION, ROV 

Ibland behöver även konstruktioner under vattenytan inspekteras för att under-
söka om skador eller sprickbildning finns. T.ex. kan det finnas ett intresse av att in-
spektera uppströmssidan av en frontplatta där det finns läckage eller sprickbild-
ning på nedströmssidan för att undersöka om sprickan är genomgående hela 
vägen till uppströmssidan. 

Inspektioner under vatten sker vanligen antingen med dykare eller med någon 
form av utrustning för att köra omkring och fotografera under vatten. För det se-
nare brukar samlingsnamnet vara ROV (Remotely Operated Vehicle). Om syftet är 
att detektera sprickor finns några parametrar som starkt påverkar möjligheterna att 
göra det. Det första är siktdjupet i vattnet. I en del vattendrag är sikten ofta mycket 
dålig p.g.a. stora mängder organiskt material eller finkornigt sediment. I de flesta 
fjällälvarna är sikten däremot mycket bra särskilt högre upp i systemet. Den andra 
parametern som har stor inverkan är ev. beläggningar på konstruktioner som 
länge stått under vatten. Ibland bildas påväxt med alger och ibland svarta belägg-
ningar som i princip gör det omöjligt att detektera annat än mycket grova sprickor 
eller sprickor som nyligen slagit upp. Tredje parametern som kan ha stor inverkan 
på kvaliteten är om det finns tillgång till god belysning för själva undersökningen. 
Med ökat djup ökar behovet av starkare ljus för att kompensera bristen på dags- 
eller solljus. 

2.5.1 Dykinspektioner 

Normalt brukar dykinspektioner genomföras ner till djup motsvarande ca. 18 m 
vilket är gränsen för dykning med normala luftblandningar. Dyktiderna på det 
djupet är ca 70 min. För djupare dyk krävs normalt andra luftblandningar och dyk-
tiderna blir kortare. 
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Vid dykinspektioner rekommenderas att dykaren ska vara väl informerad om vad 
syftet med dykinspektionen är och vad som eftersöks. En gemensam genomgång 
mellan dykare och bygginspektören bör göras innan dykningen påbörjas. Vid ge-
nomgången bör följande punkter gås igenom: 

• Syftet med dykinspektionen 
• Geometriska förutsättningar och studium av ritningar 
• Planering av dykrutt 
• Arbetsmiljö och säkerhet 

För hög kvalitet på dykinspektionen och bra dokumentation för bästa förutsättning 
till uppföljning i framtiden måste dykteamet vara utrustat med filmkamera (på dy-
karens hjälm) och utrustning för inspelning av både ljud och bild. Ibland även 
handhållen sonarutrustning. Det måste också finnas utrustning för att kommuni-
cera med tal direkt med dykaren och en monitor för att övervaka det som ses vid 
undervattensinspektionen. Syftet med det senare är att en sakkunnig person ska 
kunna övervaka inspektionen och guida dykaren till ställen av intresse för ev. 
kompletterande undersökning med t.ex. bomknackning eller sprickviddsmätning. 
Dykaren bör också kontinuerligt ange ungefärlig position och djup för orientering 
även på filmen vid granskning i efterhand. 

2.5.2 ROV-inspektioner 

Undervattensinspektioner med ROV utförs vanligtvis med små eller medelstora 
ROVer som styrs från land av en operatör och som kan se bl.a. aktuellt djup och 
det som filmas med kamera som monterats på ROVn. En studie över olika tekniker 
för ROVer och vilka möjligheter till detektion av sprickor etc. som finns har stude-
rats i ett examensarbete [86] vilket rekommenderas för fördjupning på området. 

Beroende på ROVns storlek så kan olika mycket utrustning monteras på den. En 
vanlig begränsning hos ROVer är tillgänglig längd på kabeln för kraft- och ljud & 
bildöverföring samt styrning av ROVn. Vissa ROVer har kanske några hundra me-
ter kabel medan stora ROVer kan ha flera kilometer kabel vilket möjliggör inspekt-
ion av långa tunnlar t.ex. I figur Figur 2-31 – Exempel på olika stora ROV [86]. ne-
dan visas tre exempel tagna ur [86]. 
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Figur 2-31 – Exempel på olika stora ROV [86]. 

 

Beroende på bärförmågan på ROV kan olika utrustning monteras. Vanligen finns 
belysning och kamera för videoupptagning. Ytterligare utrustning som kan monte-
ras är sonarutrustning för detektion av avvikelser t.ex. på uppströmssidan av en 
damm, eller griparm för enklare arbeten eller undersökningar. Ny teknik för scan-
ning av t.ex. ytor med grön laser finns också på marknaden idag. Den okulära sy-
nen är dock fortfarande bäst för tunnare sprickor (<1 mm). Grövre sprickor kan 
möjligen detekteras med andra tekniker. 
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3 Analyser 

3.1 INLEDNING 

I detta kapitel beskrivs olika analyser och analysmetoder som är inriktade på att 
bestämma uppkomst till sprickbildning eller inverkan från sprickor på dammens 
säkerhet eller dess långsiktiga funktion.  

3.2 ANALYSMETODER 

Oavsett vilken typ av analys som genomförs, så behövs en modell, dvs en bild som 
beskriver hur man tolkar verkningssättet hos konstruktionen och som därmed lig-
ger till grund för de förenklingar och antaganden som görs. Med modell menas 
härmed allt ifrån en konceptuell modell, en ”tankemodell”, en ekvation, till t.ex. en 
finit elementmodell. Det finns många olika typer av analysmetoder som kan tilläm-
pas beroende på tillämpning. I detta avsnitt har de olika typerna av analysmetoder 
försökts att kategoriserats och beskrivits baserat på dess tillämpning för utvärde-
ring av sprick- eller skadeorsak samt inverkan från sprickbildning hos betongkon-
struktioner.  

3.2.1 Konceptuell modell 

I den konceptuella modellen krävs förståelse för konstruktionens verkningssätt, 
dvs en förståelse för hur konstruktionen bär lasterna, eftersom detta inverkar på 
hur stor del av dammen som behöver beaktas, hur randvillkor och laster appliceras 
etc.  

Dilatationsfogar utgör normalt lämpliga zoner där det går att dela upp konstrukt-
ionen i delstrukturer. Detta beskrivs ytterligare i Kapitel 3 i [40] där även hur 
mycket av omgivande berget som behöver beaktas beroende på vilken typ av ana-
lys som genomförs.  

I den konceptuella modellen ingår även att analysera möjliga och troliga orsaker 
till eventuella observerade skador, dvs vilka laster eller mekanismer som kan ligga 
bakom de skador som observerats. Detta blir input till efterföljande beräkningar 
där strukturen analyseras baserat på antaganden som görs med den konceptuella 
modellen.  

Den konceptuella modellen ligger till grund för vilken analysmetod som senare 
tillämpas. Detta innebär att stora risker för felkällor finns redan vid tolkningen av 
en verklig konstruktion till en konceptuell modell. Med andra ord, även om ana-
lysmetoderna (t.ex. beräkningarna) är internt valida (korrekta) så påverkar dessa 
tolkningar/antaganden till stor del vilket kan leda till fel slutsatser. Det är därför 
viktigt att granskaren är tidigt aktiv i projektet och kan vara delaktig i diskussion 
kring grundantaganden i konceptuella modellen, se [41].  

3.2.2 Analytiska beräkningar 

Analytiska beräkningsmodeller för utvärdering av spruckna konstruktioner kan 
tillämpas på renodlade fall, där t.ex. konstruktionen betraktas som ett fristående 
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element med väldefinierade rand- och begynnelsevillkor, som utsätts för mekanisk 
(t.ex. böjd balk) eller miljöbelastning (t.ex. endimensionell transport genom materi-
alet).  

I enklare fall är dessa metoder ofta att föredra då de är kostnadseffektiva, och pas-
sar därför väl för parameterstudier. Dessa modeller bör vara konservativa antingen 
baserade på medvetna val av utföraren alternativt på grund av inbyggd konservat-
ism i beräkningsmetoden.  

Exempel – (förkortningar förklaras i texten nedan);  

• Stabilitetsberäkningar (globalt/lokalt, probabilistiska analyser, etc.) 
• Bärförmåga (stadium I – III, MCFT, Strimlemetoden (plattor), etc.) 
• Beteendemodeller för prediktion av uppmätt data (MLR etc) 
• Nedbrytningsmodeller (1D-modell för t.ex. urlakning) 
• Dynamiska massa-fjäder system (1D modell) 

De flesta analyser genomförs baserat på en deterministisk modell, dvs där laster 
och materialegenskaper är valda för att motsvara t.ex. verklig respons eller gräns-
tillstånd kopplade till dimensionering, så som; bruksgränstillstånd, brottgränstill-
stånd, stabilitetsanalyser.  

Vid stabilitetsanalyser är traditionella stabilitetsberäkningar tämligen vedertagna. 
Dessa tillämpas genom analys av dammen som en stelkropp där dammkroppen 
ska vara säker mot glidning och stjälpning. I t.ex. RIDAS tillämpningsvägledning 
(RIDAS TV) avsnitt 7.3 [42] finns vägledning till acceptansvillkor, t.ex. 1,5 för kvo-
ten mellan mothållande och pådrivande moment för vanliga lastfall gällande 
stjälpningsstabiliteten. Dock bör man uppmärksamma att i de fall då sprickor finns 
i dammkroppen kan dessa leda till inre brottmoder som till stor del styrs av be-
tongens och armeringens materialhållfastheter. I dessa fall bör därmed dimension-
eringsmetoder enligt tvärsnittsanalyser beaktas enligt RIDAS, där analyserna istäl-
let genomförs enligt partialkoefficientmetoden. Detta diskuterats ytterligare i Kapi-
tel 3.9. 

I analysmetoder för bärförmåga så förutsätts betongen vara sprucken och overk-
sam i dragna delar av tvärsnitten för stadium II (brukgränstillstånd) och III (brott-
gränstillstånd). Samma antaganden gäller även för strimlemetoden. I dessa meto-
der är det endast armeringen som bär last i dragna delarna av tvärsnitten. En vik-
tig skillnad mot avancerade icke-linjära beräkningar baserade på finita elementme-
toden blir således att dessa avancerade metoder även beaktar bärförmågan hos 
osprucken betong mellan sprickorna.  

Analytiska beräkningar kombineras ofta med mer avancerade beräkningar, t.ex. 
för mer komplexa fall där beräkningar genomförs med finita elementmetoden och 
tvärsnittskrafter extraheras. Dessa krafter används därefter i analytiska beräk-
ningar för att bestämma t.ex. armeringsmängd etc. Dessutom, kan och bör, analy-
tiska beräkningar användas för kontrollberäkningar i fall då mer avancerade be-
räkningar genomförs, i syfte att genomföra en rimlighetskontroll av resultatet. För 
detta ändamål finns flera olika metoder utvecklade för beräkning av bärförmåga så 
som Modified Compression Field Theory (MCFT) från [43], [44]. 
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Vid probabilistiska analyser, t.ex. Monte Carlo simulering, där tusentals analyser 
krävs p.g.a. varierande indata är det ofta ohanterbart att kombinera den proba-
bilistiska analysen med mer avancerade numeriska metoder. Detta eftersom beräk-
ningstiden för alla dessa analyser blir flera väldigt lång. I dessa fall tillämpas oftast 
enklare analytiska beräkningar, se t.ex. [45]. 

Vid prediktion av mätdata, går det att tillämpa Multipel Linjär Regressionsanalys 
(MLR) för att definiera ett samband mellan två eller fler variabler (t.ex. vattennivå, 
temperatur, tid, etc.) som används för att anpassa linjära ekvationer som kan upp-
skatta förväntat beteende utifrån dessa variabler, se t.ex. [46]. Detta är särskilt an-
vändbart för att kunna definiera t.ex. varningsnivåer på uppmätt mätdata om den 
befinner sig utanför förväntat värde. Dock bör det kommas ihåg att dessa predikt-
ioner inte kan användas för bedömning av dammsäkerhet dvs. avgöra hur/om 
eventuell risk för brott etc. föreligger eller om signifikant förändring uppstår p.g.a. 
icke-linjärt beteende etc.  

Vid beaktande av nedbrytningsfenomen och deras långsiktiga inverkan på kon-
struktioner används stationära och transienta masstransportmodeller för att besk-
riva värme, fukt eller kemisk transport. I detta sammanhang är det viktigt att be-
akta att det är stor skillnad på transport i ett kontinuum (t.ex. osprucken betong) 
jämfört med ett fall om sprickor finns. Ofta beaktas dessa transportprocesser i 1D 
för enkla typfall som kan lösas analytiskt. Däremot, om icke-linjära egenskaper be-
aktas behöver dock en numerisk beräkningsmetod tillämpas, t.ex. finita element-
metoden (se avsnitt 3.2.4) eller finita differensmetoden (se avsnitt 3.2.5) 

Dynamiska massa-fjäder-system används främst där strukturens respons vid has-
tig dynamisk belastning ska bestämmas. Fjäderns egenskaper och medsvängande 
massa anpassas för att motsvara egenskaperna hos strukturen som viktar styv-
heten för spruckna respektive ospruckna delar, se t.ex. [47]. 

3.2.3 Finita elementberäkningar 

I många fall är verkliga konstruktioner så pass komplicerade att det kan vara svårt 
att tillämpa de enklare analytiska beräkningsmetoderna utan att göra väldigt grova 
antaganden. I fall med t.ex. en komplicerad geometri eller komplicerade belast-
ningsförhållanden så är finita elementberäkningar lämpliga att använda. Detta ef-
tersom en godtycklig geometri eller godtyckliga belastningsförhållanden går att 
beakta genom att strukturen delas upp i ett stort antal element som tillsammans ut-
gör en approximation till strukturen.  

Huvuddelen av alla numeriska simuleringar som genomförs är baserade på finita 
elementmetoden med antagandet om linjär respons hos struktur och material. Lin-
jär respons är en grundförutsättning för att t.ex. superponering av laster vid t.ex. 
lastkombinering etc. ska kunna genomföras. Finita elementmetoden är en generell 
metod som kan tillämpas för att skapa godtyckliga geometrier, lastfall etc, som dis-
kretieras i ett antal element  
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Exempel;  

• Stabilitetsberäkningar (globalt/lokalt) (se t.ex. avsnitt 5.4, 5.5 och 5.8) 
• Deformationer och bärförmåga, så som t.ex. ramanalys  
• Förstärkningsåtgärder (spännkablar, pågjutning, etc.) (se t.ex. avsnitt 3.4.6) 
• Enklare simuleringar av byggsekvens (gjutetapper eller rivning/ombyggnad) 

(se t.ex. Figur 3-1) 
• Utvärdering, ofta kopplat till dammätningar 

Ett exempel på detta illustreras i Figur 3-1, som presenterar resultatet av spän-
ningar från simulering av etapputbyggnad av en valvdamm. I Figur 3-1 a) illustre-
ras förenklad modell som inkluderar att dammen beskrivs med ortotropa styvhets-
egenskaper för att beakta inverkan av fogar och i b) är motsvarande mer detalje-
rade analys av varje enskild dammpelare där interaktionen mellan dessa beskrivs 
med icke-linjära kontaktvillkor. I detta fall visar beräkningen att det förenklade sät-
tet stämmer relativt väl överens med en mer avancerad metod.  

  

a) b) 

Figur 3-1 Illustration av spänningar vid simulering av etappvis utbyggnad av en valvdamm, a) förenklad metod 
med ortotropa styvhetsegenskaper, b) avancerad metod med kontaktvillkor mellan varje dammpelare [48].  

3.2.4 Icke-linjära finita elementberäkningar 

Med icke-linjära analyser så avses ett komplext strukturellt beteende där synergi 
kan finnas mellan olika effekter så att superponering ej längre är möjligt. Det kan 
finnas flera olika orsaker till att en struktur får ett icke-linjärt beteende; 

• Icke-linjära kontaktvillkor/randvillkor – konstruktionens rand- eller kontakt-
villkor reagerar olika beroende på belastning eller belastningsnivå (t.ex. frikt-
ion, icke-linjära fjädrar etc.) 

• Icke-linjärt materialbeteende – materialets egenskaper förändras med hänsyn 
till tid, belastning etc. (t.ex. sprickbildning, plasticering, krypning etc.) 

• Geometrisk icke-linjäritet – strukturen utsätts för stora deformationer (eller har 
initiala imperfektioner) vilket kan leda till förändrad styvhet hos strukturen el-
ler instabilitet (stora sättningar, 2:a ordningens effekt, knäckning etc.)  

Detta innebär att i dessa fall är lasthistoriken viktig, eftersom om t.ex. två laster 
agerar på en konstruktion så kommer strukturen att reagera olika beroende på i 
vilken ordning dessa appliceras. Som exempel kan nämnas en gravitationsdamm 
med icke-linjärt kontaktvillkor (friktion) som utsätts för egentyngd och vatten-
tryck. I detta fall måste egentyngden appliceras först eftersom annars finns ingen 
normalkraft över friktionsplanet som kan motstå horisontalbelastningen från vat-
tentrycket.   
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Den vanligaste formen av icke-linjärt materialbeteende som beaktas är rimligtvis 
plasticering av stålkonstruktioner alternativt sprickbildning i betongkonstrukt-
ioner. I dessa fall reduceras strukturens styvhet vid ökad belastning vilket leder till 
omfördelning av påkänningar i konstruktioner.  

Geometrisk icke-linjäritet kan oftast försummas vid vattenkraftkonstruktioner, ef-
tersom det i huvudsak uppstår vid slanka konstruktioner. Dock kan det finnas till-
lämpningar där detta är viktigt. Det kan t.ex. vara analys av drivgodslinor, slanka 
pelare/balkar utsatta för tryck t.ex. mellan monoliter i en lamelldamm eller vid ett 
utskov.   

Nedan ges exempel på tillämpningar där icke-linjära analyser ofta tillämpas.  

Exempel;  

• Stabilitetsberäkningar (globalt/lokalt) inkl. risk för materialbrott och inverkan 
av kombinerade brottmoder 

• Deformationer och bärförmåga  
• Förstärkningsåtgärder (spännkablar, pågjutning, etc.) inkl inverkan av initiala 

defekter 
• Byggsekvens (gjutetapper eller rivning/ombyggnad) samt ung betong 
• Utvärdering av skadade konstruktioner, ofta kopplat till dammätningar 

Två exempel på simulering av sprickor, illustreras i Figur 3-2 och Figur 3-3. I Figur 
3-2 har sprickbildning och sprickpropagering orsakade av säsongsvariationer i 
temperatur simulerats med en utsmetad sprickmodell. I Figur 3-3 illustreras hur 
diskreta sprickor (fysiska sprickplan) öppnar sig på grund av ASR expansion i 
kombination med uttorkningskrympning och belastning.  

Beroende på vilket syfte som de icke-linjära analyserna har gällande sprickbildning 
så kan den ena eller andra tekniken vara mer lämplig. Om syftet är att hitta orsa-
ken till en observerad sprickbildning eller prediktera sprickbildningen i en kon-
struktion behövs en metodik som kan beskriva sprickinitiering och sprickpropage-
ring, så som illustreras i Figur 3-2. Om syftet istället är att bedöma inverkan från 
redan kända/observerade sprickor, behöver man inte nödvändigtvis simulera 
denna sprickinitiering och propagering. I dessa fall kan det vara mer lämpligt att 
inkludera karterade sprickor som diskreta sprickplan direkt i modellen, där dessa 
sprickor kan öppna sig och skapa en fysisk sprickbredd direkt i modellen. Detta 
beskrivs även ytterligare i Kapitel 3.5.4.   
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Figur 3-2 Exempel på simulering av sprickbildning i en valvdamm [49].  

 

 

Figur 3-3 Exempel på diskreta sprickor i utskovspelare.  

3.2.5 Andra typer av numeriska beräkningsmetoder 

Utöver de analysmetoder som beskrivits ovan, finns dessutom ett flertal olika be-
räkningsmetoder. Dessa tillämpas dock i betydligt mindre omfattning inom kon-
struktionsområdet. Ett exempel på detta är finita differensmetoden. Finita diffe-
rensmetoden baseras på Taylorutveckling för att lösa differentialekvationer. Gene-
rellt så är denna metod kraftfull för att lösa transportekvationer vid masstransport-
beräkningar och tillämpas ofta för bergmekaniska beräkningar där inverkan av 
sprickor i berg etc. beaktas. Svagheten i denna metod är dock att den inte kan ut-
vecklas på lika enkelt sätt att lösa komplicerade geometrier och randvillkor på 
samma sätt som finita elementmetoden. Detta är därmed orsaken till att finita dif-
ferensmetoden inte tillämpas lika frekvent som finita elementmetoden i kommersi-
ella numeriska programvaror idag.  

Ett exempel på ett alternativ till finita elementmetoden som numerisk analys är 
därmed; 

• Finit differens (mekaniska analyser - främst berg samt för flödes- och trans-
portberäkningar) 

Ett exempel på finita differensberäkning är illustrerat i Figur 3-4. I detta fall är det 
en modell av en svensk valvdamm som syftade att analysera stabiliteten hos valv-
dammen. I detta fall är beräkningen genomförd i en programvara som baseras på 
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finita differens, men denna typ av beräkning motsvarar vad som beskrevs vid fi-
nita elementberäkningar i avsnitt 3.2.3.  

 

 
Figur 3-4 Exempel på finita differensanalys av valvdamm [50]. 

3.3 VAL AV ANALYSMETOD 

Som beskrivet i avsnitt 3.2, så kan de olika typerna av analysmetoder tillämpas be-
roende på målsättningen med beräkningen. Det är ofta kravet på detaljnivå som 
avgör huruvida de mer avancerade metoderna krävs. I Tabell 3-1 finns flera olika 
tillämpningar av analysmetoder sammanställda (grupperade efter varierande krav 
på detaljnivå) samt så indikeras vilka metoder som kan användas för att analysen.  
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Tabell 3-1 Sammanställning av olika analysmetoder för att kartlägga vilka metoder som är lämpliga beroende 
på ändamål med beräkningen. Grått = lämpligt 

  

Det är viktigt att påpeka att en ökad komplexitet med en mer avancerad modell 
inte nödvändigtvis leder till bättre resultat. Som exempel kan nämnas att för enkla 
fall av stabilitetsberäkningar, så fås exakt samma resultat om en klassisk stabilitets-
beräkning baserad på stela kroppar jämfört mot en finit elementberäkning.  

Ett annat exempel är t.ex. metoder för att prediktera förväntad respons utifrån 
dammätningar. Klassiska dammbeteendemodeller baserade på regressionsanalys 
(t.ex. HTT eller HST1) fungerar normalt sett väldigt bra för att prediktera förvän-
tade värden, se Kapitel 3.7.5. Detta kräver dock att det finns en viss längd på en 
mätserie som dambeteendemodellen kan kalibreras mot. Dessutom, så kan denna 
modell endast användas för att prediktera förväntade värden baserat på den typ av 

                                                             
1 HST (Hydrostatic, Seasonal, Time) är en grundläggande dammbeteendemodell som baseras på 
regression där vattentryck, säsong och irreversibla tidsberoende förändringar förutsätts vara de tre sty-
rande variablerna utifrån vilka dammens respons kan bestämmas.  
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händelser och dess omfattningar som den har kalibrerats mot. Det betyder att 
denna data inte går att extrapolera. T.ex. så innebär detta att det kan gå att sätta 
varningsnivåer på mätsystem (dvs när den befinner sig utanför förväntat värde) 
men det går inte att definiera larmvärden (dvs när det finns risk för dammbrott 
etc), [45]. Finita elementberäkningar kan användas för både prediktion av förvän-
tade värden, varningar och larmvärden. Däremot så är det komplicerat att få en fi-
nit elementmodell som har lika god prediktion (dvs mindre spridning) som en 
dambeteende modell baserat på regressionsanalys, se 3.7.5. Även vid kalibrering 
av en finit elementmodell mot mätdata så kan det vara svårt att få perfekt anpass-
ning främst för att det finns många olika parametrar att justera.  

Vid konventionell dimensionering, där t.ex. armeringsinnehåll ska bestämmas är 
enklare analytiska beräkningar att föredra jämfört mot icke-linjära finita element-
beräkningar eftersom de senare tar väldigt mycket längre tid att genomföra. Däre-
mot, om syftet är att bestämma bärförmågan på en (befintlig) konstruktion kan 
icke-linjära finita elementberäkningar vara mer lämpliga än enklare analytiska sär-
skilt i de fall då säkerheten inte bedöms som tillräcklig på grund av konservatism i 
enklare analysmetoder.  

En fördel med att utgå från en eventuellt mer komplicerad modell än vad behovet 
kräver skulle kunna vara att den även skulle kunna tillämpas för eventuella fort-
satt arbete, så som t.ex. utvärdering av förstärkningsalternativ, mätsystem etc.  

3.4 SIMULERING AV OLIKA FENOMEN 

För att kunna göra en bedömning av en konstruktions nuvarande tillstånd, dess sä-
kerhet mot brott, förstärkningsåtgärder, etc. så krävs att initialtillstånd, försvag-
ningar (t.ex. sprickor), etc. beaktas. I efterföljande avsnitt ges en kort beskrivning 
av typiska fenomen som är viktiga att beakta för vattenkraftkonstruktioner med 
hänvisningar till hur detta genomförs i en numerisk beräkning. 

3.4.1 Ung betong 

Syftet med att analysera ung betong avser oftast att dimensionera t.ex. kylning av 
betongen under hydratationen. Ung betong dimensioneras för att förhindra eller 
begränsa uppsprickningen så att en sprickfördelning med liten sprickbredd ska er-
hållas så att inga sprickor ska uppstå som kan påverka konstruktionen vid fram-
tida belastningar eller dess beständighet. I ung betong byggs det in initialspän-
ningar i konstruktionen, dessa är dock oftast relativt låga och brukar sällan beaktas 
vid analyser av t.ex. en konstruktions bärförmåga etc.  

För att analysera ung betong så behöver flera olika aspekter beaktas. Dels behöver 
den värmeutvecklingen som sker under hydratationen samt vid eventuell kylning 
simuleras. Dessutom behöver styvhets- och hållfasthetstillväxten beaktas för att 
kunna koppla uppvärmnings- och nedkylningseffekterna till uppkomna påkän-
ningar och strukturens kapacitet. Båda dessa aspekter är nödvändiga för att t.ex. 
kunna dimensionera kylning av betongen.  
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Vid större konstruktioner, där gjutningen sker i gjutetapper behöver även simule-
ring av gjutetapper beaktas. Detta beaktas normalt genom att nya element introdu-
ceras i modellen så modellen successivt blir större.  

Normalt, då analyser genomförs i syfte att bestämma bärförmåga beaktas inte in-
verkan från gjutning. Istället simuleras t.ex. endast att initialspänningarna (ofta 
utan tillhörande deformation) från egentyngden beaktas. I t.ex. valvdammar där 
konstruktionen gjuts som pelare simuleras dessa oftast först som fristående pelare 
som kopplas samman med kontaktvillkor.  

I [40] beskrivs de fenomen som behöver beaktas och hur detta inkluderas i nume-
riska modeller. 

3.4.2 Långtidseffekter 

Långtidseffekter så som krypning och relaxation kan ha en signifikant inverkan på 
vattenkraftkonstruktioner. Generellt gäller att ju tidigare (desto yngre konstrukt-
ion) som utsätts för en konstant belastning samt desto högre (i förhållande till 
materialets kapacitet) denna belastning är, ju större inverkan fås.  

Därför är dessa effekter särdeles viktiga att beakta vid ung betong, då krypning 
och spänningsrelaxation har en stor gynnsam effekt som leder till ökade deformat-
ioner och reducerade påkänningar.  

För övriga långvariga, permanenta, laster så som vattentryck så har dessa effekter 
en relativt begränsad inverkan. Dels är tryckpåkänningen i vattenkraftens betong-
konstruktioner oftast relativt låg (typiskt <1/3 av hållfastheten) så endast linjär 
krypning förekommer.  

Det finns många kortvariga laster som belastar konstruktioner, så som t.ex. årstids-
variationer i temperatur, islaster, etc. För dessa laster bör inte reduktion med hän-
syn till krypning göras. Detta eftersom dessa lasters varaktighet är relativt kort och 
krypningen har därmed marginell inverkan.  

I anläggningsbranschen har en praxis2 utvecklats, där krympning beaktas som en 
konstant temperaturlast genom hela tvärsnittet som i sin tur reduceras med hän-
syn till krypning. Att reducera krympningen med hänsyn till ett kryptal som be-
stäms från dagen krympningen startar är olämpligt och ett antagande på osäkra si-
dan. Denna metod är därmed en ad-hoc-anpassning som inte bör tillämpas, sär-
skilt inte vid grova konstruktioner.  

I stället, vid vattenkraftens grova konstruktioner så bör fokus ligga på att bättre 
uppskatta uttorkningskrympningen (ofta finns dessutom en sida i kontakt med 
vatten) där man beaktar differentiell krympning över tvärsnitten. Vid vattenkraf-
tens grova tvärsnitt har ofta betongen mycket hög fukthalt i de centrala delarna ef-
ter väldigt många år. 

                                                             
2 Detta kommer ursprungligen från flera fall med plattrambroar där den totala krympningen ger upp-
hov till väldigt stor påkänning i brons tvärled 
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3.4.3 Uppsprickning, krossning 

Sprickbildning är den främsta orsaken till icke-linjärt beteende hos betongkon-
struktioner. Betongkonstruktioner förväntas normalt att spricka och det är först ef-
ter sprickbildning som armeringen blir aktiverad i betongen. Utnyttjandet av arme-
ringen i osprucken betong är normalt endast enstaka procent (typiskt <5 %) på 
grund av det stora styvhetsförhållandet mellan stålarea och osprucken betongarea. 
När betongen är sprucken så bär armeringen dragkrafterna i tvärsnittet, armering-
ens styvhetsbidrag blir dock lägre än hela den ospruckna betongen vilket leder till 
reducerad styvhet hos konstruktionen.  

Vid analys av vattenkraftens betongkonstruktioner så behövs ofta dels befintliga 
sprickor beaktas eftersom dessa är svaghetsplan och kan leda till potentiella inre 
brottmoder, men även så kan dessa sprickor propagera (förlängas) eller nya 
sprickor uppstå på grund av omfördelning av spänningar. 

I [40] beskrivs icke-linjärt materialbeteende hos betong samt och hur detta inklude-
ras i numeriska modeller. En kortare beskrivning av detta återfinns även i Avsnitt 
3.5.1.  

3.4.4 Nedbrytning  

Att beskriva nedbrytningsprocesser på ett korrekt sätt i numeriska analyser är 
komplicerat. Dessutom, flera nedbrytningsprocesser uppvisar tydliga synergieffek-
ter där en nedbrytningsprocess kan leda till initiering eller acceleration av andra 
nedbrytningsfenomen.  

I de flesta fall analyseras dessa tillämpningar i 1D med analytiska beräkningar då 
det är möjligt att få en uppskattning av t.ex. kloridinträngning, fuktberäkning, 
urlakningsfront etc. i syfte att kunna göra en bedömning av konstruktionens livs-
längd. I de fall icke-linjära transportprocesser beaktas tillämpas numeriska verktyg 
så som finita differensmetoden eller finita elementmetoden.  

Genomförande av mer avancerade analyser där transportprocesser kopplas med 
mekaniska analyser är främst i forskningssyfte och det krävs generellt mer forsk-
ningsarbete inom detta område innan dessa typer av analyser kan tillämpas vid 
konventionella tillståndsbedömningar. Dessutom, denna typ av skador är oftast 
väldigt lokala och sker t.ex. närmast ytskiktet på betongen och har därför ofta be-
gränsad inverkan på det globala beteendet. Det är mycket svårt att kunna inklu-
dera dessa lokala effekter i globala modeller av vattenkraftkonstruktioner på 
grund av att modellens storlek blir ohanterlig. Elementstorleken behöver ofta vara 
på centimeternivå (eller mindre) vilket inte är förenligt med verkliga konstrukt-
ioner med dagens datorkraft. För att simulera nedbrytningsfenomen i en finit ele-
mentberäkning krävs multifysik så vatten eller kemisk transport beaktas och kom-
bineras med en mekanisk modell. Vid t.ex. simulering av frostnedbrytning så mot-
svarar detta dels transport av vatten och därefter frysning av vattnet i porsystemet. 
Först därefter kan effekterna från nedbrytningen beaktas. Detta kan antingen ge-
nomföras i en linjärelastisk modell men då fås endast indikationer på vilka områ-
det som riskerar att utsättas för frostsprängning. Annars är alternativet att koppla 
simuleringen av transport och frysning av vatten med en icke-linjär materialmodell 
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som beskriver uppsprickning och krossning (på samma sätt som beskrevs i föregå-
ende avsnitt, se Avsnitt 3.4.3). På liknande sätt simuleras t.ex. ASR, då fukttrans-
porten krävs och kopplas samman med en del som beskriver expansionen av ce-
mentgelen. Slutligen på samma sätt så krävs en icke-linjär materialmodell för att 
simulera uppsprickning och krossning.  

Det är framförallt transportberäkningarna som kräver väldigt fin elementstorlek, 
på grund av att gradienterna i t.ex. fukt eller koncentration av ett löst material, kan 
vara väldigt hög närmast betongens ytskikt.  

I finita elementberäkningar, genomförs oftast i stället förenklade metodiker gene-
rellt där syftet är att fånga grundläggande fenomen så som t.ex. expansion. Detta 
innebär att själva transportberäkningarna förenklas och istället tillämpas en 
mycket enklare variant där dessa översätts till ekvivalenta temperaturer och ex-
pansion eller kontraktion hanteras genom värmeutvidgningskoefficienten.  

ASR 

Ett exempel på detta är ASR där själva expansionen oftast simuleras i linjära finita 
elementberäkningar, enbart i syfte att beskriva deformationerna som uppstår. I 
dessa fall beaktas expansionen från ASR t.ex. genom en temperaturexpansion. Här 
studeras inte påkänningarna i materialet eftersom dessa blir fullständigt orealist-
iska på grund av att förändringen av materialegenskaper ej kan beaktas. Istället 
studeras t.ex. relativa mått på påkänning eller deformationerna som inverkan av 
införande av slitsar, sågade expansionsfogar, som syftar till att tillåta expansionen 
med lågt tvång. 

Frost 

Vid simulering av nedbrytning orsakad av frost, kan t.ex. även detta simuleras på 
ett enklare sätt där expansionskoefficienten justeras så att den beaktar expansionen 
som sker vid frysning. En metod för detta presenteras t.ex. i [51] som avser helt 
vattenmättat material, där expansionen kan beskrivas med hjälp av ekvivalenta 
temperaturer. Den utvidgningskoefficient som inkluderar effekten från frysning 
kan enligt [51] beskrivas som 

𝛼𝛼𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 =
𝑏𝑏 ∙ 𝑋𝑋
𝐾𝐾0 ∙ ∆𝑇𝑇

 

där,  

𝑏𝑏 är biots koefficient, som beskriver förhållandet mellan dränerade och solida 
materialet 𝑏𝑏 = 1 − 𝐾𝐾0

𝐾𝐾𝑚𝑚
 

𝑋𝑋 är en term som beaktar ev. förekomst av is i porerna som beaktar bl.a. porfördel-
ningen i betongen.  

∆𝑇𝑇 är temperaturdifferensen jämfört mot referenstemperaturen (dvs vid nolltöj-
ning)  

𝐾𝐾0 är dränerad kompressionmodul 𝐾𝐾0 = 𝐸𝐸
3(1−2𝜈𝜈)
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För att illustrera hur ett kombinerat expansionstal kan definieras har metoden som 
beskrivs i [51] har tillämpats baserad på den porfördelningen och de indata som 
angivs i [51]. Den använda porfördelningen illustreras i Figur 3-5.  

 

Figur 3-5 Exemplifierad porfördelning som används för beräkning av expansionstalet.  

 

Resulterande expansionstal som beaktar både temperaturförändring och frysning 
illustreras i Figur 3-6. Expansionskoefficienten för temperaturvariationer för betong 
har antagits vara 10-5 och som det framgår av figuren så blir det resulterande ex-
pansionstalet negativt vid ca – 7 °C i detta fall. Det betyder att för temperaturer 
kallare än detta så kommer betongen att expandera mer p.g.a. frysningen av vatten 
än vad kontraktionen från temperatursänkningen.  

 
Figur 3-6 Illustration av kombinerad expansionskoefficient som både beskriver temperaturexpansion samt in-
verkan från frysning av vatten i betongen.   
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Motsvarande töjning i betongen illustreras i Figur 3-7, där det tydligt framgår att 
temperatursänkningar under frystemperaturen leder till negativa (tryck) töjningar 
för låga frysgrader men vid ännu lägre temperatur så induceras positiva (drag) töj-
ningar i betongen som kan leda till sprickbildning.  Om spricktöjningen antas vara 
1 μS så förväntas uppsprickning vid full vattenmättad ske vid – 14 °C.  

   

 
Figur 3-7 Illustration av inducerade töjningar vid frystemperaturer.  

Korrosion 

Korrosion av armering och bergbultar beaktas vanligtvis genom att stålets tvär-
snittsarea reduceras till följd av en antagen korrosionshastighet. Detta beskrivs 
t.ex. i [52], där en metod presenteras som beräknar korrosionshastigheten baserat 
på kemiska föreningar i vattnet. Totalt har data från 30 000 vattenprover tagna från 
2003 mätstationer i svenska älvar sammanställts där resultatet visade att vid en 
log-normalfördelning på korrosionshastigheten så fås ett medelvärde på 20 μm/år 
med tillhörande standardavvikelse 5 μm/år.  

Baserat på en antagen korrosionshastighet går det därmed att beräkna bärför-
mågan eller säkerhet mot brott som funktion av nedbrytningen, se Figur 3-8. Resul-
tatet som illustreras i figuren representerar säkerheten mot brott för en lamell-
damm med hänsyn till nedbrytning av bergbultarna (svart streckad kurva) där det 
gråa området motsvarar gränserna för 10 och 90 % percentilerna. För detta fall får 
bergbultar beaktas enligt RIDAS [42] med en bärförmåga på maximalt 140 MPa 
(blå kurva) och för fallet utan hänsyn till bergbultar illustreras med en röd kurva.  
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Figur 3-8 Exempel på beräknad säkerhet mot brott m.h.t. korrosion av bergbultar [52].  

3.4.5 Säsongsvariation i temperatur 

Många svenska betongdammar utsätts för stora påfrestningar orsakade av sä-
songsvariationerna i temperatur. I många fall kan dammarna utsättas för en tem-
peraturskillnad på ca 70 °C mellan sommar och vinter. Särskilt under vinterförhål-
landen uppstår stora dragspänningar i betongen på grund av termiska töjningarna 
som många fall resulterar i sprickbildning.   

Detta problem analyserades för Storfinnforsens lamelldammen där en efterinstalle-
rad isolervägg dessutom resulterade till ytterligare påkänningar i stödskivan, se 
[53]. Därefter har det i flera efterföljande studier påvisats att liknande problem 
med sprickbildning relaterade till säsongsvariationen i temperatur även uppstått 
på många andra lamelldammar och även på valvdammar, se t.ex. [54]. Det framgår 
även från de fallstudier som presenteras i Kapitel 5 att just säsongsvariationer i 
temperatur är en vanlig orsak till sprickbildning.  

Det finns dock två särskilda aspekter som ej beskrivs i RIDAS men som behövs 
uppskattas för att kunna genomföra en analys av inverkan från temperaturvariat-
ioner. Den första parametern är vilken referenstemperatur som förväntas gälla för 
betongen, dvs temperatur där betongen anses vara spänningslös. Denna tempera-
tur motsvarar den temperatur som rådde då konstruktionen göts samman så att ett 
tvång uppstod. Om information om detta saknas kan den anses vara + 10 °C [40].  

Den andra aspekten är vilka omgivande temperaturer som ska antas. I Eurokod 1-5 
[55] definieras temperaturer för maximala/minimala temperaturer som är baserade 
på en återkomsttid motsvarande 50 år. Dessa motsvarar maximala respektive mini-
mala temperaturerna som förväntas kunna uppstå under en 50 års period med en 
varaktighet på en timme. Det är dock viktigt att komma ihåg att vattenkraftkon-
struktioner normalt sett har betydligt grövre tvärsnittstjocklekar än konventionella 
konstruktioner (och därmed större värmetröghet), vilket betyder att kortvariga 
temperaturförlopp (snabbare än dygnsmedeltemperaturer) inte hinner propagera 
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in i konstruktionen i någon större omfattning. Detta illustreras i Figur 3-9 med ett 
exempel på temperaturfördelningen i en massiv betongkonstruktion varierar som 
funktion av hur länge temperaturdifferensen får verka. Från denna figur framgår 
det tydligt att temperaturen behöver ha en väsentlig varaktighet (dygn eller mer) 
innan temperaturen hinner propagera in i konstruktionen i någon större omfatt-
ning. Som jämförelse bör även nämnas om en stationär (steady-state) temperatura-
nalys genomförs så skulle temperaturen variera linjärt mellan ränderna. Utav 
denna orsak är det väsentligt att temperaturanalysen genomförs som tidsberoende 
(transient) så att temperaturens varaktighet beaktas vid massiva betongkonstrukt-
ioner.  

  
a) b) 

Figur 3-9 Exempel på temperaturfördelning i en massiv betongkonstruktion på grund av temperaturens varak-
tighet, från [48]. 

 

Oftast är det inte rimligt att kunna genomföra tidsberoende temperaturanalyser på 
timbasis, åtminstone inte om säsongseffekter ska beaktas. I dessa fall är det mer 
lämpligt att beräkna medeltemperatur på dygns eller veckobasis från uppmätta 
temperaturer3, så att simuleringen genomförs med ett tidssteg motsvarande ett 
dygn eller en vecka. Detta talar därmed för att använda mindre extrema tempera-
turer än de som återges i Eurokod. En annan del angående omgivningstemperatu-
rer är att uppskatta vattentemperaturen. De mätningar som har genomförts av vat-
tentemperaturen se t.ex. [56] visar att vattentemperaturen är relativt konstant över 
hela djupet oavsett årstid, där temperaturen är ca nollgradig hela vintern. Själv-
klart kan detta bero på hur anläggningen körs, vinterspill, etc.  

3.4.6 Förstärkningsåtgärder  

Vid analys av förstärkningsåtgärder är det viktigt att beakta rådande tillstånd i 
dammen först, dvs hur t.ex. befintliga sprickor påverkar eventuell pågjutning och 
förspänning.  

Precis som vid övriga typer av analyser så avgörs kravet på detaljrikedom vilken 
typ av modell som krävs. För studier av globala effekter kan FE analyser tillämpas 
med goda resultat, dock när det gäller detaljstudie av lokala effekter så som t.ex. 

                                                             
3 I de fall uppmätta temperaturer saknas kan SMHIs öppna klimatdata användas, se 
http://www.smhi.se/klimatdata  

http://www.smhi.se/klimatdata
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armeringsutformning etc. är det ofta mer lämpligt att tillämpas analytiska dimens-
ioneringsmetoder. Detta eftersom dimensioneringsmetoderna är snabba och enkla 
att använda, medan detaljerade numeriska modeller av infästningar, utformning 
av spännklack etc. ofta mer omfattande än vad som normalt krävs.  

Pågjutning 

Eventuell pågjutning kan inkluderas i en modell på liknande sätt som beskrevs i 
avsnittet om ung betong, dvs genom introducerande av nya element för att efter-
likna gjutetapper. Viktigt i detta fall är att effekt som t.ex. differentiell krympning 
beaktas mellan gammal och ny betong och risk för tvångssprickor orsakade av 
värme- och hållfasthetstillväxt från nygjuten betong. Hur detta kan beaktas i finita 
elementmodeller beskrivs i kapitel 7.2 i [40].  

Förspänning 

Förspänning med bergsförankrade spännkablar är en vanlig förstärkningsmetod 
för att förhindra risk för stabilitetsbrott. Förstärkning med efterspända spännkab-
lar tillämpas även i fall då större sprickor uppträder i en konstruktion och eventu-
ell sprickpropagering vill begränsas. Hur detta kan beaktas i finita elementmo-
deller beskrivs i kapitel 12.6 i [40].  

3.4.7 Stabilitetsbrott 

I många fall är det tillfyllest att tillämpa klassiska stabilitetsberäkningar för utvär-
dering eller dimensionering av dammar etc. Dessa tillämpas genom analys av 
dammen som en stelkropp där dammkroppen kontrolleras vara säker mot glid-
ning och stjälpning.  

För dammar som ligger närheten av acceptanskriterierna för stabilitetskontrollerna 
(oavsett om de uppfylls eller ej), så rekommenderas att mer detaljerade utred-
ningar genomförs. Orsaken till detta är att ofta kan vara kombinerade brottmoder 
som leder till ett teoretiskt brott vilket missas vid konventionella stabilitetsana-
lyser. Detta går att fånga med icke-linjär finit elementanalys, tillsammans med t.ex. 
risken för materialbrott. Exempel på detta presenterades i [58] där inverkan av 
brottmod analyserades som funktion av friktionskoefficienten, se Figur 3-10. I deras 
analyser genomfördes brottanalyser av en lamelldamm där friktionskoefficienten 
successivt ökades för varje fall. Som det framgår från figuren erhöll dem rena glid-
brott för fall där μ < 0.7 och rena stjälpningsbrott för fallen då μ > 1.3. För fallen 
däremellan erhölls en kombinerad brottmod som initieras som stjälpning vilket le-
der till reducerad kontaktyta så att dammen når glidbrott.  
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Figur 3-10  Illustration av erhållen brottmod (glidning, stjälpning eller kombinerad) för en lamelldamm som 
funktion av friktionskoefficienten [58].  

 

Dessutom, med t.ex. probabilistiska analyser går det att få en tydligare bild av 
vilka parametrar som främst ger en stor inverkan på bedömningen av dammens 
säkerhetsnivå. Säkerhetskonceptet med säkerhetsfaktor är dock inte analogt med 
bedömd säkerhet mot brott. Detta innebär att två dammar med samma säkerhets-
faktor kan ha skilda brottsannolikheter.  

I flera fall kan det rimligtvis även gå snabbare att genomföra en stabilitetsberäk-
ning med en FE-analys än med en traditionell analytisk stabilitetsanalys, särskilt 
vid mer komplicerade geometrier. Vid komplicerade geometrier kan strukturen 
behöva ritas upp i ett CAD program för att bestämma tyngdpunkter, hävarmar etc.  
Vid analys av dammar med omfattande bergbultar är det svårt att bedöma hur 
dessa bidrar till att motstå ett potentiellt dammbrott, dvs om de bär last via drag-
ning, skjuvning (dymlingsverkan) eller som en kombination. Även i dessa fall är 
det oftast fördelaktigt att analysera med hjälp av FE. En annan viktig orsak till att 
FE-analyser är fördelaktiga att tillämpa är för att få en mer noggrann fördelning av 
upptrycket under dammen, se Kapitel 5 i denna rapport eller Kapitel 7.1.3 i [39]. 
Exempel på tillämpningar där detta kan vara relevant att beakta är fall då inverkan 
av dräneringskärmens egenskaper ska analyseras eller om dammen har en kompli-
cerad geometri eller randvillkor.  

3.4.8 Potentiella brottmoder (PFMA) 

Analys av potentiella brottmoder (potential failure mode analysis, PFMA) är en 
viktig del av dammsäkerhetsarbetet. Detta behövs för att kunna bedöma vilka 
brottmoder som är teoretiskt möjliga, säkerheten mot brott för dessa moder samt 
för att kunna bedöma hur själva brottförloppet ser ut för dessa brottmoder.  

För att analysera potentiella brottmoder används ofta en konceptuell modell där 
olika scenarios analyseras. Detta steg bör alltid genomföras oavsett om mer avan-
cerade metoder används för vidare utredningar av de olika brottmoderna. Nackde-
larna med att använda en konceptuell modell är dels att det är svårt att skatta vilka 
av brottmoderna som bedöms ha lägst säkerhet och framförallt för att detta tillvä-
gagångssätt inte leder till någon information om hur brottförloppet sker.  

Därför är det oftast lämpligt att genomföra analytiska beräkningar eller FE ana-
lyser för att analysera potentiella brottmoder. Vid denna typ av analyser så bör be-
fintliga sprickor i betongdammen och sprickplan i berggrunden beaktas. I dessa 
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analyser bör dels verkliga, observerade, sprickplan analyseras men även med 
känslighetsanalyser så att t.ex. befintliga spricklutningar varieras samt att sprickor-
nas utsträckning förlängs så att de tar höjd för eventuell framtida sprickpropage-
ring. Fördelen med FE beräkningar jämfört mot analytiska beräkningar är att de 
även beaktar kombinerade moder. Detta kan t.ex. vara att deformationen startar 
enligt en brottmod men övergår i en annan brottmod. T.ex. vid inledande stjälp-
ning så öppnas brottplanet upp på uppströmssidan vilket leder till mindre kontak-
tyta och därmed betydligt lägre säkerhet mot glidning.  

Potentiella sprickplan i berggrunden kan ofta få en stor inverkan på dammsäker-
heten. Detta kan t.ex. vara sprickplan i närheten av anfangen på en valvdamm eller 
ytliga sprickplan under t.ex. en lamelldamm. Vid ytliga sprickplan under en la-
melldamm har dessa bergssprickor stor inverkan främst för att upptrycket därmed 
verkar på hela ytan istället för under endast frontplattan (vilket ofta är ett anta-
gande som tillämpas för fall då stödskivans tjocklek är <2 m). I Figur 3-11 illustreras 
typfall av två potentiella sprickplan i berggrunden som kan leda till stabilitetsbrott 
i berggrunden. Vid analys av dessa typer av sprickplan införs vanligtvis förenk-
lingar så att eventuellt mothåll längs med dammlinjen försummas eftersom sprick-
planets utbredning under intilliggande monoliter ofta är okänt.  

 

 

Figur 3-11  Illustration av potentiella sprickplan i berggrunden 
a) lutande sprickplan kombinerat med dragspricka vid uppströmstån 
b) horisontellt sprickplan under dammen med en passiv bergskil som mothåll 

3.5 MODELLERINGSASPEKTER 

Syftet med föreliggande avsnitt är att beskriva hur olika aspekter inverkar på mo-
dellernas resultat och dess tillförlitlighet.  

3.5.1 Materialmodeller  

För simulering av uppsprickning och krossning i betong och andra cementbase-
rade material finns det ett flertal olika konstitutiva materialmodeller. Gemensamt 
för dessa materialmodeller är dock att de baseras på brottmekanik, plasticitetsteori 
och/eller skademekanik för att beskriva reduktionen av materialets styvhet på grund av 
uppsprickning eller krossning.  

Det finns två övergripande metoder att beskriva uppsprickningen i ett material, 
som utjämnat/utsmetat över elementen (smeared) eller som diskreta sprickor t.ex. 
emellan elementen, se Figur 3-12. Den huvudsakliga skillnaden mellan dessa två 
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metoder är att i den utsmetade metoden (smeared cracking) är sprickorna förde-
lade över elementet, dvs. det uppstår inga fysiska sprickor i beräkningsmodellen. I 
den diskreta sprickmodellen uppstår sprickor t.ex. emellan elementen och skapar 
fysiska sprickor i beräkningsmodellen. Detta kan åstadkommas genom kopplingar 
mellan varje element som beskrivs med särskilda egenskaper (interface-element) 
vilka motsvarar sprickornas brottmekaniska beteende. Övriga element i modellen 
kan då t.ex. beskrivas med endast med elastiska egenskaper.  

 

 
Figur 3-12 illustration av diskret (vänster) respektive utsmetad (höger) sprickmodell.  

 

Ett exempel på en enkel brottmekanisk definition av betongmaterial presenteras 
nedan, där förhållandet mellan spänning och töjning i materialet definieras enligt  

ns
s

ns εDσ =
 

där 

nsσ  är spänningsvektorn 

nsε  är töjningsvektorn 

sD är sekantmodulen 

Denna ekvation motsvarar Hooks lag, vid ett endimensionellt fall för osprucken 
betong (sekantmodulen motsvarar i det fallet elasticitetsmodulen E) dvs  

εEσ ⋅=  

Vid ett 2D fall med plant spänningstillstånd där tvärkontraktionen förutsätts vara 
lika med noll, kan spännings och töjningstermerna definieras enligt, 

T),,( nsssnnns σσσ=σ  (där τσ =ns ) samt 
T),,( nsssnnns εεε=ε  och sekantmodu-

len sD beskrivs enligt nedan 

T),,( nsssnnns εεε=ε  och sekantmodulen sD beskrivs enligt nedan 
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Termen Eµ beskriver töjningsuppmjuknandet i normalriktningen vid successiv 
uppsprickning, se Figur 3-13 a), och termen Gβ beskriver hur skjuvmotståndet re-
duceras vid successivt ökad uppsprickning, där β är skjuvmotståndsfaktor vilken 
reduceras t.ex. enligt Figur 3-13 b). En viktig aspekt med denna modell och skade-
modeller är att ingen plastisk töjning/deformation finns efter avlastning, dvs 
sprickor antas stängas fullständigt.  

 

  

a) b) 

Figur 3-13 a) Arbetskurva vid en-axiellt drag uttryckt i spänning töjning, b) Shear retention factor (”skjuvmot-
ståndsfaktor”).  

Brottmekaniska materialmodeller kan antingen vara baserade på fix eller roterande 
sprickriktning. Vid fix sprickriktning bibehålls alltid spricklutningen i varje ele-
ment4 oavsett om spänningsfältet ändras5 och vid den roterande modellen justeras 
spricklutningen i varje element allt eftersom spänningsfältet ändras6. Vid använ-
dandet av både fix och roterande sprickmetod finns risk att spänningslåsning 
(stress-locking) uppstår, där strukturens styvhet överskattas efter sprickinitiering. 
Detta fenomen illustreras t.ex. i [59]och [53] där strukturens deformation p.g.a. 
detta underskattas signifikant.   

Vid den roterande sprickmetoden finns även en risk för okontrollerad rotation av 
sprickriktning vilket leder till konvergensproblem eller att sprickan hittar ett rote-
rat jämviktsläge vid fortsatt ökad belastning och på så sätt missar den verkliga 
brottmoden och därmed överskattar bärförmågan, se [44].  

                                                             
4 Formellt sett så uppstår sprickor i elementens integrationspunkter där flera sprickor kan uppstå i varje 
element, se för ytterligare information [39].  
5 Eftersom huvudspänningsriktnignen avviker från sprickans riktning så uppstår skjuvspänningar i 
sprickplanet 
6 Eftersom sprickan roterar och följer huvudspänningsriktningen så uppstår inga skjuvspänningar i 
sprickplanet. 
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En stor fördel med brottmekaniska modeller är generellt att få materialegenskaper 
krävs för att definiera modellen, draghållfasthet och brottenergi, där dessa materi-
alegenskaper som vanligen kan bestämmas enligt konventionella standarder/ko-
der. För en fix sprick modell krävs även att en funktion för skjuvmotståndsfaktorn 
definieras som beskriver hur skjuvmotståndet i en spricka reduceras som funktion 
av spricköppning. 

Vid den benchmark-workshop som anordnades av KTH, 2017, skulle deltagarna 
prediktera uppsprickningen i en typisk svensk valvdamm. Totalt deltog 16 grup-
per och skickade in sina prediktioner på uppsprickning och deformationer.  Det 
var relativt stor spridning bland deltagarna gällande typ av materialmodell som 
valts för detta. De flesta deltagarna tillämpade en materialmodell baserad på 
skademekanik, men generellt så tillämpades någon av följande typer av material-
modeller  

• Brottmekaniska modeller (fixt eller roterande sprickmodeller samt en vidareut-
veckling benämnd microplane modell) 

• Skadebaserade modeller (endast isotropa skademodeller) 
• Kombination av plasticitetsteori och skademekanik (endast isotropa skademo-

deller) 
• Kombination av plasticitetsteori och brottmekanik 

Resultatet från deltagare visade att samtliga typer av materialmodeller kunde pre-
diktera uppsprickningen i dammen med god noggrannhet. I några fall tillämpades 
enklare materialmodeller som endast beaktade en-axiellt beteende och där be-
tongen antogs vara elasto-plastisk, men dessa modeller lyckades dock inte predik-
tera uppsprickningen eller deformationerna på ett tillfredställande sätt.  

I Figur 3-14 illustreras dels den observerade sprickbildningen på dammen samt re-
sultat från några olika beräkningsmodeller. I Figur 3-14 b) illustreras tillämpningen 
av en kombinerad plasticitetsmodell och skademekanik, och i Figur 3-14 c) illustre-
ras en kombinerad modell bestående av plasticitets och brottmekanik. I Figur 3-14 
d) illustreras en ren skademodell och i Figur 3-14 e) illustreras en brottmekanisk 
modell med fix spricklutning. Eventuella avvikelser sprickbildning tros främst 
bero på skillnader i indata så som val av materialdata samt inverkan från randvill-
kor.  
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c) 

 
d) 

 
e) 

 
 

Figur 3-14 Illustration av sprickmönster, a) observerat sprickmönster, b) sprickmönster från kombinerad plasti-
citet och skademekanik, c) Kombinerad plasticitet och brottmekanik, d) Skademekanik samt e) brottmekanik.    
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3.5.2 Avgränsningar 

För att kunna definiera en modell behöver man inför avgränsningar, förenklingar, 
så att endast de delar av konstruktionen, de lasteffekter eller beteenden som be-
döms vara mest relevanta beaktas. I den konceptuella modellen krävs förståelse för 
konstruktionens verkningssätt, dvs en förståelse för hur konstruktionen bär las-
terna, eftersom detta inverkar på hur stor del av dammen som behöver beaktas, 
hur randvillkor och laster appliceras etc.  

En vanlig förenkling vid stabilitetsanalyser är att dammen kan förutsättas vara en 
stelkropp. Vid prediktion av en damms beteende baserat på mätdata, tillämpas 
ofta beteendemodeller som t.ex. baseras på att dammens krönrörelse kan bestäm-
mas utifrån vattenståndet, säsong och tid (HTT-modeller).  

För avgränsning av en finit elementmodell krävs att beslut tas huruvida modellen 
ska förutsätta linjärelastiska förhållanden eller om icke-linjära effekter ska inklude-
ras. Dessutom krävs att modellens storlek avgränsas, eftersom det ofta blir väldigt 
beräkningstungt om en hel damm beaktas. Lamelldammar, är typiskt uppbyggda 
som monoliter med dilatationsfogar mellan frontplattorna, detta innebär att så 
länge deformationerna inte är stora går det att förutsätta att monoliterna agerar 
oberoende av varandra. Andra typiska exempel är om det går att introducera sym-
metrivillkor och hur stor del av berget som behöver beaktas. Exempel på hur man 
kan avgränsa en studerad anläggning beskrivs i Kapitel 3 i [40].  

Det är dock viktigt att komma ihåg att den konceptuella modellen utgör grunden 
för hur dammen analyseras. Därför är det viktigt att beakta hur eventuella förenk-
lingar eller avgränsningar i modellen kan ha påverkat när man utvärderar resulta-
tet.  

3.5.3 Randvillkor, interaktioner och kontaktvillkor 

Randvillkor definieras i en modell genom att föreskriva ett förväntat beteende på 
modellens ränder. Dessa randvillkor kan självklart ha en väldigt stor inverkan på 
modellens respons, och det är därför viktigt att modellen definieras så att randvill-
koren motsvarar verkligt beteenden.  

Detta gäller dels vid analytiska modeller där den tillämpade modellen (beräk-
ningsekvationen) baseras på ett föreskrivet beteende, t.ex. vid stjälpningsberäk-
ningar där rotationspunkten antas vid nedströmstån. I vissa fall kan detta vara 
missvisande och istället bör det beaktas att rotationspunkten flyttar uppströms på 
grund av krossning (berg eller betong) enligt t.ex. [60], se Figur 3-15.  
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Figur 3-15 Illustration av flyttad rotationspunkt pga krossning av berget [60].  

 

För att kunna förstå hur strukturen agerar med hänsyn till randvillkoren krävs för-
ståelse för hur de valda elementtyperna fungerar. T.ex. om alla noder inom en yta 
på solidmodellen definieras med förhindrade förskjutningar så innebär detta att 
denna yta kommer agera som en momentstyv anslutning. Solidelement har inga 
rotationsfrihetsgrader men genom att knyta alla noderna i en större yta mot ett fö-
reskrivet randvillkor så få samma effekt. Detta gäller naturligtvis även vid kontakt-
villkor om noderna på två ytor förskrivs följa varandra.  

Andra viktiga frågeställningar som är viktiga att beakta är t.ex. hur stor del av ber-
get ska tas med i modellen och hur ska randvillkor appliceras på denna. Vid 
benchmark workshopen [54] delades två olika modeller ut med olika storlek på 
berget för samma tillämpning. Resultatet från denna jämförelse är t.ex. bergets 
storlek inte har någon större inverkan på strukturens beteende, så länge det är till-
räckligt stort för att beskriva temperaturfördelningen närmast dammen. Bergets 
storlek kan ge upphov till stelkroppsrörelse av dammen men dessa ger inte någon 
påkänning i dammen, se [54].  

Vid analys av dammar och övriga vattenbyggnadskonstruktioner så tillämpas i hu-
vudsak solidelement pga. dessa konstruktioners geometri. Vid användning av so-
lidelement är det även viktigt att begränsa användandet av randvillkor eller laster 
som appliceras i en enda nod, istället bör dessa spridas över ytor, se [40].  

De stora massiva betongdammarna har mycket stor värmetröghet och dessutom är 
de svenska dammarna vanligtvis inneslutna med en isolervägg (och i vissa fall 
även uppvärmda) som leder till ökad värmetröghet. Detta innebär att det är viktigt 
att temperatursimuleringar genomförs så att detta beaktas. Detta innebär dels att 
temperaturanalyser kan behövas definieras som transienta (dvs tidsberoende) samt 
att randvillkoren föreskrivs med övergångsmotstånd (robin boundary conditions) 
istället för att föreskriva en nodtemperatur (dirschlet boundary conditions). [40] 
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3.5.4 Laster  

Det finns många olika typer av laster som behöver beaktas vid en dammsäkerhets-
utvärdering, se Figur 3-16. Dels finns det laster orsakade av reaktioner i betong-
materialet, så som hydratation, krympning, nedbrytningsprocesser etc.  

Dessutom finns naturligtvis laster kopplade till vattentrycket så som 

• Uppströms (US) vattentryck; Horisontellt (P1) - ogynnsamt, vertikalt (P2) – 
gynnsamt 

• Nedströms (NS) vattentryck; horisontellt (P3) – gynnsamt, vertikalt (P4) – 
gynnsamt (leder dock till ökat upptryck men det är en annan fråga) 

• Upptryck (P5) – ogynnsamt 

Utöver dessa finns även typiska laster så som; 

• Dammens egentyngd (P6) - gynnsam 
• Islast (P7) - ogynnsam 
• Belastning från sediment P(8) - ogynnsam 
• Laster kopplade till seismisk aktivitet; hydrodynamiskt tryck (P9) samt mass-

tröghetskrafter (P10 – P11) - ogynnsamma 

I sammanställningen ovan omnämns lasterna som gynnsamma eller ogynnsamma. 
Orsaken till detta är att laster beaktas olika vid analyser om de är ogynnsamma el-
ler gynnsamma, bl.a. med olika partialkoefficienter för gynnsamma respektive 
ogynnsamma laster.  

 

 
Figur 3-16 Illustration av typiska laster som verkar på en betongdamm [61].  

 

Slutligen så kan även olyckslaster eller extrema laster orsakade av t.ex. sabotage 
behöva beaktas.  
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3.5.5 Sprickpropagering kontra befintliga sprickor/skador 

Många av vattenkraftens betongkonstruktioner är spruckna. I vissa fall har dessa 
sprickor ingen direkt inverkan på anläggningens globala beteenden medan i andra 
fall så styr dessa sprickor konstruktionens potentiella brottmoder.  

Signifikanta, och särskilt genomgående, sprickor bör beaktas vid analyser av 
spruckna dammar. Detta gäller oavsett vilken typ av analys som genomförs. T.ex. 
vid klassisk stabilitetsberäkning så bör befintliga sprickor beaktas då de t.ex. kan 
leda till inre stjälpningsmoder. Även om sprickan i nuläget inte fullständigt separe-
rar dammen i två kroppar så bör detta fall analyseras om det finns risk att sprickan 
kan propagera vidare. Ett exempel på detta illustreras i Figur 3-17, där en lutande 
spricka genom stödskivan på en lamelldammsmonolit kan leda till ett inre stjälp-
ningsmod.  Denna typ av spricka är vanlig på lamelldammar och uppkomsten till 
denna beror främst på säsongsvariationer i temperatur, se [53].  

 

 

 

Figur 3-17 Exempel på inre stjälpningsmod.  

Även gjutfogar kan utgöra försvagningsplan och bör beaktas i de fall det är rele-
vant då dessa t.ex. kan utgöra glidplan alternativt öppna sig vid belastning, se Fi-
gur 3-18.  

 

 
Figur 3-18 Illustration av brottmoder kopplade till gjutfogar.  

 

I finita elementberäkningar går det relativt enkelt att lägga in befintliga sprickor i 
en konstruktion. Om dessa sprickor utgör ett stort antal som dessutom korsar 
varandra kan dock simuleringar bli väldigt betungade av alla kontaktiterationer, 
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som leder till att det blir svårt att genomföra analysen. Annars i de fall då endast 
ett fåtal sprickor inkluderas som diskreta sprickplan där kontaktvillkor definieras 
för att beskriva skjuvförmågan och armeringsstänger som korsar sprickan inklude-
ras som balkelement (så att de kan beakta dymlingsverkan) är detta snabbt åtgär-
dat för en erfaren beräkningsingenjör, se Figur 3-19. Det kan i flera fall vara snabb-
bare att genomföra en finit elementberäkning av motsvarande fall än att genom-
föra motsvarande traditionella beräkningar som beaktar inverkan från armering 
etc. I FE-analysen framgår även tydligt vilken av sprickorna som blir styrande för 
brottet, dvs identifierar den potentiella brottmoden som har störst brottsannolik-
het. I denna typ av modell definieras den intakta betongen som linjärelastisk vilket 
leder till en enkel simulering, dock måste användaren själv genomföra kontroller 
att påkänningarna i den ospruckna betongen ej överskrider tillåtna värden.  

 
Figur 3-19: Exempel på beräknad deformation vid finit elementanalys av sprucken lamelldammsmonolit.  

 
Ett annat alternativ är att simulera själva sprickpropageringen. Denna typ av ana-
lys är främst värdefull för att utreda bakomliggande orsaker till en observerad 
sprickbildning. Därmed kan detta bli nödvändigt om det inte går att bedöma orsa-
ken till sprickbildningen med hjälp av enklare analyser, så som t.ex. linjärelastiska 
FE-analyser. Exempel på detta illustreras i Figur 3-20 för en lamelldamm och ett 
generatorfundament i en kraftstation, från [53] respektive [62].  

   

a) b) c) 

Figur 3-20: Exempel på simulerad sprickpropagering, a) & b) i lamelldammsmonolit, c) i generatorfundament. 
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3.5.6 Säkerhetsformat icke-linjära analyser 

Samtliga materialparametrar förväntas ha en viss spridning vilket innebär att detta 
bör beaktas och eventuella osäkerheter i laster beaktas med hjälp av säkerhetsfak-
torer/partialkoefficienter vid konventionell dimensionering. Vid icke-linjära ana-
lyser är det dock inte lämpligt att använda konceptet med partialkoefficienter ef-
tersom detta kan leda till felaktiga brottmoder och brottförlopp. Detta eftersom 
icke-linjära analyser baseras på att materialegenskaper reduceras som följd av upp-
sprickning etc. Det uppstår därmed svårigheter om både den konstitutiva material-
modellen reducerar t.ex. materialhållfastheten samtidigt som detta görs med hän-
syn till partialkoefficienter.  

Vid denna typ av analyser bör istället ett säkerhetsformat bättre lämpat för icke-
linjära analyser tillämpas. I rapporten av Malm [40] presenteras olika alternativ på 
metoder för att beakta detta. I efterföljande avsnitt beskriv den modell som be-
döms vara mest lämpad för dessa typer av analyser, benämnds ECOV enligt Mo-
del Code 2010 [63].  

ECOV (Estimation of a coefficient of variation of resistance) 

Som beskrivits tidigare så baseras avsnittet om tvärsnittsanalys i RIDAS [42] på 
partialkoefficientmetoden. Det är dock möjligt att utifrån denna metod att istället 
tillämpa en metod för global bärförmåga. Den globala säkerhetsfaktorn kan defi-
nieras enligt  

𝑅𝑅𝑚𝑚
𝛾𝛾𝑅𝑅𝑅𝑅

≥ 𝛾𝛾𝑆𝑆1 ∙ 𝐶𝐶𝑘𝑘1 + 𝛾𝛾𝑆𝑆2 ∙ 𝐶𝐶𝑘𝑘2 + ⋯+ 𝛾𝛾𝑆𝑆𝑛𝑛 ∙ 𝐶𝐶𝑘𝑘𝑛𝑛 

där,  
𝑅𝑅𝑚𝑚 är bärförmåga baserad på analys med medelvärden för hållfastheten  
𝛾𝛾𝑅𝑅𝑅𝑅 är den globala säkerhetsfaktorn för dammens bärförmåga  
 

I ECOV metoden så genomförs två stycken brottanalyser, där ena analysen baseras 
på medelvärden för hållfasthet och där den andra analysen baseras på karakterist-
iska värden för materialhållfasthet.  

Bärförmågan för dammen förutsätts vara lognormal vilket leder till att variations-
koefficienten (𝑉𝑉𝑅𝑅𝑓𝑓) kan definieras enligt 

𝑉𝑉𝑅𝑅𝑓𝑓 =
1

1.65
ln �

𝑅𝑅𝑚𝑚
𝑅𝑅𝑘𝑘
� 

där,  
𝑅𝑅𝑚𝑚 är bärförmåga baserad på analys med medelvärden för hållfastheten  
𝑅𝑅𝑘𝑘 är bärförmåga baserad på analys med karakteristiska värden på hållfastheten.  
 

Baserat på variationskoefficienten för bärförmågan kan därefter en global säker-
hetsnivå (𝛾𝛾𝑅𝑅𝑅𝑅) definieras enligt.  

𝛾𝛾𝑅𝑅𝑅𝑅 = exp�𝛼𝛼𝑅𝑅 ∙ 𝛽𝛽𝑇𝑇 ∙ 𝑉𝑉𝑅𝑅𝑓𝑓� 
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där,  
𝛼𝛼𝑅𝑅 är en känslighetsfaktor för bärförmågan och kan konservativt antas vara 0.8  
𝛽𝛽𝑇𝑇 avser det säkerhetsindex som är aktuellt för respektive dammsäkerhetsklass. 
 

Slutligen kan den dimensionerande bärförmågan beräknas enligt följande; 

𝑅𝑅𝑑𝑑 =
𝑅𝑅𝑚𝑚

𝛾𝛾𝑅𝑅𝑅𝑅 ∙ 𝛾𝛾𝑅𝑅𝑑𝑑
 

där,  

𝛾𝛾𝑅𝑅𝑑𝑑 är en faktor som beskriver inverkan från modellosäkerhet  

Modellosäkerheten kan enligt Model Code 2010 [63] förutsättas vara 𝛾𝛾𝑅𝑅𝑑𝑑 = 1.06 för 
fall där modellen är validerad med hög tillförlitlighet och för fall med högre osä-
kerheter förutsätts 𝛾𝛾𝑅𝑅𝑑𝑑 = 1.10.  

Enligt [57] kan säkerhetsindex 𝛽𝛽𝑇𝑇 = 5.2 förutsättas för dammar i dammsäkerhets-
klass A.  

3.6 MATERIALDATA  

Materialdata bör om möjligt i första hand baseras på uppmätta egenskaper för att 
få representativa egenskaper för den studerade anläggningen. Om materialprover 
saknas så behöver materialegenskaperna uppskattas. Detta görs lämpligtvis med 
hjälp av Eurokod 2 [32].  

Beroende på vilken typ av analys som genomförs så krävs indata av olika grad. 
Generellt gäller att ökad komplexitet innebär en ökning av antalet materialdata pa-
rametrar. T.ex. för en analytisk stabilitetsberäkning behövs egentligen endast be-
tongens tunghet som materialparameter som ges av RIDAS [42]. Utöver detta 
krävs bestämning av friktion mellan berg och betong vilket också ges av RIDAS 
[42].  

Vid mer avancerade analyser, t.ex. simulering av materialbrott i betong orsakat av 
sprickbildning och krossning kräver följande materialdata 

• E – modul (krävs även vid linjär elastisk FE beräkning) 
• Tvärkontraktion (krävs även vid linjär elastisk FE beräkning) 
• Draghållfasthet 
• Brottenergi samt form på enaxiell dragkurva  
• Tryckhållfasthet 
• Form på enaxiell tryckkurva 
• Bärförmåga vid skjuvning av sprucken betong 
• Förhållande mellan en- och biaxiell bärförmåga (form på brottkurvan vid bi-

axiell belastning) 
• Förhållande mellan en- och triaxiell bärförmåga (form på brottkurvan vid 

triaxiell belastning) 

På liknande sätt krävs materialdata för t.ex. värmeutveckling, hållfasthetstillväxt, 
krypning, etc. då t.ex. ung betong ska simuleras.  



 STRUKTURELL SÄKERHET HOS SPRUCKNA BETONGDAMMAR 
 

116 

 

 

 

I dessa mer komplicerade fall är det uppenbart att samtliga av dessa materialpara-
metrar inte förväntas finnas tillgängliga vid varje enskilt projekt. Därför är det mer 
regel än undantag att materialdata får uppskattas baserat på referenslitteratur så 
som t.ex. Eurokod 2 [32] och Model Code 2010 [63]. Rekommendationer och rikt-
linjer för val av materialdata ges i [40]. 

3.6.1 Osäkerhet i materialdata 

Materialegenskaper för linjärelastiskt beteende 

För linjärelastiska analyser finns relativt liten inverkan gällande spridning i materi-
alegenskaper. Orsaken till detta är att endast elasticitetsmodul, tvärkontraktion och 
densitet krävs. Samtliga av dessa parametrar har relativt liten spridning för kon-
ventionell betong och för stålmaterial.  

För betong så är elasticitetsmodulen generellt ca 30 GPa (Ecm varierar mellan 30 – 
36 GPa för C20/25 tom C45/55 enligt Eurokod 2). Studier har dock visat att betong 
som använts vid tidigare internationella vattenkraftsanläggningar ofta har något 
lägre elasticitetsmodul än konventionell betong, se t.ex. Tabell 3-2 nedan.  

Tvärkontraktionen för härdad betong antas normalt ca 0,2 (varierar typiskt mellan 
0,1 och 0,2).  

Densiteten hos betong varierar normalt mellan ca 2000 – 2600 kg/m3 enligt fib Mo-
del Code [63]. Enligt RIDAS [42] antas en tunghet på 23 kN/m3 vid stabilitetsana-
lyser och enligt Eurokod på 24 kN/m3 för oarmerad betong och 25 kN/m3 för van-
ligt armerad betong.  

Materialegenskaper för icke-linjärt beteende 

Materialparametrarna relaterade till beskrivning av betongens icke-linjära bete-
ende varierar betydligt mer. Tryckhållfastheten är dock relativt väldefinierad då en 
betongkvalitet har definierats. Övriga parametrar kan oftast härledas utifrån tryck-
hållfastheten men erhållna värden kan sprida relativt mycket beroende på vilken 
referens som används, eftersom vissa källor är mer konservativa för att definiera 
t.ex. draghållfasthet. De absolut flesta av dessa materialparametrar kan dock upp-
skattas baserat på Eurokoderna. Förloppet vid uppsprickning orsakad av dragbe-
lastning illustreras i Figur 3-21 och motsvarande fall vid krossning på grund av 
tryckbelastning illustreras i Figur 3-22. I t.ex. Eurokoderna så definieras hur be-
tongens arbetskurva (motsvarande Figur 3-22) kan definieras. Däremot, så saknas 
motsvarande arbetskurva för dragbelastning (liknande Figur 3-21).  



 STRUKTURELL SÄKERHET HOS SPRUCKNA BETONGDAMMAR 
 

117 

 

 

 

 
Figur 3-21 Illustration av förlopp vid uppsprickning i betong, [89].  

 

 
Figur 3-22 Illustration av förlopp vid krossning av betong, [89].  

Det finns några olika exempel på arbetskurvor som vanligen antas för att beskriva 
betongens avlastning vid uppsprickning, se [40]. Generellt kan nämnas att linjär 
avlastning bör undvikas då den leder till överskattning av strukturens styvhet och 
därigenom. även bärförmågan. I stället bör en kurva väljas som bättre stämmer 
överens med det beteende som fås vid provning, så som bi-linjär kurva eller en ex-
ponentiell.  

En parameter som dock inte går att uppskatta med hjälp av Eurokoderna är brott-
energin som definierar betongens duktilitet under sprickpropageringen. För kon-
ventionell betong kan brottenergin bestämmas enligt fib Model Code [63] där den 
härleds utifrån tryckhållfastheten. Betong som används för dammar och andra vat-
tenkraftskonstruktioner avviker dock från konventionell betong särskilt med hän-
syn till att större maximal ballast används. Användande av brottenergin enligt Mo-
del Code innebär att man kommer underskatta duktiliteten och därigenom få ett 
sprödare brott. Skillnaden i egenskaper mellan konventionell betong och för be-
tong som används för dammbyggnad finns sammanställd i [64].  

Tabell 3-2 Exempel med skillnad i betongens egenskaper (medelvärden) mellan vattenkraftsbetong och kon-
ventionell betong [64].  

Betongtyp d (mm) f t (MPa) E (GPa) G f  (Nm/m2) lch (mm) wcr (mm) 

Valvdamm A 80 2,4 36 230 1440 0,25 

Valvdamm B 120 2,3 27 310 1580 0,30 

Valvdamm C 120 2,0 29 270 1960 0,37 

Vanlig betong 32 3,4 36 140 440 0,16 
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där, 

 d är största ballaststorlek (mm) 
 f t  är draghållfastheten (MPa) 
 E är elasticitetsmodulen (GPa) 
 G f är brottenergin (Nm/m2) 
 lch är karakteristisk längd (beskriver materialets sprödhet) (mm) 
 wcr är sprickbredden för en spänningsfri spricka (mm) 

Flera andra studier visar på samma fall, t.ex. [65] nämner att medan karakteristiska 
längden för vanlig betong är typiskt 0,5 m så kan den för vattenkraftsbetong vara 
upp till 3 m. Även om draghållfastheten och elasticitetsmodulen är något lägre för 
vattenkraftsbetong jämfört mot konventionell betong så är den primära orsaken till 
denna skillnad den ökade brottenergin från användandet av större ballast. Brott-
energin ökade signifikant, från 72 Nm/m2 till 178 Nm/m2 (dvs 2,5 gånger högre), 
om ballasten ökades från 20 mm till 56 mm enligt [66]. 

Viktigt att påpeka är dock att dagens betongkonstruktioner sällan gjuts med så 
pass stora stenar som anges i exemplen ovan. Orsaken är att betongtillverkarna säl-
lan har denna efterfrågan och att betongpumpar etc. sällan är dimensionerade för 
detta. Detta innebär att för nya konstruktioner så är rekommendationerna enligt 
Model Code oftast lämpliga att använda.  

Skillnaden i val av brottenergi har dock för armerade konstruktioner oftast relativt 
begränsad inverkan på resultatet, eftersom när sprickan uppstått så bär arme-
ringen last och därmed agerar på liknande sätt som inverkan av hög brottenergi så 
länge inte spänningen i armeringen uppnår flytspänning. Valet av brottenergi kan 
därmed leda till att flytspänningen i armeringen uppnås eller ej och så ledes kan ge 
stor inverkan på deformationsbeteendet. Däremot, vid icke-linjära beräkningar så 
leder en för högt antagen brottenergi till att det inte är möjligt att fånga enskilda 
sprickor utan istället fås en utsmetad uppsprickning över stora regioner i mo-
dellen. Detta illustreras i Figur 3-23 nedan.  

 

 
 

Figur 3-23: Illustration av inverkan från val av brottenergi. I övre figuren antas en brottenergi på 200 Nm/m2 
och i den nedre på 500 Nm/m2. [54].  
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För oarmerade konstruktioner så har dessa materialparametrar större inverkan. 
Ökad brottenergi leder som sagt till ett mer duktilt materialbeteende, men på 
strukturell skala så innebär detta också att bärförmågan ökar eftersom sprickorna 
avlastar i långsammare takt och därmed kan strukturen bära högre last. Ökad 
draghållfasthet (vid bibehållen brottenergi) leder i sin tur till högre bärförmåga 
men ett sprödare brottförlopp. Inverkan från de icke-linjära materialparametrarna 
för att beskriva uppsprickning illustreras i Figur 3-24.  

 
Figur 3-24: Inverkan av icke-linjära materialparametrar på strukturella beteendet, a) Inverkan av brottenergi, 
b) inverkan av draghållfasthet, c) inverkan av formen på avlastningskurvan [59]. 
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3.7 VALIDERING AV BERÄKNINGSMODELL 

Alla numeriska modeller bör valideras. Modellens komplexitet, eller om nya till-
lämpningar (för användaren) avgör hur detaljerad en validering behöver vara. För 
att validera en beräkningsmodell så krävs flera steg. Detta beskrivs även i [41] som 
avser granskning av vattenkraftens betongkonstruktioner. Föreliggande avsnitt är 
formulerat för att ligga i linje med vad som föreskrivs i [41] men något mer omfat-
tande.  

• Även enkla modeller baserade på konventionella, välbeprövade, procedurer 
behöver valideras. I dessa fall är det främst val indata (parametrar, laster, etc) 
samt val av metod/modell för specifika tillämpningen som kan behöva valide-
ring. Detta kan t.ex. genomföras med hjälp av känslighetsanalyser, där resultat 
från olika val av indata jämförs i syfte att studera inverkan av dessa val.  

• I mer avancerade fall, då t.ex. egenutvecklade materialmodeller eller nya 
materialmodeller (för användaren) tillämpas eller komplicerade strukturer al-
ternativt då avancerade fenomen beaktas, så krävs avsevärt mer omfattande 
validering. Detta kan ske med hjälp av t.ex. jämförande mätningar och/eller 
analys av typfall från t.ex. litteraturen utöver de tester som beskrevs i ovanstå-
ende punkt.   

Enligt fib Model Code (2010) [63], så kan man genomföra validering av:  

• materialmodell (Se avsnitt 3.7.1) 
• strukturmodell (Se avsnitt 3.7.2) 
• konvergens (Se avsnitt 3.7.3) 

Utöver dessa så finns även två ytterligare fall presenterat i denna rapport, som av-
ser  

• Validering mot enklare beräkningar (Se avsnitt 3.7.4) 
• Validering av beräkningsmodell mot mätningar (Se avsnitt 3.7.5.)  

3.7.1 Validering av materialmodell 

De fall då man tillämpar en ny (för användaren) materialmodell eller om man till-
lämpar en materialmodell för en ny typ av tillämpning så behövs en validering av 
materialmodellen. Detta gäller även fall där materialegenskaperna avsevärt skiljer 
sig från tidigare tillämpningar, t.ex. användande av höghållfastbetong till skillnad 
från konventionell betong.  

Den enklaste formen av validering är att studera ett element och kontrollera att de 
arbetskurvor som definieras i programmet för att beskriva beteende vid uppsprick-
ning eller krossning av betong eller plasticering av stål återfås vid simulering med 
en-axiell belastning.  

För validering av materialmodell finns även många enklare experiment presente-
rade i litteraturen som har genomförts med tre eller fyrpunktsböjning på t.ex. oar-
merade betongbalkar. Ett exempel som ofta refereras till är försöken som genom-
fördes av Petersson [67]. I Figur 3-25 illustreras den betongbalk som studerades i 
[67] samt de uppmäta last och deformationskurvorna som erhölls för två olika 
brottenergier.  
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Figur 3-25 Exempel på balkförsök som vanligen används för verifiering av materialmodell, a) geometri, b) re-
sultat.  

 

Ytterligare exempel för validering av materialmodell som avser validering vid bi-
axiell belastning på ett element finns i [68]. Syftet med denna är att studera om 
materialmodellen kan beskriva reducerad tryckhållfasthet vid spruckna tvärsnitt.  

3.7.2 Validering av strukturmodell 

Syftet med detta test är att validera att ett specifikt strukturellt beteende kan fångas 
med en algoritm eller en programvara. Detta genomförs ofta med ”benchmark ex-
empel” för att kunna utreda behovet av t.ex. detaljeringsgrad hos en materialmo-
dell eller utreda en ny (för användaren) programvara. Det är viktigt att detta test 
genomförs på en typ av struktur som är snarlik och på så sätt representerar den 
struktur som senare ska analyseras. (Model Code, 2010) [63] 

ICOLDs kommittee A (Computational Aspects of Analysis & Design of Dams) har 
sedan 1991 anordnat 14 Benchmark Workshops i detta syfte. Dessa benchmark 
workshops består av flertalet generaliserade fall som syftar till att utveckla och pre-
sentera ”best practice” i dammbyggnad. Dokumentationen från dessa finns till-
gänglig via ICOLDs hemsida. Det pågår för närvarande ett arbete inom ICOLD 
med att kondensera resultaten och lärdomarna från samtliga av tidigare Bench-
mark Workshops.  

3.7.3 Validering av konvergerande resultat och jämvikt 

Alla numeriska analyser är approximationer. Approximationens noggrannhet be-
ror självklart dels på vilken indata och hur problemet har tolkats och därmed be-
räknas.  
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Dessutom, så beror approximationen på noggrannheten hos modellen. Vid en finit 
elementmodell så delas konstruktionen upp i flertalet element som har vissa före-
skrivna rörelsemöjligheter. Om otillräckligt antal element eller element av för låg 
ordning används finns det en risk att resultatet inte ger den rätta lösningen till det 
problem som löses. För att kontrollera att elementindelning (diskretisering) är till-
räcklig för det problem som avses att lösas med FE beräkningen så krävs att kon-
vergenstester genomförs.  

Ett konvergenstest genomförs så att samma problem analyseras med olika ele-
mentindelningar. Detta kan t.ex. genomföras så att efterföljande beräkning genom-
förs med halverad elementlängd och när resultatet från två simuleringar med olika 
detaljeringsgrad ger samma (eller väldigt snarlika resultat) så bedöms beräknings-
modellen konvergerat avseende elementindelning.   

Det är dessutom viktigt att komma ihåg att exakt jämvikt sällan uppfylls i finita 
elementberäkningar. Istället så accepteras en iteration om den är tillräckligt nära 
jämvikt. Begreppet tillräckligt nära styrs av hur toleranserna i beräkningsmodellen 
är valda. I de flesta konventionella beräkningar med implicita lösare så sker detta 
automatiskt i programvaran. Däremot så kan vissa programvaror släppa igenom 
iterationer trots att de ej uppfyller toleransvillkoren ifall t.ex. ett visst antal iterat-
ioner har genomförts.  

Slutligen är det viktigt att påpeka att i icke-linjära analyser kan det uppstå situat-
ioner med ”cliff-edge” effekter. Detta innebär att en liten ändring i indata kan få 
signifikant inverkan på resultatet. Utav denna anledning bör alltid känslighetsana-
lys med hänsyn till val av indata genomföras vid icke-linjära analyser.  

Användare bör därför alltid ta för vana att göra relativt enkla kontroller för detta, 
mer information om detta finns t.ex. i [40].  

3.7.4 Validering mot enklare analyser 

För att kontrollera att beräkningen ger tillförlitliga resultat, bör jämförande ana-
lyser genomföras. Detta bör då genomföras med en enklare kontroll, t.ex. analy-
tiska beräkningsmetoder. Det finns även en uppsjö av enklare beräkningsprogram-
varor för att analysera t.ex. bärförmåga hos betongtvärsnitt, stabilitet för betong-
dammar, mm, se t.ex. [40]. Dessa programvaror är mycket lämpliga för en snabb 
kontroll av rimligheten hos mer avancerade analyser.  

Syftet med dessa jämförande beräkningar är att rimlighetsbedöma resultatet från 
en mer avancerad beräkning.  

3.7.5 Validering mot mätningar 

I många fall finns det mätningar att tillgå på dammar där främst krönrörelse mäts, 
se t.ex. Kapitel 5.12.  

Lokala effekter så som töjningar i enstaka punkter eller sprickbreddsvariationer 
vid en specifik spricka är generellt svårare att få bra överensstämmelse och beror 
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till stor del på om relevanta lokala fenomen kan fångas i modellen. T.ex. om verk-
lig spricka har en avvikande lutning än den i modellen så kommer per automatik 
en skillnad i resultat att erhållas.  

Krönrörelsen är normalt ett mycket bra mått på att bestämma det globala beteen-
det hos en damm. Krönrörelsen utgör den summerade effekten av olika defekter 
och belastningar och blir därmed inte lika känslig för lokala fel. Dessutom, så leder 
sprickor i dammar till lägre tvång och kan därmed leda till mindre påtvingade glo-
bala deformationer orsakade av tvångslaster så som temperatur, krympning etc. 
Detta innebär att variationen i krönrörelse hos en sprucken damm ofta kan fångas 
relativt väl även med en numerisk modell som ej beaktar dessa sprickor. Detta be-
ror dock på hur pass omfattande sprickbildningen är. Sprickor leder till ett nytt ut-
böjt jämviktsläge men inte nödvändigtvis till att variationen i krönrörelse mellan 
t.ex. sommar och vinter ändras. Ett exempel på resultat från simulerad krönrörelse 
jämfört mot uppmätt krönrörelse för en valvdamm illustreras i Figur 3-26 från [56]. 
Ett annat fall från simulering av krönrörelse hos en valvdamm presenteras i [49] 
och visar att i fall med mer omfattande sprickbildning leder dessa försvagningar 
till en ändrad form på deformationskurvan, se Figur 3-27. Motsvarande förändring 
i deformationsfigur kunde även observeras på den riktiga dammen, se [54].  

 

 
Figur 3-26: Jämförelse mellan simulerad (linjärelastisk) krönrörelse jämfört mot motsvarande uppmätt [56].  
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a) b) 
Figur 3-27 Illustration av skillnad i elastisk deformation och deformation då uppsprickning beaktas [49]. 

 

Som tidigare påpekades i Kapitel 3.3, så är inte nödvändigtvis alltid de mer avan-
cerade modellerna mer korrekta. Ett sådant exempel är bestämning av förväntad 
respons hos en damm som ligger till grund för val av larmgränser. I [46] presente-
ras en fallstudie som tydligt illustrerar detta, se Figur 3-28. I figuren presenteras 
mätresultat för en fyra års period tillsammans med tre utvärderingsmetodiker  

• FEM – linjärelastisk finita elementmodell 
• HTT – en multilinjär regressionsmodell som baseras på inverkan av vatten-

stånd, temperatur och tid. 
• ANN – en maskininlärningsmetodik baserad på artificiella neutrala nätverk. 

Resultaten i denna figur visar på förväntas pendelrörelse samt vilken spridning 
som fås med de olika metoderna. I detta fall framgår att ANN är vida överlägsen 
för prediktion av kommande mätvärden. Därefter kommer HTT och slutligen 
FEM. Viktigt att påpeka är att HTT och ANN kräver en viss mängd mätdata som 
dessa kan kalibreras mot, först därefter kan de användas för att göra prognoser. 
Dessutom, är ANN i stort sett en svart-låda där det inte går att få någon större för-
ståelse för vad som händer i dammen. FEM har dock fördelen att ge stor tolknings-
förmåga och även att metoden kan tillämpas för att simulera dammbrott så att den 
även användas för att definiera lämpliga larmvärden.  
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Figur 3-28 Skillnad i spridning i resultat från olika analysmetoder i jämförelse mot uppmätt krönförskjutning, 
från Hellgren et al. (2018) 

3.8 METODIK FÖR UTVÄRDERING AV EN SPRICKAS INVERKAN  

Först och främst är det viktigt att komma ihåg att armerade betongkonstruktioner 
är konstruerade för att spricka. Det är endast först efter att en spricka uppstått som 
armeringen blir aktiverad. Dessutom, mängden armering i konstruktionen är be-
räknad utifrån att all betong under neutrala lagret förutsätts vara sprucken (enl. 
stadium II och III).  

Sprickor är dock försvagningsplan och vid sprickbildning så sjunker konstruktion-
ens styvhet markant, vilket leder till större deformationer vid påtvingade laster. 
Dessa kan därmed leda till nya potentiella brottmoder. Sprickorna kan dessutom 
leda till problem avseende konstruktionens långsiktiga bärförmåga på grund av 
nedbrytningen som medföljer så som t.ex. korrosion av armering. Om dammens 
aktuella tillstånd, trots sprickbildningen, uppfyller ställda krav på vattentäthet, 
bärförmåga och stabilitet så behöver ingen åtgärd vidtas. 

Enligt [12] kan följande flödesschema appliceras vid spruckna betongdammar, se 
Figur 3-29. Denna utgör en bra grund för tillvägagångsättet att analysera inverkan 
av sprickor i dammkonstruktioner och beskriver hur man successivt kan öka nog-
grannheten vid utvärderingen.  

De olika analyssekvenserna beskrivs enligt [12]; 

Stabil vid beräkning som osprucken: Global stabilitet för konstruktionen i osprucket 
tillstånd kontrolleras då detta är en förutsättning för att konstruktionen ska anses 
tillräckligt säker. 

Spruckna delarna stabila som helt fristående: konstruktionen antas vara fullständigt 
uppsprucken i det mönster som sprickorna utgör/som sprickornas tänkta förläng-
ning indikerar. Sedan analyseras de spruckna delarna var för sig (armering mellan 
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delarna antas ej vara verksam) avseende stabilitet för att se om stabilitetsvillkor 
uppfylls.  

Spruckna delarna stabila om armering medräknas: Som tidigare, men armeringen i 
sprickorna antas vara verksam.  

Spruckna delarna stabila om de analyseras som fogar enligt SS-EN 1992 [32]: Tvärkraftö-
verföringen skattas enligt SS-EN 1992 avsnitt 6.2.5 beroende på armeringsmängd, 
råhet, mm och det kontrolleras om kapaciteten då är tillräcklig.  

Brottmekanisk analys är nästa detaljnivå som kan användas. Sådana analyser är sär-
skilt värdefulla för att hitta orsaken till sprickorna. Däremot så är de avancerade att 
genomföra och kräver en hel del erfarenhet och kunskap från utföraren. Ett mycket 
bättre alternativ är istället att inkludera befintliga sprickplan i en linjärelastisk mo-
dell så att ingen fortsatt sprickinitiering simuleras, endast inverkan av befintliga 
sprickor, se avsnitt 3.5.5.  

  

 
Figur 3-29 Illustration av metodik för utvärdering av inverkan från sprickor i dammar [12] 

 

Det är viktigt att påpeka att samtliga av dessa analyser kan genomföras med någon 
av de olika analysmetoderna som beskrivs i Avsnitt 3.2, dvs de kan dels genomfö-
ras med analytiska beräkningar eller med t.ex. finita elementmetoden.  

Fördelen med analytiska beräkningar är att de oftast är relativt snabba. Nackdelen 
kan vara vid komplicerade geometrier och/eller lastfall så kan det vara tidsödande 
att beräkna egentyngder, hävarmar och lastvärden. Dessutom så är det ofta nöd-
vändigt att genomföra en rad förenklingar som kan leda till stor konservatism. 
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Även vid motsvarande enkla finita elementberäkning går det att inkludera inver-
kan från sprickor på ett mer korrekt sätt, både gällandes deras utformning men 
även gällandes skjuvmotståndet i sprickan.  

En annan sak som kan ha stor inverkan vid analytiska beräkningar är hur arme-
ringens bidrag beaktas. Vid en stabilitetsanalys kan armeringen antingen ses som 
drag- eller tryckbelastade (last vinkelrätt sprickan) alternativt utsatta för dymlings-
verkan (last parallellt med sprickan). Beroende på vilken av ovanstående som an-
vänds så fås olika resultat. Verkligheten är mer komplicerad än så och belast-
ningen i armeringsjärnen kan variera beroende på var i sprickan dessa sitter, där 
vissa blir utsatta för skjuvning, andra drag- eller tryckbelastning alternativt en 
kombination av dessa. Detta är mycket svårt att uppskatta eftersom det beror på 
strukturens globala beteende, och i dessa fall är en finit elementberäkning klart för-
delaktig då detta beaktas per automatik.  

3.9 ACCEPTANSKRITERIER 

En av de svåraste aspekterna med analyser är att göra bedömningen huruvida an-
läggningen är säker eller ej. Orsaken till detta är dels att det kan finnas stora osä-
kerheter i indata och förutsättningar, men även eftersom brottbeteenden är högst 
icke-linjära och därmed mer svåra att prediktera baserat på antagandet om att 
strukturen agerar linjärelastiskt.  

Det är även viktigt att beakta att olika beställare kan ha olika krav. Dessutom, så 
kan man i vissa fall kunna ta höjd för att dammens säkerhetsklassning kan ändras i 
framtiden, t.ex. kan en damm höjas i säkerhetsklass om det byggs bebyggelse ned-
ströms om anläggningen.  

Det är rimligt och även möjligt att särskilda acceptanskriterier bör råda för bedöm-
ning av befintliga, spruckna, konstruktioner. Detta kan t.ex. bero på att konstrukt-
ionens kvarvarande erforderliga livslängd är lägre än vad som förutsätts vid di-
mensionering av en ny konstruktion. I detta avsnitt förutsätts dock att samma sä-
kerhetskrav som definieras i RIDAS även tillämpas vid bedömning av befintliga, 
spruckna, konstruktioner. Om det uppstår undertramp mot RIDAS vid utvärde-
ringen, kan antingen en mer detaljerad utredning genomföras eller bedöma 
huruvida detta behöver leda till förstärkningsåtgärd eller ifall detta undertramp 
kan accepteras. För att kunna utveckla specifika acceptanskriterier för befintliga 
konstruktioner krävs dock fortsatt forsknings- och utvecklingsarbete.  

Säkerhetskoncept – Konsekvent metodik för utvärdering av dammsäkerheten 

Utav denna anledning är det mycket viktigt att analyserna och tillvägagångssättet 
så långt som möjligt baseras på de dimensioneringsförsättningar som ges i riktlin-
jer (så som RIDAS) och standarder (så som Eurokoderna). Detta betyder också att 
tillämpade metoder i mer avancerade modeller behöver utgå från samma definit-
ion av säkerhetskoncept.  

Som exempel, vid stabilitetsberäkningar bör (oavsett analysmetod) de säkerhetsni-
våerna som definieras i RIDAS uppfyllas för att dammen ska anses vara säker. För 
berggrundlagda dammar innebär detta sf = 1.35 för glidning och sf = 1.50 för stjälp-
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ning. Om dammen utsätts för en kombinerad brottmod finns inget definierat i RI-
DAS, rekommendationen från detta arbete är i så fall att säkerhetsfaktorn bör vara 
minst högre än värdet för glidning.  

Detta betyder att även om mer avancerade analysmodeller så som icke-linjär finita 
elementmodeller tillämpas så bör dessa genomföras så att definitionen av säker-
hetskonceptet blir enhetligt. Ett tydligt exempel på detta är om t.ex. stabilitetsbe-
räkningar genomför med finita elementmetoden och inte tillvägagångsättet som 
definieras i Kapitel 12.2 i [39] tillämpas. Dvs för att samma definition av säkerhets-
faktor ska fås, så krävs att samtliga stjälpande laster ökas simultant.   

Skillnad mellan beaktande av stabilitetsbrott och tvärsnittsbrott enligt RIDAS  

En svårighet vid utvärdering enligt RIDAS är dels att två olika format används för 
utvärdering av dammsäkerheten gällande stabilitet och tvärsnittsanalys men fram-
förallt eftersom de lastkombinationer som anges inte är helt relevanta för tvär-
snittsdimensionering.  

Vid tvärsnittsdimensionering (särskilt i brukgränstillstånd) är laster som tempera-
turvariationer, krympning etc. högst relevanta att beakta. Dessa omnämns dock 
inte i de lastfall som anges i nuvarande (eller tidigare) version av RIDAS.  

Dessutom, definieras lastfallen för brukgränstillstånd (LF1) och brottgränstillstånd 
(LF2) lika i RIDAS vilket är märkligt då dessa avser brukarkrav (god funktion) re-
spektive säkerhetskrav. Dessutom finns även samma lastfall angivet för stabilite-
sanalysen (LF1). Här bör dock utläsas att även andra relevanta lasteffekter bör be-
aktas i tvärsnittsanalyserna så som t.ex. lasteffekter orsakade av krympning bör be-
aktas i brukgränstillstånd, temperatureffekter i både brott- och brukgränstillstånd 
(men ej i stabilitetsanalyser), etc.  

När är stabilitetsbrott respektive tvärsnittsbrott dimensionerande?  

En viktig aspekt i skillnaden mellan de olika dimensioneringssituationerna enligt 
RIDAS är att erforderlig säkerhetsfaktor blir olika. Som tidigare nämns så är säker-
hetsfaktorn för stabilitetsbrott typiskt 1.35 för glidning och 1.5 för stjälpning.  

När partialkoefficienter tillämpas för tvärsnittsanalys blir lastkoefficienterna enligt 
Tabell 3-3 för ett fall med dammsäkerhetsklass A. Som det framgår i nedanstående 
tabell blir partialkoefficienten alltid högre än globala säkerhetsfaktorn för stabili-
tetsanalys vilket innebär att tvärsnittsanalys alltid blir dimensionerande om dam-
men riskerar att utsättas för ett materialbrott, eller inre brottmoder pga sprickor.  
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Tabell 3-3 Ex. på partialkoefficienter på laster vid brottgränstillstånd enligt RIDAS vid dammsäkerhetsklass A.  

 Brottgränstillstånd 
 6.10a 6.10b 
Permanent last (G)   
ogynnsam 1,76 1,56 
gynnsam 1,00 1,00 
   
Vattenlast (gynnsam) 1,00 1,00 
Vattenlast (ogynnsam) 1,76 1,56 
Egentyngd 1,00 1,00 
Upptryck 1,76 1,56 
   
Variabel last (Q)   
Huvudlast  1,95 
Övriga laster (* ᴪ0) 1,95 1,95 
   
Islast (ᴪ0 = 0,8) 1,56 1,56 
Temperaturändring (ᴪ0 = 0,6) 1,17 1,95 

Vad är definitionen av ett brott? 

Ju enklare modell som tillämpas desto större bör graden av konservatism vara. 
Detta eftersom det finns risk att modellen försummar viktiga aspekter och därmed 
t.ex. underskattar risken för en grundläggande brottmod.  

Som exempel, vid linjärelastiska finita elementanalyser bör maximalt uppkomna 
spänningar i beräkningsmodellen begränsas så att de inte överskrider tillåtna håll-
fasthetsvärden för det aktuella gränstillståndet. Detta innebär t.ex. att spänning-
arna i betongen ej ska överskrida draghållfastheten. I dessa fall är det dock mycket 
viktigt att modellen inte utsätts för lokala hot-spot spänningar, eftersom dessa inte 
är fysikaliska spänningar utan snarare en effekt av förenklingar i modellen. Mer in-
formation om hot-spot-spänningar finns beskrivet i Kapitel 4.2 i [40].  

Bruksgränstillstånd - Vid analys av tvärsnittsbrott enligt RIDAS så bör inte flyt-
spänningar (med hänsyn till aktuella partialkoefficienter) uppnås i armeringen vid 
analys av bruksgränstillstånd. Detta är i enlighet med vanliga förutsättningar i di-
mensioneringsstandarder så som Eurokoderna. Dessutom, vid bruksgränstillstånd 
finns normalt begränsningar på maximalt tillåtna deformationer, maximala sprick-
bredder, etc. Vid dämmande konstruktioner bör inte den karakteristiska sprick-
bredden överskrida 0,2 mm enligt RIDAS. Kravet på tillåtna deformationer kan 
t.ex. bero på risk för att luckor kläms fast.  

Brottgränstillstånd – Vid tvärsnittsbrott i brottgränstillstånd enligt RIDAS så kan 
analysen genomföras till dess att strukturell kollaps uppnås. Som tidigare påpe-
kats, så påverkar graden av konservatism i modellen för bedömningen av när kol-
laps initieras. Ett exempel på detta är t.ex. att det är svårt att uppskatta belast-
ningen i armering och bergbultar (dragna, tryckta eller skjuvade) vid enklare be-
räkningar. I dessa fall behöver ett konservativt antagande genomföras kring bultar-
nas belastning. Vid avancerade modeller beräknas armeringens eller bultarnas på-
känningar utifrån dammens deformation och dessutom kan t.ex. armeringens 
brotttöjning beaktas så att armeringen slits av och därmed omfördelar lasterna.  
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När det gäller definition av brott är det även viktigt att påpeka att vid icke-linjära 
analyser som beaktar materialhållfastheter och sprickpropagering eller plasticering 
är det viktigt att en metodik tillämpas som är lämplig för denna typ av analyser. 
Om icke-linjära analyser genomförs baserat på dimensioneringsförutsättningar, 
med reducerade hållfasthetsvärden, så finns en stor risk att felaktiga brottmoder 
fångas och därmed att felaktiga slutsatser dras. Utav denna orsak är det viktigt att 
t.ex. metodiken som återges i Kapitel 3.5.6 används.   

Mätdata – larm respektive varningsnivåer 

Vid definition av larm och varningsnivåer på mätdata är det dels viktigt att dessa 
definieras på givare som förväntas kunna indikera eventuella dammbrottsscena-
rios. Dessutom bör dessa larm och varningsnivåer definieras utifrån förväntade 
normala mätvärden respektive förväntat mätvärde vid dammbrott. Naturligtvis 
bör dock dessa värden justeras med lämplig säkerhetsfaktor så att tillräckligt råd-
rum för att kunna genomföra lämpliga åtgärder, se Kapitel 4.  

För att definiera varningsnivåer kan lämpligtvis metoder som HTT eller ANN till-
lämpas detta kräver dock att tillräckligt lång mätserie finns tillgänglig så att det går 
att kalibrera metoderna. För definition av larmnivåer är det endast icke-linjära FE 
analyser som är lämpliga.  
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4 Åtgärder 

4.1 INLEDNING 

I de tidigare avsnitten har en beskrivning getts av hur tillståndsbedömningen av 
en sprucken betongkonstruktion kan göras i olika steg från okulär syn till analys 
av sprickornas ursprung och betydelse för den strukturella integriteten. Om det 
aktuella läget, trots sprickbildningen, uppfyller ställda krav på vattentäthet, bärför-
måga och stabilitet så behöver ingen åtgärd vidtas. Bedömningen bör förstås göras 
ur perspektivet nuläge och under konstruktionens önskade kvarvarande livslängd. 
Är bedömningen däremot att kraven ej uppfylls så behöver en åtgärd vidtas för att 
uppnå önskad kravnivå eller eventuellt att minska risken för att säkerhetsmargina-
lerna till den önskad kravnivån inte underskrids. 

I föreliggande avsnitt redovisas en lämplig arbetsgång för att identifiera möjliga åt-
gärdsalternativ samt exempel på alternativ för att hantera uppkommen sprickbild-
ning i form av övervakning på ett systematiserat sätt. 

4.2 AKUTA ÅTGÄRDER 

Det är mycket sällsynt inom vattenbyggnadsområdet att omfattande sprickbild-
ning, eller framförallt ökande sprickutveckling uppstår plötsligt. Haverilaster med 
sprickbildning på betongkonstruktioner i vattenkraftverk skulle kunna uppstå på 
grund av t.ex. kortslutningslaster från generator eller en lavinstängning av ledske-
nor med påföljande vattenhammare vilket riskerar ge överlast på en konstruktion. 
För äldre konstruktioner i kraftverk eller dammar som har utsatts för nedbrytning 
under lång tid finns en succesivt ökande risk för att sprickbildning uppstår. Sprick-
bildningen uppstår då när den nedbrutna konstruktionens bärförmåga tillslut blir 
så låg att konstruktionen inte klarar bära de laster den utsätts för. 

Det vanligaste förloppet är att propagerande sprickbildning uppstår genom en 
långsam process. I vissa fall kan det dock dröja innan den propagerande sprick-
bildningen upptäcks t.ex. om konstruktionen vanligtvis är under vatten. Vid dyk-
inspektioner kan då sprickbildning som funnits i konstruktionen både längre och 
kortare tid upptäckas. 

Ett exempel på allvarlig sprickbildning under vattenlinjen är Wanapum Dam i 
USA [69] där omfattande horisontell sprickbildning i en utskovsdamm avslöjades 
genom att driftspersonal okulärt såg förändringar i brobanan och att vägräcket de-
formerats (Figur 4-1). Genom dykningar kunde det konstateras att en horisontell 
spricka på ca. 50 mm hade öppnat sig i en utskovspelares uppströmssida. 
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Figur 4-1 Deformerat räcke på dammkrön, Wanapum Dam . 

 
För att omedelbart minska risken för fortskridande brott i pelaren sänktes vattnet i 
reservoaren ner med cirka 9 m efter en överslagsbedömning om bärförmåga och 
stabilitet i nuvarande skick. Avsänkningen av reservoaren gav också rådrum för 
att utreda sprickbildningens orsaker. 

Utöver minskning av lasten som i gjordes på Wanapum dammen kan även en ök-
ning av den stabiliserande vikten åstadkommas genom att placera t.ex. lastbilar 
fullastade med grus på krönet. Det är en akutåtgärd om ett stabilitetsbrott på 
grund av stjälpning eller glidning av en betongdamm är det som riskerar att upp-
stå. Självklart måste brobanans bärförmåga vara tillräcklig före belastning kan ske. 

Akuta åtgärder kan också vara åtgärder för att reducera eller stoppa kraftiga 
och/eller besvärande läckage genom sprickor, t.ex. in i en maskinstation där risk 
för översvämning eller kontakt med elektrisk utrustning och produktionsbortfall 
annars kan bli konsekvensen. Läckage kan stoppas snabbt genom t.ex. stybbning 
med kolstybb, flis, hästgödsel eller sand. Risken med stybbning är dock att det kan 
bli svårare att göra en permanent tätning med t.ex. injektering då sprickan delvis 
fyllts med finmaterial. I ett akutläge kan det dock vara ett alternativ. En annan va-
riant är att placera ett dukliknande material typ presenning framför det spruckna 
området där då presenningen ”sugs” emot sprickområdet och därigenom tätar. 
Om dykare ska användas för att detektera området alternativt placera tätduken så 
måste stor försiktighet vidtagas i de fall där läckaget är stort/sprickan är vid. Vid 
större läckage finns alltid en risk att dykaren själv kan sugas fast med t.ex. en hand 
vid utläckagepunkten.  

Lämpligen är alla för anläggningen potentiella akutåtgärder kartlagda i förväg 
och helst förberedda med instruktioner som lätt kan aktiveras i händelse av en 
akutåtgärd. Det görs lämpligen i en beredskapsplan. T.ex. bör det vara klarställt 
med kontaktuppgifter var man kan få tag i lastbilar, grus och vilken bärförmåga 
som brobanan har. 

Deformerat räcke 
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4.3 ÖVERVAKA FÖRLOPP 

En inledande analys av sprickbildningens betydelse kan i vissa fall ge slutsatsen att 
sprickbildningen i dagsläget, eller under den närmaste framtiden, inte bedöms 
vara ett direkt hot mot konstruktionens säkerhet och bärförmåga. Istället kanske 
ett bättre underlag behövs för att bedöma den faktiska statusen, t.ex. genom att de-
tektera om sprickbildningen är dynamisk (aktiv / fortfarande är under utveckling) 
eller statisk (konstant). I det fallet kan en åtgärd vara att instrumentera konstrukt-
ionen för att skaffa mer information och övervaka en eventuell utveckling. Över-
vakning av en spricka kan också ge underlag för att förstå varför sprickan upp-
kommit och vad som driver en eventuell sprickutveckling. Om sprickan är dyna-
misk är syftet också att söka klarställa vad som påverkar sprickpropageringen 
(t.ex. pågående betongexpansion, undermålig bärförmåga, reservoarnivå, tempera-
turväxlingar p.g.a. årstid, islast etc.). 

4.3.1 Grundförutsättningar 

Avgörande för designen av ett övervakningssystem på en betongkonstruktion är 
kunskapen om dess statiska verkanssätt. Utan detta kan en effektiv övervakning 
inte utformas på bästa sätt. Att förstå hur konstruktionen är avsedd att bära laster 
samt vilken inverkan aktuell sprickbildning har på verkanssättet måste klarställas 
för att mätningar ska ske i rätt positioner och med rätt mätmetoder. Om sprickbild-
ningen är omfattande kan också en numerisk modell vara ett bra hjälpmedel för att 
identifiera vilka sprickor och i vilket läge längs sprickan som det först ges utslag på 
en eventuell sprickpropagering eller rörelse (se vidare avsnitt 3.2.3). 

4.3.2 Strategi för systematisk design av övervakningssystem 

Ett väl utformat övervakningssystem på en damm utgör goda förutsättningar för 
att kunna värdera om dammdelar uppfyller satta säkerhetsnivåer/prestanda och få 
tidiga varningar om prestanda försämras. För att försäkra sig om att dammen är 
säker ska man i sin bedömning enligt ICOLD [70], [71] beakta: 

• Hot  - Externa (flöden, jordbävning, skred i magasin, mänskliga fel) 
  -  Interna (design-/byggfel, underhållsåtgärder, drift) 

• Felmoder, och hur dammbrott utvecklas  
  -  Stabilitet (stjälpning, glidning) 
  - Tvärsnittsbrott 

• Konsekvensen av ett dammbrott 

I RIDAS [42] exemplifieras några vanliga riskfaktorer/svaghetszoner för betong-
dammar, deras koppling till hot, felmoder och konsekvens samt exempel på hur 
man kan övervaka svagheten/risken. 

Sammanfattningsvis har sprickbildning vanligen koppling till risken för att ett 
tvärsnittsbrott uppstår p.g.a. att lasten överstiger konstruktionens bärförmåga, an-
tingen p.g.a. sprickan självt eller p.g.a. att betongens prestanda nedsatts av någon 
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nedbrytningsprocess i anslutning till sprickan. Mindre sannolikt, men ändå tänk-
bart, är att ett stabilitetsproblem skulle uppstå i form av partiell stjälpning eller 
glidning p.g.a. sprickbildning i en monolit som är stabil i osprucket tillstånd. 

Tabell 4-1 Exempel på övervakning anpassad till felmoder för betongdammar 

Svaghet/risk Hot Felmod Konsekvens Ex. på övervakning 

Överströmning Externt Stjälpning 
Tvärsnittsbrott 

Läckage 
Dammbrott 

VÖA 
KAS 

Ökande upptryck Internt Stjälpning 
Glidning 

Läckage 
Dammbrott 

Portrycksmätning 

Erosion i  
nedströmstå 

Externt/ 
Internt 

Stjälpning Dammbrott Okulärt 
Pendel 

Brott / rörelser i  
undergrunden 

Internt Stjälpning 
Glidning 

Läckage 
Dammbrott 

Pendel  
Inmätning krön 

Förankringar Internt Stjälpning Läckage 
Dammbrott 

Lastceller 
Inmätning krön 

Fogar Internt Tvärsnittsbrott Läckage 
Dammbrott 

Okulärt 
Rörelsegivare 
Sprickviddsmät. 

Urlakning /  
nedbrytning  

 

Internt Tvärsnittsbrott Läckage 
Dammbrott 

Okulärt  
Läckagemätn.  
Trådtöjningsgivare 
Sprickviddsmätn. 

Sprickbildning Externt/ 
Internt 

Tvärsnittsbrott Läckage 
Dammbrott 

Okulärt 
Trådtöjningsgivare 
Sprickviddsmät. 

4.3.3 Val av utrustning 

Vanligtvis är förloppet för sprickbildning långsamt, men också temperaturbero-
ende vilket kan försvåra tolkningen av uppmätta sprickvidder om inte samtidig 
temperaturmätning i betong, luft och reservoar görs. Rekommendationen är därför 
att alltid göra både sprickvidds- och temperaturmätning, oavsett vilken sprickorsa-
ken är. Om sprickbildningen påverkar dammens globala beteende kan det särskilt 
för höga lamelldammar vara effektivt att mäta dammens krönrörelser med pendel-
givare samtidigt som sprickvidd och temperatur registreras. Eftersom en direkt 
pendel fästs högst upp under dammens brobana och förändringen mäts längst ner 
vid grundläggningsnivå fås ett bra utslag på krönrörelsen och således ett mått på 
inverkan av eventuell sprickbildning i dammpelaren.  

Sprickvidds- och temperaturmätningar kan göras på olika sätt och med olika pre-
cision. För att mätningarna ska ge önskad kvalitet och pålitlighet för att användas 
till att utlösa en varning eller ett larm om en oönskad händelse eller att följa ett be-
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teende måste nedanstående rekommendationer följas vid vale av utrustning. Över-
kvalitet driver kostnader, men tillräcklig kvalitet ger god dammsäkerhet. Utrust-
ningen bör: 

• vara anpassad för aktuell exponeringsmiljö 
• vara kalibrerad och lätt att kalibrera efter tid 
• ha en noggrannhet och upplösning som passar den förväntade förändringen 

(minst 5/100 mm eller 0,1 °C) 
• ha ett mätområde som täcker den förväntade variationen med hänsyn taget till 

ev. andra parametrar som kan ge variationer i sprickvidd (t.ex. temperatur). 

Några exempel på lämpliga utrustningar ges nedan för respektive mättyp: 

Rörelsegivare:  

För att följa rörelser i betongdammar är pendelmätningar ett effektivt sätt. Pendel-
mätningen kan användas där det finns misstanke om att sprickbildning ger upp-
hov till storskaliga rörelser i konstruktionen. Ett fall kan t.ex. vara om man har ho-
risontella sprickor i frontplattan på en lamelldamm och man misstänker att dessa 
kan härröra från storskaliga rörelser av t.ex. temperaturväxlingar. Den direkta pen-
delns mätning av krönrörelserna kombinerat med sprickviddsmätning över 
sprickan ger då en bra bild över förändringar över tid, och en tidig indikation på 
ev. propagering av sprickvidden.  

 
Figur 4-2 (VÄ) Damm med inverterad och direkt pendel. (HÖ) Direkt och inverterad pendel. (www.sisgeo.com) 

Sprickviddsgivare:  

För att mäta sprickvidd och eventuella förändringar av sprickvidden med tiden så 
finns en hel mängd olika typer av givare. Allt från manuella mätningar med 
spricktolk (se Figur 4-3) som är relativt grova, men enkla att utföra där man lätt 
kommer åt, till mer avancerade, fast installerade, noggranna, 3D-mätningar som 
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loggas och lagras kontinuerligt (se Figur 4-4). Valet av givartyp är delvis en smak-
sak, men bör ske baserat på i vilket skede man befinner sig i kunskapen om sprick-
ans uppkomst och dess beteende. Ibland kan även kombinationer av utrustning 
vara bra där några få sprickor med större prioritet loggas kontinuerligt med hög 
precision och flera andra med billigare fast sprickviddsmätning 

Inledningsvis kan enklare manuella mätningar genomföras för att skapa sig en 
uppfattning om rörelserna är dynamiska eller statiska, eller för att kartlägga ev. 
mönster i sprickviddernas fördelning och förekomst. Ev. förändringar detekteras 
genom upprepning av mätningarna efter tid.  

Om beräkningar visar att eventuella sprickviddsförändringar är små eller om 
sprickorna är placerade på ett ställe som är svårt att komma åt kan en uppkopplad 
givare med bra noggrannhet vara att föredra. En uppkopplad givare blir också 
nödvändig i ett system där en spricka har dammsäkerhetsbetydelse och där en 
larmgräns definierats så att åtgärder kan sättas in för att förhindra t.ex. ett 
dammbrott. 

 

   
Figur 4-3 (VÄ) Manuell fast sprickviddsmätning. (HÖ) Spricktolk 

I Figur 4-4 visas 2D- och 3D-givare som kan användas där man misstänker rörelser 
i 2 eller 3 dimensioner. Den redovisade 3D-givaren kan användas för såväl manu-
ella som automatiska sprickviddsmätningar. Vid den senare sitter t.ex. LVDT-gi-
vare permanent monterade i hålen. 
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Figur 4-4 (VÄ) 2D-sprickviddsmätare typ Geosense VWCM-4000. (HÖ) 3D-sprickviddsmätare typ Geocon 4415. 

 

Temperaturgivare: 

Avgörande för att kunna tolka mätningar av betong- och sprickrörelser och kunna 
härleda sprickans status (statisk/dynamisk) och orsaken till dess uppkomst är att 
ha kontroll över rådande temperaturer. Tolkningen underlättas om temperatur-
mätningar görs av: 

• Betongkonstruktionens invändiga temperatur. Alltså inte enbart yttemperaturen 
utan betongens inre temperatur. Lämpligt djup för mätningen styrs av betong-
konstruktionens tjocklek och en skattning av hur dess medeltemperatur för-
ändras över året.  

• Omgivande lufttemperatur. Om huvuddelen av konstruktionen är ”inomhus” 
så kan mätning av inomhustemperaturen räcka, annars bör även utomhustem-
peraturen också mätas.  

• I dammkonstruktioner där reservoarens vattentemperatur, eller exponeringen 
för luft vid låga nivåer bedöms påverka ev. sprickrörelser bör även temperatu-
ren på dammens uppströmssida mätas på olika djup. Vattentemperaturen har 
också betydelse för konstruktioner som angränsar till inre vattenvägar i kraft-
stationer. 

Vattentäta motståndsgivare av typen Pt100 är vanligt förekommande och robusta 
för mätning av temperaturer där förloppen är relativt långsamma. För luft kan 
eventuellt s.k. termoelement som utgörs av bimetallgivare som reagerar snabbare 
än Pt100-givarna. 

Loggrar: 

Det finns en stor mängd olika typer av system för datainsamling. En datalogger är 
ofta en viktig komponent och den kan samla in mätdata från olika typer av senso-
rer och utföra operationer som programmerade beräkningar, omvandla till andra 
enheter eller lagra data. Ibland används dataloggers för att skicka vidare data för 
analys, delning och rapportering i andra system (t.ex. SCADA-system). Om inte ett 
system för överföring av mätdata finns på anläggningen kan den lagras lokalt i 
loggern för att tömmas manuellt. Ifall mobiltäckning finns kan också överföring 
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med GSM-modem arrangeras för att slippa platsbesök för tömning av mätdata. 
Finns ett system för insamling av mätdata på plats redan ansluts lämpligen nya gi-
vare också till det systemet. 

4.3.4 Optimering och installation 

I nuvarande utgåva av RIDAS ges liten eller ingen vägledning kring hur en 
betongdamm ska instrumenteras och om möjligt ännu mindre när det gäller hur ett 
mätsystem på en betongdamm ska optimeras om anläggningen är stor.  

I RIDAS anges för betongdammar att:  

”Behovet av instrumentering bör analyseras för varje anläggning. För befintliga dammar 
är installation av mätinstrument ibland nödvändig för att verifiera antaganden som gjorts 
vid projekteringen eller för att övervaka förändringsprocesser i dammen eller undergrun-
den, speciellt vid grundläggning på jord eller vid grundläggning på berg där speciellt 
ogynnsamma förhållanden råder. För betongdammar bör det därför övervägas om dessa ska 
förses med anordningar för mätning av upptryck, läckage och rörelse.” 

På en stor anläggning med många sprickor som ger anledning till oro kan det vara 
svårt att bestämma sig för vilka sprickor som ska övervakas och vilken typ av gi-
vare som lämpar sig bäst. Inte heller var längs sprickan det ges bäst förutsättningar 
att fånga eventuella rörelser är alltid så lätt att fastställa.  

Som angavs i avsnitt 4.3.2 så bör valet av instrumentering baseras på vilka hot och 
felmoder som kan vara orsaken till faktisk eller potentiell utveckling av sprickbild-
ning. För att skapa ytterligare vägledning i var fokuset på en instrumentering bör 
läggas kan även olika konstruktionsdelars noterade svagheter eller aktuell status 
sammanställas. Partier av dammen med många samlade svagheter eller låg status 
har större sannolikhet att gå till brott än andra delar. 

Kompletteras hot- och felmodsbedömningen och aktuell status även med en be-
dömning av vilka grader av konsekvens som brott i enskilda monoliter ger upphov 
till så fås ytterligare vägledning. Om konsekvensen är ett dammbrott så är det för-
stås på alla nivåer en allvarlig konsekvens. Det blir dock ändå skillnader om en el-
ler ett par monoliter som är flera tiotals meter höga går till brott jämfört med brott i 
en del av dammen som är endast ett par meter hög. I alla fall i termer om damm-
brottsflöde och risk för att människoliv går till spillo. På samma sätt är det rimligt 
att anta att ett brott i en monolit som angränsar till en fyllningsdamm sannolikt ger 
ett totalt dammbrott även i fyllningsdammen. Ett brott i en enskild betongmonolit 
kan mycket väl begränsa sig till ett brott i angränsande eller ett par monoliter och 
inte hela betongdammen.  

I Figur 4-5 redovisas ett exempel där en sammanvägning av identifierade svag-
heter och konsekvenser hos olika monoliter i en långsträckt anläggning legat till 
grund för en värdering av risk. Risknivån hos de olika monoliterna har sedan an-
vänts för en indelning i tre olika klasser för instrumenteringsgrad (Extensive, Me-
dium, Basic). Principen ger att de monoliter som har kända svagheter samtidigt 
som de ger största konsekvenserna i händelse av ett dammbrott också har den 
mest omfattande övervakningen. 
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Figur 4-5 Exempel på riskbaserad optimering av instrumentering till tre nivåer (Extensive, Medium, Basic) 

 

Grunden till valet av placering av varje enskild givare bör alltid baseras på en ut-
redning eller bedömning om hur konstruktionen förväntas röra sig. Överslagsbe-
räkningar eller numeriska modeller är till god hjälp (se vidare avsnitt 3). Ibland blir 
givarens placering en kompromiss p.g.a. svårigheter att skapa bra access till mät-
stället för funktionskontroll och kalibrering av givare. Kompromissen får dock inte 
bli så stor att värdet av mätdatan blir för dåligt. Då kan det istället motivera att 
skapa access med t.ex. trappväg eller stege för att få hög kvalitet i mätningen. 

4.4 BROMSANDE ÅTGÄRDER 

Med bromsande åtgärder avses olika typer av metoder som ger en fördröjning eller 
minskning av sprickpropageringen och/eller en reduktion av sprickbildningens 
konsekvenser om den orsakar beständighetsproblem. Det primära syftet med 
bromsande åtgärder är vanligen något av valen: 

• Ytskydda - minska inträngningen av de ämnen som driver en nedbrytnings-
process (H2O, CO2, Cl-) 

• Klimatskydd - minska inverkan av omgivningens klimat genom inbyggnad 
(nederbörd, temperaturvariationer) 

4.4.1 Ytskyddsåtgärder 

För att minska inträngningen av fukt eller klorider som är drivande för fler typer 
av nedbrytningsprocesser kan impregnering vara ett sätt att bromsa t.ex. sprick-
bildning av armeringskorrosion. Enl. SS-EN 1504 [72] så indelas ytskyddsmetoder 
vanligen i vattenavvisande impregnering, impregnering och ytbeläggning. De två 
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förstnämnda metoderna baseras på att impregneringen penetrerar betong-
ytan/sprickområdet och skapar ett skydd mot inträngning av t.ex. fukt. Svårig-
heten med impregnering är att det befintliga fukttillståndet i en gammal konstrukt-
ion kan göra det mycket svårt att nå ett inträngningsdjup som är stort nog för att 
uppnå önskad effekt. Appliceringstiden för de verksamma ämnena (typ 1 ofta Si-
laner) blir också en viktig faktor för att nå inträngning i befintliga konstruktioner. 
Ofta beläggs ytan med en bärare, t.ex. en gel, innehållande impregneringsmedlen 
så att det verksamma ämnet får tid att tränga in i porerna. 

Ytskydd av typ 3 kan vara både av polymer typ eller av cementbaserade produkter 
som i första hand skapar ett mekaniskt ytskydd mot inträning av ämnen. 

 

1. 2. 3. 

     
Figur 4-6 (1) Hydrofoberande impregnering.  (2) Impregnering.  (3) Beläggning 

4.4.2 Klimatskydd 

Att göra en inklädnad av en damm är ett effektivt sätt att få ett jämnare klimat på 
dammen både med avseende på fuktighet och temperatur. Särskilt för betongdam-
mar av lamelltyp med relativt slanka dimensioner har det visat sig effektivt då de 
säsongsvisa temperaturvariationerna annars kan ge upphov till stora rörelser. 
Sprickrörelser och sprickpropagering kan kraftfullt minskas i stödskivor och front-
platta efter uppförandet av en klimatvägg. I Figur 4-7 visas uppförandet av en iso-
lerande klimatvägg på en lamelldamm. 

 

 
Figur 4-7 Montage av isoleringsvägg för att minska temperaturrörelser på lamelldamm 
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På samma sätt som för en lamelldamm är en klimatvägg en effektiv åtgärd på valv-
dammar som dessutom vanligtvis har relativt stora tvång från dess anfang och 
därigenom stor risk för sprickbildning vid stora temperaturrörelser. 

Även om en dammkonstruktion vanligtvis alltid har tillgång till vatten från upp-
strömssidan så kan en inklädnad av nedströmssidan och krön vara effektivt för att 
bromsa nedbrytning av t.ex. frost. I Norge förekommer det att man har gjort in-
klädnad av betong för att bromsa expansionen på dammar med pågående alkali-
silika-reaktioner genom begränsningen av uppfuktning från nederbörd.  

En aspekt som bör beaktas är fukttillståndet i utrymmet bakom klimatväggen och 
eventuell risk för kondens- eller isproblem mot kalla ytor. Ofta är det kanske svårt 
att undvika kondensation mot brobanans undersida eller frontplattan ovanför 
dämningsgräns. Fläktar som håller varmluften jämt fördelat i inspektionsutrym-
met eller andra arrangemang som förhindrar dropp eller is att falla ner mot t.ex. in-
spektionsgångar nedanför. 

4.5 REPARATION 

Det finns ett flertal metoder för att reparera en sprucken betongkonstruktion, och 
det bör klarställas vilket syfte som reparationen har och vilken den önskade livs-
längden på reparationen och konstruktionen är. Med syfte avses t.ex. om reparat-
ionsåtgärden endast ska åtgärda ett eventuellt inläckage eller om det är en struktu-
rell förstärkning. Gällande livslängd bör resonemang föras t.ex. av typen huruvida 
åtgärden ska ge en temporär lösning som ger lägre risk/bromsad skadeutveckling 
fram till en kommande större anläggningsförändring eller om man vill göra en åt-
gärd som har mycket lång livslängd utan ytterligare behov inom överskådlig tid. 
Viss vägledning går att få från den europeiska reparationsstandarden SS-EN 1504 
[72] vid val och specifikation av reparationsåtgärder. 

Vid valet av reparationsåtgärd bör även ett resonemang kring vilken risk som an-
läggningen exponeras för med föreliggande sprickbildning och vilken riskredukt-
ion som eftersträvas med en åtgärd. T.ex. om sprickbildningen riskerar ge ett icke-
monolitiskt stabilitetsbrott så ska nivån som man vill uppnå med den stabilise-
rande åtgärden definieras i termer om hur mycket risken reduceras alt. vilken sä-
kerhetsnivå man vill uppnå jämfört med dagsläget. 

Nedan redovisas några exempel på typer av reparationsmetoder vid sprickbild-
ning. 

Försegling:  

Om det konstaterats att sprickbildningen inte har någon omedelbar eller allvarlig 
inverkan på konstruktionens bärförmåga, men att det föreligger genomläckning 
och potentiell eller pågående urlakning av konstruktionen, kan en försegling av 
sprickmynningen vara ett alternativ. Förseglingen kan göras genom t.ex. applice-
ring av duk som limmas fast i remsor för diskreta eller enstaka sprickor eller som 
hela skikt för omfattande sprickbildning. Se Figur 4-8 för helt tätskikt på upp-
strömssidan vilken monterades vid låg reservoaryta och Figur 4-9 för ett exempel 
där applicering av remsor över enskilda sprickor genomförts. Avgörande för bra 
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funktion vid applicering av tätskikt med remsor är att anslutningen till frisk be-
tong görs omsorgsfullt så att tätfunktionen uppnås till fullo. Duk i heltäckande 
skikt kan även fästas mekaniskt och skarvar mellan sjok a duk svetsas för kontinu-
erlig tätning. Att skapa täta anslutningar av duk mot anfang och botten kan vara 
problematiskt och leda till stora kostnader. 

 

 
Figur 4-8 Inklädnad av uppströmssida av betongdamm.  

 

 
Figur 4-9 Försegling av sprickor med remsor av tätande material på betongdamm av massivtyp. 

I de flesta fallen måste appliceringen genomföras som dykarbeten om inte reservo-
aren är ett årsmagasin, eller av andra skäl har möjligheter att genomföra en av-
sänkning av ytan. 
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Sprickfyllnad och tätning: 

För alla typer av sprickreparationer behöver några grundläggande frågor besvaras före 
valet av lämplig reparationsmetod och för att kunna bestämma vilken typ av material 
som bör användas. De viktigaste frågorna är: 

• Är sprickan statisk eller dynamisk, d.v.s. kommer sprickvidden att förändras 
eller är den relativt konstant? 

• Vilken är den minsta förekommande sprickvidden i det område som ska repar-
eras? 

• Förekommer vattenflöde genom sprickan, och till vilken grad? 

Injektering – generellt.  

I de fall det bedöms svårt att applicera tätskikt över den spruckna betongen, eller 
om man av något annat skäl behöver utfyllnad i sprickorna kan en injektering vara 
en lämplig åtgärd. Vid relativt konstanta (statiska) sprickvidder är cementbaserade 
injekteringsmedel ett bra alternativ. Epoxi- eller polyuretaninjektering där man 
kan välja elasticitet lämpar sig bättre där variationer eller ökande sprickbredd kan 
förväntas (dynamiska). 

Sprickviddens betydelse för vilken typ av injekteringsmedel som lämpar sig bäst 
för att få god inträngning i sprickan är stor. Generellt är de vanligast förekom-
mande cementbaserade injekteringsmedlen lämpliga för sprickvidder som är 
större än 0,5-1 mm medan såväl epoxi som polyuretan fungerar även för mindre 
sprickvidder. 

När det gäller sprickor med vattenflöde så funkar generellt polyuretan bäst ef-
tersom materialet självt reagerar med vatten och stelnar. Även cementbaserade in-
jekteringsmedel kan fungera om inte flödet är mycket stort. Möjligheten till lägre 
vct eller ev. tillsats av accelerator för att få snabbare härdning kan dock användas 
för att även cementbaserade bruk ska kunna användas. 

Oavsett vilket injekteringsmedel som används bör det ställas stora krav på kompe-
tensen hos den som designar och den som utför själva injekteringsarbetet. Mer 
vägledning kring injektering kan hittas i [73].  

Injektering – cement 

Borrning före injektering sker vanligtvis med kärnborrning eller hammarborrning 
(diameter 40–70 mm). Hammarborrning går betydligt fortare och är mer skonsamt 
mot ingjuten armering. Däremot finns det en risk att borrkax sätter igen de sprick-
plan som ska injekteras. Vanligtvis blir också hålväggarna skrovligare vilket är 
gynnsamt för vidhäftningen till injekteringsbruket i hålet vilket i vissa fall kan ha 
betydelse. Kärnborrning tar tid, men ger släta hålväggar och riskerar inte på 
samma sätt som hammarborrning att sätta igen sprickmynningen. Nära konstrukt-
ionerna kanter minskar risken för spräckning vid användning av kärnborrning. 
Det finns också de som hävdar att hammarborrning är bättre för att man ”slår 
upp” sprickmynningar och omgivningen runt hålet så att det blir lättare att injek-
tera, men det bedöms ha en mindre positiv effekt jämfört med risken för kaxin-
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trängning i hålen. Ibland är inte kärnborrning ett alternativ av tidsskäl och det fö-
rekommer därför ofta ändå att hammarborrning används trots ovan påtalade ris-
ker.  

Det initiella hålavståndet ska baseras på undersökningar om konstruktionens be-
skaffenhet (sprickfrekvens och sprickvidd i hålet) och valt injekteringskoncept (ce-
menttyp, vct, tryck, trycktid etc.). Innan injektering påbörjas ska hålen undersökas 
med vattenförlustmätning för att undersöka om och var längs hålet det finns förut-
sättningar för att få bruksspridning. 

Det vanligaste använda cementet, Injektering 30 (Cementa), har ett d95-värde (den 
kornstorlek som >95% av kornen passerar vid siktning) på 30 µm. Det finns även 
finmalda och ultrafinmalda cement (t.ex. UF 12) med ännu finare kornstorleksför-
delning. Medvetenhet om att utmaningen att dispergera och hålla cementkornen 
dispergerade vid blandning/malning ökar med ökad finmalning av cementen. En 
lyckad dispergering av cement i blandningsvattnet är en förutsättning för att 
kunna få inträngning i sprickor utan att cementkornen flockar sig vid sprickmyn-
ningen. Ett grepp som vanligen ger bra dispergering är att använda kolloidkvarnar 
med relativt höga varvtal (1450–1750 varv/min). 

Valet av vattencementtal är en avvägning mellan att få de prestanda i hårdnat till-
stånd som önskas och att faktiskt få god inträngning. Höga vct är lättare att injek-
tera men de får lägre hållfasthet och motstånd mot urlakning, medan låga vct är 
svåra att injektera långa sträckor men de får en bättre prestanda i hårdnat tillstånd. 

För att kunna följa injekteringsresultatet genom förnyad kärnborrning är pigmen-
tering av injekteringsbruket lämpligt. Dock måste även kornstorleken på pigmen-
ten beaktas för att det i sig inte ska försämra inträngningsegenskaperna. 

Tryck måste sättas utifrån konstruktionens förutsättningar att motstå hydrauliskt 
tryck utan att riskera att spräckas upp. 

Noggrannhet vid val av produkt och mix-design samt förprovning av valt koncept 
av både material och den utrustning som entreprenören ska använda är viktiga 
framgångsfaktorer. Vid alla injekteringsinsatser bör medvetenheten om att koncep-
tet sannolikt behöver ändras under arbetets gång vara hög. Ändrade hålavstånd, 
trycktider, tryck, mix-design etc. etc. är vanligt, och nödvändigt beroende på det 
löpande resultatet av injekteringen. 
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Figur 4-10 Principskiss för cementinjektering av spricka 

 

Injektering – kemisk  

Grunderna för injektering av sprucken betong med kemiska injekteringsmedel lik-
nar till stora delar principerna för cementinjektering. I kategorin kemiska injekte-
ringsmedel räknas i föreliggande rapport t.ex. silikater/vattenglas, akrylat- och me-
takrylatpolymerer, en- och tvåkomponentspolyuretan, epoxi, och även polymer-
modifierade injekteringsbruk baserade på cement. De olika injekteringsmedlen har 
olika egenskaper och en bra genomgång ges av [73]. 

När det gäller de rena kemiska injekteringsmedlen utan cement används de oftast 
för relativt små sprickvidder (< 0,5-1 mm) p.g.a. större möjligheter att få god in-
trängning jämfört med cementbaserade produkter. Det finns också större möjlig-
heter än med rena cementbruk att anpassa de kemiska injekteringsmedlen efter rå-
dande förutsättningar med avseende på vattenflöde, temperatur, elasticitet etc. 
Höga vattenflöden ger till exempel försämrad vidhäftning mellan epoxi och betong 
medan en tvåkomponents polyuretan med mycket härdare kan stoppa även kraf-
tiga läckage. Val av glasningstemperatur vid injektering med epoxi är viktigt då 
man injekterar i betong nära varma delar. Detta p.g.a. epoximaterialet kan mjukna 
igen och förlora sin förmåga att överföra last eller stoppa inträngning av t.ex. vat-
ten. 

En annan skillnad mot cementbaserad injektering är att man ibland placerar injek-
teringsnipplarna mitt i sprickan istället för att borra in dem på sidan om sprickan 
men vinklade in mot sprickplanet för att korsa detta. I Figur 4-11 nedan visas båda 
sätten att placera nipplar. Generellt sett används betydligt mindre hålstorlekar vid 
borrning för att placera nipplar eller t.om. platta nipplar som monteras direkt i 
sprickan. Hålstorlekarna är i spannet 5-10 mm och kan borras med handhållna 
slagborrmaskiner. 

Noggrannhet i rengöring med vatten eller tryckluft i sprickområdet respektive 
noggrann kontroll av bruksspridningen är framgångsfaktorer vid keminjektering. 
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Figur 4-11 Förberedelser för epoxiinjektering av spricka 

 

Kristalliseringsteknik 

Spricktätning med kristalliseringsteknik kan enl. [74] användas på flera sätt. An-
tingen genom att sprayas på ytor med tunna sprickor eller som vid vidga-försegla-
tekniken som redovisas längre fram i avsnittet. Materialet som appliceras består av 
organiska tillsatser, portlandcement och silika. Tekniken baseras på att materialet 
migrerar in i sprickor och betongens porer genom osmos. Därvid bildas kristaller 
som tätar betong och sprickor, men som ändå är diffussionsöppet för vattenånga 
och luft. Enligt leverantörerna kan inträngningsdjupet bli några decimeter och 
pågå så länge det finns tillgång till fukt.  

Om sprickorna som ska lagas är vattenförande till en grad som gör att det blir 
svårt att applicera produkterna kan en bottning göras med snabbhärdande cement-
bruk eller mekaniskt stöd/stopp vid betongytan.  

Kristalliseringstekniken kan inte användas om sprickorna är dynamiska då lag-
ningsmaterialet har liknande egenskaper som betong och därmed är sprött. 

 
Figur 4-12 Försegling av spricka med kristalliseringsteknik [75] 
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Borra-plugga-teknik  

Borra-plugga-tekniken lämpar sig bäst när man har en spricka som är relativt rak 
utan större krökningar. Då kan ett hål kärnborras parallellt med sprickplanet så att 
sprickan hamnar centriskt eller så nära centriskt som möjligt i hålet. Med borra-
plugga-teknik kan man skapa en barriär så att en sprickinjektering inte sprider sig 
igenom t.ex. en tunnare konstruktion (ledmur, jordhållande vingmur etc.) med 
läckage på baksidan där det kan vara svårt att kontrollera. Beroende på om 
sprickan bedöms vara statisk eller dynamisk väljs pluggmaterial och injekterings-
material. I exemplet visat i Figur 4-13 visas en betongplugg som har ett bitumen-
skikt runt mantelytan för att förhindra vidhäftning mot hålväggen samt att skapa 
täthet. Fördelen med en styv plugg är att man också återupprättar en kraftöverfö-
ring tvärs väggen. Om väggtjockleken tillåter så kan också två hål borras och förses 
med valfritt material för ifyllnad och pluggning. Lämplig håldiameter är ca. 50–
75 mm. 

 
Figur 4-13 Principskiss för spricklagning med borra-plugga-teknik. [76] 

 

Vidga-försegla-teknik 

Om en spricka huvudsakligen behöver förseglas vid ytan för att förbättra utseen-
det eller för att minska risken för inträngning av fukt, klorider eller annat kan den 
s.k. vidga-försegla-tekniken användas. Principen bygger på att man skapar ett nå-
got större utrymme vid sprickmynningen för att enklare kunna försegla sprickan. 

Valet av material måste baseras på om sprickan förväntas röra på sig p.g.a. expans-
ion i betongen, temperaturrörelser (dynamisk spricka) eller om sprickan kan för-
väntas vara statisk utan rörelser. För dynamiska sprickor måste ett elastiskt 
material väljas vid ytan medan man vid statiska sprickor kan använda t.ex. torr-
packningsteknik med cementbaserat material som redovisas i nästa avsnitt. Elas-
tiska material kan t.ex. vara bitumen, polyuretan eller polyurea. 

Om sprickvidden är stor kan en s.k. bottningslist behöva installeras för att det inte 
ska behövas så stora mängder förseglingsmaterial. Det förhindrar också att materi-
alet rinner/flyter ner i sprickan efter avslutad påfyllning. För att bibehålla förseg-
lingsmaterialets förmåga att ta upp deformationer (elasticitet) kan ett skikt för att 
bryta vidhäftningen mot den uppsågade bottnen installeras vilket visas i Figur 
4-14. 
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Figur 4-14 Principskiss för spricklagning med vidga-försegla-teknik. 

 

Torrpackningstekniken 

Torrpackningsmetoden kan vara användbar för statiska sprickor med lite större 
vidd (> 5 mm) och sprickor på vertikala ytor där det kan vara svårt att få reparat-
ionsmaterialet att stanna i spricköppningen om man vill använda cementbaserade 
material. Grundprincipen är att man sågar eller fräser upp spricköppningen till 
ca. 25-40 mm vidd och djup längs sprickan. Syftet med ökningen av spricköpp-
ningen är att skapa möjligheter att handbearbeta cementbruket på plats. Se Figur 
4-15.  

Själva torrpackningen görs med en blandning av cement, sand och vatten. Bland-
ningen ska ha ett så lågt vatteninnehåll så att det går att forma en boll med handen, 
men inte så lite att den faller isär när man lägger bollen på en plan yta. Förhållan-
det mellan cement och sand ska vara ca. 1:1 till 1:2. Bruket placeras sedan i den 
uppsågade sprickan och packas genom att knacka med en hammare på en träpinne 
för att fylla ut utrymmet och öka materialets densitet. 

Eftersom materialet har ett lågt vct blir uttorkningskrympningen mycket liten och 
förseglar därför sprickan effektivt även efter att materialet har härdat fullt ut. 

 
Figur 4-15 Principskiss för vidga-försegla-teknik med torrpackning av cementbruk. 
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Strukturell uppgradering:  

I de lägen där sprickbildningen orsakat en, inte acceptabel, nedsättning av den 
konstruktiva bärförmågan behöver konstruktionen förstärkas. Orsaken kan vara 
såväl en enstaka spricka i ett känsligt läge som riskerar ge icke-monolitiskt bete-
ende i t.ex. en dammpelare eller en omfattande krackelering som ger upphov till 
tveksamheter kring t.ex. samverkan mellan betong och kraftarmering. 

Armerade pågjutningar är den vanligaste metoden för att reparera skadad betong. 
Det görs genom att bila bort den spruckna, skadade, betongen och ersätta den med 
ny betong. Precis som generellt vid val av reparationsmetod gäller att ha kontroll 
på vilken mekanism som orsakat sprickbildningen. Om sprickorsaken härrör från 
t.ex. dålig härdning eller temperaturrelaterad sprickbildning efter gjutning är det 
okomplicerat att ersätta de yttre delarna med ny betong. Ifall det istället konstate-
rats vara en pågående expansion av t.ex. alkalisilikareaktion så måste man i desig-
nen av pågjutningen ta hänsyn till att en fortsatt expansion kan uppstå under den 
nya pågjutningen.  

Generellt gäller som vid all betongreparation att skadad och lös betong måste av-
lägsnas till sådan omfattning att man säkerställer god vidhäftning för den nya be-
tongen. För alla konstruktioner måste en bedömning göras av hur själva utförande-
skedet påverkar konstruktionens bärförmåga. För slanka, hårt utnyttjade kon-
struktioner, är det inte självklart att man kan ta bort mycket betong runt kraftarme-
ringen utan deformationer och problem när man tar konstruktionen i drift igen 
med en ny pågjutning. Temporär stöttning eller sekventiell reparation av delar av 
konstruktionen kan vara en lösning. Bra genomgång av design och genomförande 
av pågjutningar ges i REHABCON-manualen [77]. 

Vid omfattande och djupa skador kan också en omslutande armerad pågjutning 
som förankras långt in i den befintliga konstruktionen ersätta ev. förväntad under-
målig vidhäftning. En armerad kringgjutning kan också vara en relativt fristående 
konstruktion som designats för att ”ta över” den lastbärande funktionen från den 
gamla skadade konstruktionen. Vid t.ex. reparation av Ölandsbron skapades istäl-
let ett glidskikt mot den befintliga pelaren och pågjutningen agerade fristående 
från denna runt om. Designen måste helt enkelt anpassas efter förutsättningar och 
syfte.  

För ASR-skadade konstruktioner kan också en armerad pågjutning skapas för att 
ge ett mothåll mot framtida expansion i den gamla betongen. Den expansionskraft 
som kan uppstå p.g.a. ASR har visat sig ha begränsningar. Stora variationer före-
kommer beroende på ballasttyp och exponeringsmiljö men en beskrivning av feno-
menet går att finnas i [78]. 

Utöver den ovanstående vägledningen gäller alla vanliga rekommendationer kring 
omfattning av avverkning av gammal betong och randvillkor för pågjutning av ny 
betong. En bra vägledning på området går att finna t.ex. i portalen  
www.betongreparation.se [79]. Några viktiga saker att beakta är: 

• Noggrann rengöring av underlaget och ev. befintlig armering före gjutning. 
• Tillräcklig skarvlängd vid anslutning till befintlig armering. 

http://www.betongreparation.se/
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• Avstånd mellan armering och underlag minst 2ggr största stenstorleken i 
pågjutningsbetongen, dock aldrig mindre än 16 mm. 

• Skarpkantade avslutningar mot ev. befintlig betong (ingen utspetsning) 
• Noggrann härdning. 

Förankringar av konstruktioner med efterspända förankringsstag eller spännkablar 
är ett sätt att säkerställa t.ex. monolitisk verkan i en pelare med horisontell sprick-
bildning. Genom att installera stag eller kablar tvärs ett sprickplan och påförs däri-
genom en kraft som håller ihop konstruktionen. Åtgärden minskar risken för att 
t.ex. en utskovspelare ska gå till partiellt brott av de laster den utsätts för. I Figur 
4-17 visas en typisk installation av spännkablar där en betongkonstruktion spänts 
fast mot det underliggande berget. En bra genomlysning av spännförankringar vid 
svenska vattenkraftsanläggningar ges i [88].  

Saker som bör beaktas vid design och genomförande av efterspända förankringar 
är: 

• Finns förutsättningar för god infästning av förankringar i underlaget eller 
krävs åtgärder som t.ex. injektering för att nå det?  

• Klarar den befintliga betongkonstruktionen de laster som appliceras vid upp-
spänning eller krävs förstärkningar? 

• Hur ska stagen placeras för att ge bästa önskade förstärkning, och finns det nå-
got i konstruktionen som inte får borras av (kraftarmering, ingjutningsgods, 
rör, kablar etc.)? 

• Behöver spännkraften kunna kontrolleras under dess livslängd? 
• Hur skapas bästa korrosionsskydd? (fettfyllda huvar, fett eller plastinklädda 

stag eller wire). 
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Figur 4-16 Spännkabelförankring typ VSL 6-12, principskiss 



 STRUKTURELL SÄKERHET HOS SPRUCKNA BETONGDAMMAR 
 

152 

 

 

 

 
Figur 4-17 Spännkabelförankring i dammpelare, principskiss 

 

 
Figur 4-18 Pågående installation av spännkabel i lamelldamm [88] 
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Kompositförstärkning av konstruktioner kan användas i de fall som ny, eller kom-
pletterande dragförmåga behövs och det av någon anledning inte bedöms lämpligt 
att bila och ersätta betong och armering kan kompositförstärkningar vara ett alter-
nativ. God vägledning finns i [80]. Där beskrivs systemen som : 

”En polymerkomposit kan definieras som ett material med kontinuerliga eller korta fibrer 
som hålls på plats och sammanfogas av en polymermatris. Fibermaterialet består ofta av 
glas-, aramid- eller kolfiber, men det finns även andra fibermaterial att tillgå, t ex basaltfi-
ber. Matrismaterialet är vanligtvis någon typ av härdplast, t ex epoxi eller vinylester, i 
vissa fall används även termoplaster som matrismaterial, dessa är dock inte vanligt före-
kommande vid användandet av kompositer i samband med förstärkning. Kompositmateri-
alens mekaniska egenskaper bestäms av fibrernas, matrisens och kontaktskiktets egenskaper 
samt av fibrernas orientering. De ovan nämnda fibrerna har högre brotthållfasthet än t ex 
ett armeringsjärn och är linjärelastiska upp till brott. Volymandelen fibrer i en FRP ligger 
på 35–75% beroende av materialval, tillverkningsprocess och önskade materialegenskaper. 
Resten av FRP:n utgörs av matrismaterialet.  

I samband med förstärkning av betongkonstruktioner är kolfiber tillsammans med en epoxi-
matris den vanligaste FRP-kombinationen. Normalt så limmas kompositen mot betongytan 
eller i betongens täckskikt, men det finns också förstärkningssystem där man enbart förlitar 
sig på mekanisk förankring utan limning.” 

Tre vanliga sätt att skapa förstärkning med den vanligaste typen, kolfiber, i be-
tongsammanhang är: 

• Laminat (ytapplicerad) 
• Väv (ytapplicerad) 
• Stavar (täckskiktsmonterad) 

Skillnaden mellan de tre är att laminatet limmas fast i remsor med epoxi på en väl 
rengjord och preparerad yta och laminatet har fibrerna orienterade i en riktning. 
Väv appliceras på samma sätt som laminat, men kan har fibrer i en eller flera rikt-
ningar. Stavarna limmas fast i spår som frästs upp i täckskiktet utanför den befint-
liga armeringen. Stavarna kan utöver expoxilim också gjutas fast med ett polymer-
modifierat bruk.  I Figur 4-19 visas applicering av laminat och stavar på undersidan 
av brobanor för att ge förstärkning i böjning. 

   
Figur 4-19 Förstärkning i böjning med kolfiberkomposit. Laminat (vä) och stavar (hö). [80] 
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5 Referensprojekt 

5.1 INLEDNING 

Syftet med detta avsnitt är att visa ett antal verkliga fall där orsak och verkan av 
sprickor i betongdammar har studerats. Metodiken i studierna har mer eller 
mindre följt föreslagen metodik som visats tidigare i denna rapport, d.v.s. från ob-
servation av sprickor, analys av orsak och verkan, ev. jämförelse mot dammät-
ningar och slutligen ev. åtgärder som utförts på dammen. 

Syftet med fallen har nästan alltid varit två, dels att hitta eller att kunna uppskatta 
orsaken till sprickorna, samt dels att uppskatta verkan på konstruktionen, då oftast 
i termer av hur säker är den nu och i framtiden. Generellt visade det sig att det oft-
ast, direkt på plats, eller genom provningar, eller genom beräkningar, var enklare 
att bestämma orsaken än att uppskatta verkan. Orsaken till sprickbildningen 
kunde ofta härröras till temperaturrörelser men även p.g.a. frost- eller ASR-skador. 
Att det ofta rörde sig om sprickor p.g.a. temperaturrörelser kunde vanligen verifie-
ras med en FE-beräkning. Sprickorna uppkom i beräkningarna nästan alltid på 
samma ställen och med ett liknande utseende som i den verkliga konstruktionen. 
Däremot var det ofta svårare att uppskatta vad verkan på konstruktionen var, t.ex. 
en kvantitativt uttalad, kvarvarande bärförmåga. Bärförmågan hos den totala, glo-
bala konstruktionen var ofta komplex att uppskatta. Dels var det en osäkerhet om 
beräkningsmodellen speglade uppförandet hos den verkliga, kanske skadade, kon-
struktionen, samt dels hur långt skadan hade hunnit och kommer att hinna i fram-
tiden. Skadans fulla omfattning är ofta dold för betraktaren, t.ex. hur genomgå-
ende en spricka är, hur kraftöverförande sprickan är, har det uppstått skador på ar-
mering, etc. 

Generellt kan sägas att ju mer mätningar man gör av relevanta variabler och ju mer 
observationer man kan göra, som sedan jämförs med beräkningsmodellens resul-
tat, desto giltigare torde modellen bli. Med en giltig modell kan man sedan bättre 
uppskatta hur konstruktionen kommer att uppföra sig vid andra lastfall eller hän-
delser, eller efter ev. ombyggnader/förstärkningar. 

Nedan visas ett antal exempel på utredningar för olika betongkonstruktioner ingå-
ende i vattenkraftsanläggningar. Redovisningen går från utredningar och åtgärder 
av relativt låg omfattning till utredningar med mer detaljerade undersökningar och 
analyser samt mer långtgående åtgärder. En sammanställning ges i Tabell 5-1 

Text i parentes i huvudrubrikerna antyder vilken problemställningen har varit vid 
resp. anläggning. 

Referens till vanliga spricktyper enligt Figur 5-1 ges. 
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Figur 5-1 Vanliga spricktyper och orsaker [9]. 

Referensobjekten som presenteras är ett urval av projekt där man har gått olika 
långt i projektskedet, d.v.s. hur många av punkterna nedan man har behandlat och 
hur djupgående man har studerat fallen. 

a) Undersökningar: 

i. Översiktlig visuell 

ii. Ingående inspektion 

iii. Provtagningar/mätningar 

b) Analyser: 

i. Enklare tankemodeller 

ii. Analytiska beräkningar 

iii. Linjära FEM-beräkningar 

iv. Icke-linjära FEM-beräkningar 

c) Åtgärder: 

i. Inga åtgärder.  

ii. Akuta åtgärder 
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iii. Övervakning 

iv. Minska lasteffekterna (sänkning av magasinsnivå, isolervägg för 
att minska temperaturspänningar, isfrihållning) 

v. Reparation (återställa bärförmågan) 

vi. Förstärkning (öka bärförmågan) 

vii. Ersättning 

d) Uppföljning: 

i. Planenliga inspektioner 

ii. Mätdatautvärdering trender 

iii. Mätdatautvärdering jämfört med beräkningsmodell 

iv. Nya undersökningar efter viss tid 

Figur 5-2 visar en principiellt flödesschema av hur en studie av en sprucken 
betongdamm kan utföras. De redovisade exempelfallen har oftast också följt detta 
schema. 

Problemet med de spruckna dammarna har oftast upptäckts vid en planenlig till-
ståndskontroll, eller vid mer snabbt uppkomna sprickor, genom att driftpersonalen 
har påtalat att sprickor har bildats eller vidgats, vid nivå 1 i figuren. 

Enligt schemat nivå 3 kan man då lämna problemställningen utan åtgärd om ska-
dan helt uppenbarligen inte är kritisk, man kan hålla den under uppsikt vid en nå-
got mer allvarlig skada, eller man kan vidta någon slags åtgärd, t.ex. att direkt re-
parera eller förstärka konstruktionen om det är en mer kritisk skada. Vid en up-
penbarligen allvarlig och kanske akut kritisk skada vidtas en åtgärd snarast. 

Vid nivå 4 visas olika steg av åtgärder. Om det inte finns en stor risk för omedel-
bart och oacceptabel skadeförlopp bör man börja åtgärden med att stegvis analy-
sera orsak och verkan. I de redovisade fallen har oftast studierna startat med en 
”Preliminär analys av BK”, där BK står för Bedömningsklass, följt av en mer ”De-
taljerad analys av BK”, där den detaljerade analysen oftast har involverad en FE-
analys. Inte i något av de visade fallen har man reparerat eller förstärkt direkt utan 
att göra en föregående relativt detaljerad teoretisk analys, d.v.s. via den röda boxen 
i Figur 5-2. 
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Figur 5-2 Principfigur över hur utredningarna i detta avsnitt ofta har gått till väga. R = bärförmåga. E = last?  
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5.2 SAMMANFATTNING 

Tabell 5-1 visar en sammanfattning av de presenterade referensprojekteten i avsnitt 
5.3 - 5.14. 

Tabell 5-1 Sammanfattning referensprojekt. (i), (ii), etc. refererar till punkter beskrivna i text ovan. PFM = ”pro-
bable failure” mode. Notering med 1) t.o.m. 8), se under tabellen. T.ex. menas med (i):5):05 i kolumnen 
”Undersökningar” i Utskovsdamm 1 att undersökningen var ”Översiktlig visuell” och där en enklare sprickkar-
tering gjordes. 

Anlägg-
ning 

Problemställning1)/risk (PFM) Under-
sök-
ningar 

Analyser Åtgärder Upp-
följ-
ning 

Utskovs-
damm 1 

Vertikala sprickor(F,E1))/ 
lägre totalstabilitet. 
Sprickor vid 
luckaxel(F,E,H1))/lucka 
trycks ut. 

 

(i):5):05 (i) på plats 
(ii): 2):02 

Utförts  
(vi):3):04 

(i) 

Utskov-
damm 2 

Hor. sprickor pga gjutpal-
lar(J) & tempera-
tur(F,E)/Pelartopp skjuvas 
av. 

 

(i):5):05 (i) på plats 
(iii):4):01, 
02,03, 2):03 

Behövs ej (i) 

Utskovs-
damm 3 

ASR(C), Frost(D), krackele-
ring(J), hor. och vertikala 
sprickor(F,E)/mtrl-brott, 
totalstabilitet, lucka trycks 
ut.  

(i):5):05 (i) på plats 
(iii): 4):01, 
02,03, 2):03 

Föresla-
gits 
3):01,02,0
3,04 

(i) 

Kraft-
station 
1 

Sprickor, vida dil.fo-
gar(A,E)/Inga direkta ris-
ker. 

 

(i):5):05 (i) på plats 
(iii): 4):02,03 

Föresla-
gits 8):02 

 

Valv-
damm 1 

Frostskada(D), spricka i an-
fang (utskovspe-
lare)(E,H)/Konsolen på 
pelartopp skjuvas vid övre 
valvringen.  

(i) 
(ii):5):05 
(iii):5):0
3,04 

(iii): 
4):01,02,03, 
2):03 

Föresla-
gits 3):04 

 

Utskovs-
damm 4 

ASR(C), frost(D), 
sprickor(H)/totalstabilitet, 
snittkraftsbrott i pelare. 

 

(i):5):05 
(iii):5):0
1,02,03,
04 

(iii):4):01,02,0
3 

(iv):7), 
(v):8) och 
(vi):3):04 

 

 Lamell-
damm 1 

Sprickor i frontplattor och 
stödskivor(F,E)/totalstabili-
tet. 

 

(i):5):05 (i) på plats 
(iv):4):02,04 

Behövs ej  

Utskovs-
damm 5 

Vertikala (F,E) och horison-
tala (E,K) sprickor, kracke-
lering(D,J)/Totalstabilitet, 
luckaxel trycks ut.  

(i):5):05 
(iii):5):0
1 

(i) på plats 
(iv):4):02,04 

Utförts  
(vi):3):04,
05 

(i) 
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Utskovs-
damm 6 

Vertikala och horisontella 
sprickor (F,E) i utskovspe-
lare och lamelldammsmo-
noliter/Totalstabilitet.  

(i) 
(ii):5):05 

(i) på plats 
(iv):4):02,04 

Utförts  
(iii):9):01,
02,03 
(iv):7) 

(i) 

Lamell-
damm 2 

Vertikala och horisontella 
sprickor (F,E) i lamell-
dammsmonoliter/Totalsta-
bilitet.  

(i):5):05 (i) på plats 
(ii):2):01,03 
(iv):4):02,04 

Utförts  
(iii):9):01,
02,03,04 
(iv):7) 

(i) 

Valv-
damm 2 

Sprickor i valvet(F,E,H), i 
krön på anfangen(E,H), i si-
dor på anfangen(F,E), vid 
luckaxel utskovspe-
lare(F,E,H). 

 (i) 
(ii):6):05 
(iii):6):0
2,03,04 

(i) på plats 
(ii):2):01,03 
(iv):4):01,02,0
3,04 

Utförts  
(iii):8):01,
02,04,05 
(iv):7) 
(v):3):04,0
5 

(i) 

       

1) Orsak till skadan A-I, se Figur 5-1. Fet stil = huvudorsak, om det går att särskilja. 
2) Analytiska beräkningar: 01=Stabilitet, 02=Jämförelse luckkraft och kapacitet hos genom 

sprickan gående armering, 03= Analytiskt bestämd skjuvkapacitet (BBK04, 3.11.3) i sprickor 
med spänningar från FEM (4):03). 

3) Åtgärder: 01)Provtagningar, 02)Täta u.s.-sidor, 03)Isfrihållning, 04)Spännstag, 05)sprickinjekte-
ring. 

4) FEM-beräkningar: 01)porvattentryck, 02)temperatur och 03)linjärelastiska spänningar/töj-
ningar, 04)spänningar/töjningar med plastisk skademodell. 

5) Provningar/mätningar: 01=Täckskikt/karbonatisering, 02=ASR, 03=Frostrisk, 04=Hållfasthet, 
05=sprickkartering. 

6) Värmeisolerande klimatvägg. 
7) Bila bort dålig betong och återgjutning. 
8) Instrumentering: 01=temperatur, 02=sprickvidd, 03=pendel, 04=portryck, 05=extensometer. 
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5.3 UTSKOVSDAMM 1 (TEMP/LUCKLAST) 

5.3.1 Kort beskrivning av anläggningen 

Utskovsdammen i betong, se Figur 5-3, är belägen i Ångermanland. Den togs i drift 
1947. 

 

 

Figur 5-3 Nedströms utskovsdammen. 

5.3.2 Utredning av stabilitet och luckaxlarnas lastkapacitet 

a) Undersökning: Vid en översiktlig visuell inspektion (i) i samband med FDU 
(2012) och FI (2013) uppmärksammades en relativt omfattande sprickbild-
ning i samtliga utskovspelare, se 1) och 2) i Figur 5-4 för t.ex. pelare 3. Vid 
arkivsökningen återfanns en sprickkartering av pelarna från 1974 där 
sprickor fanns inritade i de läge som 3) visar. En jämförelse visade att sprick-
orna från 1974 hade blivit fler och längre. Sprickorna återfinns på båda sidor 
om respektive pelare samt inuti nedstigningsschaktet och kan alltså vara ge-
nomgående men det har inte undersökts. Inga materialundersökningar gjor-
des. Materialegenskaper uppskattades från litteraturen. 

b) Analyser: En enkel konceptuell modell, en tankemodell, (i) pekade på att sä-
songsmässiga temperaturspänningar troligen kan ha orsakat sprickorna. 
Möjligen har sprickorna gränsande till skiborden och runt luckaxlarna initie-
rats i gjutstadiet. Vid en enklare analytisk beräkning (ii), där befintlig arme-
ring får ta hela kraft från luckan vid luckaxelns infästning, befanns att den 
befintliga armeringens mängd var otillräcklig, varvid luckaxlarna och 
luckan i respektive utskov riskerar att tryckas ut och ett okontrollerbart 
flöde genom utskovet uppstår. Sprickorna försämrar dessutom den monoli-
tiska verkan hos utskovspelarna, varvid stabiliteten försämras. 
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c) Åtgärder: Nya, nära nog horisontella, spännstag har nyligen monterats i ut-
skovspelarna (vi), se röda linjer i Figur 5-5, för att säkra sprickorna och fort-
satt monolitisk verkan hos pelarna. Stag har även satts i uppströmsänden, 
gula linjer, vertikalt ner i berg för att höja stabiliteten. På vissa av stagen 
sätts övervakning i form av lastceller som registrerar förändringar i upp-
spänningskraft. 

d) Uppföljning: Ev. kraftförändringar i några av stagen registreras med lastcel-
ler. Alla övriga stag ska provdras vid vissa intervaller. Sprickorna ska visu-
ellt hållas under uppsikt och lämpligen översiktligt karteras, förslagsvis vid 
varje FDU, eller ännu hellre vid varje FI (i). 

Slutsatser: Vid en FDU observerades en kraftig sprickbildning i utskovspelarna, 
vilket försämrar stabiliteten och försämrar kraftupptagningen i luckaxlarna. I en 
enkel analytisk kraftjämförelse, där sprickorna antas vara så vida att armeringen 
får ta hela lucklasten, befanns kapaciteten hos armeringen vara i minsta laget. Där-
för förstärktes pelarna med spännstag ovanför och under resp. luckaxel. Dessa stag 
säkrar även den monolitiska verkan i pelarna, vilket förbättrar stabiliteten. 

 

 

 

Figur 5-4 Sprickor i utskovspelare 3. 1) = Sprickor i yttersidan observerade 2012, 2) = Sprickor i insidan av 
schakt observerade 2012 och 3) = sprickor I yttersidan observerade 1974. 
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Figur 5-5 Nya spännstag för att förbättra utskovspelarens stabilitet (1) och för att säkra sprickorna (2). 

5.4 UTSKOVSDAMM 2 (GJUTPALLAR/TEMP) 

5.4.1 Kort beskrivning av anläggning 

Dammanläggningen är belägen i Småland och tog i drift 1919. Den utgörs av väns-
ter fyllningsdamm, vänster kröndamm, utskovsdamm, intagsdel till kraftstationen, 
höger kröndamm och höger fyllningsdamm, se Figur 5-6. Utskovsdammen är 
grundlagd på berg. 

Det finns ett antal, framförallt horisontella, sprickor i utskovspelarna, se Figur 5-6 
och med röda linjer markerat i Figur 5-7. 

 

 
Figur 5-6 Foto (2016) över dammen (vänster) samt av utskovsdammen (höger). 

Horisontella 
sprickor Utskovsdamm 
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5.4.2 Utredning av stabiliteten hos utskovsdelen 

I ett försök till att bedöma säkerheten mot material- och stabilitetsbrott i utskovspe-
larna utfördes 2016 en analys med en relativt enkel FE-modell. Beräknade skjuv-
spänningar i ett antaget sprickplan (röd yta i Figur 5-7) jämfördes med skjuvkapa-
citet i samma sprickplan beräknat med ”kraftöverföring genom fogar” enligt BBK 
04, ekvation (3.11.3c), se nedan. Se även bilaga 5.1 för en mer detaljerad beskriv-
ning. 

a) Undersökning: Vid en översiktlig visuell (i) inspektion i samband med FI 
(2016) iakttogs att det finns sprickor i utskovspelarna, vilka kan försämra 
den monolitiska verkan hos utskovspelarna, varvid stabiliteten försämras. 
Inga materialundersökningar gjordes. Materialegenskaper uppskattades 
från litteraturen. 

b) Analyser: En enkel tankemodell (i) gav att sprickorna kan vara initierade av 
svaghetszoner/gjutpallar vid gjutningen och förvärrade av efterföljande sä-
songsmässiga temperaturspänningar. I ett separat uppdrag 2017 utfördes en 
enklare FE-analys (iii) med en linjärelastisk materialmodell. Beräknade 
skjuv- och normalspänningar i tänkta sprickplan, där sprickorna i verklig-
heten kan observeras, extraherades från FE-modellen och analyserades ana-
lytiskt mot en beräknad skjuvkapacitet enligt BBK 04. Kapaciteten i sprick-
orna befanns vara större än de beräknade skjuvspänningarna i de samma. 
Det bedömdes därför att sprickorna kan överföra skjuv- och normalkraft och 
att konstruktionen fungerar som en monolit. Däremot kan säsongsmässiga 
temperaturvariationer ev. orsaka att sprickorna kan växa och bli något 
längre och vidare. Med samma FE-modell kontrollerades även stabiliteten. 
Monoliten var då upplagd längs två linjer i nedströmsändan. Som monolit 
betraktad uppfyllde den beräknad stabiliteten RIDAS villkor. Någon mer 
avancerad FE-modell, t.ex. med olinjärt material ansågs inte behövas, ty om-
fattningen av skadan samt bedömd säkerhet ihop med relativt låg konse-
kvens vid dammbrott var ej kritiskt. 

c) Åtgärder: Inga åtgärder (i) erforderliga ty säkerhetsmarginaler tillfyllest på 
kort och medellång (10 år) sikt. 

d) Uppföljning: Hålls under uppsikt vid kommande inspektioner (i). 

Slutsatser: I en FE-modell räknades temperaturvariationerna ut under ett fiktivt 
beräkningsår, vilka i modellen orsakade varierade spänningar i betongen. De be-
räknade skjuvspänningarna i tänkta sprickplan, där sprickor i verkligheten kan ob-
serveras, jämfördes med beräknad skjuvkapacitet, baserat på beräknad normal-
spänning och armeringsinnehåll. I det aktuella fallet översteg kapaciteten den be-
räknade skjuvspänningen och ingen åtgärd avseende det behöver utföras. 
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Figur 5-7 Sprickor i utskovspelare (röda linjer i v. figur), analyserade i ett sprickplan (röd yta i h. figur). 

5.5 UTSKOVSDAMM 3 (ASR/FROST/TEMP) 

5.5.1 Kort beskrivning av anläggning 

Dammanläggningen ligger i Dalarna. Anläggningen togs i drift 1956. Reglerings-
dammen utgör dammenhet 1 och består, från vänster till höger, av en kort anslut-
ningsdamm av jord, kraftstationsintaget och utskovsdammen utförda i betong 
samt slutligen höger fyllningsdamm. Figur 5-8 visar utskovsdammen. Så gott som 
all betong i utskovsdammen har omfattande ASR- och frostskador samt sprickbild-
ning. 

 

Figur 5-8 Nedströms utskovsdammen. P1 = studerad mittpelare. 

5.5.2 Utredning stabiliteten hos mittenpelaren i utskovet 

a) Undersökning: Vid en översiktlig visuell inspektion (i) i samband med FDU 
(2014) iakttogs att det finns sprickor i bl.a. utskovspelarna, vilka kan för-
sämra bärförmågan och stabilitet. Inga materialundersökningar gjordes. 
Materialegenskaper uppskattades från litteraturen. 

P1 
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b) Analyser: En enkel tankemodell (i) på plats gav att sprickorna är orsakade 
av ASR i synergi med frost, samt kan vara förvärrade av säsongsmässiga 
temperaturspänningar. Vid betonggjutningen användes vanlig Standard-
cement, vilket kan ha förvärrat ASR-skadorna. Det uttrycktes tankar att 
spricka 1) i Figur 5-9 och Figur 5-10 försämrar stjälpstabiliteten, eller om 
luckkraften riskerar skjuva av pelaren horisontell längs sprickan 2). I upp-
draget utfördes en enklare FE-analys (iii) av mittpelaren P1 med en linjäre-
lastisk materialmodell. Beräknade skjuvspänningar i ett antaget sprickplan 
(röd och blå yta i Figur 5-10), extraherades från FE-modellen och analysera-
des analytiskt mot en beräknad kapacitet med ”kraftöverföring genom fo-
gar” enligt BBK 04, ekvation (3.11.3c). Analysen gav att beräknad skjuvkapa-
citet i sprickorna är större än beräknade skjuvspänningar i de samma. Det 
bedömdes därför att sprickorna kan överföra skjuv- och normalkraft och att 
konstruktionen fungerar som en monolit. Därmed ansågs pelaren uppföra 
sig som en monolit med tillräcklig stjälpstabilitet samt ingen glidning längs 
spricka 2) kan uppstå. Med samma FE-modell kontrollerades även stabilite-
ten. Monoliten var då upplagd längs två linjer i nedströmsändan. Som mo-
nolit betraktad uppfyllde den beräknad stabiliteten RIDAS villkor. 

c) Åtgärder: Förslag på vidare åtgärder är: 

- Provtagning av ASR och frostskador samt förväntad hållfasthet, framför-
allt draghållfasthet, hos betongen i avgörande delar. 

- Täta uppströms- och ovansidor med t.ex. ny betong (v). 

- Isfrihållning vid dammen (iv). 

- Ev. spännstag för att säkra sprickor och stabilitet (vi). 

Eller 

- Ersätt ASR-skadade konstruktioner med nya (vii). 

d) Uppföljning: Då ASR- och frostskador ytterligare kan försämra betongen på 
sikt bör denna pelare 1, liksom övrig skadad betong vid dammen, hållas un-
der uppsikt vid kommande inspektioner (i). 

Slutsatser: I en FE-modell räknades temperaturvariationerna ut under ett fiktivt 
beräkningsår, vilka i modellen orsakade varierade spänningar i betongen. De be-
räknade skjuvspänningarna i tänkta sprickplan, där sprickor i verkligheten kan ob-
serveras, jämfördes med beräknad skjuvkapacitet, baserat på beräknad normal-
spänning och armeringsinnehåll. I det aktuella fallet översteg kapaciteten den be-
räknade skjuvspänningen och ingen åtgärd avseende det behöver utföras. Däremot 
bör dammen renoveras/bytas ut avseende de långt gångna ASR- och frostska-
dorna. 
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Figur 5-9 Sidovy av utskovspelare 1. 1) och 2) är två av de större sprickor som finns. 

 

 
Figur 5-10 Sprickplan i modellen på samma ställen som i verkligheten i pelare 1. τxz_1  och τxz_2  visar principiellt 
var skjuvspänningarna analyserades i sprickorna. 

5.6 KRAFTSTATION 1 (UTTORKNING/TEMPERATUR) 

5.6.1 Kort beskrivning av anläggningen 

Kraftverket är beläget i Lappland och togs i drift 1955. Kraftverket har tre aggregat 
som tillsammans ger utbyggnadsvattenföringen 450 m3/s. Bruttofallhöjden är 
15,5 m. Dammanläggningen består av följande delar räknat från vänster i älvens 
strömriktning; vänster jorddamm, vänster kröndamm, kraftstationsintag, utskovs-
damm, höger kröndamm och höger jorddamm. Dammens totala krönlängd är ca 
333 m och den högsta dammhöjden är ca 23 m. 
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Figur 5-11 Uppströms kraftstationen. 

5.6.2 Utredning av vidgade fogar och sprickor i stationen 

Det har på senare tid observerats att dilatationsfogar vidgat sig och sprickor slagit 
upp i stationsbyggnaden. Frågan uppstod om orsaken till detta och om det är all-
varligt för den strukturella förmågan i byggnaden. 

a) Undersökning: Vid en översiktlig visuell (i) inspektion i februari 2016 iakt-
togs att de flesta av ”sprickorna” rörde sig om dilatationsfogar som vidgat 
sig, men det fanns även sprickor som slagit upp och senare vidgat sig. En di-
latationsfog mellan monoliter ingående i lamelldammen och verkstaden på 
plan 2 (Figur 5-12) och en annan på plan 1, se vid benämningen u85/u92 re-
spektive u99/u107 i Figur 5-13 analyserades speciellt. Fogarna har vidgat sig 
ca 2-3 mm. Inga materialundersökningar gjordes. Materialegenskaper upp-
skattades från litteraturen. 
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Figur 5-12 Spricka (fog) Sb1 under bjl +83,70. 

 

b) Analyser: En enkel tankemodell (i) på plats gav de tänkbara orsakerna 

i. Uttorkningskrympning 
ii. Temperaturvariationer 

iii. Sättningar i undergrunden 
iv. Horisontella komponenter av vertikala laster har dragit isär delarna. 
I en enklare FE-analys (iii) beräknades krympningen med antagande om en 
kall vinter och en antagen uttorkningskrympning sedan byggtiden. 

Krympningen i betongen på ömse sidor om de aktuella fogarna p.g.a. en 
temperatursänkning under vintern gav en beräknad vidgning av fogarna på 
ca 0,97 mm och 0,60 mm mellan nodpunkterna 85 och 92 samt mellan punk-
terna 99 och 107, d.v.s. u85/u92 resp. u99/u107, där u85 står för beräknad rö-
relse u i nod 85 i x-riktningen o.s.v. för u92, u99 och u107, se Figur 5-13. I be-
räkningen antogs starttemperaturen hos betongen till +20°C (gjutning under 
varm sommar) samt en kall vinterperiod med -5°C i vattnet uppströms la-
melldammen samt +15°C i verkstadsdelen. Temperaturdifferensen 20 °C är 
troligen lite för mycket och rörelserna därmed lite överdrivna i exemplet. 

Även om de beräknade temperaturrörelserna blev stora, 0,97 resp. 0,60 mm, 
är det inte tillräckligt för att förklara den verkliga glipan i fogarna på ca 2-3 
mm. Därför beräknades även rörelserna under en tänkt uttorkningskrymp-
ning. Frontplattan i lamelldammen antogs ej torka ut då den ligger an mot 
vattnet, men övriga delar, in mot stationen, antogs få en fullt utvecklad ut-
torkning under 60 år och RF 60%. Se [82]. 

Antag C=350 kg/m3, vct = 0,5 ⇒ εc0 = (fig. 15.2:5) = 0,5 

Antag fullt utvecklad uttorkning (60 år) γ t  =1 

Antag RF i lokalen till 60% ⇒ γRH = (fig. 15.2:9) = 0,09% 

Med dessa antaganden blir krympningen i det aktuella fallet: 
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εcs = 1⋅0,09⋅0,5 = 0,045% 

Denna krympning ansätts i modellens alla delar förutom i frontplattan. 

Beräknad vidgning av dilatationsfogarna under dess 60 år blev 3,7 resp. 
3,8 mm, se Figur 5-14, vilket är mer än uppmätta rörelser. Troligen har inte 
slutkrympningen ännu erhållits, så fogarna kan komma att vidgas något 
mer. 

Att det huvudsakligen kan bero på uttorkningskrympning talar det faktum 
att sprickorna/rörelserna har växt med tiden. Ju längre tiden går och om RF 
är relativt lågt så torkar betong ut och krymper. RF kan bli mycket lågt in-
omhus under kalla vintersäsonger. Säsongen då inomhustemperaturen är 
högre och därmed torrare än utomhus är många månader vid stationen.  

Det kan tänkas att RF inne i verkstads- och maskinsalsdelen är betydligt 
lägre än vad som räknat med ovan. Medelfuktigheten över året är kanske ca 
5-6 g/m3 med max ca 9 på sommaren och min ca 3 på vintern. Inne i verksta-
den/maskinsalen finns ingen direkt fuktproduktion och temperaturtillskottet 
inomhus är relativt stort, kanske +23 °C. Det ger över året ett RF inne på 
6/20,55=30 % som betongen ställer in sig mot. Uttorkningskrympning som 
huvudorsak verkar därför vara trolig. 

I ovanstående beräkningar finns troligen lite mer ”mothållande” delar än 
vad som ingick i beräkningsmodellerna ovan, vilket sänker rörelserna något 
jämfört med de beräknade. Så, de beräknade 3,7-3,8 mm samt en viss del 
temperaturrörelse är i verkligheten något mindre, kanske ca 2-3 mm som ob-
serverades på plats. 

Uttorkningen i massiva betongkonstruktioner är relativt långsam vilket gör 
att säsongsmässiga fuktrörelser är små. 

En del betong, som i ytterväggar och yttertak torkar inte ut lika mycket som 
de delar som befinner sig inomhus då dessa är kallare vilket ger högre RF. 

I andra delar, som i närheten av ytterväggar och tak, där vidgningar av fo-
gar och sprickor har observerats, kan ha varit mer utsatta för temperaturva-
riationer/temperaturrörelser. Vid efterföljande sommar expanderar natur-
ligtvis betongen igen, men sprickorna sluts aldrig fullständigt p.g.a. kross-
produkter. 

Om sprickgivare monteras kan det närmare studeras dels om rörelserna va-
rierar över året (temperaturrörelser) och dels om de fortsätter att växa (ut-
torkningskrympning). 

Följden av rörelserna i sprickor och dilatationsfogar och påverkan på den 
strukturella säkerheten och andra funktioner, t.ex. tätande, beror lite på vart 
de är belägna och vilka säkerhetsmarginaler som finns just där och vilken 
funktion delen har, t.ex. tätande mot regn. 

c) Åtgärder: Preliminärt bedömdes ingen risk för bärförmåga eller personsä-
kerhet finnas, men en närmare studie av bärförmågan rekommenderades. 
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Det föreslogs att sätta upp några sprickgivare (iii) för att studera variationer 
och tid. 

d) Uppföljning: Ingen bestämd i nuläget enligt författarens kännedom. 

Slutsatser: FEM-beräkningarna visade att de observerade rörelserna i dilatations-
fogar och i sprickor högst troligen har uppstått framförallt av uttorkningskrymp-
ning sedan stationen byggdes. Relativa fuktigheten kan under vinterhalvåret bli 
mycket låg i Norrland och uttorkningen av betongen kan då bli relativt långtgå-
ende. I byggnadsdelar mot uteluften, t.ex. tak och väggar, kan rörelserna även bero 
på säsongsmässiga temperaturvariationer. 

 

 
Figur 5-13 Beräknade rörelser p.g.a. temperaturvariationer. 
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Figur 5-14 Beräknade rörelser p.g.a. uttorkningskrympning. 

5.7 VALVDAMM 1 (FROST/TEMP/ISLAST) 

5.7.1 Kort beskrivning av anläggningen 

Kraftverket är beläget i Västerbotten. Det byggdes 1968-70. Betongdammen består 
av vänster kröndamm, kraftstationsintag, valvavstängning (valvdamm) och ut-
skovsdammen (regleringsdammen) och höger kröndamm. Valvdammen byggdes 
för ett ev. framtida nytt aggregat. Valvdammen är 15 m hög till DG. 

På nedströmssidan av den nedersta delen av fem i valvet (del 1 av 5) observerades 
tidigt urlakning och frostskador, speciellt i den nedre ringen i valvet. Därför bygg-
des ett värmeisolerande utrymme mot den nedre ringens nedströmssida. Vid en 
dykbesiktning 1994 bedömdes betongen på u.s.-sidan vara i gott skick, men vid en 
dykbesiktning 2012 konstaterades frostskador på valvets nedersta gjutdel. År 2014 
byggdes en ny värmeisolerande vägg mot n.s.-sidan, denna gång hela vägen från 
marknivå till dammkrön, se Figur 5-15. 
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Figur 5-15 Valvavstängningen (Westberg-Wilde, 2014). 

5.7.2 Utredning av valvavstängningen 

Vid en fördjupad inspektion 2015 ansågs sprickorna/skadorna i valvet samt 
sprickan i höger anfangspelare utgöra en potentiell dammsäkerhetsrisk. 

Tänkbara brottmoder är: 
- PMF 1: Brott i en av valvringarna. 
- PMF 2: Brott i höger anfang, vid spricka S1. 

a) Undersökning: I ett uppdrag 2016 genomfördes dels en materialundersök-
ning (iii) och dels en teoretisk analys av bärförmågan. Kärnor borrades ut 
från u.s.- och n.s.-sidan av valvdammen och provades på CBI. Materialprov-
ningen visade på en tät och hållfast betong utan ASR och nämnvärda frost-
skador. Aktuell betongkvalitet är högre än de K300 som originalritningar fö-
reskrev. De skador som trots allt kan observeras beror på att luftporsystemet 
har blivit fyllt, delvis med sekundärt bildade ämnen och att luftporerna även 
har blivit fyllda med vatten efter de 46 år som ett vattentryck har legat mot 
väggen. När då kyla tidigare kunde tränga igenom valvet så uppstod frost-
skador. 

b) Analys: I uppdraget utfördes beräkningar av temperatur och mekaniska 
spänningar med hjälp av en 3D FE-modell (iii). Beräkningarna visade att val-
vet i sitt ursprungstillstånd hade en betryggande säkerhet mot brott för vat-
tentryck och istryck. Dock visar beräkningarna att det troligen har uppstått 
stora temperaturrelaterade spänningar när det var oisolerat, vilket kan ha 
medfört sprickor i valvet. Det blev då också skadat av frostskador. Dessa 
skador sänkte teoretiskt bärförmågan hos valvet. Hade valvet inte fått någon 
ny isolervägg skulle bärförmågan ha blivit tveksam på sikt. Men tack vare 
att valvet numera är värmeisolerat har betongspänningarna sjunkit drastiskt 
samt risken för fortsatt frostskador har minskat helt. Endast i det fortfarande 
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oisolerade krönet förekommer stora spänningsvariationer över året och viss 
risk för frostskador, men det är sekundärt ur ett dammsäkerhetsperspektiv. 
Däremot befanns i beräkningarna finnas en viss risk med den spricka som 
finns i höger anfang, tillika utskovspelare. Den delen är oisolerad och den 
observerade sprickan där kan växa till sig med tiden. Om en stor islast upp-
står finns en risk för skjuvbrott i sprickan, röd yta i Figur 5-22, när den 
översta valvdelen trycker mot pelaren, blå yta. 

c) Åtgärd: I uppdraget föreslogs att ett spännstag (KB1 i Figur 5-22) ska sättas 
vertikalt från krön och ner genom sprickan och förankras under sprickan 
(grön heldragen linje) för att förstärka sprickan (vi), ev. ner i berg för att 
även förbättra stabiliteten (vi) hos utskovspelaren samtidigt (streckad linje). 
Ev. kan även ett kort stag (KB2) sättas horisontellt för att hålla ihop upplag-
skonsolen där valvet trycker med resten av pelaren. 

d) Uppföljning: Om stag enligt ovan sätts behövs ingen uppföljning förutom 
planenlig kontroll (i) av stag. Analys fortsättning: Temperaturen på ytor mot 
uteluft (T_ute) och mot vatten (T_vatten) antogs enligt Figur 5-16. T_ute, 
max/min = +33/-43°C. Så låga temperaturer som -43°C kan ev. ha förekom-
mit. I Jokkmokk och Glommersträsk uppmättes t.ex. 1999-01-27 -44°C resp. -
35°C (https://opendata-download-metobs.smhi.se/explore/#). Senare mät-
ning av vattentemperatur pekar mot att den var högre under sommarhalv-
året för djupare vattendjup än vad figuren visar, vilket dock är på säkra si-
dan ty då minskar ev. dragspänningar på u.s.-sidan p.g.a. mindre tempera-
turdifferens mellan n.s.- och u.s.-sidan. 

 
Figur 5-16 Antagna temperaturer i luft och vatten. T_max = +33 °C, T_min = -42 °C. 

 

e) Antagna randtemperaturer visas även i Figur 5-17 för det ursprungligt oiso-
lerade valvet, vid fallen het sommardag (+33°C) och kall (-43°C) vinterdag. 
Under en kall vinter nås uppströmssidan av valvet av frysgrader och om be-
tongen där är vattenmättad kan den få frostskador, vilket också har hänt i 
verkligheten. 
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a) Sommar 

 

b) Vinter 

 
Figur 5-17 Antagna temperaturer (a) sommar och (b) vinter. 

 

Figur 5-18 visar beräknade huvuddragspänningar. Max. huvuddragspänning i val-
vet är ca 15 MPa. I pelaren P1 är huvuddragspänning är ca 20 MPa. En initialt 
spänningslös betongtemperatur antogs till +4°C, vilket kan vara något lågt satt. 
Sätts den högre ökar de beräknade spänningarna under vintern men minskar un-
der sommaren, ty ∆T ökar resp. minskar då. Som ses blir det mycket höga drag-
spänningar, röd färg, i nedströmssidan av valvet när detta är oisolerat vid en kall 
vinter. 

 

  

 
Figur 5-18 Beräknade huvuddragspänningar vid T_ute = -43 °C. 

 

Figur 5-19 visar beräknade huvudtryckspänningar. Max. spänning i valvet är ca -
15 MPa. 
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Figur 5-19 Beräknade huvudtryckspänningar vid T_ute = -43 °C. 

 

Valvdammen är numera, efter 2014, värmeisolerad med en klimatvägg på n.s.-si-
dan. Valvet hamnar då i ett mycket mer gynnsamt klimat, se Figur 5-20, där tempe-
raturen innanför klimatväggen hamnar vid eller strax under ±0 °C. Vidare frostska-
dor i valvet undviks därför. Endast krönet som är oisolerat får stora temperatur-
svängningar, men är å andra sidan inte lika fuktbemängt och utsatt för vatten- och 
islast som längre ner i valvet. 

 
Figur 5-20 Beräknade temperaturer i inspektionsgången T_inne under vinter. 

 

Figur 5-21 visar beräknade huvuddragspänningar vid en extrem kall vinter men 
med en, numera, isolerad damm. Huvuddragspänningarna i valvet innanför isoler-
väggen har nu sjunkit rejält jämfört med innan isolerväggen fanns, se ovan. Maxi-
mal huvuddragspänning i är ca 3 MPa Dock är spänningarna i översta delen, krö-
net, som är oisolerat, ungefär de samma som innan, ca 5-8 MPa. 

I pelaren P1 är huvuddragspänning detsamma som tidigare, ty den är fortfarande 
oisolerad. 
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Figur 5-21 Beräknade huvuddrag- (vänster) och huvudtryckspänningar mot anfanget (höger) vid T_ute = -43 °C. 

 

Valvet kontrollerades även analytiskt med antagande om en perfekt 2-leds båge. 
Bara 2D-effekter i x- och y-plan antas. Inga 3D-effekter, i detta fall i vertikalled, an-
tas. Detta bör vara ett verklighetstroget antagande då valvdelarna är sinsemellan ej 
förbundna med varandra, bara en glidfog. 

Om normalspänningen i tvärsnittet antas som σ = P/t kan en kritisk tryckspänning 
beräknas för en meterstrimla båge 

σcr = EI(π2/α2-1)/R2/t (Pa)  

Där Pcr = knäckningslast = EI(π2/α2-1)/R3 enligt BYGG T tabell A25:44e-l (N); E = E-
modul (Pa); I = yttröghetsmomentet (m4); α = halva öppningsvinkeln för bågen 
(rad); R = radie hos bågen; och t = tvärsnittets tjocklek (m). 

Beräknade tryckspänningar översteg inte för något fall kritisk tryckspänningar. 
OK! 

Slutsatser: Relativt tunna och oisolerade valvdammar är mycket känsliga för frost-
skador. Kylan går igenom dammen från nedströmssidan och möter en fuktig be-
tong, varvid frostskador kan uppstå. Den aktuella valvdammen är numera isolerad 
och bör vara säkrad mot materialbrott. Den enda svagheten kan vara en spricka i 
höger anfang (pelare), som bör förstärkas med spännstag. 
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Figur 5-22 Principfigur av höger anfang för valvet. Vid blå yta angriper den översta valvringen pelaren. Vid röd 
yta har observerats en spricka. Gröna linjer KB1 och KB2 är föreslagna spännstag. 

5.8 UTSKOVSDAMM 4 (ASR/FROST/TEMPERATUR) 

5.8.1 Kort beskrivning av anläggningen 

Dammanläggning ligger i Jämtland. Regleringsdammen byggdes ursprungligen 
1940 – 1941 som en låg ”bockdamm” av trä. 1970-71 byggdes dammen om och end-
ast djuputskovet bibehölls från den tidigare anläggningen, se Figur 5-23. En kraft-
station som ligger i anslutning till dammen togs i drift 1978. 

 

 

Figur 5-23 Regleringsdammen.   
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5.8.2 Utredning av djuputskovet 

Tänkbara brottmoder avseende djuputskovet är: 
- PMF 1: Brott i berg i kanalsidor 3) och därmed stjälpning av utskov. 
- PMF 2: Brott i vid horisontella sprickor 2) i utskovspelarna. 

a) Undersökningar: Vid en översiktlig visuell inspektion (i) i samband med 
FDU (2011) iakttogs att det finns sprickor och krackelering i utskovspelare 
och ledmurar i det s.k. djuputskovet, se 1)-3) i Figur 5-24 och att berget di-
rekt nedströms om utskovet är sprucket. Tidigare (2001) materialundersök-
ningar (iii) visade att det fanns en sprickbildning i pelarna orsakat av ASR 
och att det fanns risk för samverkan med frostangrepp i framtiden. Kalkut-
fällningar kan öka frostrisken då fukt binds i ytan. Nya materialundersök-
ningar (iii) (2013) visade ånyo ASR- och frostskador. Lufthalten och frostbe-
ständigheten var låg. ASR bedömdes kunna fortsätta vid fortsatt fuktig 
miljö. 

b) Analyser: De horisontella sprickorna i pelarna, se 2) i Figur 5-24 kan ev. ha 
uppstått vid överbelastning från vatten- och istryck. Vid denna nivå, eller 
strax under, är pelarna nämligen ”fastkilade” i berget så där kan det ha upp-
stått sådana böj- och skjuvspänningar att sprickor uppstått (i). En linjärelas-
tisk FE-modell (iii) användes för att dels uppskatta spänningar och dels att 
uppskatta stabiliteten, före och efter förstärkningen (se nedan). 

c) Åtgärder: Nya spännstag sattes 2015 i utskovspelarna, se 4) i Figur 5-24, 
vilka dels höjde stabiliteten (vi) och dels säkrade sprickorna 2) (vi). En ny 
värmeisolerande vägg byggdes 2015 runt hela djuputskovet för att skydda 
betongen mot nederbörd och kyla (iv), se Figur 5-25. Med tillförd värme och 
avfuktning bör RF sjunka ner under ca 70-80 %, varvid förhoppningsvis vi-
dare ASR- och frostskador kan undvikas helt. 

d) Uppföljning: RF- och temperaturmätare har satts på olika positioner för att 
följa upp (iii) de mer gynnsamma RF- och temperaturnivåerna numera. 
Spännstagen ska kontrolleras (iii) med jämna mellanrum avseende låskraf-
ten. 

Slutsatser: Djuputskovet är skadat av ASR och frost. Många och relativt stora 
sprickor finns. Utskovet är beroende av bergmothåll för sin stabilitet. Nya spänn-
stag sattes som säkrar horisontella sprickor i pelarna samt förbättrar stabiliteten 
och gör det oberoende av bergmothållet. Hela utskovet kläddes in i en värmeisole-
rande vägg för att undvika nederbörd mot betongen samt att höja temperaturen 
och sänka fuktnivån, för att minska vidare ASR-skador. Fuktgivare har monterats 
för att kontrollera att RF inte överstiger ca 80 %. Annars sätts avfuktare. 
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Figur 5-24 Uppströmsvy och tvärsektion (2015). 1) = krackelering/sprickor i nedströmsänden av 
utskovspelarna, 2) = horisontella genomgående sprickor i pelarna, 3) = sprickor/krackelering i ledmurar. 

 

 

Figur 5-25 Djuputskovet ombyggt med en klimatvägg.  
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5.9 LAMELLDAMM 1 (TEMP) 

5.9.1 Kort beskrivning av anläggningen 

Dammanläggningen är belägen i Medelpad och togs i drift 1962. Fallhöjden är 21 
m och dämningsgränsen är +288,75 m. Dammanläggningen består av två dammen-
heter. Dammenhet 1 består av en fyllningsdamm och en regleringsdamm av be-
tong. Figur 5-26 visar en uppströmselevation av betongdammen. 

 

 
Figur 5-26 Uppströmselevation av dammen. Röd box markerar studerad monolit 34. 

 

 

Figur 5-27 Betongdammen i dammenhet 1. 

5.9.2 Utredning av stabiliteten 

Tänkbara brottmoder är: 
- PMF 1: Spricka gående genom stödskiva och från frontplattan ner till berget, 

d.v.s. så att skivan delas i mindre delar varvid stjälpning kan inträffa. 

a) Undersökning: Vid en översiktlig visuell inspektion (i) i samband med FDU 
(2010) observerades sprickor i frontplatta och stödskivor. Inga materialun-
dersökningar gjordes. Materialegenskaper uppskattades från litteraturen. 

b) Analyser: En enklare tankemodell (i) pekade på att säsongsmässiga tempera-
turspänningar kan ha orsakat sprickorna, möjligen kan de ha initierats i 
gjutstadiet. En mer avancerad FE-analys (iv) med olinjär materialmodell, se 
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Bilaga 5.3, utfördes i Comsol Multiphysics. Där, förutom egentyngd och vat-
tentryck mot frontplattan togs hänsyn till, i en separat temperaturmodell be-
räknade, temperaturskillnader. 

Temperatur i pelaren beräknades med en 3D modell för 10 st beräkningsår 
med fiktivt antagna temperaturer, se Figur 5-28. 10 st beräkningsår visade 
sig vara onödigt många. Mot uppströms vattenytor antogs T_vatten, mot 
bergytor T_berg och mot klimatväggen och den del av pelaren som är belä-
gen utanför klimatväggen ansattes T_ute. Figur 5-28 och Figur 5-29 visar an-
tagna temperaturer mot dammen, för de 10 beräkningsåren. 

Figur 5-30 visar beräknade temperaturer för 1:a årets varma och kalla pe-
riod. 

Den mekaniska modellen utgjordes av en 2D plan spänningsmodell med en 
plastisk skademodell, se Bilaga 5.3. 

Figur 5-31 visar beräknade plastiska töjningar εpl vid 1:a beräkningsårets 
varma sommar resp. kalla vinterperiod. Det ses att sprickorna framförallt 
kan ha bildats under kalla vintrar, då nedströmssidan och underdelen krym-
per och hålls fast av berget. Figur 5-32a visar töjningar som överstiger 5⋅10-5 
(m/m), där ungefär sprickor kan antas uppstå under den kalla 1:a vintern. 
Då modellen är en s.k. ”smeared crackmodell” fås bara töjningar (m/m), inte 
distinkta sprickor (m). 

Figur 5-32b visar att töjningarna inte blev större efter 10 beräkningsår, trots 
att även en hög övy=dammkrön samt en islast på 200 kN/m antogs sista 
årets höst resp. vinter. Men temperaturerna mot dammen var mer normala 
enligt Figur 5-28. Det visar att det är framförallt temperaturvariationer och 
de spänningar som då uppstår som skapat sprickorna. 

På plats med blotta ögat observerade sprickor var av mindre utbredning än 
de beräknade enligt vad Figur 5-32 visar. 

Den beräknade sprickomfattningen samt framförallt den på plats observe-
rade relativt ringa sprickomfattningen bedömdes ej utgöra någon risk för 
pelarens monolitiska verkan och därmed inte föranleda någon lägre stabili-
tet. 

c) Åtgärder: Inga (i). Relativt liten omfattningen av sprickorna, bedömd liten 
påverkan på stabiliteten samt att befintlig klimatvägg trots allt skyddar mot 
vidare sprickbildning. 

d) Uppföljning: Normal uppsikt i samband med FI och FDU (i). 

Slutsatser: FE-analysen med en plastisk skademodell gav ett sprickutseende som 
delvis stämde med verkligheten. Men tydligen är miljön i verkligheten något 
gynnsammare än i modellens antagande, ty de verkliga sprickorna är av mindre 
omfattning. Inga vidare åtgärder ansågs behövas. 
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Figur 5-28 Antagna temperaturer mot utsidan av betong och klimatvägg (T_ute), mot vattensidor (T_vatten) 
och mot bergytor utomhus (T_berg). 

 

    
 

Figur 5-29 Antagna temperaturer i vatten (T_vatten, blåa ytor), mot berg (T_berg, klarröda ytor) och mot 
betongytor mot uteluften (T_ute, mörkröda ytor). 

Figur 5-30 visar beräknade temperaturer i dammen och i berget, vid just som-
marpeaken och för vinterpeaken. De beräknade temperaturerna sätts sedan in 
automtiskt i den mekaniska beräkningen varefter de mekaniska tilläggsspänning-
arna p.g.a. temperaturvariationer räknas ut med 

 ∆σ = α⋅(T-Tc0)⋅E  

Där ∆σ = tillskottsspänning p.g.a. temperaturexpansion (Pa); α = längdutvidnings-
koefficient (1/°C); T = aktuell, beräknad temperatur (°C); Tc0 = referenstemperatu-
ren då betongen antas helt spänningsfri (°C); och E = Elasticitetsmodulen (Pa). 
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Figur 5-30 Monolit nr 34: Beräknade temperaturer för sommar respektive vinter första året med extrema ute-
temperaturer. 

 
(a)                                                                       (b) 
Figur 5-31 Beräknade töjningar och uppsprickning vid (a) en varm sommar enligt 1) i Figur 5-28, samt vid (b) en 
kall vinterperiod enligt 2 i Figur 5-28. 

 

 
(a)                                                                       (b) 
Figur 5-32 Töjningar överstigande 5⋅10-5, d.v.s ungefär när sprickor kan tänkas uppstå, vid vinterpeaken 1) 1:a 
året,  vid T_ute = ca -43, respektive under vintern sista året. 
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5.10 UTSKOVSDAMM 5 (TEMP) 

5.10.1 Kort beskrivning av anläggningen 

Dammen är belägen i Jämtland. Den har en total längd på ca 330 m, högsta höjd 
13,5 m och byggdes 1974-75. Anläggningen består av en jorddamm över den 
vänstra huvudfåran anslutande till vänster strand, en utskovsdamm över den 
högra huvudfåran, kraftstation samt en kort jorddamm som ansluter till höger 
strand. I anläggningen tillgodogörs en fallhöjd av ca 16 m vid en utbyggnadsvat-
tenföring av 90 m³/s. 

Utskovsdammen av betong består från vänster till höger av en kort kröndamm, en 
utskovsdel med två utskov med utskovspelare av betong på ömse sidor, en valvav-
stängning för ett framtida nytt aggregat och ett kraftstationsintag, se Figur 5-33. 

 

 
Figur 5-33 Nedströms utskovsdamen (FDU, 2009). 

5.10.2 Utredning av stabiliteten 

Tänkbara brottmoder är: 
- PMF 1: Spricka gående genom utskovspelarens tvärsnitt och berg till ovan-

kant, d.v.s. så att pelaren delas i mindre delar varvid stjälning kan inträffa 

a) Undersökning: Vid en översiktlig visuell inspektion (i) i samband med FDU 
(2008) uppmärksammades en relativt omfattande sprickbildning i samtliga 
utskovspelare 1, 2 och 3, se t.ex. för pelare 2 vid 1) Figur 5-34 och Figur 5-41. 
Mätningar (fenolftalin i borrade hål) inuti nedstigningsschakten gav ett djup 
på ca 30 mm på karbonatiseringsfronten. Djupen till armeringsjärnen mättes 
med täckskiktsmätare till att variera mellan 35-45 mm. Betongen var 37 år 
gammal vid mätningen vilket gav att fronten kommer att nå järnen på 35 
mm:s djup ca år 2080, där karbonatiseringen antas diffusionsstyrd som 
Frontdjup = k*tid0.5. Inga materialundersökningar i övrigt gjordes. Material-
egenskaper uppskattades från litteraturen. 
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b) Analyser: En enklare tankemodell (i) pekade på att säsongsmässiga tempera-
turspänningar kan ha orsakat sprickorna, möjligen kan de ha initierats i 
gjutstadiet, speciellt för pelare 2 som göts under lite svårare och kallare för-
hållanden. En mer avancerad FE-analys (iv) med olinjär materialmodell, se 
Bilaga 5.3, utfördes med FEM-programmet Comsol Multiphysics. Där, föru-
tom egentyngd och vattentryck mot pelaren och från luckan via luckaxeln, 
togs hänsyn till, beräknade i en separat temperaturmodell, temperaturskill-
nader i skibordet. Någon risk för karbonatiseringsinitierad armeringskorros-
ion anses ej föreligga. 

Även skibordet togs med i beräkningen ty även det krymper och expanderar 
under vintern resp. sommaren och därmed blir låskrafterna mellan pelaren 
och skibordet något lägre. Temperatur i skibordet beräknades med en 2D 
plan spänningsmodell för 8 st beräkningsår med fiktivt antagna utelufts- och 
vattentemperatur, se Figur 5-35. Mot uppströms vattenytor antogs T_vatten, 
och den del av skibordet som är belägen nedströms luckan ansattes T_ute. 
Figur 5-36 visar beräknade temperaturer för 1:a årets varma och kalla pe-
riod. Mot pelarsidorna ansattes T_vatten och T_ute direkt i den mekaniska 
modellen för delen uppströms resp. nedströms luckan. 

Figur 5-37 visar beräknade plastiska töjningar (m/m) εpl vid 1:a beräknings-
årets kalla vinterperiod. Dock avbröts beräkningen vid -38°C p.g.a. nume-
riska konvergensproblem. Figuren visar töjningar som överstiger 5⋅10-5 
(m/m), där ungefär sprickor kan antas uppstå under den kalla 1:a vintern. 
Då modellen är en s.k. ”smeared crackmodell” fås bara töjningar (m/m), inte 
distinkta sprickor (m). De plastiska töjningarna ökade inte i modellen efter 
det 1:a årets mer extrema utetemperaturerna, ty följande år antogs enligt Fi-
gur 5-35 mer normala temperaturer. Inte ens när övy höjdes till dammkrön 
eller när en islast på 200 kN/m påfördes år 8 uppstod mer plastiska töj-
ningar. Det visar att det är framförallt temperaturvariationer och de spän-
ningar som då uppstår som skapat sprickorna. 

De beräknade sprickorna uppstod och hade ungefär samma läge och ut-
sträckning som i verkligheten. Modellen ansågs därför relativt giltig. 

Sprickorna ansågs utgöra en risk för att försämra den monolitiska verkan 
hos utskovspelarna, varvid stabiliteten försämras. 

c) Åtgärder: Den mellersta pelaren, P2, som har störst last på sig samt att båda 
luckorna är beroende av den, samt att den har flest sprickor, förstärktes 2016 
med 2 st nya spännkablar (vi), se Figur 5-41. Genom placeringen av kablarna 
säkrades även den vertikala sprickan upp till lucklagren samt den horison-
tella strax under (vi). 

d) Uppföljning: Stagen ska provdras vid vissa intervaller. Sprickorna ska visu-
ellt hållas under uppsikt och lämpligen översiktligt karteras, förslagsvis vid 
varje FDU, eller ännu hellre vid varje FI (i). 

Slutsatser: FE-analysen med en plastisk 2D skademodell gav ett sprickutseende 
som väl överensstämmer med verkligheten. Sprickorna ansågs kritiska för stabili-
teten hos pelaren samt förmågan att ta upp lucklaster. Nya spännkablar har satts 
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snett nedåt, över och under luckaxeln, ner i berget där de förankrats, för att säkra 
sprickor och höja stabiliteten. 

 

Figur 5-34 Pelare 2, höger sida: Observerade sprickor 2011-10-31. Blåa linjer visar sprickor observerade både 
på utsidan och på insidan i schaktet ner till luckaxel. 

 

 

Figur 5-35 Antagna temperaturer mot luftsidan av betong (T_ute), mot vattensidor (T_vatten) på två olika ni-
våer, vid botten och vid övy. Mellan övy och botten varierar vattentemperaturen rätlinjigt. 
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Figur 5-36 Beräknade temperaturer i undre delen av pelaren för sommar (1) respektive vinter första året med 
extrema utetemperaturer (2). 

 

Figur 5-37 Beräknade plastiska töjningar εpe  hos betongen överstigande 5⋅10-5, d.v.s ungefär när sprickor kan 
tänkas uppstå, vid början av vinterpeaken 1:a året, ca -38°C, där beräkningen stoppade pga konvergenspro-
blem. 

 

Figur 5-38a och  b visar beräknade spänningar i x- resp. y-led. Med en antagen flyt-
gräns fy på 290 MPa uppnås flytning i armeringen i vissa delar, vilket även Figur 
5-40 visar upp mot luckaxeln. 

Maximal beräknad plastisk töjning är 0.007, d.v.s. ca 0.7%, vilket inte är mycket 
jämfört med brottöjning på ca 16% hos varmvalsad armeringsstål. Observera att 
beräkningen avbröts vid -38°C p.g.a. numeriska konvergensproblem, vilket inne-
bär att den plastiska ståltöjningen skulle blivit större vid maximalt antagen vinter-
temperatur -43°c. Observera att de beräknade töjningarna baseras på en fjädermo-
dell som antas återspegla vidhäftningen mellan betong och armering. Denna vid-
häftning och hur den troligen avtar vid höga armeringstöjningar då järnet börjar 
glida mot betongen är viktig. Om järnen antas fullständigt fixerade till betongen 
fås att järnen tar en större andel av snittkrafterna. Om spänningarna i armeringen 
är relativt hög och samtidigt snittkrafterna växlar, t.ex. som vid temperaturväx-
lingar, fås teoretiskt ett snabbt utmattningsbrott i järnen. Mer troligt är att vidhäft-
ningen snabbt börjar avta och järnen avlastas längs en viss sträcka. Betongen får då 
ta lite mer av snittkrafterna och kan spricka lite mer och längre, men järnen går inte 
till utmattningsbrott. 
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Figur 5-39 Beräknade armeringsspänningar i  x- resp. y-riktningen (vertikalt resp. horisontellt) samt plastisk 
töjning εpe . 

 

Figur 5-40 Beräknade plastisk töjning εpe  i armeringen. 

 

      
Figur 5-41 Nya spännstag som höjer stabiliteten och säkrar sprickor 1) i pelaren.  
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5.11 UTSKOVSDAMM 6 (TEMP) 

5.11.1 Kort beskrivning av anläggningen 

Utskovsdammen är belägen i Jämtland. Den byggdes under perioden 1971-74. Den 
består av en 110 m lång betongdamm med ett utskovsparti i mitten. Största höjd 18 
m. På ömse sidor ansluter stenfyllningsdammar, se Figur 5-42. 

 

 

Figur 5-42 Utskovsdammen innan ny klimatvägg byggdes. 

5.11.2 Utredning 

Tänkbara brottmoder är: 
- PMF 1: Spricka gående genom stödskiva och från frontplattan ner till berget, 

d.v.s. så att skivan delas i mindre delar varvid stjälpning kan inträffa 

a) Undersökning: Vid en översiktlig visuell inspektion (i) i samband med en 
förstudie (2010) uppmärksammades en relativt omfattande sprickbildning i 
vänster utskovspelare, monolit 4, Figur 5-44a, samt de flesta lamell-
dammsmonoliter, se t.ex. Figur 5-46a för monolit 12. Sprickorna återfinns på 
båda sidor om respektive pelare och kan alltså vara genomgående. Inga 
materialundersökningar gjordes. Materialegenskaper uppskattades från lit-
teraturen. 

b) Analyser: En enkel tankemodell (ii) pekade på att säsongsmässiga tempera-
turspänningar troligen kan ha orsakat sprickorna. Möjligen har vissa 
sprickor initierats i gjutstadiet. En mer avancerad FE-analys (iv) med olinjär 
materialmodell enligt Bilaga 5.3 utfördes med Comsol Multiphysics. Där, 
förutom egentyngd och vattentryck mot monoliterna togs hänsyn till tempe-
raturvariationer i monoliterna. För det befintliga stadiet, innan ny klimat-
vägg, ansattes säsongsmässiga, fiktivt varierande uteluftstemperatur T_ute 
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direkt mot betongen, se Figur 5-43. Mot uppströms vattenytor antogs en vat-
tentemperatur som följer T_ute i övre delen och mer jämnvarm, runt +4°C, 
mot älvbotten. 

Den mekaniska modellen utgjordes av en 2D plan spänningsmodell med en 
plastisk skademodell, se Bilaga 5.3. 

Figur 5-44b visar beräknade plastiska töjningar εpl vid 1:a beräkningsårets 
kalla vinterperiod för vänster utskovspelare, monolit 4. Figuren visar töj-
ningar som överstiger 10-4 (m/m), där ungefär sprickor kan antas uppstå un-
der den kalla 1:a vintern. Då modellen är en s.k. ”smeared crackmodell” fås 
bara töjningar (m/m), inte distinkta sprickor (m). De beräknade ”sprickorna” 
stämmer väl överens i läge och utbredning med de på platsen observerad 
enligt Figur 5-44a. 

Figur 5-45 visar beräknade plastiska töjningar under 1:a beräkningsårets 
varma sommar, då monoliten böjer uppströms åt, resp. kalla vinter, då mo-
noliten böjer nedströms åt, för en typmonolit i lamelldammen. Det är fram-
förallt under den kalla vinterperioden som sprickorna bildas. Figur 5-46b vi-
sar sprickorna i form av alla huvuddragtöjningar över 10-4, vilket inbegriper 
både de elastiska, i detta fall små, och de plastiska, i detta fall de domine-
rande. De beräknade ”sprickorna” stämmer väl överens i läge och utbred-
ning med de på platsen observerad enligt Figur 5-46a. 

De plastiska töjningarna ökade inte i modellerna efter det 1:a årets mer ex-
trema utetemperaturerna, ty följande år antogs enligt Figur 5-43 mer nor-
mala temperaturer. Inte ens när övy höjdes till dammkrön eller när en islast 
på 200 kN/m påfördes uppstod ytterligare plastiska töjningar. Det visar att 
det är framförallt temperaturvariationer och de spänningar som då uppstår 
som skapat sprickorna. 

De beräknade sprickorna uppstod och hade ungefär samma läge och ut-
sträckning som i verkligheten. Modellen ansågs därför relativt giltig. 

Sprickorna ansågs utgöra en viss risk för att försämra den monolitiska ver-
kan hos utskovspelarna, varvid stabiliteten försämras. 

c) Åtgärder: En ny värmeisolerande vägg byggdes 2014 som täcker in nästan 
hela lamelldammen och dess monoliter, se Figur 5-49 och Figur 5-50, endast 
krönet sticker upp ovanför. Väggen jämnar ut temperaturskillnaderna över 
året och minskar spänningarna i betongen (iv). Vid utskovspelarna går det 
inte att sätta isolering på p.g.a. vattenflödet där. Däremot byggdes ett nytt 
skibord på en högre nivå för det vänstra utskovet och på så sätt hamnade 
nederdelen av monolit 4 i ett mer jämnvarmt klimat (iv). Även instrumente-
ring monterades på dammen (iii), 1 st pendel, sprickgivare och temperatur-
givare, dels för att kunna varsla om onaturliga händelser/trender och dels 
för att kalibrera beräkningsmodellen. 

Figur 5-47 visar beräknade temperaturer för sommar och vinter när den nya 
klimatväggen är monterad. I och med att betongpelarna nu hamnar innanför 
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väggen blir temperaturklimatet mycket jämnare och därmed blir spänning-
arna i betongen lägre och inga nya sprickor bör bildas. Figur 5-48 visar att de 
beräknade och förväntade krönrörelserna minskar betydligt efter det att den 
nya klimatväggen är monterad. Dess rörelser ska sedan jämföras med upp-
mätta från pendeln som monterades. 

Figur 5-49 och Figur 5-50 visar dammen med den nya värmeisolerande kli-
matväggen. 

Trots vissa tveksamheter angående att uppfylla RIDAS stabilitetsvillkor val-
des för stunden att inte förstärka dammen. Ovannämnda lastreducering av 
temperaturspänningar, ny övervakning samt isfrihållning (iv) ansågs för till-
fället tillräckligt. 

d) Uppföljning: Sprickorna ska visuellt hållas under uppsikt och lämpligen 
översiktligt karteras, förslagsvis vid varje FDU, eller ännu hellre vid varje FI. 
Mätvärden från instrumenteringen ska utvärderas mot trender och beräk-
ningsmodellen. Ev. förstärkning med stabilitetshöjande spännstag kommer 
att övervägas efter utvärdering. 

 
Figur 5-43 Beräknad temperatur mot monolitens n.s.-ytor. År 7 har en värmeisolerande klimatvägg byggts mot 
n.s.-sidan av dammen, därav de mindre fluktuationerna i temperatur. 
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(a)                                                          (b) 

Figur 5-44 Utskovspelare M4: (a) observerade sprickor och (b) Beräknad plastisk töjning överstigande antagen 
brottöjning 10-4 i betongen, d.v.s. sprickor har uppstått, vid vinterpeaken, ca -43°C, i mitten av januari beräk-
ningsår 1. 

  
Figur 5-45 Lamellmonolit: Beräknade plastiska töjningar epe vid varm (+33°C) sommar och kall (-43°C) vinter. 

 

    
(a)                                                          (b) 

Figur 5-46 Lamellmonolit M12: (a) Observerade sprickor och (b) beräknade huvuddragtöjningar överstigande 
töjning 1e-4 för betong, d.v.s. sprickor har uppstått, vid vinterpeaken, ca -43°C, i mitten av januari beräk-
ningsår 1. 
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Figur 5-47 Lamellmonolit: Beräknad temperatur under sommaren resp. vinter efter det att en ny klimatvägg 
har byggts. 

 

Figur 5-48 Beräknad horisontell utböjning av dammkrön under hela beräkningstiden. 

 

 

Figur 5-49 Åtgärd: Ny värmeisolerande klimatvägg 3) som skyddar hela monoliterna, förutom krönet. 
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Figur 5-50 Dammen 2017 med ny värmeisolerande klimatvägg.   
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5.12 LAMELLDAMM 2 (TEMPERATUR) 

5.12.1 Kort beskrivning av anläggningen 

Kraftverket är beläget i Lappland och togs i drift 1958. Betongdammen har en 
krönlängd på 530 m och består från vänster till höger av en 43 m lång anslutnings-
damm, en 137 m lång skibordsdamm, en 90 m lång utskovsdel med 1 segment-, 1 
sektor- och 1 segmentlucka, en ca 80 m lång kröndamm med ett bottenutskov, en 8 
m lång del med ett igensatt flottningsutskov, en 40 m lång lamelldamm, en 57 m 
lång intagsdel och slutligen en 78 m lång anslutningsdamm. Se Figur 5-51. Högsta 
höjd är 34 m. Innan 2012 var en klimatvägg av tunna betongelement placerad strax 
nedströms frontplattan och bildade ett smalt inspektionsutrymme på ca 2-3 m, se 
Figur 5-53.  

 
Figur 5-51 Utskovsdammen innan ny klimatvägg byggdes 2012. 

5.12.2 Utredning 

Se även Bilaga 5.2 för en mer detaljerad beskrivning av utredningen. 

Tänkbara brottmoder är: 
- PMF 1: Spricka gående genom stödskiva och från frontplattan ner till berget, 

d.v.s. så att skivan delas i mindre delar varvid stjälpning kan inträffa 

a) Undersökning: I samband med översiktliga visuella besiktningar (i) har 
uppmärksammats sprickbildningar i frontplatta och stödskiva. Typiskt finns 
för lamelldammen sprickor i frontplattor, se Figur 5-52a och 1) i Figur 5-53, 
från frontplatta till övre hörn i inspektionsgången, se 2), en vertikal spricka 
3) från inspektionsgången ner till berget samt några vertikala sprickor 4) 
från berget och en bit upp i stödskivorna utanför den gamla klimatväggen. 
Se även en principiell visning i Figur 5-54. Sprickorna återfinns på båda si-
dor om respektive pelare och kan alltså vara genomgående En osäkerhet 
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fanns om orsaken till sprickorna berodde t.ex. av de uppstod under byggs-
kedet, under dämningsupptagandet, av normal lastpåverkan i driftskedet, 
av säsongsmässiga temperaturvariationer, eller en kombination av detta. 
Osäkerhet fanns hur mycket stabiliteten påverkas av sprickbildningen. En 
osäkerhet rådde även hur betongdammen och sprickbildningen skulle på-
verkas av en planerat nytt värmesystem med en uppvärmning av dammen. 
Inga materialundersökningar förutom karbonatiserings- och täckskiktsmät-
ningar gjordes. Materialegenskaper uppskattades från litteraturen. 

b) Analyser: Vissa enklare beräkningar (ii) angående stabilitet, stjälpning och 
glidning är utförda i samband med tidigare FDU:er. Beräkningarna för en 
antagen osprucken konstruktion visade att stabilitetskraven enligt RIDAS 
delvis inte uppfylldes. 

Vid en senare förstudie (2009), med en enklare beräkning (ii), drogs slutsat-
sen ånyo att monoliternas stabilitet var tveksam, beroende på om något 
bergmothåll kunde antas mobiliseras eller ej och om sprickorna kan anses 
vara kraftöverförande eller inte. Ev. kan stabiliteten ha satts ner i takt med 
att sprickorna uppstått, se princip i Figur 5-55. 

Vid ytterligare en förstudie (2010) visade en enklare beräkning (ii) att RIDAS 
stabilitetskrav är uppfyllda om monoliterna antas ospruckna och om an-
tingen de befintliga slaka bergförankringarna medräknas eller om islasten 
uppgår till maximalt 150 kN/m. Med ospruckna menas i detta fall att sprick-
orna är tillräckligt kraftöverförande och inte satt ner styvheten nämnvärt 
samt inte delar monoliten i mindre delar. En mer avancerad (iii) FE-analys i 
samma studie (2010): 
- Förutom vattentryck beräknades temperaturen ut i betongen i en sepa-

rat 3D-modell. Antagen utetemperatur (T_ute) visas i Figur 5-59 med 
ett 1:a beräknings år med enbart den gamla klimatväggen och extrem 
varm och kall sommar resp. vinter. Sedan följde ett 2:a år med ”normal” 
T_ute. Fr.o.m. 3:e beräkningsåret antogs den nya klimatväggen 2012 
vara byggd samt normal T_ute. Under det sista beräkningsåret höjdes 
även övy och på sista vår-vintern ansattes en islast. 

- En linjärelastisk materialmodell och med den gamla klimatväggen, in-
nan 2012, visade (Figur 5-56) höga dragspänningar i de områden där 
det finns sprickor. 

- Med hjälp av en olinjär materialmodell enligt Bilaga 5.3 visades att den 
huvudsakliga orsaken till sprickorna har varit säsongsmässiga tempera-
turvariationer. Större delen av stödskivorna befann sig utanför den 
gamla klimatväggen (se Figur 5-54) och utsattes för varierad utomhus-
temperatur. De expanderade och krympte under sommar resp. vinter. 
Under den antaget mycket varma sommaren under 1:a beräkningsåret 
sprack frontplattan i u.s.-sidan, se Figur 5-57a, när monoliten expande-
rade i n.s.-kanten och utövade drag på u.s.-sidan som vetter mot det re-
lativt kalla vattnet. Under den efterföljande antagna mycket kalla vin-
tern krympte monoliten utanför klimatväggen medan u.s.-sidan mot 
det nu relativt varma vattnet höll emot och istället fick dragspänningar 
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och sprickor, se Figur 5-57b. Sprickorna kan i viss mån även ha initie-
rats i gjutstadiet, speciellt mot berg, tidigare gjutna delar och i gjutpal-
lar, t.ex. runt inspektionsgången, men senare förvärrats vid de säsongs-
mässiga temperaturväxlingarna. 

- I studien beräknades ytterligare ett år, men med mer normala tempera-
turer, se Figur 5-59, mellan år 1 och år 2. Inga nämnvärda ytterligare 
sprickor uppstod då. 

- Fr.o.m. 2012, beräkningsår 2, sattes i modellen den nuvarande isole-
rande klimatväggen in. Krönutböjningen ökade endast något, från 3,47 
mm år 3 till 3,64 mm år 11. D.v.s. så länge temperaturen mot betongen 
inte överstiger den extremt varma eller kalla temperaturen som antogs 
under 1:a beräkningsåret så växer inte sprickorna i beräkningen nämn-
värt. 

- Säsongsmässiga temperaturvariationer, speciellt vid varma somrar och 
kalla vintrar, ger de helt dominerande rörelserna, spänningarna och 
sprickviddsförändringarna. Det gäller även med den nya klimatväggen 
2012, men på en betydligt lägre nivå. 

- Islast eller en hög övy har i förhållande till temperaturvariationerna 
mycket låg inverkan, vilket Figur 5-59 visar som knappt skönjbara till-
läggsutböjningar. På en lägre damm hade islasten haft en något större 
inverkan. 

- Så, om dammen helt kläs in med en värmeisolerande klimatvägg sjun-
ker påfrestningarna på dammen dramatiskt och säkerheten höjs. Det fö-
reslogs därför att en ny värmeisolerande klimatvägg skulle byggas ut-
anpå och längs efter lamelldammen, vilket utfördes år 2012. Vidare fö-
reslogs instrumentering i form av temperaturgivare, sprickgivare, port-
rycksgivare och en pendel hängandes från dammkrönet enligt Figur 
5-60 och som också utfördes 2012. 

- Skjuv- och normalspänningar i tänkta sprickplan i stödskivan beräkna-
des Spänningarna extraherades från FEM-beräkningen och jämfördes 
analytiskt mot beräknad skjuvkapacitet ”kraftöverföring i fogar” enligt 
BBK 04. Resultatet visade att kapaciteten översteg spänningarna, även 
innan år 2012 med ny klimatvägg, varvid slutsatsen drogs att stödski-
van uppför sig monolitiskt och ingen risk för brott i sprickorna finns. 

c) Åtgärder: En ny värmeisolerande vägg påfördes som täcker in hela lamell-
dammen och dess monoliter, se Figur 5-61. Endast krönet sticker upp ovan-
för väggen. Väggen ska klara att över sig avbörda vatten som rinner över 
skiborden i dammens övre del. Väggen ska åstadkomma ett jämnare tempe-
raturklimat för betongen (iv). Även tillfördes instrumentering på dammen 
(iii), 1 st pendel, sprickgivare, portrycksgivare och temperaturgivare enligt 
Figur 5-60, dels för att kunna varsla om onaturliga händelser/trender och 
dels för att kalibrera beräkningsmodellen. 
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År 2016 utfördes en mätdatautvärdering genom att uppmätta värden jäm-
fördes mot beräknade värden och nedanstående slutsats. 

I och med att betongpelarna nu hamnar innanför väggen blir temperaturkli-
matet mycket jämnare och därmed blir spänningarna i betongen lägre och 
inga nya sprickor torde bildas. Beräknat förväntade krönrörelser minskar be-
tydligt efter det att den nya klimatväggen är monterad. 

d) Uppföljning: Sprickorna ska visuellt hållas under uppsikt och lämpligen 
översiktligt karteras för att se skillnader med tiden, förslagsvis vid varje 
FDU, eller ännu hellre vid varje FI. Mätvärden från instrumenteringen ska 
utvärderas mot trender och beräkningsmodellen. 

Slutsatser mätdatautvärdering 2016: : 
Temperaturer: 

- Jämförelse mellan uppmätta temperaturer i dammen visar på god överens-
stämmelse med beräknade temperaturer, om värme har tillförts dammen 
via den trumma som finns under inspektionsgången. Enligt uppgift stäm-
mer detta i verkligheten. 

- Den nya klimatväggen uppfyller väl förväntad isolerförmåga, d.v.s. att 
medföra en jämnare temperaturvariation i dammen 

- Därmed bör mindre spänningar och spänningsväxlingar uppstå än var fal-
let tidigare och ingen fortsatt sprickbildning bör ske. Dock bör övervägas 
att inte tillföra någon värme under sommaren, vilket DTU-manualen även 
föreskriver, för att ytterligare minska temperaturrörelser under sommaren. 

Rörelser: 
- En genomgång av uppmätta krönrörelser (pendel) och sprickrörelser visar 

på relativt små rörelser. Rörelserna motsvarar de förväntade (beräknade) en-
ligt modellen. 

- Vid sprickgivare S6 och S7 (Figur 5-60) var de uppmätta sprickrörelserna 
mindre än förväntade (beräknade), vilket kan tyda på att antingen finns 
ingen nämnvärd spricka mellan betong och underliggande berg eller så är 
givarna inte representativt (för grunt) fastsatta i berget. 

- Den studerade mätperioden 3/12-2012 till 8/1-2014 var relativt kort. En 
längre, sammanhängande mätperiod bör studeras nästa gång. Det finns se-
dan dess mätvärden t.o.m. hösten 2018 men är ej utvärderade. 

- Den mekaniska modellen kan anses relativt giltig då överensstämmelse är 
bra jämfört med uppmätta sprick- och krönrörelser. 

Övrigt: 
- Värmeisolerade betongdammar skyddas generellt sett från temperaturrela-

terade sprickor och från frostskador. 

- Förslagsvis upprepas utvärderingen inom en viss tid med mer uppdaterade 
temperatur- och rörelsemätningar, men då bara med en enklare jämförelse 
med beräknade värden från denna studie. 
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- Den skjuvkraftsöverförande kapaciteten i sprickorna var tillräcklig för att 
föra över de skjuvkrafter som existerar där, även innan den nya (2012) iso-
lerväggen monterades. Monoliterna bedöms därför verka som monoliter och 
kunna uppfylla RIDAS stabilitetskrav. 

- Islasten hade i FE-modellen endast en marginell påverkan. 

- Varningsvärden på uppmätta värden bör sättas så att de speglar årstidsvari-
ationerna. T.ex. kan en viss rörelse vara ofarlig om den inträffar (naturligt) 
under vintern men om den inträffar under sommaren kan den vara farlig. 

-  

  
(a)                                                          (b) 

Figur 5-52 (a) Sprickor i frontplatta och stödpelare samt (b) sned spricka i stödpelare upp mot frontplattan. 

 

 
Figur 5-53 Principiellt utseende hos sprickor (röda linjer) observerade i lamelldammen. 



 STRUKTURELL SÄKERHET HOS SPRUCKNA BETONGDAMMAR 
 

200 

 

 

 

 
Figur 5-54 Den ursprungliga klimatväggen (orange) var inte bra placerad ty huvuddelen av stödpelarna stack 
utanför och expanderade och krympte vid varm sommar resp. kall vinter, varvid sprickor bildades. 

 

En principiellt antagen nedgång i bärförmåga hos en dammonolit som spricker 
upp ges i Figur 5-55. 

 

 
Figur 5-55 Principiell figur över hur total bärförmåga/stabilitet kan tänkas sjunka vid varje ny spricka som bil-
das. 

 

Figur 5-56 visar beräknade huvuddragspänningar med en linjärelastisk modell un-
der den kalla perioden beräkningsår 1. Beräkningar med linjärelastiska modeller 
ger inga distinkta sprickor men ger en indikation på var höga spänningar kan upp-
stå och därmed vart sprickor kan tänkas uppstå, vid grön-gul-röda områden i figu-
ren. I verkligheten kan inte så höga spänningar tas upp av betongen utan den 
spricker istället, i dessa områden, vilket den plastiska modellen visar i Figur 5-57.      
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Figur 5-56 Studie 2010: Beräkning med linjärelastisk modell ger var höga spänningar uppträder under en kall 
vinter och en indikation på var sprickor kan tänkas uppträda. 

 

Figur 5-57(a) visar kvarvarande hållfasthet fc när frontplattan spricker upp under 
den första sommaren när nedströmssidan av monoliten expanderar och drar itu 
frontplattan. (b) visar när även pelaren spricker upp under vintern då pelaren 
krymper i kylan och hålls emot av berget och frontplattan varvid dragspänningar 
uppstår. 

Då modellen är en s.k. ”smeared crackmodell” fås bara töjningar (m/m), inte di-
stinkta sprickor (m). De beräknade ”sprickorna” stämmer väl överens i läge och ut-
bredning med de på platsen observerad enligt Figur 5-53. 

 

    
(a)                                                                               (b) 
Figur 5-57 Studie 2010: Beräknad kvarvarande hållfasthet fc  (c_tot MPa) under (a) den första sommaren och 
(b) den första vintern. I röda områden har hållfastheten sjunkit så mycket att sprickor kan ha uppstått. 
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Figur 5-58 visar huvuddragtöjningen överstigande 2⋅10-4, vilket här antogs vara 
den gräns varvid betong spricker itu. Figuren visar med andra ord var det beräk-
ningsmässigt uppstår sprickor i monoliten. Dessa överensstämmer mycket bra av-
seende läge med de verkligt observerade sprickorna i dammen. 

 
Figur 5-58 Studie 2010: Huvuddragtöjning överstigande 2⋅10-4, vilket anses vara den gräns varvid betong 
spricker itu. 

 

Figur 5-59 visar dammkrönets beräknade utböjning i strömriktningen under år 1, 
med extrema temperaturer, under år 2 med normala utomhustemperaturer och 
med den gamla klimatväggen, samt slutligen under år 3-10 med den nya klimat-
väggen och normala utomhustemperaturer. Tack vare den nya klimatväggen mins-
kar temperaturväxlingarna påtagligt inuti dammen och därmed minskar rörel-
serna och påkänningarna för monoliten. Även om det skulle uppstå nya extrem-
temperaturer kommer inte monoliten att påverkas nämnvärt. Brobanan längst upp 
på dammen är fortfarande oisolerad ska tilläggas, men inverkar inte på dammono-
liten under. 

För dammen med ny klimatvägg och mellan år 3 och år 10 uppstår nya små plasti-
ceringar vilket visar sig genom att krönet böjer ut lite mer, 3,64-3,47 = 0,17 mm mer, 
vilket är försumbart i sammanhanget. 

Tidigt på våren år 10 antas vattenytan höjas under två månader, se 1), men detta 
orsakar inte någon större rörelse nedströms åt i krönet, betydligt mindre än vid 
temperaturbelastningarnas inverkan. 

Under den sista vintern år 10 antas en islast växa från 0 till 300 kN/m, men orsakar 
endast en försumbar utböjning 2) i figuren. 



 STRUKTURELL SÄKERHET HOS SPRUCKNA BETONGDAMMAR 
 

203 

 

 

 

 
Figur 5-59 Studie 2010: Beräknad utböjning av krönet under 11 beräkningsår. (+) värden innebär nedströms 
och (–) värden innebär uppströms riktning. 

 

Figur 5-60 visar placering av givare på monolit 18. På liknande sätt sattes givare 
även på monolit 38, förutom att ingen pendel sattes där. 

 

Figur 5-60 Åtgärd: Vid kröndammsmonolit 18 sattes ny instrumentering med temperaturgivare (2 st i betongen 
och 2 st i luften innanför ny klimatvägg samt 1 st i uteluften), 7 st sprickgivare, 2 st portrycksgivare i berget un-
der monoliten och 1 st pendel från krönet. Vid kröndammsmonolit 38 sattes nya givare lika M18, men ingen 
pendel men däremot 3 st temperaturgivare i vattnet på tre olika djup. 

 

 = tempgivare 0.5 m inuti betong 
 = tempgivare i luft 
 
 = sprickgivare vinkelrätt spricka 
 = sprickgivare längs spricka 
 = sprickgivare mellan pelarbtg-berg 
 
 = Pendel 
 
 = portrycksgivare 
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Figur 5-61 Lamelldammen försågs 2012 med ny värmeisolerande klimatvägg. 

5.13 VALVDAMM 2 (TEMPERATUR) 

5.13.1 Kortfattad anläggningsbeskrivning 

Anläggningen är belägen i Västerbotten och togs i drift 1961. Sprickor finns i valv-
dammen, vänster anfangsmonolit och höger anfang (utskovspelare). 

Tänkbara brottmoder är: 
- PMF 1: Brott i själva valvdammen 
- PMF 2: Brott i vänster anfang (övergångsmonolit eller i berget) 
- PMF 3: Brott i höger anfang (utskov) 
- PMF 4: Brott i berget under valvdammen. 

5.13.2 Utredning 

a) Undersökning: Kartering av sprickor har skett översiktligt (i) i flera om-
gångar genom åren. Djupet på sprickorna i anfangens krön undersöktes med 
vertikalt borrade kärnor (iii), då även spräckhållfastheten och risk för ASR 
mättes. 

b) Analyser: En enkel tankemodell (i) gav att den huvudsakliga orsaken till 
sprickorna är säsongsmässiga temperaturspänningar men även överbelast-
ning från vattentryck. Diverse, mer eller mindre (vi) –(ii) detaljerade och 
avancerade analyser av valvdammen, berget under valvet, berget vid väns-
ter anfang, övergångsmonoliten vid vänster anfang och höger anfang (utsko-
vet) har utförts genom åren, speciellt mellan åren 2008 och 2017. Både linjär-
elastiska och plastiska skademodeller har visat på det stora sambandet mel-
lan säsongsmässiga temperaturvariationer och den sprickbildning som har 
observerats. 
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Sprickbildningen antas försämra valvverkan hos valvdammen och förmågan 
hos anfangen att ta upp lasterna från valvdammen, varvid stabiliteten för 
hela valvdammen och utskovsdelen försämras. 

c) Åtgärder: Ny värmeisolering för valvdammen i ny klimatvägg och på 
dammkrönet, samt en värmeisolerande klimatvägg för vänster anfangsmo-
nolit har byggts 2012 resp. 2017 (iv). En övervakning med ny dammätnings-
utrustning har monterats hösten/vintern 2017-18 (iii). Nya spännstag (vi) har 
monterats 2017, dels för att säkra två spjälksprickor i vänster anfangsmonolit 
resp. höger anfang (utskovspelare), samt dels för att säkra en vertikal 
spricka i pelaren samt slutligen för att förbättra stabiliteten hos pelaren. 

d) Uppföljning: Mätdatautvärdering ska ske för att dels ge allmänna trender, 
att verifiera den använda beräkningsmodellen (FE-modellen) och dels för att 
varsla vid ev. allvarliga händelser. 

5.14 LAMELLDAMM (TEMPERATUR) 

5.14.1 Kort beskrivning av anläggningen 

Dammanläggningen är belägen i Sollefteå kommun i Ångermanland och togs i 
drift 1954. Dammen består av 81 monoliter av varierande storlek, där den högsta är 
41 m och den lägsta är 6 m, se Figur 5-62 och Figur 5-63. Samtliga monoliter består 
av en frontplatta med en bredd av 8 m som har rörelsefogar mitt i varje fack mellan 
stödskivorna. Frontplattans tjocklek varierar från ca 1,2 m vid krönet och ökar suc-
cessivt ner mot berggrunden till ca 3 m. Stödskivan har en tjocklek om 2 m. Se Fi-
gur 5-64 a).  

 
Figur 5-62 Illustration av den studerade anläggningen, planvy.  
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Figur 5-63 Illustration av den studerade anläggningen, nedströmsvy. 

Ganska snart efter dammen byggdes observerades horisontella sprickor i frontplat-
tan och lutande sprickor som propagerade ner i stödskivan, se spricktyp (1) och (2) 
i Figur 5-64 b). Dessa sprickor ökade i sprickbredd och till antalet med tiden och 
gav upphov till visst läckage genom frontplattan och urlakning. Dessutom obser-
verades frostskador på frontplattans uppströmssida. För att förhindra fortsatta 
frostskador så byggdes en isolervägg på 1990-talet, se Figur 5-64 a). Isolerväggen 
inneslöt ett område så att ca halva stödskivan hamnade i ett kontrollerat klimat och 
andra halvan exponerades för omgivningsklimat. Denna isolervägg förvärrade 
dock sprickbilden i stödskivan och sprickor av typ (3) och (4) observerades några 
år senare. Det är möjligt att vissa av dessa sprickor kan funnits innan isolerväggen 
byggdes men den har oavsiktligen lett till ökade påkänningar i stödskivan. Dessu-
tom har även sprickor nära dammtån upptäckts efter utgrävning av nedre-delen av 
stödskivorna.  

 

  

a) b) 

Figur 5-64 a) Foto på monoliter närmast utskov, b) illustration av typiska sprickor.  

(1)

(2)

(3)

(4) (5)
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5.14.2 Utredningar  

Orsaken till sprickbildningen i dammen var inte klarlagt och denna damm börja-
des därför att studeras i mitten av 2000-talet inom ramen för kraftindustrins ge-
mensamma FoU-program inom Elforsk. Det fanns även flera andra anläggningar 
som hade liknande sprickbildningar och denna damm användes således som en 
fallstudie för att förstå hur sprickorna uppstått. Det kunde dock konstateras via 
detta projekt att sprickorna var orsakade av årstidsvariationer, där sprickorna (1), 
(2) och (5) uppstått efter att dammen var byggd och sprickorna (3) och (4) uppstått 
efter att isolerväggen byggts. Detta illustrerades i [52] se Figur 5-65.  

I vissa fall, var även sprickorna av typ (3) och (4) sammanlänkade och kunde po-
tentiellt leda till en inre stjälpningsmod där monoliten delas i två delar, se Figur 
5-66.  

 

  

a) b) 
Figur 5-65 Illustration av simulering av sprickor i monoliten pga årstidsvariationer i temperatur, a) före isoler-
väggen, b) efter isolerväggen.  

  

 
Figur 5-66 Illustration av potentiell inre stjälpningsmod orsakad av sprickor.  

 

I efterföljande avsnitt fokuseras på förstärkningsåtgärderna som relaterar till för-
stärkningsarbetet för att förhindra eventuella inre brottmoder och åtgärder för att 
skapa bättre klimat för monoliterna. 

a) Undersökning: Som tidigare beskrivet, upptäcktes sprickor i frontplattorna 
vid visuell inspektion och därefter genomfördes omfattande sprickkarte-
ringar 1961, 1989 och 2007. Där de två första karteringarna fokuserade på 
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frontplattorna, typ (1) eftersom avsikten var att förhindra läckage, urlak-
ning och frostskador. Sprickor av typ (2) finns trots även karterade för 
stödskivorna och dessa sprickor är även tydliga från fotodokumentation. 
Den senaste karteringen, 2007, även karterade sprickor i stödskivorna. 

b) Analyser: Många olika typer av analyser har genomförts för att utreda 
denna damm. De konceptuella modellerna baseras (oftast) på att varje mo-
nolit kan beaktas som helt fristående, där deformationen till största del be-
ror på säsongsvariationer i temperatur.  Konventionella analysmetoder har 
tillämpats för t.ex. projektering av förstärkningsåtgärder med spännkablar, 
där klassisk stabilitetsanalys baserat på inre stjälpningsmoder tillämpats. 
Flera olika avancerade numeriska modeller har tillämpats, bl.a. för att  

• hitta bakomliggande orsak till sprickbildning,  

• känslighetsanalyser med inverkan av spridning i laster och materi-
alegenskaper,  

• Potentiella brottförlopp (PFMA),  

• inverkan av förstärkningsåtgärder, 

• inverkan av ny isolervägg 

• instrumentering av monoliter och förväntad respons 

I de tidigare analyserna tillämpades enklare skalelementsmodeller för att beskriva 
uppsprickningen medan allt eftersom datorkapaciteten utvecklats så har detta 
övergått till att i större grad tillämpa 3D solidmodeller. I detta avsnitt presenteras 
beskrivs några av de olika modellerna som tillämpats.  

En annan stor skillnad mellan de olika modellerna är även huruvida syftet är att 
simulera spricktillväxt eller om syftet endast är att analysera hur befintliga 
sprickor påverkar dammens beteende. Om syftet är att hitta bakomliggande orsa-
ker till uppsprickning lämpar sig utsmetade konstitutiva materialmodeller base-
rade på t.ex. brottmekanik väl för att beskriva uppsprickningen. Däremot, om 
sprickor har observerats och syftet är att analysera hur dessa påverkar dammsäker-
heten är istället metodiken med diskreta sprickor att föredra, se Kapitel 3.4.7. 

En anledning till varför diskreta sprickor är att föredra är att de på ett mer realist-
iskt sätt kan beskriva hur sprickorna öppnas, men den främsta orsaken är att 
denna metodik är avsevärt mycket mindre krävande gällande datorkapacitet. 
Detta eftersom analyser kan genomföras med linjärelastiska materialmodeller för 
betongen (om ingen fortsatt uppsprickning uppstår) och endast en icke-linjär kon-
taktformulering för sprickorna.  

Eftersom modelleringen avser befintliga sprickor, definieras inget motstånd mot 
öppning av sprickorna (drag), istället definieras att sprickan kan stängas och över-
föra tryckspänningar samt har ett motstånd mot skjuvning, med friktionstalet μ = 
0,5 baserat på Malm (2016). I programvaran Abaqus definieras detta som  

• Normalriktningen - Hard contact (allow separation) 

• Tangentiell riktning – Penalty (friction = 0,5) with elastic slip 0,5 % 



 STRUKTURELL SÄKERHET HOS SPRUCKNA BETONGDAMMAR 
 

209 

 

 

 

Detta illustreras även i Figur 5-67 där kontaktvillkoret i normal respektive tangen-
tiell riktning illustreras. I Figur 5-67 a) illustreras relationen mellan tryckkrafter (p) 
och spricköppning (c), där spricköppning kan ske utan motstånd. I Figur 5-67 b) il-
lustreras relationen mellan skjuvspänning i sprickan (τ) mot tryckkraft (p) samt att 
elastisk glidning sker vid tillräckligt stor töjning (γelastic).  

a) 

 

b) 

 

Figur 5-67 Illustration av kontaktvillkor för befintliga sprickor, a) normalriktning, b) tangentiell riktning.   

Ett motstånd för spricköppning och skjuvning av sprickan uppstår från de arme-
ringsjärn som korsar sprickorna. I dessa modeller modelleras varje armeringsjärn 
som separata stångelement. Armeringen definieras vara icke-linjär där arbetskur-
van inkluderar både plasticering och brott, se Figur 5-68. Mellan betongen och ar-
meringen definieras fullständig vidhäftning. I verkligheten kommer viss glidning 
av armeringen att ske, men detta är mycket svårt att implementera på stora mo-
deller med många armeringsjärn. En metodik med fullständig vidhäftning kom-
mer leda till ett mer konservativt resultat där armeringsspänningen vid sprickan 
blir något högre jämfört med ett fall där glidning tillåts förekomma.   

 
Figur 5-68 Arbetskurva för armering.  
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I Figur 5-69 illustreras resultatet från en av modellerna som visar resultat vid den 
beräknad potentiella brottmoden, där  Figur 5-69 a) redovisar spricköppning vid 
brott och Figur 5-69 b) visar armeringsspänningar i samtliga armeringsjärn. 
 

 
 

a) b) 
Figur 5-69 Exempel på resultat med diskreta fördefinierade sprickor, a) spricköppning strax före brott (skalfak-
tor 50), b) inducerade spänningar i armeringsjärn (röd färg innebär att flytgränsen har uppnåtts) 

 

I Figur 5-70 illustreras ett exempel från en simulering avseende säkerhet mot brott. 
I simuleringen ökar de pådrivande krafterna successivt vilket slutligen leder till 
dammbrott, i enlighet med metodiken som beskrevs i Kapitel 3.4.7. Den maximala 
lastfaktorn som uppnås innan allt för stora deformationer uppstår är motsvarig-
heten till dammens säkerhetsfaktor. I figuren presenteras resultat för dels fallet 
utan sprickor (heldragen linje), med observerade sprickor (streckad linje) samt ob-
serverade sprickor och fortsatt sprickpropagering (punktad linje). I figuren syns 
tydligt hur sprickor påverkar dammsäkerheten i detta fall. För denna monolit er-
hölls lägre säkerhetsfaktor pga sprickor och även ökade deformationer i förhål-
lande till fallet med osprucken monolit.  

 
Figur 5-70 Exempel på simulering av dammbrottscenario. De tre fallen motsvarar; utan sprickor (heldragen 
linje), observerade sprickor (streckad linje) samt med observerade sprickor och fortsatt sprickpropagering 
(punktad linje).  
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I Tabell 5-2  redovisas skillnaden i krönförskjutning mellan sommar och vinter för 
en av de högsta monoliterna baserat på mätningar och olika finita elementanalyser. 
I tabellen visas även hur stor isolerväggens placering har för krönförskjutningens 
storlek. Som det framgår i tabellen ökade krönförskjutningens storlek med mer än 
140 % när isolerväggen placerades så att endast halva stödskivan är innesluten 
(dvs designen som infördes på 90-talet). Med den nya isolerväggen reduceras 
krönförskjutningen kraftigt, och ännu mer om det inneslutna området värms upp 
så att temperaturen aldrig understiger + 2 °C på vintern. Med nya placeringen på 
isolerväggen blir förskjutningen är endast ca 10 % av förskjutningen vid gamla iso-
lerväggen (alternativt ca 25 % av fallet utan isolervägg). I Figur 5-71 illustreras pla-
ceringen av den gamla respektive den nya isolerväggen.  

 
Figur 5-71 Illustration av gammal (blå) respektive ny (röd) isolervägg.  

 

Tabell 5-2: Uppmätt och beräknad skillnad i krönförskjutning på grund av säsongsvariationer.  
 

Maximal förändring i krönförskjutning (Δmax – min) vid 
säsongsvariation i temperatur 

  Mätningar  
(2007 – 2012) 

Tidigare  
Elforskprojekt  

Uppdaterad 
modell 2013 

Ursprunglig design  
(utan isolervägg) 

- 7,7 9,2 

Gammal isolervägg 20,0 20,8 22,3 
Ny isolervägg 
(utan uppvärmning) 

- - 3,6 

Ny isolervägg 
(uppvärmning till +2 °C) 

- - 2,2 

 
Orsaken till att de tidigare modellerna (Energiforskprojektetet) ger något lägre va-
riation i krönförskjutning jämfört mot de nya, mer avancerade modellerna, är att 
nya modellerna även beaktar större skillnader i omgivningsklimat.  

c) Åtgärder: Monoliterna har dels förstärkts med bergsförankrade spännkab-
lar. För detta borrades hål genom stödskivan och ner i berggrunden, där 
spännkablar av typ VSL6-19 monterades och förspändes till 3 MN vardera. 
För de högsta monoliterna monterades fyra spännkablar och för de lägre 
två. För att åstadkomma transporten på dammen så byggdes dessutom en 
ny brobana på dammkrönet. Utöver de bergsförankrade spännkablarna, 

Ny isolervägg 

Gammal isolervägg 
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installerades även horisontella spännkablar vid dammtån som syftar att 
förhindra rörelse i sprickan benämnd typ (5). I Figur 5-72 illustreras spänn-
kablarna som installerades på monoliterna.  

  
a) b) 

Figur 5-72 Foto på spännklackar och anordning av spännkablar, a) bergsförankrade spännkablar, b) horison-
tella spännkablar vid dammtån.  

Utöver detta så revs den gamla isolerväggen, se Figur 5-73 a), och en ny isolervägg 
byggdes som innesluter hela monoliterna på nedströmssidan, se Figur 5-73 b). 

a) 

 

b) 

 

Figur 5-73 a) Foto med den gamla isolerväggen (Foto: Christer Vredin / Sweco), b) foto med den nya isolerväg-
gen. (Foto: Maria Marklund / Sweco) 
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Slutligen så pågår arbetet med att utöka instrumentering för övervakning på dam-
men. Inom ramen för detta klassificerades de olika monoliterna baserat på kända 
svagheter och potentiella konsekvens vid ett brott vilket låg till grund för val av 
sex monoliter som inledningsvis installeras med dammövervakningssystem [87]. I 
dammövervakningssystemet övervakas de olika delar med hjälp av pendlar för 
krönrörelse, 1D sprickgivare, lastceller på spännkablar, 3D givare som mäter rela-
tiv rörelse mellan monliter, etc.   

d) Uppföljning: Särskilda plattformar har installerats på dammen för att un-
derlätta åtkomst och visuella inspektioner. Till detta har ett särskilt pro-
gram för visuell inspektion / rondning har tagits fram i syfte att upptäcka 
eventuella skador och hotbilder på dammen. I detta program definieras 
både veckovisa och månadsvisa rondningar. Utöver detta finns även fram-
tagna rutiner för inspektioner (2 gånger per år), fördjupad inspektion 
(minst var tredje år) samt fördjupad dammsäkerhetsutvärdering (FDU) 
minst var 12e år.   

Utöver detta kommer även mätresultatet från de instrumenterade dammo-
noiterna att övervakas kontinuerligt. För detta har även simuleringar ge-
nomförts för att definiera varningsnivåer på de givare som anses vara de-
tektorer för potentiella brottmoder. Varningsnivåerna är initialt definie-
rade utifrån simuleringar av olika brottförlopp, men kan komma att defi-
nieras med hjälp av multilinjära regressionsmodeller för prognostisering, 
så som t.ex. HTT (Hydrostatic, Thermal, Time).   

5.15 DISKUSSION 

Generellt, baserat på de redovisade referensobjekten, kan sägas att:  

• Säsongsmässiga temperaturvariationer och därmed varierande och höga 
betongspänningar är en vanlig orsak till sprickor i betongdammar, speciellt 
vid tunna och ej värmeisolerade delar. Ev. kan sprickor ha initierats under 
avsvalningen i gjutstadiet, men har senare förlängts och blivit fler under 
åren. Ofta ger säsongsmässiga temperaturvariationer de helt dominerande 
och största rörelserna och spänningarna. 

• Vattentrycket mot en damm är oftast i stort sett lika över tiden och ger där-
med ingen varierande rörelser och spänningar. Rätt dimensionerad damm 
bör därför inte få ”farliga” sprickor av vattentryck. 

• Islaster varierar över året men utgör oftast en knappt nämnvärd orsak till 
stora rörelser och spänningar, dels för att den ofta uppstår på vårvintern 
när omgivande temperatur gör att dammen får små rörelser och dels för 
att islasten ger spänningar mycket lokalt i frontplattan enbart, där den an-
griper. För lägre dammar kan dock islasten medföra en större och bety-
dande del av spänningarna och rörelserna. 

• Ju tunnare en betongkonstruktion är i förhållande till längd och höjd desto 
större är sprickrisken. Sprickorna kan då bli genomgående. Detta gäller 
speciellt om någon sida, t.ex. undersidan av en dammpelare, är fastlåst 
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mot berg eller tidigare gjutningar. Om konstruktionen är tjockare är yt-
sprickor vanligare. 

• Därmed är stödskivorna(pelarna) i s.k. lamelldammar samt utskovspelare 
speciellt utsatta. 

• Om lamelldammen är värmeisolerad minskar sprickrisken radikalt. Av na-
turliga skäl kan tyvärr inte utskovspelare värmeisoleras. 

• Om sprickorna är genom tvärsnittet gående samt delar konstruktionen i 
mindre delar, t.ex. från berg upp till en luckaxel eller krön, finns en risk för 
att stabiliteten minskar radikalt. Kvarvarande kraftöverförande kapacitet i 
sprickorna är avgörande för fortsatt monolitisk verkan. 

• Relativt ofta finns det sprickor runt luckaxlarna i utskovspelarna i seg-
mentutskov. Här kan det röra sig om  en kombination av sprickor orsakade 
av avsvalning under gjutstadiet, säsongs-mässiga temperaturvariationer 
och lucklaster. 

• Vid ej värmeisolerade frontplattor eller valvdammar finns risk att det upp-
står frostskador. Om plattan är relativt tät mot vatten kan det bildas islin-
ser på uppströmssidan som kan ”poppa” ut. Om plattan är relativt otät 
kan frostskador uppstå längre nedströms i tvärsnittet. Ridåer av urlakad 
kalk på en nedströmssida höjer fukthalten i betongen och höjer risken för 
frostskador. 

• Valvdammar med en flack båge i förhållande till sin längd är mer känsliga 
för sprickor i sin nedströmssida, speciellt om de är ringa eller inte alls vär-
meisolerade. De kan då uppstå böjande dragspänningar i nedströmsytan 
som överskrider draghållfastheten. 

• Vid betong beläget i uppvärmda delar, t.ex. i kraftstationer, kan sprickor 
uppstå av uttorkningskrympning, speciellt i kalla delar av landet då RF in-
omhus kan bli mycket låg under vintersäsongen. Sådan krympning är oft-
ast ett långsamt förlopp. Ju lägre RF och ju tunnare konstruktioner, desto 
snabbare blir förloppet. 

Med koppling till avsnitt 2 kan sägas om referensobjekten: 

- Det är mycket värdefullt om det finns sprickkarteringar som är uppdate-
rade under dammens livstid. Man kan då dels se när det uppstod sprickor 
och hur utvecklingen har varit. I och för sig så är en kartering utförd från 
avstånd och av olika besiktningsmän mycket beroende av noggrannheten i 
utförandet. Om båda sidor av en vägg är karterad kan man ofta dra slut-
satsen att sprickan är genomgående. 

- Sprickkarteringarna vid de olika objekten utfördes oftast på enkelt sätt, ge-
nom att rita in sprickutbredningen på en ritning. Genom detta kunde ofta 
en första tankemodell, hypotes, av orsaken och till viss del verkan föreslås. 
Ofta antogs direkt att sprickorna hade orsakats av temperaturväxlingar. 
Senare kunde oftast också FEM-beräkningar verifieras mot karteringar ge-
nom att höga spänningar, vid linjärelastiska beräkningar, eller sprickor, 
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vid olinjära beräkningar, återfanns på samma ställen och med samma utse-
ende som i verkligheten. 

- Där det fanns ett mer ”finmaskigt” nät av sprickor, t.ex. krackelering, blev 
den första hypotesen ofta att det rörde sig om frost och/eller ASR. I sådana 
fall var det värdefullt att ta ut provkroppar som provades i laboratorium 
avseende dessa skador. 

- Då sprickor nästan alltid beror på att en dragspänning har överstigit, eller 
kommer att överstiga, en draghållfastheten, är spräckhållfastheten på ut-
borrade kärnor ofta en viktig egenskap att prova. 

- Från samma kärnor kan med fördel även samtidigt provas frostbeständig-
het och ASR-risk. Ibland även urlakningsgrad om betongen är uppenbart 
genomträngd av vatten, eller, som vid lamelldammars frontplattor, urlak-
ningsgraden i uppströmssidan av plattorna. 

Med koppling till avsnitt 3 kan sägas: 
Analysmetoder: 
- På plats vid den inledande visuella inspektionen antogs som tankemodell 

ofta att sprickorna berodde på tvångskrafter, t.ex. att säsongsmässiga tem-
peraturvariationer orsakat relativt stor expansion och krympning hos be-
tongen, men mothåll i berggrund eller i andra betongdelar, eller i olika 
skikt i tjocka tvärsnitt, hade orsakat stora dragspänningar, över draghåll-
fastheten. 

- För att bedöma kvarvarande säkerhet hos objekten utfördes ofta en analy-
tisk beräkning av skjuvspänningskapaciteten enligt BBK04, avsnitt 3.11, 
jämfört med FEM beräknade skjuvspänningar i samma snitt som där 
sprickorna fanns. Om kapaciteten överstiger skjuvspänningarna ansågs att 
konstruktionen uppförde sig monolitiskt och därmed kunde den kontrolle-
ras avseende stabiliteten med antagande om stel kropp. 

- I referensobjekten inkluderade FEM-beräkningarna egentyngd, vatten-
tryck, islast och säsongsmässiga temperaturvariationer. Materialmo-
dellerna var linjärelastiska eller olinjära. 

- Linjärelastiska beräkningar är mycket enklare och snabbare att utföra men 
ger som resultat ibland en missvisande spänningsbild. Om spänningarna 
överstiger hållfastheten, oftast draghållfastheten, tar inte modellen med 
den utjämning och omfördelning av snittkrafter som äger rum i verklig-
heten, p.g.a. mikro- eller makrosprickbildning. Spänningarna blir därför 
ofta orimligt höga längs ränder, hörn, lastangrepp eller där spänningarna 
av andra skäl blir höga. 

- Olinjära materialmodeller var i just de redovisade projekten och med de 
använda FE-modellerna ofta relativt svåra att beräkningsmässigt få att 
konvergera. Speciellt vid 3D-modeller eller stora skillnader fanns i 
bredd/höjd jämfört med tjockleken på beräknad konstruktion. Numera 
finns mer effektiva modeller, se avsnitt 3. Tilläggas ska att brottenergin Gf 
sattes relativt lågt, ca 120 Nm/m2, istället för upp emot 200-300 som anges i 
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Tabell 3-2, vilket gjorde det lite svårare att få beräkningarna att konver-
gera. Dock gav de olinjära beräkningarna för de redovisade objekten ofta 
en så bra överensstämmelse med det verkliga sprickutseendet allt mo-
dellen kunde antas vara giltig och spegla verkningssättet och sprickorsa-
ken. 

- Nästan alltid visade det sig i FEM-beräkningarna att det var temperaturva-
riationer som orsakade sprickorna, som för övrigt antogs redan i tankemo-
dellen på plats enligt ovan. Sprickorna kan ha initierats till viss del redan i 
gjutstadiets avsvalning, men i just de redovisade objekten utfördes inga 
beräkningar för gjutstadiet. 

- Någon annan direkt kvantitativ uppskattning, förutom den ovan angivna 
jämförelsen mellan beräknade spänningar och skjuvkapacitet enligt BBK, 
av kvarvarande säkerhet hos de spruckna dammarna kunde oftast inte gö-
ras, bara en kvalitativ, t.ex. att beräkningar och visuell inspektion visade 
på en genom tvärsnittet gående och från berg till krön/sida gående spricka, 
varvid säkerheten sedan mer subjektivt bedömdes. 

- Om syftet huvudsakligen är att bestämma orsaken till sprickbildning är 
linjärelastiska, eller ännu hellre olinjära, FEM-beräkningar alldeles ut-
märkta. Komplexa geometrier, lastfall  och fenomen kan nyanserat stude-
ras. 

- Om syftet (dessutom) är att bestämma en strukturell säkerhet finns idag 
ingen vedertagen metod anvisad i nuvarande RIDAS för att göra detta 
med FE-modeller som passar för betongdammar. Se dock en metod som 
lämpar sig relativt väl i kapitel 3.5.5. 

- I vissa enkla FE-modeller, t.ex. för distinkta plattor, balkar och pelare kan 
linjärelastiska spänningar och moment beräknas och jämföras analytiskt 
mot acceptanskriterier i normer. Partialkoefficienter läggs då på lasterna 
eller lasteffekterna och snittkrafterna jämförs mot dimensionerande bärför-
måga enligt normer, inklusive partialkoefficienter. 

- FEM passar alldeles utmärkt vid stabilitetskontroller. Då läggs monoliten 
upp på två linjer där resulterande horisontella och vertikala krafter utvär-
deras. Att monoliten deformeras bortses ifrån ty upplagen på  linjerna gör 
monoliten statiskt bestämd. Vid komplexa geometrier och laster kan det 
vara enklare och säkrare att räkna med FE-modeller än för hand. 

- Men för de flesta dammtyper som lamelldammar, valvdammar, utskov-
spelare, massivdammar, etc, som har sprickor och som i beräkningarna 
spricker, finns ingen uttalad metod eller kriterium i RIDAS för att kvantita-
tivt bestämma säkerheten med avseende på sprickornas inverkan. 

Simulering av olika fenomen: 
- Beräkningsmodellerna i de redovisade fallen inkluderade inte gjutstadiet, 

krypeffekter eller nedbrytning av t.ex. korrosion, urlakning, ASR eller 
frost. Däremot var det i ett par fall uppenbart att sprickor/krackelering till 
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stor del var orsakat av ASR och frost. Men själva skadeförloppet modelle-
rades ej, bara verkan av sprickorna med vissa antagande om tillståndet i 
sprickorna. 

- Om sprickbildningen rörde sig om frostskador eller ASR utfördes ingen 
beräkning för detta, utan orsak och verkan analyserades genom prov-
ningar, se ovan. 

- Utmattningseffekter kan mycket väl delvis ha medfört att sprickor lättare 
har inträffat i de visade exemplen. I betong anses det (BBK 04) finnas risk 
för utmattning vid ett antal spänningscyklar överstigande 500 st. Många 
dammar är 60-70 år gamla och har därmed utsatts för 60-70 st somrar och 
vintrar. Men, i tillägg till det så varierar temperaturen ofta mycket må-
nadsvis, veckovis och kanske även dagligen, beroende på olika faktorer. 
T.ex. vid soliga vår-vinterdagar kan temperaturen variera mycket, speciellt 
för konstruktioner som vetter mot solen. Antalet spänningscykler kan där-
med mycket väl ha överstigit 500 st under konstruktionens hittillsvarande 
livslängd. I sprickor, beroende på hur vidhäftningen antas mellan be-
tongen och armeringen, kan det uppstå stor spänningsvidd för arme-
ringen. Vid stor vidhäftning mellan armering och betong kommer större 
spänningar att erhållas i armeringen. Vid antalet spänningscykler översti-
gande ca 10 000 anses (BBK 04) att hållfastheten börjar sjunka för arme-
ringen. Om vidhäftningen sjunker genom att betongen närmast järnet bör-
jar smulas sönder så ökar den kraftupptagande längden L och töjningen i 
armeringen sjunker ty då slås kraften ut på en längre sträcka (ε=∆L/L). Ut-
mattning kan därför vara en möjlig delförklaring till att sprickbildningen i 
betong uppstår eller förvärras. Att armeringen sedan med tiden skulle gå 
till brott i sprickan är dock mer osäkert, det hänger mycket på hur fixerad 
armeringen är till betongen. 

Modelleringsaspekter: 
- I de olinjära materialmodellerna användes en nedgång i betongens drag-

hållfasthet och E-modul samt en glidning mellan betong och armering en-
ligt Bilaga 5.3 Då det i de aktuella konstruktionerna inte uppstod några av-
görande höga tryckspänningar förenklades materialmodellen till att inte 
inkludera någon nedgång i tryckhållfasthet eller E-modul för tryckspän-
ningar. 

- I de beräknade objekten hade inte berget någon avgörande betydelse för 
sprickbildningen beräknat med olinjär materialmodell. Om berget togs 
med i både temperaturmodellen och i den mekaniska modellen så rörde 
sig berget till viss del ihop med betongen samt att berget inte utövade ett 
lika stort mothåll som om betongens rand istället hade varit fast inspänd 
och därvid sjönk spänningarna och sprickbildningen något i kontaktzonen 
mellan betong och berg, men detta inverkade inte på ett avgörande sätt 
sprickbildningen längre upp i betongen. 

- De olinjära materialmodeller som användes i de visade exemplen var mer 
eller mindre egna ihopsatta modeller, baserade på litteraturen. I senare ut-
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gåvor av det använda FEM-programmet (Comsol) finns olinjära material-
modeller att tillgå. I andra FEM-program, t.ex. Abaqus, Diana, etc, finns 
olinjära materialmodeller inbyggda. Detta bör medföra en mer verifierad 
modelleringsmetodik och med bättre lösare. 

Materialdata: 
- Så gott som alltid antogs i beräkningarna egenskaper hos betongen baserat 

på litteratur och mättes alltså inte i provningar. I några fall mättes densitet 
och spräckhållfastheten. 

Validering av beräkningsmodell: 
- Beräkningsvariabler baserades generellt från litteraturen. 

- Vissa känslighetsanalyser gjordes för vissa av beräkningsvariablerna. 

- Rimligheten i beräknade spänningar samt elastiska och plastiska töjningar 
i betong och armering kontrollerades i vissa kritiska punkter. 

- I vissa fall har beräknade, förväntade värden jämförts mot uppmätta vär-
den i samma punkter som i modellen. Detta är generellt att föredra för att 
verifiera giltigheten i en beräkningsmodell. 

- Sprickutseende kontrollerades mot verklighetens sprickor. 

Acceptanskriterier: 
- Med trovärdiga beräkningsvariabler och en bra överensstämmelse mellan 

beräknade höga dragspänningar eller beräknade sprickor och verklighet-
ens sprickor accepterades ofta vad orsaken till sprickorna var. 

- Om det i verkligheten och i beräkningarna framkom att betraktad monolit 
trots sprickorna högst troligen fortfarande verkade som en monolit beräk-
nades stabiliteten hos den med antagande som en osprucken, stel kropp, 
jämför steg 1 i Figur 3-29. 

- Om sprickorna mer uppenbart delade monoliten i mindre delar sattes kri-
teriet på två olika sätt: Om sprickorna var av mindre omfattning och vidd 
så jämfördes beräknade skjuvspänningar med en enligt BBK04 avsnitt 3.11 
beräknade skjuvkapacitet. Ofta rekommenderades även att bygga en vär-
meisolerande vägg samt sätta instrumentering. Om sprickorna var av 
större omfattning och vida rekommenderades ofta även en förstärkning 
baserat på en kvalitativ, mer subjektiv bedömning. 

Med koppling till avsnitt 4 kan sägas: 

- I de studerade objekten bedömdes inga akuta åtgärder behövas. 

- Ofta rekommenderades att en fast övervakning i form av instrumentering 
av vissa viktiga parametrar skulle sättas upp på dammen som temperatu-
rer, portryck och rörelser. T.ex. mätning av temperaturer i vatten, betong, i 
uteluft och i förekommande fall innanför klimatväggar, samt mätning av 
sprickviddsförändringar och krönrörelser (pendel). 

- Ofta rekommenderades att sätta upp en värmeisolerande vägg som skulle 
innesluta så mycket som möjligt av betongen, för att få ett mer utjämnad 
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temperaturklimat samt ej få frysgrader. Om man väljer att sätta upp vär-
meisolerade väggar bör en noggrann analys föregå, så att inte den förvär-
rar situationen. Det finns exempel på där väggen har satts upp enbart på 
en del av en stödskiva i en lamelldamm, varvid olyckliga temperaturgradi-
enter har skapats i stödskivan. 

- I ett fall, avsnitt 5.8, återställdes skadad betong med en reparation med bil-
ning och återgjutning. 

- I flera fall föreslogs förstärkning, oftast med spännstag, för att säkra sprick-
orna och ibland samtidigt höja stabiliteten. 

Med koppling till RIDAS kan sägas: 
- I RIDAS TV avsnitt 7.3.2.1 finns de flesta laster som kan tänkas angripa en 

betongdamm nämnda. Däremot står det bara helt kort att ”hänsyn ska tas 
till de tvångskrafter som kan uppstå p.g.a. temperaturvariationer samt be-
tongens krympning”. Det finns ingen närmare vägledning över vilka vari-
abler som bör användas, t.ex. karakteristiska temperaturer eller metod och 
variabler för att beräkna uttorkningskrympning. Med tanke på den stora 
inverkan på sprickor som tvångskrafterna ofta har för dammar, se t.ex. i 
referensprojekten, bör sådana krafter lyftas upp i RIDAS och vägledas för. 

- Numera, i senaste versionen  av avsnitt 7.3.2.3 (2017) finns vägledning för 
tvärsnittsdimensionering med partialkoefficientsmetoden enligt Euroko-
derna och lastreduktionsfaktor, även för temperaturförändringar. Däremot 
saknas vägledning avseende karakteristiska värden, lastfall och metodik 
avseende temperaturberäkningar. Viss vägledning finns i [57]. 

- I RIDAS TV 7.3.2.4 finns villkor för enklare stabilitetsberäkningar med stel-
kroppar angivna för lastfall enligt avsnitt 7.3.2.2.1. Däremot finns ingen di-
rekt vägledning över brottvillkor för komplexa konstruktioner som 
betongdammar. Dammar är ofta relativt speciella avseende hur de verkar 
och därför skulle det ha varit värdefullt att få vägledning över t.ex. 

o Lämpliga statiska modeller, t.ex. för en lamelldammsmonolit, ut-
skovspelare, klumpdamm eller valvdamm. Se dock i avsnitt 3 i 
detta dokument. 

o Lämpliga materialmodeller, t.ex. linjärelastiska eller olinjära 
materialmodeller.  Se dock i avsnitt 3 i detta dokument. 

o Krav i brott- och bruksstadie. T.ex när sker ett ”brott” i en damm. 
Är det när linjärelastiska spänningar överskrider hållfastheten i 
betongen. Är det när ”för stora” sprickor uppstår med olinjära be-
räkningar. Är det när armeringen börjar flyta i mer eller mindre 
omfattning. Är det om en spricka delar en monolit på ett för stabi-
liteten kritiskt sätt. Se även avsnitt 3.9. 

- RIDAS TV 7.3.3 behandlar ”konstruktiv utformning”. Här saknas en gene-
rell anvisning att betongdammar ska byggas med en så jämn temperatur- 
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och fuktmiljö som möjligt. Köldgrader ska undvikas om möjligt. Mer spe-
cifikt kan man ange att värmeisolerande klimatväggar bör byggas runt bet-
ongkonstruktioner där så är möjligt. 

Med koppling till CEATI-rapporten [1] kan sägas: 
Figur 5-74 visar principiellt en betongkonstruktions temperaturhistoria. 

- De flesta av exemplen i detta avsnitt behandlar, d.v.s. temperaturer under 
konstruktionens drifttid. 

- I [1] anges ingen specifik vägledning över hur man mer avancerat kan ana-
lysera, t.ex. med olinjära FE-modeller enligt avsnitt 3 och praktikfall i detta 
avsnitt 5, hur betongdammar spricker i driftstadiet. 

 

 
Figur 5-74 Principiell figur över en betongkonstruktions temperaturhistoria (Tarbox & Charlwood, 2014). Röd 
punkt-streckad linje = studerad tid för exemplen i detta avsnitt. 
 
Med koppling till felmoder kan sägas: 

- Figur 5-75 visar en tänkbar principiellt händelseträd för hur dammar, t.ex. 
vissa av dem i detta avsnitt, hypotetiskt kan gå till brott. Vid händelse A 
överströmmas dammen p.g.a. otillräcklig kapacitet eller fel hos utskoven. 
Händelser D och E kan då också inträffa. Även om händelse A, eller B, inte 
inträffar kan ändå dammen gå till brott p.g.a. C-E. Brott p.g.a. låg stabilitet 
kan vara en ändhändelse vid spruckna dammar. Beroende på hur ”Spröd” 
dammen är kan detta gå olika snabbt. T.ex. vid en slank, skadad valv-
damm med osymmetrisk last, eller en slank, dåligt armerad lamelldamm 
som är genomgående sprucken, kan brottet gå relativt snabbt. Ju mer ar-
merad dammen är och ju mindre känslig den är för olinjära tendenser den 
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är, desto ”segare” blir brottet och ju mer tid har man att upptäcka och åt-
gärda skadan. 

- Exemplen i denna rapport behandlar framförallt brottmod E och något lite 
C avseende urlakning. 

A = Yttre erosion på grund av överströmning av dammkrön p.g.a. otillräcklig ut-
skovskapacitet, funktionsfel i avbördningssystemet eller igensättning av ut-
skov. Kan gälla för alla slags dammar men är mest kritiskt för jorddammar. 

B = Yttre erosion på grund av avbördning. Kan inträffa både på u.s.- och n.s.-sidan. 
Kan gälla för alla slags dammar men är mest kritiskt för jorddammar. 

C = Inre erosion. Mest kritiskt för fyllningsdammar. För betongdammar kan det 
röra sig om urlakning men är ett långsamt förlopp. 

D = Låg stabilitet och instabilitet i fyllningsdammar och grund. Kan röra sig om 
feldimensionering, nya krav, skador, nya större laster eller en kombination. 

E = Låg stabilitet och instabilitet i betongdamm/utskov. Kan röra sig om feldi-
mensionering, nya krav, skador, nya större laster eller en kombination. 

 

 

Figur 5-75 Principfigur (händelseträd) vid hypotetiskt dammbrott. 

 

Figur 5-76 visar exempel på varför brott kan ske i betongdammar.  
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Figur 5-76 Principfigur för brottmoder (PFM). Dammarna visade i detta avsnitt har alla varit drabbade av 
”Sprickor”. 

5.15.1 Sammanfattning av diskussion 

- Säsongsmässiga, eller kortare, temperaturvariationer och därmed spän-
ningar i betongen bedömdes mycket ofta till att vara den huvudsakliga or-
saken till sprickor i de visade objekten. 

- FEM och speciellt då olinjära FE-analyser visade sig vara en utmärkt me-
tod för att hitta orsaken till sprickorna. Linjära FE-analyser är betydligt en-
klare och snabbare att numeriskt räkna, men ger ofta orealistiskt höga 
spänningar i vid punktlaster, hörn, etc. 

- Det saknas branschgemensamma riktlinjer och vedertagna metoder/krite-
rium för att säkerställa den strukturella säkerheten hos en sprucken damm 
beräknat med olinjära FE-modeller. 

- Ofta uppskattas säkerheten med enklare analytiska modeller eller en 
blandning där spänningar beräknas med FEM som sedan jämförs med 
analytiska acceptanskriterier enligt BBK eller Eurokoderna. Ett bra alterna-
tiv beskrivs även i kapitel 3.5.5. 
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Bilaga A: TEMPERATUR- OCH FUKTMÄTNING 

TEMPERATURMÄTNING – VAL AV GIVARE 

Det finns olika typer av termometrar/givare för mätning av temperatur. Innan man 
väljer typ av givare bör man beakta följande kriterier (Nordtec Instrument, 2018): 

• Mätområde 
• Noggrannhet 
• Utformning 
• Svarstid 
• Resistans 

De temperaturer som gäller vid inspektion av vattenkraftens betonganläggningar 
kan variera mellan -40° C (extremt kall vinter) till ca +50° C (solbelystyta varm 
sommardag). Den noggrannhet som krävs för mätningar beror på inspektionsob-
jektet, ca 0,1° C noggrannhet är tillräcklig för de flesta tillämpningarna inom 
betonganläggningstekniken. 

Valet av termometerns utformning styrs av inspektionsobjektet och mätningens 
ändamål. Man kan skilja mellan följande typer av givare, (Nordtec Instrument, 
2018): 

• Anliggningsgivare 
• Luftgivare 
• Dopp-/insticksgivare 

Svarstid visar hur snabb en givarens sensor kommer i jämvikt med objektets tem-
peratur. Resistans kännetecknar typ av sensor och styr bl.a. sensorns noggrannhet, 
snabbhet och mätområde.  

Temperaturgivare kan indelas i följande grupper (Nordtec Instrument, 2018): 

• Termoelement 
”Temperaturmätning med termoelement grundar sig på den termoelektriska effekten. 
Termoelement består av två hopsvetsade ledningar. Ledningarna är tillverkade av olika 
metaller eller legeringar.” 

• Motståndssensorer 
”Vid mätning av temperatur med motståndssensorer, utnyttjas den temperaturbero-
ende motståndsförändringen i ”resistansen" hos platina. Mätresistansen påförs en 
konstant ström. Mätning görs sedan av spänningsfallet, som förändras med resistans-
värdet via temperaturen.” 

• Termistor 
”Temperaturmätning med termistorer grundar sig också på en temperaturberoende 
förändring i sensorelementets resistans. Till skillnad från motståndstermometrar har 
termistorer en negativ temperaturkoefficient (resistansen minskar med ökande tempe-
ratur). Egenskaper och toleranser är inte standardiserade.” 

Tumregel enligt (Nordtec Instrument, 2018): ”Givare med termoelement är snabba och 
har ett brett mätområde. Motstånds- och NTC-givare är långsammare men mer noggranna. 
Ju bredare mätområde desto mer generella tillämpningar.”  



 STRUKTURELL SÄKERHET HOS SPRUCKNA BETONGDAMMAR 
 

230 

 

 

 

Material utstrålar (emitterar) infraröd strålning (elektromagnetiska vågor). Vågor-
nas längd och energi styrs av materialets temperatur. Denna effekt utnyttjas i IR-
temperaturmätning, som är en beröringsfrimätning. IR-instrumentens noggrann-
het är sämre än de sensorer som beskrevs ovan. Fördelen med IR-instrumenten är 
att man kan bestämma ett objekts temperatur från avstånd. Metoden tillåter snabb 
skanning av temperaturvariationer över en sträcka/yta. På marknaden förekommer 
IR-kameror som tar en IR-bild av objektet. Bilderna kan användas för att bestämma 
temperaturfördelningen över en större yta och upptäcka värme/vätskeläckage. Ge-
nom att kombinera IR-mätning med vanlig temperaturmätning kan man höja mät-
noggrannheten hos IR-mätningarna.     

FUKTMÄTNING 

Bakgrundsteori 

Luftens relativa fuktighet definieras enligt följande samband: 

∅ =  𝑣𝑣
𝑣𝑣𝑠𝑠

=  𝑃𝑃
𝑃𝑃𝑠𝑠

   (1) 

𝑣𝑣 = luftens aktuella ånghalt [kg/m3] 

𝑣𝑣𝑓𝑓 = luftens mättnadsånghalt [kg/m3] vid aktuell temperatur 

𝑃𝑃 = vattenångans aktuella partialtryck [Pa] 

𝑃𝑃𝑓𝑓 = vattenångans partialtryck vid mättat tillstånd [Pa], vid aktuell temperatur 

∅ är en kvot: 0 < ∅ < 1. Vid ∅ ≥ 1 kondenserar överskottet av vattenångan för att 
villkoret ∅ < 1 skall kunna uppfyllas. 

Relativa fuktigheten anges även som %, d.v.s. 100×∅. Mättnadsånghalten är den 
maximala ånghalt som luft kan innehålla vid en given temperatur. Ju varmare luf-
ten är desto mer vattenånga kan den innehålla. Sambandet mellan 𝑣𝑣𝑓𝑓 och tempera-
tur (𝜃𝜃, °C) är enligt nedan: 

𝑣𝑣𝑓𝑓 = 𝑒𝑒(𝑎𝑎−𝑏𝑏𝑇𝑇) [g/m3] (2) 

𝑇𝑇 = 273,15 + 𝜃𝜃 [k] (3) 

𝑎𝑎 = 20,111 och 𝑏𝑏 = 5060,730 för 𝜃𝜃 > 0 

𝑎𝑎 = 23,077 och 𝑏𝑏 = 587,990 för 𝜃𝜃 < 0 

Sambandet enligt Ekvation 2 finns i tabellform i olika handböcker.  

Sambandet mellan 𝑣𝑣 och 𝑃𝑃 är enligt nedan (Burström, 2007): 

𝑃𝑃 = 461,4 ∙ 𝑇𝑇 ∙ 𝑣𝑣 [Pa] (4) 

RF i luft kan inte bli större än 100 %. Absolut torr luft, d.v.s. luft med 0 % RF före-
kommer inte i vanliga anläggningstekniska sammanhang. Luft som först har tor-
kats över is med temperaturen -40 °C och sedan värmts upp kan ha RF lika med 0.  
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Given är en luft (𝐿𝐿0) med temperaturen 𝜃𝜃0 och ånghalten 𝑣𝑣0. Om luftens temperatur 
gradvis sänks, medan 𝑣𝑣0 bibehålls oförändrad, uppstår så småningom kondens. An-
ledningen är att sänkning av luftens temperatur leder till sänkning av 𝑣𝑣𝑓𝑓, som i sin 
tur leder till ökning av ∅ = 𝑣𝑣0 𝑣𝑣𝑓𝑓⁄ . När villkoret 𝜑𝜑 ≥ 1 uppfylls, kondenserar över-
skottet av den vattenånga (𝑣𝑣 − 𝑣𝑣𝑓𝑓) som finns i luften. Den temperatur strax före den 
temperatur vid vilken kondens sker kallas daggpunkt (𝜃𝜃𝑓𝑓) för luften 𝐿𝐿0. Daggpunkt 
är den lägsta temperatur som fuktig luft kan anta utan att vattenångan kondenserar, 
(Burström, 2007). Daggpunkt är alltså ett mått på luftens fuktinnehåll. Luftens aktu-
ella ånghalt är lika med luftens mättnadsånghalt vid daggpunkten. 

Givartyper och mätprincip 

De moderna RF-mätarna är byggda med någon av följande typer av sensor: 

• Kapacitiv 
I en kapacitiv fuktsensor ändrar en kondensator sin kapacitans beroende på 
den omgivande luftens fuktighet. Sensorn är snabb och kan mäta RF med ±1 % 
(RF-enhet) noggrannhet. Enligt (Nordtec Instrument, 2018) kan sensorn mäta 
RF i lufttemperaturer från -40 °C till +180 °C.  

• Daggpunktsspegel 
En spegel kyls ned tills kondens uppstår, efter att daggpunktstemperaturen er-
hållits. Kondenseringen på spegeln övervakas och därefter mäts daggpunkten, 
(Nordtec Instrument, 2018). Metoden är noggrann förutsatt att temperaturmät-
ningen är noggrann. Metoden är inte anpassad till fältmätningar.     

• Psykrometer  
Psykrometer består av två temperaturgivare. En temperaturgivare täcks med 
en fuktig bomullsstrumpa. Båda temperaturgivarna blåses med den luft vars 
fuktighet skall bestämmas. Den temperaturgivare som är täckt med den fuk-
tiga bomullsstrumpan svalnar mer än den torra temperaturgivaren. Anled-
ningen är att avdunstning av vatten kyller ner givaren. Temperaturskillnaden 
mellan den torra givaren och den våta givaren styrs av luftens fuktighet. Tem-
peraturskillnaden ökar med minskad fuktighet. Med hjälp av temperaturskill-
naden kan luftens fuktighet bestämmas. Metoden är inte snabb och är inte lika 
noggrann som de övriga. Den är lämpad för en punktbestämning. Den är inte 
lämplig för de fall där man vill mäta luftens fuktighet på flera punkter.    

REFERENSER 

Nordtec Instrument (2018), Fakta mätteknik, http://www.nordtec.se/matteknik. 

Burström, P. G., (2007), Byggnadsmaterial – Uppbyggnad, tillverkning och egenskaper. 
Studentlitteratur AB, Lund.  
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Bilaga B: FROSTNEDBRYTNING 

CENTRALA BEGREPP OCH PARAMETRAR 

Cementpasta  
Cementlim som omger ballastpartiklarna och inkluderar reagerade och icke reage-
rade cement samt porer. Cementpasta kan innehålla reagerade och icke reagerade 
tillsatsmaterial, finmaterial samt filler. 

Ballast 
Kornformigt material som används till byggande. Ballast kan vara naturlig, indust-
riellt framställd eller återvunnen, (SS-EN 12620+A1:2008). Här antas enbart natur-
ligt bergmaterial som inte utsatts för något mer än mekanisk bearbetning (SS-EN 
12620+A1:2008), inklusive både naturgrus och krossat berg.   

Finmaterial  
Fraktion hos ett ballastprov, vars korn passerat 0,063 mm-sikten (SS-EN 
12620+A1:2008). 

Filler  
Ballast som till största delen passerar en 0,063 mm-sikt, och som kan tillsätta bygg-
nadsmaterial för att erhålla vissa egenskaper. 

Vattenmättnadsgrad 
Volymen av vid 105 °C förångningsbart vatten dividerad med volymen hos ce-
mentpastans/betongens öppna porositet. 

Öppen porositet 
Den porvolym i betong som kan fyllas med vatten om vakuumbehandlad betong 
dränks i vatten.  

Frysbart vatten 
Den mängd porvatten som fryser vid nedkylning av betong. På grund av de kraf-
ter som råder i cementpastans porsystem samt de salter som är lösta i porvattnet, 
fryser inte porvattnet när temperaturen sjunker under 0 °C. Först vid ca -2 °C fry-
ser vattnet i de grova porerna. Vattnet i de fina porerna fryser betydligt senare. Det 
finns ofruset vatten vid -20 °C eller -30 °C. Allt vatten i cementpastans porsystem 
fryser vid -40 °C. Därmed är den frysbara vattnets mängd beroende av cementpas-
tans porstorleksfördelning och temperatur.      

Kritisk vattenmättnadsgrad 
Den vattenmättnadsgrad vid vilken betongen skadas i samband med frysning. Den 
kritiska vattenmättnadsgraden är beroende av cementpastans porstorleksfördel-
ning och temperatur.  

Luftporer 
Porer som är luftfyllda när betongen är i färsktillstånd. Luftporer kan indelas i två 
grupper: 1) Naturliga luftporer (ca 1 mm i diameter) som uppstår p.g.a. ofullstän-
dig komprimering och kan utgöra mellan 1,5 och 2,5 % av betongens volym; 2) Ex-
tra luftporer (diameter mellan 0,01 mm och 1 mm) som tillsätts genom inblandning 
av luftporbildande medel. 
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Kapillärporer 
Små sammanhängande kanaler i betong med förmågan att transportera vatten. Ka-
pillärporer uppstår i de utrymmen som ockuperats av det inblandningsvatten som 
inte reagerar med cement. Porstorleken är ca 0,1 – 100 µm.  

Avståndsfaktorn 
Medelavståndet mellan luftporerna.   

FROSTANGREPPETS VERKNINGSSÄTT 

Frostangreppet diskuteras nedan med utgångspunkt från cementpastans egen-
skaper. Diskussionerna nedan utgår från att svenska ballast har låg porositet, tar 
inte upp fukt och är frostbeständiga. Följaktligen, avgörs betongens frostbeständig-
het av cementpastans frostbeständighet.   

Frostangrepp orsakas av att den fukt som finns i cementpastans porer expanderar i 
samband med frysning. Isens expansion kan leda till stora tryck i cementpastans 
porer och i de kanaler som förbinder porerna. Trycket i porerna och förbindelseka-
nalerna leder till att dragspänningar i cementpastans skelett uppstår, som leder till 
sprickbildning och dragbrott om materialets lokala draghållfasthet överskrids. 

Isens densitet är 917 kg/m3, d.v.s. att vattnets volymökning är ca 9 % när den om-
vandlas till is. Teoretiskt skulle man kunna hävda att om cementpastans vatten-
mättnadsgrad är lika med eller mindre än 91 % skulle cementpastan kunna klara 
av frostangreppet, vilket i praktiken har visat sig vara icke tillräcklig låg. Cement-
pasta med vattenmättnadsgrader lägre än 80 % har skadats p.g.a. frostangrepp. På 
grund av att betongens porer har varierande storlek varierar de enskilda porernas 
vattenmättnadsgrad, d.v.s. att cementpastan som helhet kan ha en vattenmättnads-
grad på 91 % eller strax under 91 %, medan de större respektive de mindre porerna 
i samma cementpasta kan ha vattenmättnadsgrader som är lägre respektive högre 
än 91 %. I samband med frysning måste överskottsvattnet i de porer som är fyllda 
till mer än 91 % av sin volym tryckas ut till de porer som har plats. Överskottsvatt-
net trycks ut via kapillärporer till angränsande grövre porer (luftporer). När vatt-
net trycks ut i kapillärerna uppstår ett hydrauliskt tryck. Tryckets storlek beror på 
avståndet mellan de utrymmen som utväxlar överskottsvattnet. Det resulterande 
hydrauliska trycket inklusive det tryck som isen, i de mer än 91 % fyllda porerna, 
utövar mot cementpastan kan leda till dragspänningar som leder till sprickbild-
ning i cementpastan. 

Av ovanstående beskrivning framgår att en cementpasta kan frostskadas trots att 
dess vattenmättnadsgrad är lägre än den teoretiska mättnadsgraden 91 %. Trots att 
det finns tillräckligt med utrymme för att isen skall kunna expandera är avstånden 
till de tillgängliga utrymmena så stora att det uppstår hydrauliskt tryck som ska-
dar cementpastan. 
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Bilaga C: ALKALISILIKAREAKTIONER 

MEKANISMEN 

Här beskrivs kortfattat ASR (Alkalisilikareaktioner) fenomenet inklusive de mek-
anismer som orsakar expansionen samt de parametrar som påverkar expansionen. 
Enbart lokala effekter beaktas och bortses från de globala effekterna. Den lokala ef-
fekten presenteras genom den fria expansionen hos en representativ provkropp, 
vars minsta kant är minst 3 gånger större än den största inneslutna partikeln.  

Området ASR är ganska komplext och relativt outforskat. Det finns många obesva-
rade frågor som för närvarande sysselsätter många forskare. Här berörs inte de frå-
geställningar som utgör forskningsfronten utan presentationen hålls på en allmän 
nivå. 

Alkalisilikareaktioner 

Enligt (Dyer, 2014) attackeras siloxanbindningar på ytan av mineraler som innehål-
ler kiseldioxid av hydroxidjoner vid höga pH-värden. Reaktionen omvandlar ki-
seldioxidnätverket till ett öppet gel liknande nätverk som är mottagligt för vatten-
molekyler. Gelen absorberar och binder vatten samt expanderar. Expansionen som 
kan bli betydligt styrs av gelens förmåga att absorbera vatten och den tillgängliga 
vattenmängden. Attacken fortsätter tills gelens yttre lager bryts ner och går i lös-
ning. Det silikat som går i lösning reagerar med kalciumjoner och bildar CSH-gel, 
kalciumsilikathydrat. Reaktionerna liknar de puzzolana reaktioner som sker i bin-
demedel som innehåller puzzolaner.  

Reaktionerna kan även ske inuti ett ballastkorn. Vatten samt alkali- och hyd-
roxidjoner kan diffundera från cementpastan till insidan av ett ballastkorn och ack-
umuleras där det reaktiva mineralen befinner sig. Enligt denna mekanism sker re-
aktionerna enligt ovan, men med den skillnaden att silikatjonerna har svårare att ta 
sig ut från reaktionsstället och gå i lösning. De kan bli instängda på grund av den 
produkt som bildas genom reaktionen mellan kalcium och ASR-gel. Följaktligen, 
kan reaktionen mellan gelen och kalciumjonerna förhindra ASR-gelen att gå i lös-
ning och ta sig ut. Detta medför att gelen expanderar inuti ballasten och spräcker 
ballasten. 

Alkaliinnehåll 

ASR uppstår när det alkali som finns i betongen reagerar med ballastens reaktiva 
kiseldioxid. Reaktionen styrs av det rådande pH-värdet i betongens porer. Enligt 
resultat från Min och Mingshu i (Dyer, 2014) sätter reaktionerna igång när pH 
överstiger 12. Betongens expansion orsakad av ASR ökar med ökad pH och ök-
ningen blir accelererande när pH närmar sig värdet 13. Betongens pH styrs av dess 
alkaliinnehåll och de höga pH-värdena styrs av betongens innehåll av natrium och 
kalium. Alkaliinnehållet i cement och i betong uttrycks normalt genom ekvivalent 
natriumoxidinnehåll (% av cementvikt och kg/m3 betong). Ekvivalent natriumoxid 
beräknas enligt nedan: 

(𝑁𝑁𝑎𝑎2𝑂𝑂)𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝑁𝑁𝑎𝑎2𝑂𝑂 + 0,658𝐾𝐾2𝑂𝑂 
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där 𝑁𝑁𝑎𝑎2𝑂𝑂 är mängd natriumoxid [kg/kg, eller %] i cement eller mängd natriumoxid 
i betong [kg/m3], och 𝐾𝐾2𝑂𝑂 är motsvarande för kaliumoxid, (Dyer, 2014). 

Alkaliinnehållet kan även anges som ekvivalent natriuminnehåll:  

𝑁𝑁𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝑁𝑁𝑎𝑎 + 0,588𝐾𝐾 

För betong skall det totala alkaliinnehållet bestämmas, d.v.s. summan av den alka-
limängd som härrör från cementet och ballasten.  

Betongens expansion p.g.a. av ASR ökar med ökat alkaliinnehåll. Det finns, dock, 
gränsvärde för alkaliinnehåll under vilket risken för expansion på grund av ASR 
minskas nämnvärt, t.ex. 3 kg/m3 (𝑁𝑁𝑎𝑎2𝑂𝑂)𝑒𝑒𝑒𝑒 är ett gränsvärde som anges för betong. 
Motsvarande gränsvärde för alkaliinnehåll i cement är 0,6 %. 

Det bör, dock, noteras att betongens alkaliinnehåll styrs av bindemedelstyp och 
mängd bindemedel som blandas i betongen. Vidare, bör noteras att kvoten mellan 
reaktive kiseldioxid och alkaliinnehåll är också en styrande parameter. Betongens 
expansion ökar med ökat värde på kvoten mellan reaktiv kiseldioxid i betong och 
alkaliinnehåll i betong. Ökningen fortsätter, dock, till ett vist värde på kvoten och 
avtar därefter. Enligt resultat från D. W. Hobbs i (Dyer,2014) ligger den pessimala 
kvoten någonstans mellan 4 och 8.            

Reaktiv ballast 

Ballast som innehåller reaktiva mineraler kan reagera med alkali och expandera. I 
(Rombén, 1994) presenteras olika typer av reaktiva ballast och mineraler. Det bör 
noteras att typ och placering av den reaktiva mineralen i ballastpartikeln är viktig 
och påverkar reaktionerna och betongens expansion. I betong som innehåller flinta 
- en opalhaltig bergart som förekommer i Skåne – sker reaktionerna i gränsskiktet 
mellan ballast och cementpasta. I andra fall är den reaktiva mineralen inbäddad i 
ballastkornet och är mer eller mindre omgiven av täta mineraler. De reaktiva mine-
ralernas kristallform och placering i ballastkornet påverkar deras reaktivitet och re-
aktionshastighet. (Trägårdh, 2014) indelar i Sverige förekommande ballasterna i tre 
huvudgrupper: 

A) Snabbt reaktiva bergarter: opal flinta, lågmetamorfa sedimentära bergarter 
typ gråvacka och opal sandsten. Skåne och inslag längs fjällkedjan. 

B) Medelreaktiva bergarter: mycket finkorniga (flintlika) metavulkaniter, fin-
korniga myloniter som inte har omkristalliserats, deformerade kvartsiter, 
sandstenar/sparagmiter, gråvackor och finkorniga kvartsrika metasedi-
ment. Fjällkedjan samt inslag i Bergslagen och söder om Bergslagen. 

C) Långsamt reaktiva bergarter: porfyrer och andra finkorniga metavulkani-
ter, finkorniga graniter, finkorniga kvartsiter, fin-medelkorniga metasedi-
ment. Kataklasiter längs östvästliga förkastningszoner i mellersta 
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Enligt (Dunant & Scrivener, 2012) orsakar långsamt reaktiva ballast mikrosprickor 
i både ballast och cementpasta. I betongkonstruktioner initieras all spricktillväxt 
orsakad av AKR med mikrosprickbildning. Mikrosprickbildningen sker  

i. enbart i cementpastan för betong med snabbt reaktiva ballast, 
ii. i både ballast och cementpasta för betong med långsamt reaktiva ballast. 

Betong med medelreaktiva ballast utgör mellanläge mellan de ovannämnda fallen. 

Ballastens storlek och form inverkar på betongens expansion. Enligt (Dyer, 2014) 
föreligger ett pessimum för ballastens partikelstorlek under respektive över vilken 
avtar betongens expansion. Den pessimala ballaststorleken varierar ibland inom 
vida storleksintervall och är beroende av ballasttyp.  

EXPANSION OCH SPRICKBILDNING 

Betongens expansion styrs av ASR-gelens expansion. Reaktionsprodukterna kan 
uppkomma på ytan av ett ballastkorn eller inuti ett ballastkorn. Figur 1 visar en li-
ten provkropp utsatt för ett ASR-angrepp. Provkroppen antas innehålla reaktiva 
ballastkorn som är jämnfördelade i provkroppen och att reaktionsvillkoren är upp-
fyllda i alla delar av provkroppen. Vidare antas att provkroppen är fri att expan-
dera i alla riktningar.  

 

Figur 77 - Liten provkropp utsatt för ASR angrepp. 

 

I början sker ASR samtidigt i samtliga reaktiva ballastkorn. På grund av att reakt-
ionsprodukterna är jämnfördelade och provkroppen är tillräcklig liten så att töj-
ningsgradienter och tvång inte förekommer – detta är en konsekvens av ovan be-
skrivna antagandena – expanderar provkroppen allsidigt. Reaktionerna leder till 
gelbildning och expansion av provkroppen. Lokala expansionsceller utövar allsi-
digt tryck i betongens porer och medför att betongen expanderar. I samband med 
expansionen utsätts betongskelettet för dragspänningar och töjningar. Expans-
ionen fortsätter tills betongens gränstöjning uppnås och betongen spricker. Mikro-
sprickbildningen initieras före gränstöjningen men snabbt ökar i antal och storlek 
när gränstöjningen överskrids. I vissa fall fyller gelen mikrosprickorna helt eller 
delvis. Processen styrs, dock, av ballast- och mineraltypen. I de fall där gelen går i 
lösning och bildar CSH-gel förstärks mikrosprickan något och återfår en del av den 
förlorade hållfastheten.  
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Figur 2 visar provkroppen i Figur 1 men nu med växande reaktionsceller och mik-
rosprickor. Reaktionscellerna och mikrosprickorna växer tills de bildar ett sam-
manhängande sprickplan som delar provkroppen i två delar. Vid en enaxiell drag-
provning krävs en sprickvidd av storleksordningen 0,15 till 0,25 mm att separera 
en provkropp i två delar. Om processen sker långsamt tar det en viss tid innan 
provkroppen spricker helt och separeras i två delar. Betong kan överföra drag-
spänningar även om den spricker. Om mikrosprickorna fylls med reaktionspro-
dukter som hinner bilda CSH-gel förstärks den skadade betongen något. Den bil-
dade CSH-gelen medför viss kohesion och bidrar till hållfastheten.    

 

Figur 78 - En liten provkropp med sprickbildning orsakad av ASR. 

 

Man bör dock skilja mellan expansion orsakad av olika typer av bergarter. När re-
aktionerna sker inuti ett ballastkorn är det svårare för gelen att omvandlas till en 
CSH-gel och trycket kan bli relativt högt inne i ballasten eftersom gelen inte kan ta 
sig till cementpastans porer och reducera trycket. Däremot när reaktionerna sker 
utanför ballastkornet fyller ASR-gelen en del av cementpastans porer vilket kan 
medföra viss avlastning. 

Spänningar som verkar inom det område där reaktionerna pågår påverkar både 
expansionen och sprickbildningen. Spänningarna påverkar inte de kemiska reakt-
ionerna utan den påverkar expansionsriktningen. Undersökningar utförda av Du-
nant och Scrivener med betong som innehöll långsamreaktiv ballas visar att den 
axiella expansionen hämmas om provkroppen belastas med axiell tryckspänning 
motsvarande 5 till 10 MPa. Undersökningen visar att den axiella expansionen vid 5 
MPa är en bråkdel av den fria expansionen. Vidare visar undersökningen att den 
axiella expansionen avstannar helt vid spänningar mellan 10 och 15 MPa. Enligt 
samma undersökning ökar den laterala (riktning som är vinkelrätt mot spännings-
riktningen) expansionen med ökad axiell spänning. Volymökningen är störst hos 
den obelastade (fri expansion) provkroppen, medan den är minst hos provkropp 
som belastas med 5 MPa och ökar därefter med ökad spänning. Enligt Dunant och 
Scrivener påverkar belastningen expansionskinetiken.  

Figur 3 visar en provkropp som är utsatt för ASR. Om Provkroppen belastas med 
tryckspänningar motsvarande 𝜎𝜎𝑥𝑥 > 5 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎 och 𝜎𝜎𝑧𝑧 > 5 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎 sker expansionen i y-
riktning och brottytan bildas vinkelrätt mot y-axeln. Om provkroppen belastas en-
bart i en riktning, z-riktning, är det möjligt att två sprickplan bildas, ett plan vin-
kelrätt mot x-axeln och ett annat som är vinkelrätt mot y-axeln, eller ett sprickplan 
som är vinklat mot både x-axeln och y-axeln. 
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Figur 79 – Inverkan av spänning på expansion orsakad av ASR. 

I en konstruktion uppkommer inhomogenitet av olika slag, vilket i kombination 
med randvillkoren kan leda till varierande sprickmönster.  
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Bilaga D: UTSKOVSDAMM 2 (GJUTPALLAR/TEMP) 

BESKRIVNING KONSTRUKTION 

Se huvuddokumentet. 

UTREDNING 

I ett försök till att bedöma säkerheten mot material- och stabilitetsbrott i utskovspe-
larna utfördes en analys med en relativt enkel modell. Beräknade skjuvspänningar 
jämfördes med beräknad förmåga till ”kraftöverföring genom fogar” enligt BBK 
04, ekvation (3.11.3c), se nedan. 

Pelarna beräknades med multifysik/FEM-programmet Comsol Multiphysics och 
som en ”solid” modell. 

Beräkningsmodellen bestod av tre fysikmoder; (i) porvattentryck, (ii) temperatur 
och (iii) mekaniska spänningar. 

Lastkombinationer för spänningsberäkningar sattes till: 

• LK1a (vanligt lastfall): övy = DG, islast 50 kN/m) 
• LK1b lika LK1a men dessutom T_ute = +10C 
• LK14a (exc. lastfall): övy = DG och T_ute = +37C 
• LK14b (exc. lastfall): övy = DG och T_ute = -31C 

Geometri hos dammen hämtades från ritningar. Geometri för sprickor uppskatta-
des, dels från tidigare platsbesök och dels från foton. 

Porvattentryck i betong och berg beräknades enligt nedan. Temperatur i betong 
och berg beräknades enligt nedan, baserat på antagna säsongsmässiga temperatur-
variationer i luft och vatten. 

I spänningsberäkningarna sattes allt vattentryck in som porvattentryck i betongen. 

Först beräknades spänningarna i det tänkta sprickplanet, under förutsättning av 
helt linjärelastiska förhållanden, alltså att det ”egentligen inte finns” några sprickor 
och att ingen degradering av hållfasthet eller E-modul finns i sprickområdet. Detta 
är en förenkling men kan accepteras då sprickorna inte är så vida. Sprickans ytor 
antogs vara så pass råa och i kontakt med varandra att kapaciteten att föra över 
skjuvkraft mellan ytorna fortfarande är god.  

De beräknade spänningarna i sprickplanet jämfördes med skjuvkapaciteten i 
sprickplanet, med antagande enligt ”kraftöverföring i fogar” i BBK04, avsnitt 3.11, 
se nedan. Om de beräknade skjuvspänningarna överstiger kapaciteten finns risk 
för fortsatt sprickbildning och risk för minskad samverkan i sprickplanet. Det an-
tas då finnas risk för att monoliten inte längre verkar som en hel monolit utan upp-
delad i mindre delar. Metoden var: 

• Beräkna skjuv- och normalspänningar i det aktuella sprickplanet med FE-mo-
dellen med antagande om linjärelastiskt material. d.v.s. någon plastisk skade-
modell används inte. 
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• Använd ekvationer Kraftöverföring genom fogar, rå yta i BBK04. 
• Skjuvspänning > kapaciteten enl. BBK? 

× Ja: Risk för vidare sprickbildning och ej fullständigt monolitiskt beteende 
hos pelaren. 

× Nej: Ingen större risk för att ovanstående ska hända. 

BBK 04, avsnitt 3.11.3: 

 

Vid beräkning av spänningarna antogs konstruktionen vara upplagd och fixerad 
mot underliggande berg. I detta fall låstes bergvolymen fast i sin underkant i mo-
dellen. Detta fall underskattar något spänningarna i sprickorna, ty i verkligheten 
kan betongen tänkas ”glipa isär” något mot berget vid dragspänningar däremellan 
och då kan spänningarna i pelaren öka något. 

BERÄKNING AV PORVATTENTRYCK: 

Vattentryck beräknades med hjälp av kontinuitetsekvationen och Darcys lag: 

∇⋅(kw∇H)=0 

H = z+pw/(ρg) 

där ∇ = nabla operator (∇T=[δ/δx δ/δy  δ/δz] ) (1/m); vw = vattenhastighet (m/s); kw = 
hydraulisk konduktivitet (ibland benämnd permeabilitet) (m/s); H = vattentrycks-
höjden (möh); z = lägesnivå över referensnivån ±0.0 (m.ö.h); pw = porvattentrycket 
(Pa); ρ = vattnets densitet (kg/m3); och g = tyngdaccelerationen (m/s2). 

Materialet (berg och betong) antogs vara isotropt, vilket innebär att kw (10-7 resp. 10-

11 m/s) är konstant i alla punkter inom ett och samma material och i alla riktningar. 
Stationära flöden antogs. Materialen antogs helt vattenmättade. 

Figur 1 visar beräknat porvattentryck pw = ρg*(H-z) (kPa) 
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Figur 80 Beräknat porvattentryck (kPa) i utskovsdelen (kPa). 

BERÄKNING AV TEMPERATURER I DAMMEN: 

Temperatur i betong och berg, beräknas med en FEM-formulerad balansekvation av 
formen: 

 / ( )p pC T t C T k T Qρ ρ∂ ∂ + ⋅∇ −∇ ⋅ ∇ =u   

där k = värmekonduktivitet; T = temperatur; Q = värmekälla, antas till noll i detta 
exempel; Cp = värmekapacitet; u = flöde av mediet, t.ex. värme som strömmar med 
fuktflödet men antas till noll här då detta flöde är negligerbart i så här relativt tätt 
material som berg och betong. 

Randvillkoren antogs enligt Figur 2. På sommaren antas en värmepeak på +37°C 
och på vintern en köldpeak på -31°C under vardera 20 dagar. Den antagna tempe-
raturkurvan ska spegla ”normala” genomsnittstemperaturer över dygnet, förutom 
”peakarna” som ska spegla de högst uppmätta max eller mintemperatureren under 
de senaste femtio åren. Vid +10°C på våren antas max islast inträffa vid ett upp-
värmt och expanderande istäcke. 

• För delar mot vatten: T = T_vatten 
• För delar mot luft: T = T_ute 

T_vatten antas bero på T_ute som: T_vatten = 0,8*T_ute 

vilket vid diverse mätningar av vattentemperaturen, där en stor omsättning av 
vattnet kan antas framför utskov och intag, visat sig vara ett relativt bra antagande. 

Tidskalan som visas i beräkningsresultatet är i beräkningssekunder. 
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Figur 81 Antagna temperaturer i luft och vatten. T_vatten varierar med vattendjupet. 

 

Figur 3 visar beräknade temperaturer under (a) värme- och (b) köldperioderna på 
sommaren resp. vintern. Naturligtvis erhålls beräknad temperatur även för alla 
mellanliggande tider, men här visas temperaturen bara för sommar och vinter. 

 (a) sommar                                                 (b) vinter 

Figur 82 Beräknade temperaturer i dammen och berget, med randvillkor enligt XXX. 

BERÄKNING MEKANISKA SPÄNNINGAR: 

Spänningarna beräknades med ett FEM-program (Comsol Multiphysics) baserat på  

σ’ = σ-pw 

Där σ’ = effektiva trycket (porvattentrycket) mellan de fasta partiklarna/fasen i 
materialet (Pa); och ∇pw = beräknade porvattentrycksgradient (Pa/m). 

σ = Dεel+σ0 =D(ε-εth-ε0)+σ0 

där D = elasticitetsmatrisen (Pa); εel = total elastisk töjning (-);ε = töjning (-);εth = ter-
misk elastisk töjning (-); ε0 = initiell töjning (-), här satt till noll; och σ0 = initiell 
spänning (Pa), här satt till noll. 

εth = αc⋅(T-Tc0) 
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där αc = termisk expansionskoefficient (1/°C); T = aktuell temperatur (°C);  och Tc0 = 
initial temperatur (°C). Temperaturerna i konstruktionen antas beräknad i separat 
temperaturmod. 

Armering: 
Säkerhetsklass 3 antas enligt RIDAS TA (2011). Armering Ks40. 

fyd = 390/1.15/1.2 = 283 MPa 

Ritning visar att det troligen lagts in armering i båda sidor och både vertikalt och 
horisontellt på 1φ19 och 2φ12 per meter. 

Antag att ytarmeringen verkar på hela pelarens tjocklek, ca 1,5 m. 

1φ19+2φ12 per m finns inlagda i rutnät och båda sidor. 

As = (horisontellt) = π⋅(0.0192+2*+0.0122)/4⋅2 sidor = 1019⋅10-6 m2/m 

Skjuvkapaciteten med ekvation (3.11.3c) i BBK fås direkt från Comsolmodellen 
som: 

ft = 1.2⋅[1019⋅10-6⋅283⋅106/1.5m + σy/(1.2⋅1.2)] = 0.231e6-0.83⋅sz (MPa) 

Om spänningen normalt sprickan är tryckande (sz<0) hjälper normalspänningen 
till att öka skjuvkapaciteten. 

Om spänningen normalt sprickan däremot är dragande (sz>0) hjälper normalspän-
ningen inte till att öka skjuvkapaciteten, utan det är då endast den genomgående 
armeringen som hjälper till med värdet 0.231e6 MN/m. 

Detta kan sammanfattas i Comsol med ekvationen 

ff_S1 = (0.231e6-0.83*sz*(sz<0)) 

där sz = beräknad normalspänning (vertikal) tvärs sprickan. 

Om skjuvspänningen sxz i en viss del av sprickan överstiger skjuvhållfastheten ff_S1 i 
samma del så behövs där ytterligare armering, eller spännstag, för att inte den de-
len av sprickan ska skjuvas. T.ex. kommer sprickväggarna i de röda streckade om-
rådena i Figur 4 att skjuvas mot varandra då skjuvkraften är större än mothållande 
friktionskraft. Om skjuvkapaciteten Ff totalt över hela sprickan är större än totala 
skjuvkraften Vd finns risk att man får en större skjuvbrott i konstruktionen. Om 
inte så blir det troligtvis mindre konsekvenser och då bara i bruksstadiet då 
sprickan vidgar sig i de ”röda områdena”. 
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Figur 83 Principfigur över beräknad skjuvspänning τ och skjuvkapacitet ff_s1 vid en spricka. 

 

 
Figur 84 Antagen spricka. Finns synlig, ovanför/nedströms skibordet, i verkligheten. 

BERÄKNINGAR: 

LK1b: Egentyngd+porvatten+temperatur +10°C 

Figur 6 och Figur 7 visar beräknade skjuv- resp. normalspänningar i sprickan för 
ett tänkt fall under vårvintern då även en islast på 50 kN/m verkar. 

  
Figur 85 Beräknad skjuvspänning i spricka 1 under våren +10°C med islast 50 kN/m. 
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Figur 86 Beräknad vertikal normalspänning i spricka 1 under våren +10°C med islast 50 kN/m. 

 

Färgade små områden i Figur 8 visar var inte skjuvkapaciteten ff_S1 räcker till för 
skjuvspänningarna. Därmed finns det viss risk att sprickan i detta område vidgar 
sig något. 

 
Figur 87 Område där skjuvspänningarna överstiger kapaciteten. 

 

För att bedöma hela sprickans skjuvkapacitet jämfört med hela skjuvkraften görs 
en integrering över sprickplanet, se nedan. Integrering över linjer, ytor eller voly-
mer sker enkelt i Comsol om man ber om det. 

Integrering över hela sprickytan ger en total skjuvkapacitet Ff = 3.11 MN. Integre-
ring av skjuvkraften över hela sprickytan ger Vd = 0,44 MN. Med andra ord översti-
ger beräknad skjuvkapacitet beräknad skjuvkraft totalt sett, för hela sprickplanet. 

Ff > Vd OK! 

Ingen ny extra armering, t.ex. i form av nya spännkablar, behövs för detta lastfall! 

 

LK14b: Egentyngd+porvatten+is+temperatur -31°C 

Lika lastkombination LK1b, men under en mycket kall vinter då uteluftens tempe-
ratur är -31 C. 
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Figur 88 LK14b: Beräknade vertikala normalspänningar i sprickan 2-1. 

 

Figur 10 och Figur 11visar beräknad skjuvspänning resp. vertikal normalspänning. 

  
Figur 89 Beräknad skjuvspänning i spricka 1 under kall vinter -31°C. 

 

  
Figur 90 Beräknad vertikal normalspänning i spricka 1 under kall vinter -31°C. 

 

Figur 12 visar var skjuvkapaciteten ff_S1 inte räcker till för skjuvspänningarna, de 
färgade ytorna. Därmed finns det viss risk att sprickan i detta område vidgar sig 
något. Observera dock att skjuvspänningarna i området x= ca 1-2 och x = ca 3-4 
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motverkar varandra, d.v.s. olika riktning, så om man betraktar en större del av 
sprickan så tar skjuvspänningarna i stort sett ut varandra, se mer om detta nedan. 

 
Figur 91 Beräknat behov av extra sammanhållande kraft i spricka 1 under kall vinter -31°C. Vid värden < 0 behövs 
ingen extra kraft. 

 

För att bedöma hela sprickans skjuvkapacitet jämfört med hela skjuvkraften görs 
en integrering över sprickplanet, se nedan. 

Integrering av ff_S1 över hela sprickytan ger total skjuvkapacitet Ff = 5,52 MN 

Integrering av skjuvkraften över hela sprickytan ger Vd = 0,09 MN 

Att Vd blir så litet beror på att skjuvspänningen verkar i olika riktningar och sum-
meringen innebär att det endast blir en liten total skjuvkraft i x-riktningen. Med 
andra ord överstiger beräknad skjuvkapacitet beräknad skjuvkraft totalt sett, för 
hela sprickplanet. 

Ff > Vd OK! 

Ingen ny extra armering, t.ex. i form av nya spännkablar, behövs för detta lastfall! 

SLUTSATSER: 

Beräkningarna visade på relativt små skjuvspänningar i tänkta sprickor jämfört 
med den skjuvkapacitet som antas vara där. Det bedömdes därför att säkerheten 
mot lokalt brott i sprickorna och därmed risk instabilitet hos utskovspelare och ut-
skovsdamm till mycket liten. Däremot kan säsongsmässiga temperaturvariationer 
ev. orsaka att sprickorna kan växa och bli något längre och vidare. 
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Bilaga E: LAMELLDAMM 2 (FÖRDJUPNING) 

BESKRIVNING AV DAMMEN 

Betongdammen består av dels ett utskovsparti med ett sektorlucka och två seg-
mentutskov på ömse sidor, samt dels två dammdelar av typ lamelldamm på ömse 
sidor om utskovspartiet. 

 

 
Figur 92 Plan över regleringsdammen. 

 

Monoliter M18 och M38 studerades speciellt med beräkingar. 

 
Figur 93 Uppströmsvy av betongdammen. 
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Figur 94 Nedströmssidan av regleringsdammen, innan åtgärder vidtogs. 

UTREDNING 

I beräkningarna är det viktigt att anta en realistisk modell för hur betongen och ar-
meringen häftar emot varandra. Ju styvare samverkan mellan armeringsjärn och 
betong, desto mer kommer järnen att töja sig i sprickområdena. Om ingen glidning 
antas blir töjningen mycket stor i järnen i sprickan, kanske över flytgränsen hos 
stålet som Figur 6 visar. Om spänningarna och därmed töjningarna växlar kommer 
järnet mycket snabbt att gå till utmattningsbrott, vilket även den principiella Figur 
7 visar. I verkligheten krossas troligen betongen runt järnets kammar och vidhäft-
ningen minskar och därmed förlängs längden på vilken dragkraften ska töja järnet, 
vilket i sin tur bör innebära att töjningen minskar i järnet och inte når upp till så 
höga nivåer. 

I modellen användes en linjärelastisk fjädermodell för vidhäftningen mellan be-
tongen och armeringen av formen 

Kx = k0*exp(slip_x*c1) 

Slip_x = abs(u2-u) 

där K_x = vidhäftningskraft mellan betong och armering i x-riktningen (N); k0 = 
initielll vidhäftningshållfasthet (N); slip_x = glidning mellan betongen och arme-
ringen i x-riktningen (m); u, v = betongens rörelse i x- och y-riktningen; u2, v2 = ar-
meringens rörelse i x- and y-riktningen; och c1 = antagen degraderingskoefficient 
(1/m). Fjädrar i y-riktningen antas på motsvarande sätt. 

I modellen veknar vidhäftningen ju mer betongen och armeringen rör sig i förhål-
lande till varandra, i ett försök att efterlikna uppmätt vidhäftning enligt Figur 4. 
Dock plasticeras inte vidhäftningen mellan järn och betong i modellen som den gör 
i verkligheten, vilket är en svaghet i modellen. Vidhäftningen i modellen är elastisk 
och styvheten återgår till initiellt värde om skillnaden i rörelse mellan betong och 
järn minskar igen. 
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Figur 95 Vidhäftning – glidningskurvor bestämda med utdragsprov med kort vidhäftningslängd för Ks600S arme-
ring med diametern 12 mm vid fyra olika betonghållfastheter (Berggren, 1965 presenterat i Tepfers & Törnwal, 
1994 

Figur 5a visar vidhäftningen mellan armering och betong med fjädermodellen. Just 
under dörrhålets nedre, högra hörn uppstår det i modellen en plastisk töjning i ar-
meringen i den spricka som har uppstått där i modellen (och i verkligheten). 
Högra figuren b visar tillhörande beräknad glidning mellan järn och betong. 

    
(a)                                                          (b) 

Figur 96 Studie 2010: Viktigt att förstå hur vidhäftningen mellan armering och betong ser ut. (a) Plastisk töjning 
i armering just under dörrhålet med tillhörande (b) glidning mellan betong och armering.   
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Figur 6 och Figur 7 visar filosofiskt hur armering snabbt kan utmattas till brott om 
den är helt fixerad till betongen, ty då blir töjningen hos stålet teoretiskt mycket 
stor just vid sprickan, samt om det sker lastväxlingar, av t.ex. temperaturväxlingar. 

 

(a)                                                   (b)                                           (c) 

Figur 97 Om armeringen har en fullständig vidhäftning till betongen utmattas den snabbt vid temperatur- och 
spänningsväxlingar. 

 
Figur 98 Vid många lastväxlingar och till betongen helt fixerad armeringsstång uppnås teoretiskt flytgränsen i 
stålet snabbt varvid det utmattas snabbt och går till brott. 

 

I studien 2010 antogs uteluftens och vattnets temperatur, inga uppmätningar vid 
dammen fanns att tillgå, varefter temperaturfördelningen i dammen beräknades. 
Med bl.a. detta som underlag föreslogs en klimatvägg med en viss tjocklek på iso-
leringen, för att åstadkomma en lämplig temperaturfördelning över året. Med 
lämplig avses här en temperatur som beräkningsmässigt varierade mellan -3 och 
+11°C under vintern och sommaren för ett normalår, vilket medför en betydligt 
mindre temperaturvariation än innan klimatväggen byggdes och därmed mindre 
rörelser och påkänningar på betongen. 

År 2016 utfördes en ny studie där uppmätta temperaturer, sprickrörelser, rörelser i 
krön samt porvattentryck jämfördes med beräknade värden, enligt den principiella 
gången i Figur 8. 
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Figur 99 Studie 2016: Beräkningsmetod vid analysen. 

 

Nya beräkningar av temperaturfördelningen i undergrund, betong och inneluften 
utfördes 2016. Indata för randvillkoren i beräkningsmodellen var de uppmätta 
temperaturer hos uteluft och vatten som skett 2012-12-03 – 2015-04-29. Beräknade 
temperaturer hos inneluft och betong jämfördes sedan med uppmätta värden för 
samma period. 

Från kraftstationens transformatorer tillförs värme via en trumma (Figur 9) under 
inspektionsgången. 

 

 
Figur 100 Värme tillförs dammen i verkligheten och i modellen från trumma under inspektionsgången. 

 

Figur 10 visar uppmätt temperatur från tre givare som finns monterade i vattnet på 
tre olika vattendjup i magasinet vid monolit M38, som är belägen nära utskoven. 
De uppmätta värdena följer utetemperaturens variationer men mer utjämnat. 
Lägsta och högst uppmätt vattentemperatur är ca +1,5°C resp. +24°C. De uppmätta 
temperaturerna på alla de tre djupen är lika, vilket tyder på att vattnet i magasinet 
framför dammen rörs om starkt, av vattenflödet in till kraftstationen och ibland till 
utskoven när man spiller. Man ser också att vattentemperaturerna följer uteluften 
förvånansvärt väl, dock mer utjämnat, dygnstopparna finns inte med. Vattentem-
peraturen är i stort sett lika med luftens medeltemperatur. 
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Figur 101 M38: Uppmätt vattentemperatur T11-T13. Se huvuddokumentet för placering av givare. 

 

Figur 11 visar uppmätta utomhus (T_ute) och inomhustemperaturer (T_inne) i luft 
vid monolit M18 för tidsperioden från 2012-12-03 till 2015-04-29. Man kan se att in-
omhustemperaturen är starkt utjämnad jämfört med utomhustemperaturen tack 
vare den nya isolerväggen. Innan den nya isolerväggen byggdes så var betongen 
utanför den gamla klimatväggen, t.ex. vid T4, utsatt för utomhustemperatur med 
mycket större temperaturväxlingar, enligt T_ute. 

 
Figur 102 M18: Uppmätta temperaturer i inneluft T2 och T4 och uteluft T5. Se huvuddokumentet för placering 
av givare. 

 

Figur 12 visar uppmätta temperaturer i luft (T_inne) och i betong (T_btg) vid punk-
terna T1-T4 (se huvuddokumentet). Temperaturen vid punkter 1 och 2, precis u.s. 
inspektionsgången är något varmare än vid punkter 3 och 4, som är belägna strax 
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ovanför bergytan ganska nära isolerväggen, vilket är realistiskt då pkt 1 o 2 är be-
lägna nära varmluftkanalen i inspektionsgången samt nära frontplattan, vars tem-
peratur följer vattnets i stort sett. 

Temperaturen i betongen, 0.5 m in i betongen, är i stort sett densamma som 
T_inne, d.v.s. betongens temperatur följer inneluftens väl i denna tidskalan. 

 

 
Figur 103 M18: Uppmätta temperaturer i betong (0.5 m) T1 och T3, samt  inneluft T2 och T4. Se huvuddokumen-
tet för placering av givare. 

 

Temperaturfördelningen i betongkonstruktionen över tiden beräknas med Comsol 
Multiphysic FEM-program med transient lösare. 

Randvillkor för temperaturmodellen visas i Figur 13 och Figur 14. 

Mot alla ytor hos betong och ny klimatvägg som vetter mot uteluften ansätts den 
uppmätta uteluften M18_T5. 

Mot hela uppströmssidan, under övy = DG, antas en vattentemperatur enligt Figur 
14. Under det fiktiva året antas förenklat vattentemperaturen T_vatten vara 70 % 
av utomhustemperaturen T_ute, förutom när T_ute är mindre än noll, då sätts 
T_vatten till +4°C. Att just 70% användes kan diskuteras när man ser Figur 10. 
Kanske skulle T_vatten ha satts istället till ca 80% av T_ute. 

Mot översidan av bergytor sätts T_berg enligt Figur 14, där ytan antas aldrig blir 
kallare än -4°C på grund av snö som isolerar. 
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Figur 104 Geometri och material hos modellen samt olika typer av temperaturer. 

 
Figur 105 Uppmätta temperaturer i luft (T_luft) och vatten (T_vatten) mot monoliten och som används i tempe-
raturberäkningen i 3D-modellen. T_berg är antagen temperatur mot bergytan just n.s. dammen. 

 

Figur 15 visar beräknade temperaturer inuti dammen under sommar och vinter 
2014, med uppmätta temperaturer i uteluft och vatten som randvillkor mot isoler-
väggen och frontplatta. 

  
(sommar 2014)                                                        (vinter 2014/15) 
Figur 106 Beräknad temperatur hos dammen under en sommar och en vinter. Värme 200 W/m2 tillförd vid 
T_inne<+4°C. 
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Figur 16 visar beräknad och uppmätt temperatur vid givare M18_T2, vid inspekt-
ionsgången. Vid röd kurva antas 200 W/m2 av inspektionsgången tillföras första 
året (2013) men sedan bara när T_inne < +4°C därefter. Ingen tillförd värme är anta-
gen vid grön linje. Det ses att om värme antas i beräkningen så ansluter beräknad 
T_inne bättre med uppmätt T_inne, vilket är förväntat då värme verkligen tillförs 
längs inspektionsgången. 

 
Figur 107 Beräknade och uppmätta inomhustemperatur vid monolit M18 vid givare M18_T2_inne, vid inspekt-
ionsgången. I beräkningen antas att värme från ventilationsschaktet under gångbryggan kopplas på med 200 
W/m2 gångbrygga vid T_inne < +4°C. 

 

Figur 17 visar att det är en mycket liten skillnad mellan beräknad temperatur i in-
neluften och 0,5 m in i betongen, vilket även uppmätta värden i Figur 12 visade. 
Med andra ord verkar antagen värmekonduktivitet och värmekapacitet hos be-
tongen stämma väl. Betongen värms/kyls alltså relativt snabbt på inverkan av om-
kringliggande luft. 

 
Figur 108 Beräknade temperaturer T_inne2 och T_btg2. 

 

I det följande jämförs först uppmätta rörelser hos monoliterna M18 och M38 (Figur 
2) med beräknade rörelser hos en beräkningsmodell för en period 1, under 3/12-
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2012 till 29/4-2015 då mätvärden finns. Sedan beräknas rörelser ut för en efterföl-
jande period 2 med fiktiva temperaturer. Se för beräkningstider t.o.m. respektive 
fr.o.m. ca 0,75⋅108 sek i Figur 14. 

Figur 18 visar hur sprickrörelsen i en fiktiv spricka beräknas. Vid tidpunkten t0 an-
tas sprickgivaren sitta infäst i två punkter på ömse sida av sprickan, (x1, y1) och (x2, 
y2). Vid tidpunkten t antas betongen ha deformerats till ett nytt läge, varvid sprick-
givaren har följt med till två nya positioner. Pytagoras sats ger längden mellan in-
fästningspunkterna för de två olika tidpunkterna och skillnaden antas utgöras av 
sprickrörelsen. Det ska påpekas att den absolut huvudsakliga rörelsen av sprickgi-
varen antas ske p.g.a. en rörelse i sprickan och inte att betongen på ömse sidor av 
sprickan töjer sig nämnvärt. Man måste placera infästningspunkterna något ifrån 
den synliga sprickan då man inte vet hur ”sprickan” egentligen ser ut in i be-
tongen. Kantänka det är något av en sprickzon. Men som sagt, rörelsen mäts beräk-
nas i samma punkt som i beräkningsmodellen, så ”sprickrörelsen” som beräknas 
torde vara relativt giltig. 

 

 
Figur 109 Metodik för att uppskatta rörelser i en fiktiv spricka. 

 

Då vattenytan u.s. ligger stilla vid DG så är det endast temperaturvariationer som 
skapar rörelsevariationerna. Ingen islast antas ty isfrihållning finns. 

De temperaturvariationer som tas hänsyn under period 1, 3/12-2012 till 29/4-2015, 
är dels uppmätt vattentemperatur T_vatten mot u.s.-sidan, dels antagen bergtem-
peratur T_berg samt uppmätt inomhustemperatur T_inne. Isolerväggen täcker in 
monoliten helt och hållet så ingen utomhustemperatur T_ute antas påverka mono-
liten. Bron och stödskivorna under bron ingår inte i modellen. 

 

Lt 

Lto 

The crack assumed as a distinct crack or 
as a certain area with other properties as 
the rest of the concrete. 

x1(t0), z1(t0) = x-and z-position of end 1 of LVDT-meter at time zero. 

x2(t0), z2(t0) = x-and z-position of end 2 of LVDT-meter at time zero. 

 

x(t) = x(t0) + u = x-position of end 1 and 2 of LVDT-meter at time t. 

z(t) = z(t0) + w = z-position of end 1 and 2 of LVDT-meter at time t. 

 

 

 

u1 

u2 

w1 

w2 

[x1(t0), z1(t0)] 

[x2(t0), z2(t0)] 

[x2(t), z2(t)] 

[x1(t), z1(t)] 

Crack movement = Lt – Lt0 

( )( )2 2
0 0 0 0 02( ) 1( ) ( 2( ) 1( ))tL x t x t z t z t= − + −

( )( )2 22( ) 1( ) ( 2( ) 1( ))tL x t x t z t z t= − + −
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För period 2 antas fiktiva temperaturer under ett beräkningsår med max sommar-
temperatur +32°C och min vintertemperatur -43°C, för att undersöka påverkan på 
rörelserna under ett tänkbart och dimensionerande år i framtiden. Under denna 
period ansätts de antagna randvillkoren T_vatten, T_ute och T_berg, varefter 
T_inne beräknas i 3D temperaturmodellen enligt ovan. 

Figur 19 visar beräknad deformation under sommar innan den nya isolerväggen 
monterades. Dammen böjer u.s. åt under sommaren och n.s. åt under vintern. 

 
Figur 110 Deformation och plastiska töjningar under en sommardag innan ny isolervägg monterades. 

 

Figur 20 visar beräknad deformation under sommar efter den nya isolerväggen 
monterades 2012. Det är nu inte lika klart åt vilket håll som dammen böjer ut, den 
höjs något då både det varmare vattnet och luften expanderar monoliten uppåt. 

 
Figur 111 Deformation och plastiska töjningar under sommaren 2014, efter det att en ny isolervägg monterades. 

 

Inga ytterligare plastiska töjningar, d.v.s. tillväxt av sprickor, fås i beräkningarna 
sedan isolerväggen monterades hösten 2012. 
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I det beräknade fallet är vattentemperaturen under perioden 3/12-2012 och 29/4-
2015 insatt med den verkligt uppmätta vattentemperaturen framför dammen. 

Figur 22 visar att de beräknade rörelserna i sprickan vid givare S1 som är placerad 
på stödskivan, se Figur 21. Rörelsen är lite beroende på var längs den beräknade 
sprickan som givaren antas sitta, s1a, s1b eller s1c, fås lite olika värden på de be-
räknade rörelserna. Vid placeringen s1a fås bäst överensstämmelse med uppmätta 
värden hos givaren S1. Enligt foton stämmer detta läge även bäst för den verkliga 
givaren. Beräknad rörelse (blå linje med blå kvadrater) överensstämmer bra med 
uppmätt (röd linje) under Period 1, så länge mätvärden finns. 

Lite osäkerhet kvarstår hur pass sprucken frontplattan är i verkligheten. Beräk-
ningen gav att frontplattan inte sprack nämnvärt, utan sprickan fortsätter istället 
rakt uppåt i stödpelaren som kan ses i figuren. 

Under Period 2, med fiktivt antagna temperaturer T_ute och T_vatten visas beräk-
nad sprickrörelse med max. 0,20 mm och min. -0,06 mm under sommar resp. vin-
ter. 

 
Figur 112 Punkter (röda) där beräknade värden för givare s1 är tagna. 

 

 
Figur 113 Beräknade och uppmätta rörelser. Temperaturer som ingått i beräkningen visas som information. 
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Då beräkningsmodellen nu kan anses relativt giltig utfördes även en beräkning av 
sprickrörelserna vid givare S1 innan ny isolervägg monterades 2012. Figur 23 visar 
beräknade sprickrörelser vid givare s1 för ett tänkt extremår, innan den nya isoler-
väggen monterades. Sprickrörelsen under en antagen extremt varm och kall som-
mar resp. vinter och kan utan den nya isolerväggen (blå linje) ha varit i storleks-
ordningen +1,2/-0,2 mm, vilket är betydligt mer än de ovan beräknade 0,20 och -
0,06 mm med den nya isolerväggen (röd linje). Påfrestningarna måste därför ha 
sjunkit betydligt med den nya isolerväggen. 

 
Figur 114 Beräknad sprickrörelse (blå linje) vid givare s1 för hypotetiskt T_inne utan en ny isolervägg, jämfört 
med uppmätt rörelse (röd linje) efter ny isolervägg monterades 2012. 

 

På samma sätt beräknades sprickrörelserna hos givare 2-5, se Figur 24 - Figur 27, 
vilket gav en bra överensstämmelse med uppmätta värden, dock lite beroende på 
var längs sprickan i modellen man mäter då töjningen i sprickorna inte är distinkta 
utan varierar något längs och ifrån sprickan. 
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Figur 115 Studie 2016: Beräknade och uppmätta rörelser. Temperaturer som ingått i beräkningen visas som in-
formation. 

 
Figur 116 Beräknade och uppmätta rörelser. Temperaturer som ingått i beräkningen visas som information. 
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Figur 117 Beräknade och uppmätta rörelser. Temperaturer som ingått i beräkningen visas som information. 

 
Figur 118 Beräknade och uppmätta rörelser. Temperaturer som ingått i beräkningen visas som information. 

Figur 28 och Figur 29 visar de beräknade rörelserna i sprickan vid givare S6 resp. 
S7 (Figur 30). Överensstämmelse är inte god, vilket kan bero på en överskattning 
av den beräknade sprickan mellan monolit och berg. I verkligheten finns kanske 
inte en sådan spricka. Eller kanske givaren inte är fastsatt tillräckligt djupt i berget, 
så att givaren och den delen av berget den är fastsatt i realiteten följer med monoli-
ten och inte speglar skillnaden mellan berget och monoliten. 
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Figur 119 Beräknade och uppmätta rörelser. Temperaturer som ingått i beräkningen visas som information. 

 
Figur 120 Beräknade och uppmätta rörelser. Temperaturer som ingått i beräkningen visas som information. 

 
Figur 121 Punkter (röda) där beräknade värden för givare s6 är tagna. 

 

Figur 31 visar beräknade (blå linje med kvadrater) krönrörelser innan och efter det 
att en ny klimatvägg monterades 2012, samt uppmätta krönrörelser (röd linje) med 
pendeln under samma period. Det kan ses att beräknad krönutböjning överens-
stämmer bra med uppmätta värden. 
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Figur 122 Uppmätta (grön linje) och beräknade (fall A-E) krönrörelser samt temperaturen innanför klimatvägg. 

 

Figur 32 visar beräknade krönrörelser (blå linje) i strömriktningen för ett extremår, 
innan den nya isolerväggen monterades. Grön linje i Period 1 visar samma som 
röd linje i Figur 31 vid samma tidsperiod. Krönrörelsen under en antagen extremt 
varm och kall sommar resp. vinter utan den nya isolerväggen kan ha varit i stor-
leksordningen +13/-5 mm, vilket är betydligt mer än de ovan beräknade 1,5 och -
0,5 mm med den nya isolerväggen och ett extremår. Påfrestningarna måste därför 
ha sjunkit betydligt med den nya isolerväggen. 

 
Figur 123 Uppmätta (grön linje) och beräknade (fall E) krönrörelser Ekström (2014). 
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Figur 33 visar förändringar i krönutböjningen vid de olika antagna islasterna 154, 
200 och 300 kN/m. Värdena motsvaras inte av värden i RIDAS utan är antagna för 
att utföra en känslighetsanalys. RIDAS säger 200 kN/m. Här antas att islasten kan 
angripa under en uppvärmningsfas på vårkanten, t.ex. vid beräkningstiden 0,73e8, 
1,02e8 eller 1,37e8 sek, se streckade, röda rektanglar i Figur 34. Som mest blir det 
en skillnad på ca 0,2 mm mellan 154 och 300 kN/m vid beräkningstiden 1,57e8 sek. 

Jämfört med beräknade skillnader på 18 mm och 2 mm p.g.a. temperaturrörelser 
mellan sommar och vinter, före resp. efter ny isolervägg, är det litet och försum-
bart. Med andra ord påverkar inte islasten krönutböjningen nämnvärt, utan det är 
temperaturvariationer som i allt huvudsak får krönet att böja fram och tillbaka. 

 
Figur 124 Beräknade krönutböjningar i x-led (i strömriktningen), vid olika antagna islaster. 

 
Figur 125 Uppmätta utetemperaturer år. 

 

Ett sätt att analysera orsaken är att utföra en brottmekanisk beräkning, vilket utför-
des här ovan. 
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Ett annat sätt kan vara enligt kapitel 3.5.4 i huvuddokumentet, med distinkta 
sprickor med speciella egenskaper insatta i modellen. 

Ett tredje sätt att bedöma säkerheten för en sprucken dammmonolit kan vara att 
beräkna skjuv- och normalspänning i tänkta sprickplan, där sprickor kan observe-
ras i verkligheten och sedan jämföra med beräknad skjuvkapacitet i sprickorna en-
ligt ”kraftöverföring genom fogar” i BBK 04, avsnitt 3.11, vilket bör vara applicer-
bart i sammanhanget. Denna metod används i detta avsnitt för att uppskatta risken 
för att de spruckna delarna helt ska dela sig, utan samverkan mellan sig och att 
monoliten därmed ska förlora en del av sin stabilitet. 

Sprickorna antas motsvara ”skrovlig yta” enligt BBK 04, avsnitt 3.11. De antas inte 
så vida att friktionen mellan sprickväggarna har gått förlorad. 

Först beräknas spänningarna i det tänkta sprickplanet i FEM-programmet, under 
förutsättning av helt linjärelastiska förhållanden, alltså att det ”egentligen inte 
finns” några sprickor och att ingen degradering av hållfasthet eller E-modul finns i 
sprickområdet. Detta är en förenkling men kan accepteras då sprickorna inte är 
vida. 

De beräknade spänningarna i sprickplanet jämförs sedan analytiskt med skjuvka-
paciteten i sprickplanet, med antagande enligt ”kraftöverföring i fogar” i BBK04, 
avsnitt 3.11. Om de beräknade skjuvspänningarna överstiger kapaciteten finns risk 
för fortsatt sprickbildning och risk för minskad samverkan i sprickplanet. Det an-
tas då finnas risk för att monoliten inte längre verkar som en hel monolit utan upp-
delad i mindre delar. D.v.s. 

- Beräkna skjuv- och normalspänningar i det aktuella sprickplanet med an-
tagande om linjärelastiskt material. d.v.s. någon plastisk skademodell an-
vänds inte. 

- Använd ekvationer Kraftöverföring genom fogar, rå yta i BBK04. 

- Skjuvspänning > kapaciteten enl. BBK? 

o Ja: Risk för vidare sprickbildning och ej fullständigt monolitiskt 
beteende hos pelaren. 

o Nej: Ingen större risk för att ovanstående ska hända. 

Vid beräkning av spänningarna kan diskuteras hur monoliten ska fästas till berget 
under, t.ex. längs stjälplinjer eller fixerad till berget. 

a. Konstruktionen upplagd på två linjer som i stabilitetsberäkningar. Detta 
fall överskattar spänningarna i sprickplanet. 

b. Konstruktionen upplagd och fixerad mot underliggande berg. I detta fall 
låses bergvolymen fast i sin underkant i modellen. Detta fall underskattar 
något spänningarna i sprickorna, ty i verkligheten kan betongen tänkas 
”glipa isär” något mot berget vid dragspänningar däremellan och då kan 
spänningarna i pelaren öka något. 

 



 STRUKTURELL SÄKERHET HOS SPRUCKNA BETONGDAMMAR 
 

267 

 

 

 

 
Figur 126 Armering i monoliter 15-18 (ritn PL 01-007a, 1955). 

 
Figur 127 Sprickor S3  och S5 i pelare 1. 

 

Följande lastfall beräknades med den linjärelastiska 3D-modellen: 

• Lastfall LF1a (övy=DG, islast 200 kN/m och T_ute=+10°C) vanligt lastfall 
• Lastfall LF1b (övy=DG, islast 200 kN/m och T_ute=-15°C) vanligt lastfall 
• Lastfall LF14a (övy=DG och T_ute = +33°C) Exceptionellt lastfall 
• Lastfall LF14b (övy=DG och T_ute=-43°C) Exceptionellt lastfall 

Vid de studerade sprickorna S3 och S5 (Figur 35 och Figur 36) uppfylldes kraven, 
d.v.s. skjuvspänningskapaciteten i sprickorna översteg beräknade skjuvspän-
ningar. Därmed kan monoliten trots sina observerade sprickor sägas utgöra en mo-
nolit och inte inverka på totalstabiliteten beräknat som en stel kropp enligt RIDAS 

 



 STRUKTURELL SÄKERHET HOS SPRUCKNA BETONGDAMMAR 
 

268 

 

 

 

Bilaga F: Olinjära materialmodeller som använts 
i referensprojekten 

BETONG 

Dragen betong är tämligen rätlinjigt elastisk upp till brott där gränstöjningen εu är 
av storleksordningen 0,1-0,2 ‰ (1-2⋅10-4) (Hillerborg, 1994). Nilsson (1983) anger 
linjära förhållanden upp till ca 70 % av draghållfastheten. 

Tryckt betong har en betydligt mer krökt, olinjär, spänningskurva upp till maximal 
upptagbar spänning. Gränstöjningen εu är då av storleksordningen 2-3 ‰ (20-30⋅10-

4). Rätlinjiga förhållanden råder upp till 30 á 60 av tryckhållfastheten. (Hillerborg, 
1994). 

Hållfasthet kan t.ex. definieras som den maximala tryck- eller dragspänning som 
kan uppstå i ett spännings-deformationssamband, t.ex. enligt Figur 1 som visar ett 
enaxiellt tryckspänningstillstånd. När lasten ökar upp mot hållfastheten (fc) blir sy-
stemet instabilt, punkten för diskontinuitet, frigjord energi blir större än betongens 
förmåga att absorbera denna energi, spricktillväxten fortsätter i snabb takt och 
materialet kollapsar. Punkten för denna diskontinuitet, punkten C i figuren, för 
spröda material som betong är analog med flytgränsen för töjbara, sega material 
(Möller m.fl., 1994). 

 

 
(a) Spänning-stukning för tryckt betong.    (b) Förenklad spänning-stukning för tryckt 
betong 
Figur 128 Spännings-deformationskurva för enaxiell tryckspänning i betong enligt BBK (fig 13.2:20 i Hillerborg, 
1994). 

 

Betongens hållfasthet beror på flera faktorer, t.ex. inneboende betongegenskaper 
som bl.a. vattencementtal och vattenluftcementtal, cementtyp, tillsatsmedel, 
ballasttyp, mognadsgrad, härdningsförhållanden, gjutriktning och yttre påverk-
ningar som bl.a. temperatur, temperaturgradienter, fukttillstånd och belastnings-
hastighet och belastningsvaraktighet, växlande laster, etc. Även provningssättet 
och provkroppens form och storlek inverkar på uppmätt hållfasthet. Hållfastheten 
bestämd enligt någon standardiserad provningsmetod ger betongens potentiella 
hållfasthet vid 28 dygn (Möller m.fl., 1994). Betongens verkliga hållfasthet i den ex-
isterande konstruktionen är en annan p.g.a. av förhållandena vid gjutning och 
härdning avviker samt att betongen har hunnit härda en lång tid. Betongen kan 
även ha fått beständighetsskador under driftskedet som har minskat hållfastheten. 
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I verkligheten existerar oftast ett fleraxiellt spänningstillstånd. Tryck- respektive 
draghållfasthet kommer då att öka eller minska relativt den enaxiella hållfastheten. 
Figur 3 visar några experimentella samband framtagna av Kupfer m.fl. (1973). I fi-
guren ses att vid samtidig tryckbelastning blir hållfastheten högre medan vid 
tryck-drag eller drag-drag avtar den relativt utnyttjningsbara hållfastheten. Figur 3 
visar samma data men i spänning-töjningssamband. 

 
Figur 129 Hållfasthet hos betong i olika hållfasthetsnivåer vid tvåaxiell belastning enligt Kupfer (1973), se fig 
11.4:18 i Möller m.fl. (1994). 

 

Figur 130 Spänning-töjningssamband Kupfer et al (1973). 
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Brottkriterier för betong kan t.ex. vara (Möller m.fl., 1994): 

1. Spänningskriterier med gränsvärden för maximala huvudspänningar. 
2. Töjningskriterier med gränsvärden för maximala töjningar. 
3. Energikriterier med gränsvärden för maximal total energiupptagning. 
4. Brottmodellkriterier. 

Materialet utanför brottzonen är fortfarande homogen och töjningen ε är den-
samma inom närbelägna delar. Inom brottområdet sker en ökande lokal deformat-
ion w, som är brottområdets totala tillskottsdeformation. Denna deformation kan 
inte anges som en relativ deformation, utan måste anges som en absolut deformat-
ion, t.ex. i mm. En konsekvens av detta är att det inte existerar något entydigt sam-
band mellan σ och ε efter passagen av maximipunkten. Ett samband beskriver σ-w-
kurvan för brottzonen och ett samband beskriver σ-ε-kurvan för resterande, 
osprucket material. Beräknas spänningarna med antagande om kontinuum så går 
vissa spänningskoncentrationer mot oändligheten runt sprickspetsarna. Det är då 
inte möjligt att använda traditionell hållfasthetslära utan brottmekaniska principer 
måste användas. (Hillerborg, 1994) 

För dragen betong inleds brottet genom att mikrosprickor börjar bildas i huvudsak 
vinkelrätt mot dragspänningsriktningen. Mikrosprickorna växer ihop till större 
sprickor, som så småningom leder till brott. Vid bildande av sprickorna avges 
energi som måste tas upp av resterande betong, och för armerad betong även av 
armeringen. Ju mer energi som kan tas upp desto segare är materialet. 

För tryckt betong är förhållandena mera komplicerade än för dragen betong, bero-
ende på att tryckbrottet sker under kraftig tvärutvidgning och sprickbildning i 
spänningsriktningen. 

För stora och relativt tunna konstruktioner sker brottet mera av typen sprött brott 
p.g.a. av den stora brottenergin som frigörs kan inte tas upp av den relativt tunna 
betongen. 

Vid gjutning av stora och grova konstruktioner som dammar kan, om inte erfor-
derliga åtgärder mot detta görs, det uppstå sprickor vid betongens avsvalning. Yt-
sprickor kan uppstå om temperaturgradienten mellan ytan och det inre av be-
tongen blir för stor. Genomgående sprickor kan uppstå om temperaturgradienten 
mellan aktuell konstruktion och berg eller tidigare gjuten del blir för stora. 

Sprickbildning innebär att snittkrafter omfördelas till andra betongdelar och/eller 
till armering, om sådan finns. Det statiska systemet för hela eller delar av struk-
turen kan därvid förändras och ofta försämras. 

Sprickor i dammar innebär oftast sämre beständighet mot t.ex. vattengenomträng-
ning med åtföljande risk för urlakning, frostskador eller armeringskorrosion. Erfa-
renhetsvärden för acceptabel sprickbredd för att självläkning ska ske är enligt Loh-
meyer (1984), återgivet i Peterssons (1994) 0,15 mm för vattentrycksgradienten ∇P 
≤ 5 m/m och 0,10 mm för ∇P ≤ 10 m/m. 
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ARMERING 

Ks40-stål har ofta använts i den existerande dammanläggningar. Detta stål är 
varmvalsat. För en varmvalsad stång Ks400, vilket i princip är densamma som 
Ks40, ser arbetskurvan ut som visas i Figur 4 a och b. Töjningen vid maximal brott-
last, gränstöjningen εg, är ca 16% för Ks400s och brottförlängningen vid mätläng-
derna 10φ och 5φ är 20 respektive 24% (Tepfers & Törnwall, 1994). 

 
Figur 131 Typiska minimi- och maximiarbetskurvor för stålarmering (Tepfers & Törnwall, 1994). 

 
Figur 132 Principiell arbetskurva för stålarmering. 

 

Betongen, berget och armeringen modelleras med plana spänningsmodeller i 
denna rapport. Speciellt för armeringen är detta en relativt grov förenkling, men 
bör i sammanhanget vara tillfyllest. 

PLASTISKA MATERIALMODELLER FÖR BETONG: 

Grundläggande plastiska modeller som t.ex. Drucker-Prager kan oftast bara utgöra 
mycket grova approximationer när det gäller gränslastanalyser av betong. An-
vändbarheten av plastiska modeller när det gäller betong är egentligen mycket be-
gränsade. Endast för extremt höga hydrostatiska tryck uppvisar betong en plastisk 
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flytnivå. Istället mjuknar betong efter att ha uppnått maximal spänning, vilket or-
sakar en lokalisering av materialbrott som inte är samtidig över något större om-
råde. Detta innebär att det finns storlekseffekter, vilket är viktigt för större struk-
turer Därför måste plastiska flytvillkor användas ihop med realistiska modeller för 
lokalisering och propagering av mjuknande oelastiska zoner samt måste kopplas 
till vissa karakteristiska längder som är en materialegenskap (Jirásek & Basžant 
2001). 

Betong är ett anisotropt tryckkänsligt material med en mycket lägre drag- än tryck-
hållfasthet. Huvuddragspänning överstigande flytgränsen för dragning medför 
bildande och propagering av sprickor i samma riktning som huvuddragspän-
ningen. Dragsprickor orsakar vanligtvis en nedbrytning av E-modulen, betongen 
”mjuknar”, vilket inte medtas i vanliga plasticeringsmodeller, vilka vid avlastning 
följer den initiella E-modulen. Nedbrytning av E-modulen kan tas med vid brott-
mekanik eller skademekanik. De så kallade ”smeared crack models” kan utgör en 
speciell typ av skademodell. Plasticeringsteoretiska modeller kan vid monotoniskt 
ökande laster användas förutsatt att energiavgivningen vid sprickbildningen och 
den karakteristiska längden medtas på ett bra sätt. (Jirásek & Basžant 2001) 

Deformationen hos materialet innanför brottzonen kan bara, som nämnts ovan, 
anges som en absolut deformation och kan inte anges som en relativ deformation. 
Ett konstgrepp man ofta gör vid beräkningar är att använda sprickbandmodeller 
där brottzonens längd w relateras till en sprickbandets bredd, h. Sedan kan deform-
ationen w ”smetas” ut över denna bredd (smeared crack model) och man erhåller 
en fiktiv töjning 

 εpl =w/h ( 1) 

Ju större h desto brantare lutning på den nedåtgående arbetskurvan. Den nedåtgå-
ende delen av kurvan får inte bli hur brant som helst, d.v.s. elementet får inte göras 
hur stort som helst. Den elastiska energi som för varje ökning av töjning frigörs 
inom elementet måste vara lägre än den som förbrukas. För att villkoret skall vara 
uppfyllt, för den typ av kurva som visas i Figur 7b, måste följande villkor vara 
uppfyllt: 

 
ch

t

F l
f

EGh 22
2 =≤

 (2) 

E = E-modul (Pa); GF = brottenergi (Nm/m2); lch = materialets karakteristiska längd 
och är ca 300 mm för normalbetong, vilken ger den övre gränsen för elementets 
storlek. I praktiken kan betydligt mindre element behöva väljas eftersom den verk-
liga kurvan är betydlig brantare än lutningen hos den linjära approximationen. 
Dessutom frigörs elastisk energi från andra närliggande element.” (Hassanzadeh, 
2006)  

Spänning-töjningsamband för en plastisk, isotropisk skademodell kan skrivas (Lee 
& Fenves, 1998): 

 

(1 ) '
' (1 ) : ( )pl

d
d

σ σ
σ ε ε
= −
= − −0E

 (3) 
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där d = degradering av E-modulen (-); E0 = initiell, ”oskadad” E-modul (Pa); ε = to-
tal töjning (-); och εpl = plastisk töjning (-). 

Brottkriteriet Gf för betong bör kalibreras mot experimentella data. Detta är inte 
gjort i de aktuella arbetetena. I praktiken, för hur sprickorna slog upp i beräknings-
modellerna, innebar inte det någon stor skillnad om Gf varierades. 

Figur 6 visar ett antal olika teoretiska brottkriterier som jämförs med experimen-
tella data i Jirásek & Basžant (2001). 

 
Figur 133 Biaxiala brottenveloper av olika flytkriterier och plottade av Jirásek & Basžant (2001) i normaliserade 
huvudspänningsplan (σ1/fc, σ2/fc) och jämförda med experimentella data från Kupfer & Gerstle (1973).   
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Drucker-Prager’s brottvillkor skrivs vanligtvis som:  

 1 2 _F I J c totα= ⋅ + ≤  (4) 

 1 x y zI σ σ σ= + +  (5) 

 
( )2 2 2 2 2 2

2
1
2 x y z xy yz xzJ S S S τ τ τ= ⋅ + + + + +

 (6) 

 σm = I1/3 (7) 

 Sx=σx - σm,     Sy=σy - σm,       Sz=σz - σm (8) 

F = jämförelsespänning enligt Drucker-Prager, Pa (1952); I1, J2 = spänningsinvarian-
ter; σx, σy, σz = normalspänningar i x-, y- och z-riktning; τxy, τyz, τxz  = skjuvspän-
ningar i de olika riktningarna; och c_tot = aktuell flytspänning. Vid ideal-plastiska 
material är c_tot konstant, vid mjuknande material sjunker c_tot med aktuell acku-
mulerad plastisk töjning. 

Genom att ersätta I1 och J2 vid maximal spänning vid enaxiellt drag och enaxiellt 
tryck erhålls (Jirásek & Basžant, 2001) för Drucker-Prager-villkoret: 

 

1
3

c t

c t

f f
f f

α
−

= ⋅
+  (9) 

 

2_
3

c t

c t

f fc tot
f f
⋅

= ⋅
+  (10) 

α, c_tot = materialparametrar, fc och ft antas vara medeltryckhållfastheten respek-
tive medeldraghållfasteten. Vid  ft/fc≈1 ger uttrycken (2.12) – (2.18) en kurva som 
är en ellips. Vid mindre kvoter, men över  0.1, närmar sig kurvan Kupfer & 
Gerstler’s data. Vid mindre kvoter, ≤ 0.1 vilket är vanligt vid betong, går kurvan 
iväg mot oändligheten på trycksidan, en hyperbolisk fördelning, enligt vad som 
kan ses Figur 6b. De andra visade modellerna i Figur 6 (Mohr-Coulomb, parabolic 
Leon, Hoek-Brown, Menetrey-William och Ottosen) ansluter mer väl till Kupfer & 
Gerstlers data. 

Man kan skriva om ekvation (4) med s.k. Haigh-Westergaard koordinater (Jirazek 
& Bazant, 2001): 

 
1 2 3 _

2
I J c totρα α ζ⋅ + = ⋅ + ≤

 (11) 

Där  

(Jirazek & Bazant, 2001, D.69) 1

3
Iζ =  (12) 

(Jirazek & Bazant, 2001, D.70) 22 Jρ = ⋅  (13) 

En generaliserad utökning av ekvation (11) enligt Jirazek & Bazant, 2001, eq. (21.7) 
är 
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 ( ) 2
1 2 3 1 0c c r cζ ρ θ ρ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ − =  (14) 

Där den s.k. Lode vinkeln θ skrivs som 

 

3
3/ 2
2

3 3cos 3
2

J
J

θ = ⋅
 (15) 

För att få en bra anpassning till flytkurvor enligt Figur 2 och Figur 6 (c)-(g) föreslog 
Ottosen (1977) följande funktion av Lode-vinkeln ( 

 

1cos arccos( 2 cos3 ) cos3 0
3

( )
1cos arccos( 2 cos3 ) cos3 0

3 3

k if
r

k if

θ θ
θ

π θ θ

  ⋅ ≥   = 
  − − ⋅ ≤     (16) 

För värden på variablerna c1, c2, c3 och k2 ges i Tabell 1 vissa förslag från litteratu-
ren. 

Tabell 1 Värden från litteraturen på parametrarna c1-c3 och k2 i ekvation (2.22) och(2.24). 

 CEB-FIP (1991)1) s.361 

2) 

Ottosen 
(1977)1) 

s.366 

1) s. 366 1) s. 366 Tiecheng 
et al 
(2003) 

c1 

1.1
0.468

cf k⋅
 5.54

cf
 5.8

cf
 6.1

cf
 3.20

cf
 

c2 

0.9
1.01
cf k⋅

 8.3
cf

 8.04
cf

 7.76
cf

 11.74
cf

 

c3 
2 1.4

0.0556

cf k⋅
 

2
0.638

cf
 

2
1.29

cf
 

2
2.03

cf
 

2
1.28

cf
 

k2 22 1 6.8( 0.07)k k= − −  0.98 0.994 1 0.980 

1) Jirazek & Bazant (2001),     2) CEB-(FIP, 1991): (Jirazek ) p.361:   t

c

fk
f

=  

(Jirazek) (21.12) 6 6895 498
6895

c
t c

ff f= ⋅ ⋅ = ⋅  (17) 

(Jirazek) (21.11) 
2 / 3

8 1.40   (MPa)
10
c

t
ff  −

= ⋅ ≤ 
 

 (18) 

Skriv istället ekvation (14) som 

 

( )

( )

1 1 2 2 3 2

1 2 2

/ 3 2 2 1

0c
c

c I c J r c J
ca I b J r J f
f

θ

θ

⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ − =

⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ − =
 (19) 

eller uttryckt som en jämförelsespänning F 
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( )1 2 2 c

c

cF a I b J r J f
f

θ= ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ ≤
 (20) 

Där 

 

1

2

3

3
2

2

c

c

c

ca f

b c f
c c f

= ⋅

= ⋅ ⋅

= ⋅ ⋅  (21) 

D.v.s., när ”jämförelsespänningen” F överstiger 
cf börjar materialet flyta, plastice-

ras. Vid deformationshårdnande och deformationsmjuknande material ökar re-
spektive minskar flytspänningen efter det att plasticeringen börjar. Högerledet 

cf  
i ekvation (20) är därför inte konstant utan förändras med den plastiska töjningen. 
Den beror på töjningens storlek samt om det rör sig om drag- eller tryckspän-
ningar. Här benämns flytspänningen även för c_tot.  

Både betongen och berggrunden antas i detta arbete plasticeras vid en spänning F 
enligt ekvation 20. 

där a, b, and c är materialparametrar, här satta till 3, 11 and 2. Tryck- och draghåll-
fastheten antas till 25 respektive 2,5 MPa. Elasticitetsmodulen E = 30 GPa, tvärkon-
traktionstalet = 0,15. Brottenergin Gf är satt till 140 N/m, men varieras, lite orealist-
iskt, upp till 200 N/m i vissa beräkningar, för att få numerisk konvergens. 

Betongen och berget antas mjukna efter det att spänningsgränsen F har uppnåtts 
med en hållfasthet σ enligt ekvation (22) och (b) i Figur 7, d.v.s. bara för dragbrott 
och inte för tryckbrott. Detta är i sammanhanget en godtagbar förenkling ty tryck-
spänningarna är så låga relativt tryckhållfastheten att tryckbrott enligt (a) inte in-
träffar. Betong är ca 10 ggr starkare i tryck än drag. 

 
2

exp( )pe
c

u

f
ε

σ
κ

= −  (22) 

där fc = tryckhållfastheten (MPa), εpe = effektiv (ackumulerad) plastisk töjning (-); 
och κ2 = faktor varvid hur snabbt mjukningen sker (-). 
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Figur 134 Modell av Feenstra och de Borst (1996): a) hårdnande-mjuknande för tryck, b) mjuknande för drag. 

 

E-modulen antas degraderas till Edamage när betongen mjuknar, d.v.s. vid avlastning 
och ny pålastning är E-modulen lägre än den ursprungliga E0, se Figur 8. Vid varje 
pålastning som innebär en större ackumulerad plastisk töjning εpe minskar E-mo-
dulen ytterligare.  

 
Figur 135 Antaget mjuknande enligt (ekv 2.30) och skada på E-modulen ( ekv. 2.31). 

 

Faktorn 10 000 har använts generellt i beräkningsfallen, vilket är en anpassning till 
data från litteraturen. 

 Edamage = E0⋅ (-exp(εpe⋅10 000)) (23) 

Armeringen antas flyta ideal-plastiskt när von Mise-spänningen i det skikt som 
symboliserar armeringen överstiger dimensionerande bärförmåga fyd = 286 MPa. 

Den exakta vidhäftningen mellan betong och armering är svår att uppskatta. Ju 
mer armeringen fixerad till, ”hänger ihop” med betongen desto mer följer den be-
tongens töjning. Är töjningen då stor blir även armeringens töjning stor, liksom 
spänningen. Detta gäller speciellt vid sprickan då töjningen är lokaliserad till en 
kort sträcka. Uppnås t.ex. höga och över året växlande spänningar i armeringen 
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finns risk för utmattningsbrott så småningom. Uppnås t.o.m. flytning i stålet kan 
teoretiskt armeringen gå av relativt snabbt. I verkligheten glider järnen mot be-
tongen när kraften blir hög, se Figur 9. 

Här antas vidhäftningen följa en förenklad modell med linjärelastiska fjädrar i x- 
och y-riktningen (horisontellt och vertikalt). Fjädrarna antas mjukna vid ökande 
glidning mellan betongen och armeringen. Fjädrarna i x-riktningen antas med 
samband enligt 

 Spring_x = Spring0*exp(-slip*df_const) (24)
  

 Slip = abs(u2-u) (25) 

där Spring_x = vidhäftningskraft mellan betong och armering i x-riktningen (N); 
Spring0 = ursprunglig vidhäftningshållfasthet (N); slip = glidning mellan betongen 
och armeringen (m); u, v = betongens rörelse i x- och y-riktningen; u2, v2 = arme-
ringens rörelse i x- and y-riktningen; och df_const = degraderingskoefficient (1/m). 
Fjädrar i y-riktningen antas på motsvarande sätt. 

 
Figur 136 Vidhäftning – glidningskurvor bestämda med utdragsprov med kort vidhäftningslängd för Ks600S ar-
mering med diametern 12 mm vid fyra olika betonghållfastheter (Berggren, 1965 presenterat i Tepfers & Törn-
wal, 1994 

 

En nackdel med modellen Spring_x respektive Spring_y är att den är elastisk. Om 
”slip” minskar igen så ökar Spring igen, till Spring0 om slip blir noll. I verkligheten 
blir vidhäftningen skadad till ett lägre värde. 

En annan nackdel är att för stora glidningar, ”slip”, så minskar Spring orealistiskt 
mycket, d.v.s. armeringen tar för lite last vid stora ”slip” jämfört med verkligheten 
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STRUKTURELL SÄKERHET HOS 
SPRUCKNA BETONGDAMMAR
Det finns ett stort behov av att kunna avgöra tillståndet i en betongdamm ur 
säkerhetssynpunkt och för att bedöma dammens återstående livslängd när det 
uppstår sprickor i dammen. 

För att få svar på det aktuella tillståndet och dammens framtida utveckling gör 
man tillståndskontroller då det krävs kunskap om vilka typer av sprickor som 
uppstått och vad som orsakat dessa. Därför behövs en kombination av observa-
tioner, mätningar och teoretiska modeller och analyser. 

Målet har här varit att utveckla en svensk riktlinje för att bedöma status och 
säkerhetsnivå för en sprucken betongdamm genom att utveckla en enhetlig 
och tillförlitlig metodik för tillståndsbedömning av spruckna betongdammar 
och en bra vägledning för planering av åtgärder.

Rapporten avspeglar en förvaltningsprocess med delarna krav, undersökning, 
analys och åtgärd. Den ger också exempel som visar de rekommendationer som 
här ges ska tillämpas.

Ett nytt steg i energiforskningen
Energiforsk är en forsknings- och kunskapsorganisation som samlar stora delar av svensk 
forskning och utveckling om energi. Målet är att öka effektivitet och nyttiggörande av  resultat 
inför framtida utmaningar inom energiområdet. Vi verkar inom ett antal forskningsområden,   
och tar fram kunskap om resurseffektiv energi i ett helhetsperspektiv – från källan, via  
omvandling och överföring till användning av energin.  www.energiforsk.se
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	Förord
	Frågan kring hur tillståndsbedömningar av spruckna betongkonstruktioner bör genomföras har länge setts som mycket intressant för Dammsäkerhetstekniska utvecklingsprogrammet. Denna rapport tar vid efter projektet ”Investigating the structural safety of cracked concrete dams” som genomfördes av CEATI:s Dam Safety Interest Group (DSIG) år 2015, ett projekt som programmet föreslog och gav stöd till. 
	Denna studie har syftat till att utveckla en svensk riktlinje för att bedöma status samt nuvarande och framtida säkerhetsnivå på en sprucken betongdamm men kan även ses som en kunskapsbok för området och rymmer ett flertal referensprojekt där orsak och verkan av sprickor har studerats. Det är en mycket omfattande studie som genomförts som ett samarbete mellan SWECO och ÅF. Carl-Oscar Nilsson (Uniper), Mats Persson (Vattenfall) och Anders Sjödin (Statkraft) har deltagit i referensgruppen som följt projektet.
	Projektet har ingått i Energiforsks Dammsäkerhetstekniska utvecklingsarbete med medverkan av vattenkraftsindustrin och Svenska kraftnät.
	Författarna ansvarar för rapportens innehåll.
	Sammanfattning
	Sprickor eller sprickbildning i betongdammar ger behov av att bestämma aktuellt tillstånd ur dammsäkerhetssynpunkt och en bedömning av kvarvarande livslängd med sprickbildningen i beaktande. Jämförelsen görs mellan rådande krav och aktuellt tillstånd i förhållande till dessa. Tillståndskontroll används för att ge svar på aktuellt tillstånd och framtida utveckling och då behövs kunskap om vilka typer av sprickor som uppstått och vad som orsakat dessa. Därför behövs en kombination av observationer, mätningar och teoretiska modeller/analyser. I ett tidigare projekt inom ramen för Dam Safety Interest Group (DSIG) skapades en sjustegsmetod för hantering av spruckna betongdammar [1] och föreliggande arbete bygger vidare på detta och gör nödvändiga anpassningar för svenska förhållanden.
	Målsättningen har varit att utveckla en svensk riktlinje för att bedöma status och nuvarande, samt framtida, säkerhetsnivå för en sprucken betongdamm. Syfte har varit att skapa en enhetlig och tillförlitlig metodik för tillståndsbedömning av spruckna betongdammar samt en bra vägledning för planering av åtgärder.
	Rapportens upplägg avspeglar en förvaltningsprocess med delarna KRAV-UNDERSÖKNINGAR-ANALYS -ÅTGÄRD och i rapporten exemplifierat med REFERENSPROJEKT som visar tillämpning av de rekommendationer som omfattas.
	Rekommenderade krav för betongdammar återfinns generellt i kraftbranschens gemensamma vägledning RIDAS med fokus på täthet, stabilitet, bärförmåga och begränsade deformationer.
	Undersökningar utförs lämpligen stegvis från en visuell inspektion till mer eller mindre detaljerade undersökningar med provtagning beroende på hur oklara förhållandena är för t.ex. de mekaniska egenskaperna, utbredning av sprickor, orsak till uppsprickning etc. Resultatet används ofta senare när analyser utförs och därför utförs de lämpligen i samråd med personen som utför analyserna i ett senare skede.
	Analyser kan vara allt ifrån enkla tankemodeller via analytiska beräkningar till avancerade numeriska analyser. Syftet med dessa är att besvara hur väl dammen uppfyller ställda krav. Resultatet kan även användas för att föreslå ev. vidare undersökningar, instrumentering eller förstärkningsåtgärder.
	Åtgärder utförs då avvikelsen från ställda krav (nu eller i framtiden) inte kan accepteras. Ofta handlar det om att sänka lasten, bromsa utveckling eller att höja/återställa prestanda. Ibland väljs övervakning, t.ex. med planenliga inspektioner eller med fast instrumentering, som utvärderas för att följa ev. utveckling av sprickbildning istället för en fysisk åtgärd.
	Referensprojekten som sammanställts visar att en vanlig orsak till kritiska sprickor ofta är säsongsmässiga temperaturvariationer. Värmeisolering av dammkroppen för att utjämna temperaturspänningar är där en effektiv åtgärd. Vid inomhusförhållanden kan uttorkningskrympning ge sprickbildning. I många fall var även konstruktionerna skadade av frost och/eller ASR. Generellt sett är det inte ovanligt med sprickbildning som har sitt ursprung från byggtiden och som inte utvecklas mer.
	Summary
	Cracks and cracking in concrete dams can give a need to determine the current status from a dam safety perspective and an estimation on remaining service-life taking the cracks in to consideration. A comparison between the current status and the formal requirements should be made. Condition control is a prerequisite to define the current status and future development and to do this there is a need for knowledge on what type of cracks has occurred and the reason for cracking. To do this there is a need to combine observations, sampling, measurements and theoretical models and analysis. A previous project within Dam Safety Interest Group (DSIG) resulted in a seven- step-method to analyze cracked concrete dams [1] and the current work is taking this forward to adapt the methodology to Swedish conditions.
	The goal has been to develop a Swedish guideline to define status and both current and future safety level for a cracked concrete dam with the purpose to create a uniform and reliable methodology for condition control and guidance for planning of measures.
	The disposition of the report is based on a management process with the parts REQUIREMENTS-INVESTIGATIONS-ANALYSIS-MEASURES and in the report also with REFERENCE PROJECTS exemplifying the recommendations given in the report.
	Recommended requirements concrete dams can be found in the Swedish power industry guideline RIDAS with focus on water-tightness, stability, load-bearing capacity and limited deformations.
	Investigations is best performed stepwise from a visual inspection to a more or less detailed investigation with sampling depending on how unclear the conditions are regarding mechanical properties, crack extent, reason for cracks etc. The results are commonly used later when analysis is performed and therefore it is preferred to plan them in cooperation with the person that will do the analysis later.
	Analysis can be anything from simple behavior models via analytical calculations to advanced numerical simulations. The purpose with the analysis is to investigate if the dam fulfills the requirements. The results can also be used to suggest further investigations, monitoring or strengthening measures.
	Measures are taken when the deviation from the requirements are not acceptable (now or in the future). It is often a matter of lowering the load, slow down the development or increase/restore the performance. Surveillance with planned inspections, or monitoring, can be used for evaluating any crack propagation and is sometimes selected instead of a physical measure.
	The compilation of reference projects shows that a common reason for critical cracks often origins from movement due to seasonal temperature variations. Insulation of the dam body to minimize the impact from this is effective. Indoors also cracking from shrinkage is common. Many of the cases have the cause for cracking and damages from frost or ASR. Generally, it is also common with cracks from the time of construction that will not develop further.
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	1 Inledning
	1.1 Bakgrund
	1.2 Syfte och målsättning
	1.3 Projektets genomförande
	1.4 Rapportens upplägg
	1.5 Krav på bärande och icke bärande konstruktionsdelar

	Många svenska betongdammar har signifikanta sprickor eller en kraftig sprickbildning där tillståndet och kvarvarande livslängd behöver bestämmas. För att genomföra en tillståndsbedömning av en sprucken betongkonstruktion så behövs kunskap om vilka typer av sprickor som uppstått och vad som orsakat dessa. För att få denna grundläggande information så krävs ofta omfattande utredningar. Orsaken till de observerade sprickorna kan vara många, men också ett resultat av flera samverkande effekter där en mekanism orsakar sprickinitiering t.ex. när betongen är ung och allteftersom konstruktionen åldras så dominerar istället en annan nedbrytningsmekanism. Det kan dessutom vara så att observerade skador beror på flera samtidigt verkande mekanismer, där omfattningen av de kombinerade effekterna vida överstiger summan från de enskilda nedbrytningsmekanismerna.
	Det är därför väsentligt att kombinera observationer, mätningar och teoretiska modeller/analyser vid tillståndsbedömning av spruckna betongkonstruktioner för att kunna göra prediktioner om konstruktionens framtida status. I ett tidigare projekt inom ramen för Dam Safety Interest Group (DSIG) skapades en sjustegsmetod för hantering av spruckna betongdammar [1]. Föreliggande arbete bygger vidare på detta och gör nödvändiga anpassningar för svenska förhållanden och vanligen förekommande dammtyper.
	I föreliggande projekt har målsättningen varit att utveckla en svensk riktlinje för att bedöma status och nuvarande samt framtida säkerhetsnivå på en sprucken betongdamm. 
	Syftet har varit att skapa en enhetlig och tillförlitlig metodik för tillståndsbedömning av spruckna betongdammar. Detta i sin tur för att ge dammägare och övriga yrkesverksamma inom vattenkraftsindustrin ett bättre underlag för utvärdering och prioritering av eventuella förstärkningsåtgärder och underhållsinsatser på åldrande betonganläggningar.
	Arbetet har bedrivits av en projektgrupp bemannad gemensamt av SWECO och ÅF med finansiering från Energiforsks dammsäkerhetsprogram. Projektgruppen har bestått av:
	Manouchehr Hassanzadeh, SWECO (projektledare)
	Erik Nordström, SWECO
	Richard Malm, SWECO
	Tomas Ekström, ÅF
	Mårten Janz, ÅF
	Arbetet i projektet var uppdelat i olika teman vilka även speglar rapportens upplägg. Upplägget tar avstamp i en förvaltningsprocess som ofta används för befintliga anläggningskonstruktioner. Se Figur 11 ur [2] som redovisar en tankekedja där allt tar avstamp från vilka KRAV som ställs på anläggningen eller konstruktionsdelen vilket översiktligt behandlas i avsnitt 1.5 nedan. 
	För att bedöma om kraven uppfylls måste UNDERSÖKNINGAR och ANALYSER genomföras så att aktuell status kan bedömas i förhållande till ställda krav. Det behandlas i respektive avsnitt som beskrivs nedan. 
	Undersökningar – beskriver tillförlitliga metoder för genomförande av inspektioner, fältmätningar och laboratorieundersökningar. I detta inkluderas även t.ex. vilka indikatorer som man bör leta efter, typ av utrustning, undersökningsmetoder, typer av provkroppar och hur dessa bör tas ur konstruktionen etc. Avsnittet ”undersökningar” utgör kapitel 2 i rapporten.
	Analyser – definierar metoder som är användbara för att bestämma orsak och strukturell inverkan av sprickor på betongdammar (inklusive hur dessa inverkar över tiden). Detta inkluderar även att ge rekommendationer vid vilka situationer som t.ex. analytiska metoder är tillfyllest alternativt och när det är motiverat att tillämpa mer avancerade numeriska metoder. I detta avsnitt återges även enklare metoder som t.ex. kan användas för snabb verifiering eller validering. Avsnittet ”analyser” utgör kapitel 3 i rapporten.
	Om man genom undersökningar och analyser konstaterat att ställda krav inte uppfylls så måste en ÅTGÄRD vidtas.
	Åtgärder – ger en genomgång av metoder för riskreducering (tillfälliga och permanenta åtgärder), metoder för bedömning av inverkan av befintliga sprickor på dammsäkerheten och hur dessa påverkar stabiliteten över tiden. Dessutom ingår strategier för utveckling av mätprogram för spruckna betongdammar. Utöver detta ingår även strategier för hur ett systemtänk kan tillämpas för instrumentering av större anläggningar baserat på potentiella brottmoder (PFMA). Avsnittet ”åtgärder” utgör kapitel 4 i rapporten.
	Referensprojekt – återger arbetsprocessen/metodiken i några utvalda referensprojekt från observation av skador till förstärkning, instrumentering/övervakning etc. I kapitel 5 redovisas ett antal projekt som exemplifierar de metodiker och den arbetsgång som beskrivits i kapitel 2-4. 
	Riktlinjer – utgör koordinering och redaktionellt arbete med att sammanfoga resultaten från samtliga teman till en enhetlig riktlinje. Har inget eget kapitel i rapporten utan utgör delvis kapitel 1 och är sedan invävt i övriga kapitel.
	/
	Figur 11 – Arbetsgång enl. förvaltningssystem med förebild ur [2] Fel! Hittar inte referenskälla..
	De i föregående avsnittet presenterade temaområdena för arbetet avspeglas i varsitt eget kapitel. Till flera av avsnitten finns fördjupningsmaterial som återfinns i bilagorna. 
	I det tidigare genomförda DSIG-projektet [1] definierades en sjustegsmetod för hantering av spruckna betongdammar. Sjustegsmetoden kopplar till föreliggande rapport och aktuellt kapitel enligt nedan:
	1. Upptäckt av sprickor - Kapitel 2 ger en metodik för inspektion och tillståndsbedömning av dammkonstruktioner med avseende på sprickor. Olika typer av sprickor beskrivs med utgångspunkt från deras utformning, lokalisering på konstruktionen, bakomliggande orsak, tid för initiering och propagering i förhållande till konstruktionens ålder samt deras aktuella och framtida inverkan på konstruktionens bärförmåga och beständighet. Lämpliga provnings- och analysmetoder för fastställandet av sprickorsaken samt deras inverkan på konstruktionen ges. 
	2. Sprickkartering – Kapitel 2 och 3 pekar på vikten av att systematiska sprickkarteringar och teoretiska analyser kombineras för en säker bedömning av sprickornas aktuella och framtida inverkan på konstruktionen, samt val av ändamålsenliga och beständiga reparationsmetoder (kapitel 4).
	3. Dammtyp och byggmetoder – Orsakerna till sprickbildning bör sökas i dammtyp och design (randvillkor, belastningar och exponeringsmiljö), byggmetoder (inneboende och initiala spänningar, sprickor som grundläggs under byggtiden). De verkliga praktikfallen t.ex. en ny/gammal damm, en reparerad dammkonstruktion, utgör värdefull kunskap och erfarenheter vilket redovisas i kapitel 5. Där ges exempel på vanliga och allvarliga sprickbildningarna i svenska dammar. Hela kedjan från sprickans upptäckt, tillståndsbedömning (orsak och inverkan), förslag till åtgärder, genomförda åtgärder och uppföljning redovisas. Kapitlet sammanfattar kopplingarna mellan de tidigare kapitel 2, 3 och 4.
	4. Definition av sprickorsak och risk för propagering / ökad omfattning – Rapporten redovisar metoder för definition av sprickbildning, risk för propagering och ökad omfattning. Kapitel 2 och 3 tillhandahåller de praktiska och teoretiska redskapen medan kapitel 5 redogör erfarenheter från de praktiska och integrerande tillvägagångssätten.
	5. Jämförelse med liknande praktikfall – Se punkt 3 och 4 ovan.
	6. Felmodsanalys – Kapitel 3 tillhandahåller de teoretiska analysmetoderna om koppling till dammsäkerhet bedöms finnas. Där anges även de parametrar som är nödvändiga för analyserna. Kapitel 2 redovisar mätmetoder för bestämning av parametrarnas aktuella värden och framtida utveckling.
	7. Hantering av sprickbildning – åtgärd, undersökningar, mäta och/eller observera ev. förändringar. Kapitel 4 presenterar åtgärder för övervakning av sprickor, samt åtgärder för att avhjälpa negativ inverkan på konstruktionens stabilitet och beständighet.
	Metodiken pekar på alla viktiga moment i analysen av sprickor och dess betydelse för betongkonstruktioner och betongdammar. Föreliggande arbete ger fördjupning i delarna undersökning av sprickor och sprickorsaker, analyser av sprickors betydelse och lämpliga åtgärder för att lösa ev. problem som uppstått eller riskerar att uppstå p.g.a. sprickbildning.
	Enligt de svenska dammsäkerhetsriktlinjerna, RIDAS [3] och [4], gäller följande övergripande krav på dammsäkerhet:
	Förutsättningarna för god dammsäkerhet är att dimensionera och bygga anläggningarna med lämpliga säkerhetsmarginaler, driva och underhålla dessa på ett säkert sätt samt hålla en beredskap för att kunna hantera uppkomna situationer.
	De generella kraven hos damm och kraftverksägare på betongkonstruktioner inom vattenbyggnad är något mer konkret att man för dammar ska säkerställa att konstruktionerna ger möjlighet att säkert dämma och avbörda vatten. Om anläggningsdelen som synas har en funktion kopplad till vattenkraftsproduktion brukar även högsta möjliga tillgänglighet för störningsfri elproduktion vara önskvärt. Mer konkret gällande de tekniska kraven på betong som kan äventyras p.g.a. sprickbildning är att konstruktionen ska vara:
	 Tät mot rådande vattentryck
	 Ha acceptabel stabilitet och agera monolitiskt.
	 Uppfylla krav på bärförmåga och styvhet.
	Kraven gäller både i det ögonblick kontrollen görs, men vanligen också för lång tid framöver.
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	Generellt anges i RIDAS [3] & [4] gällande tillståndskontroll att:
	”Syftet med dammägarens tillståndskontroll är att fortlöpande övervaka och kontrollera en damms aktuella status i förhållande till dess ursprungliga status eller funktionskrav samt eventuella förändringar i lagar och riktlinjer.”
	Vidare rekommenderar RIDAS [3] & [4] när förändringar eller avvikelser från ovanstående att man ska:
	”…genomföra lämpliga analyser av hur förändringen kan påverka dammsäkerheten oberoende av vid vilken typ av tillståndskontroll som förändringen noteras. Syftet med dessa analyser är att dammägaren ska erhålla underlag för vilka åtgärder som ur dammsäkerhetssynpunkt bör vidtagas. Dessa dammsäkerhetsanalyser kan även nyttjas för att hitta dammens svaga punkter och ge underlag för att höja dammsäkerheten i förhållande till dess ursprungliga nivå.”
	I nedanstående avsnitt redovisas metoder för att identifiera sprickbildning och möjliga fördjupningar för att vidare studera avvikelser och fastställa deras orsak och ev. potentiell utveckling.
	Inom Trafikverkets förvaltningssystem förekommer fyra inspektionstyper med olika syften, omfattning och tidsintervall [5]. 
	1. Översiktlig inspektion syftar till att verifiera att de krav som ställs i underhållsentreprenaderna är uppfyllda. Inspektionen avser de konstruktionsdelar och element för vilka krav på egenskaper och åtgärder ställts. Inspektionerna utförs av underhållsentreprenör minst en gång per år.
	2. Allmän inspektion syftar till att följa upp de vid närmast föregående huvudinspektion gjorda bedömningarna av skador som inte åtgärdats, samt upptäcka och bedöma skador som skulle ha inneburit otillfredsställande bärighet eller trafiksäkerhet. Samtliga konstruktionselement utom element i vatten, inspekteras. Visuella inspektionsmetoder kan användas. Inspektionerna göras då så erfordras, för att följa upp de vid huvudinspektionen konstaterade bristerna. 
	3. Huvudinspektion syftar till att upptäcka och bedöma brister som kan påverka konstruktionens funktion eller trafiksäkerheten inom en tioårsperiod. Syftet är också att upptäcka brister, som om de inte åtgärdas inom tidsperioden, kan leda till förhöjda förvaltningskostnader. Samtliga konstruktionselement inspekteras. Visuella inspektionsmetoder som ger samma noggrannhet som en handnära inspektion kan användas. Inspektioner ska genomföras med maximalt sex års tidsintervall.
	4. Särskild inspektion görs då så erfordras, för att närmare undersöka eller följa upp de vid regelbundna inspektioner konstaterade eller förmodade bristerna. Syftet kan vara att göra någon specifik mätning, utföra en undervattensinspektion, en uppföljning av skador etc. Inspektionen avser enskilda konstruktionselement. Tidpunkten bestäms vid regelbundna inspektioner.
	Huvudinspektion och särskild inspektion är i sin tur indelade i undervarianter. Dessa ska användas för att vid behov precisera vilken typ av inspektion som avses. Ovanstående indelning är återgiven här såsom den anges i [5]. Trafikverket håller på med att se över indelningen och definitionerna.
	Definitionsmässigt täcker ovanstående lista RIDAS’ föreskrift, enligt inledningen, samt när det gäller betongkonstruktioner följande typer av tillståndskontroll som anges i RIDAS:
	1. Driftmässig tillsyn (löpande tillståndskontroll) 
	2. Dammätning 
	3. Funktionsprovning 
	4. Inspektion (två gånger per år) 
	5. Fördjupad inspektion (normalt var tredje år) 
	6. Fördjupad dammsäkerhetsutvärdering (med största intervall 9 – 18 år)
	När det gäller betongkonstruktioner sammanfaller Trafikverkets syften generellt sett med de syften som anges av RIDAS inom Driftmässig tillsyn, Inspektion, Fördjupad inspektion (FI) och Fördjupad dammsäkerhetsutvärdering (FDU). Nya begrepp kommer att införas i nästa version av RIDAS som planeras utges under 2019, men i föreliggande rapport används de nu gällande.
	Det tekniska innehållet vid utförandet av de olika inspektionerna kan grovt indelas i följande grupper:
	I. Enbart observationer, noteringar, fotografering och protokoll
	II. Enstaka mätningar av dimensioner, relativt avstånd, sprickvidd, temperatur fuktighet mm.
	III. Enstaka provtagningar som borrkärnor, vattenprov, bestämning av karbonatiseringsdjup mm. 
	IV. Systematiska provtagningar inklusive förenklad teoretisk utvärdering
	V. Systematiska provtagningar inklusive avancerad teoretisk utvärdering
	Det kan vara komplicerat och tidsödande att kombinera ovanstående lista med de olika typerna av inspektioner/tillståndsbedömningar. Därför, väljs i detta avsnitt följande förenkling: 
	 Inspektionstyp
	× Visuell inspektion utförs för att
	– upptäcka förändringar och skador samt genomföra en preliminär ingenjörsmässig bedömning av deras inverkan på konstruktionens bärförmåga, stabilitet och livslängd.
	– bekräfta om tidigare anmärkningar har åtgärdats.
	–  verifiera om de genomförda åtgärderna uppfyller föreskrivna krav och uppfyller sin funktion.
	× Ingående inspektion är fortsättningen på den visuella inspektionen som inkluderar långtgående och avancerade undersökningar med så väl fältmässiga/laborativa som teoretiska innehåll. Både FI och FDU kan innehålla ingående inspektion.
	 Tekniskt innehåll 
	× Observationer, enstaka mätningar och provtagningar (kombination av punk I – III ovan) – kombineras med Visuell inspektion
	× Systematiska provtagningar inklusive teoretisk utvärdering (kombination av punk I – III ovan) - kombineras med Ingående inspektion
	En visuell inspektion utförs med enkla hjälpmedel och utan större ingrepp i den betongkonstruktion som ska inspekteras. Syftet är att upptäcka skador och förändringar. Man kan även kontrollera utfallet och effekten av genomförda åtgärder. Med skador menas:
	 Missfärgning
	 Sprickbildning
	 Avspjälkning
	 Delaminering
	 Korrosion
	 Relativa rörelser och sättningar
	 Läckage
	Att upptäcka skador tidigt genom visuell inspektion ger ibland också en möjlighet till att sätta in bromsande åtgärder för att lindra konsekvensen av en uppstådd skada. Det är ofta billigare att göra en lindrande åtgärd i tidigt skede istället för att låta skadan utvecklas och ge en mer omfattande åtgärd.
	För att inspektionen ska leda till användbara resultat bör den planeras noggrant. Utföraren bör bilda sig en uppfattning om konstruktionen före fältbesöket. Följande bör så långt som möjligt förberedas. Beskrivningen nedan är generell och inte fullt ut anpassad till just dammkonstruktioner utan tillämpbar även på andra typer av konstruktioner:
	Tidigare rapporter om inspektioner, tillståndsbedömningar och reparationer bör tas fram och studeras. En lista över de konstruktioner eller konstruktionsdelar som har haft anmärkningar, behandlats eller reparerats bör upprättas. Arbetet underlättas avsevärt om dessa markeras på ritningar.
	Konstruktionens ritningar och andra handlingar bör tas fram där detta finns. Följande lista som är baserad på avsnitt 1.4.2 i BBK04 [6] ger tips på de detaljer som så långt som är möjligt, och i tillämpliga delar, bör beaktas. T.ex. genom uppgift om:
	 vilka regler som gällde för dimensioneringen vid utförandet samt uppgift om säkerhetsklasser.
	 bärande och icke bärande delar
	 ägarens funktionskrav 
	 lastförutsättningar
	 betongen beträffande
	× hållfasthetsklass
	× exponeringsklass
	× livslängdsklass
	× utförandeklass
	× sammansättning, t.ex. cementtyp, cementklass och cementmängd, vct, lufthalt, ballasttyp och maximal stenstorlek.
	 armeringen beträffande
	× typ
	× hållfasthetsegenskaper
	× relaxationsegenskaper hos spännarmering samt eventuella förankringsanordningar och annat som kan erfordras i speciella fall
	 måttsättning avseende betongdimensioner samt detaljmått och lägen för slak- och spännarmering, fogar, ursparningar och slitsar.
	 armeringens anordning och inläggning
	× antal enheter
	× dimension
	× längd
	× höjd och planläge
	× placering av eventuella injekterings- och luftningsrör
	 tjocklek för täckande betongskikt (basmått och spridning)
	Uppskatta med hjälp av Tabell 1 i SS-EN 206-2013+A1:2016 [7], det mikroklimat och exponeringsmiljö som konstruktionen och konstruktionsdelarna är utsatta för. I tabellen kategoriseras exponeringsmiljön med hänsyn till risken för:
	 korrosion av karbonatisering
	 korrosion p.g.a. klorider (ej från havsvatten)
	 korrosion p.g.a. klorider från havsvatten
	 frysning med eller utan närvaro av tösalter
	 kemiska angrepp
	Personen som ansvarar för konstruktionen ska kontaktas för erhållandet av tillträdestillstånd. Även det ansvariga skyddsombudet ska kontaktas för eventuella skyddsåtgärder. Vanligtvis gäller ESA och ESA vattenvägar vilket ger att arbetsbevis ibland krävs för att få utföra inspektioner nedströms om utskovsluckor. En riskanalys genomförs vanligen för att identifiera potentiella risker i samband med inspektionen.
	Vissa konstruktionsdelar kan vara svåra att komma åt. Därför bör en lista över de konstruktionsdelar som är svåråtkomliga upprättas. Listan ska även innehålla förslag på de hjälpmedel som behövs för att komma åt konstruktionsdelen.  
	De verktyg och mätutrustningar som bör medtas beror på inspektionens ändamål och kan variera från fall till fall. Nedan anges några basutrustningar [5]. (Markerat med fetstil är författarens rekommenderade miniminivå)
	 Ficklampa och/eller sladdlampa
	 Kamera, kikare och kompass
	 Måttband, tumstock, skjutmått, sprickviddsmätare 
	 Termometer och fuktighetsmätare
	 Hammare, slägga, mejsel och kniv 
	 Utrustning för lokalisering av armering och mätning av den täckande betongens tjocklek
	Utöver förberedelser enligt föregående avsnitt är det avgörande att inspektören har rätt inställning med ett vaket och engagerat öga i fält. Det är inte helt ovanligt att en ovan inspektör fastnar i detaljer och glömmer bort att sätta detaljerna i ett sammanhang och titta på ev. storskalig påverkan/inverkan av identifierad sprickbildning. Nedan ges vägledning för tolkning av avvikelser av betydelse i fält.
	Betongens yta kan missfärgas av olika anledningar. Missfärgning kan i sig vara ofarlig, men den kan ur ett beständighetsperspektiv vara ett tecken på gynnsamma förhållanden för olika nedbrytningsprocesser.
	Missfärgning kan orsakas av:
	 Lösning, transport och utfällning av salter på betongens yta. Det utfällda saltet påverkar ytans färg. 
	× Kalk (kalciumhydroxid/portlandit) som är en produkt av cementets hydratation löses i vatten, som transporterar den till betongens yta. Vid ytan avdunstar vattnet och lämnar kvar kalken som medför en ljusning (vitare nians) av betongens yta. Senare reagerar kalken med luftens koldioxid och omvandlas till kalciumkarbonat (kalcit, ”kalksten”) som är vit och olöslig i vatten. Kalciumkarbonaten bildar en varaktig missfärgning på betongens yta. Processen är långsam och ofta berör lättlösliga salter i betongen. Vattnet kan även lösa upp armeringskorrosion och föra med sig till ytan. Det samma gäller lättlösliga salter/produkter i ballasten. Om vattendragen och det berg som är i kontakt med betongen kan även lättlösliga salter transporteras. Men man bör notera att en del av fukttransporten (speciellt i grova konstruktioner) sker via diffusion, som inte kan ta med sig salter. I de skikt som befinner sig nära ytan kondenserar fukten igen p.g.a. av kyla, löser upp salter och transportera mot ytan.         
	× Vatten som strömmar genom sprickor urlakar cementets kalk och transporterar den till nedströmsidan av sprickan. Vattnet rinner av eller droppar på nedströmsidans betongyta och på det sättet sprider den lösta kalken. När vattnet avdunstar lämnar det kvar kalken, som hårdnar genom att reagera med luftens koldioxid och bildar kalciumkarbonat (kalcit), som är vit och olöslig i vatten. Kalciumkarbonaten tätar så småningom sprickan och försvårar vattengenomströmningen. Vattnet börjar droppa från sprickan. Processen medför att ämnen som finns i vattendraget, berget eller inuti betongen transporteras till ytan och ackumuleras när vattnet avdunstar. Ackumulering av de transporterade ämnena förändrar kalciumkarbonatens färg. Korrosionsprodukter medför ljus- till mörkbrun färg. Berg som är i kontakt med betongkonstruktionen kan också påverka färgen. Röd och gula färger förekommer. Notera skillnaden mellan konstruktioner med sprickor och de som inte har sprickor. Genomträngningen är betydligt svårare i det senare fallet.          
	× Salter som finns i betongkonstruktionens omgivning, t.ex. i mark och berg kan sugas in genom kapillära krafter och transporteras mot den yta där avdunstning av vatten sker. På det sättet ackumuleras salter på betongens yta och kan missfärga ytan. Processen kräver dock otät betong och kraftig avdunstning av vatten från betongens yta.    
	 Mineraler i ballast som reagerar med cementet som leder till avspjälkning och missfärgning. Alkalisilikareaktioner (ASR) är ett exempel. Ett annat exempel är ballastmaterial som innehåller sulfider, som genom reaktioner med cementet leder till att järnoxid och sulfatjoner bildas. Järnoxiden ger betongytan en ljus- till mörkbrun nyans om de transporteras till betongens yta. Sulfatjonerna kan bilda svällande reaktionsprodukter som spränger betongen och underlättar järnoxidtransporten mot ytan. Svavelkis eller pyrit, kis eller järndisulfid (FeS2) är en mineral som kan förekomma i ballasten. Pyrit oxideras i närvaro av fukt och syre och bildar rost som missfärgar betongens yta [8].
	 Korrosionsprodukter (på armeringsjärn) kan lösas i porvattnet och transporteras till ytan. Rost som bildas på armeringsjärn kan spränga det täckande betongskiktet. Man bör dock notera att vid långsamma korrosionsprocesser, tjocka täckande betongskikt samt hög fuktighet hinner korrosionsprodukterna lösas upp i vattnet och transporteras till ytan utan att det täckande betongskiktet spricker. Korrosion av armering före gjutning kan också leda till missfärgning. Armering korroderar i väntan på montering och gjutning. I vissa fall kan spår av korroderad armering observeras på betongens yta. Regn kan tvätta av rosten och lagra den på formens botten, vilken kan observeras efter avformning. Armeringskorgar för pelare kan missfärga den tidigare gjutna betongplattan [8].
	 Metaller (koppar, zink, mm) som är utanför betongen kan korrodera och missfärga betongens yta.
	 Biologisk påväxt (alger, svampar, bakterier, mm) missfärgar betongs yta. Strax efter hårdnandet är pH på betongens yta ca 13, vilket är ogynnsamt för biologisk påväxt. När betongen karbonatiseras sjunker pH på betongens yta, vilken kan underlätta biologisk påväxt [8]. Det förutsätter, dock, att betongens yta är fuktig. Färgen beror på den biologiska påväxten.
	När man genomför en visuell inspektion av sprickor ska man kunna skilja mellan följande tre kategorier av sprickor:
	I. Sprickor som initieras FÖRE hårdnandet, men de uppenbaras under eller kort efter hårdnandet.
	II. Sprickor som initieras EFTER hårdnandet till följd av någon kemisk eller fysikalisk process. Processen styr sprickutvecklingens hastighet och kan verka samtidigt som andra nedbrytningsprocesser, se definition av icke mekanisk belastning nedan i detta avsnitt. 
	III. Sprickor som initieras av MEKANISKA BELASTNINGAR som överstiger de vid dimensioneringen förutsatta belastningsnivåerna, se definitionen av mekanisk belastning nedan i detta avsnitt.
	Vid visuell inspektion kan det vara svårt att känna igen kategori III, eftersom man hinner normalt inte under inspektionen att analysera belastning och bärande system. En sådan analys kräver normalt djupare studier av laster och ritningar samt kanske beräkning. Denna brist kan kompenseras genom erfarenhet och uteslutningsteknik. Även om man inte kan redogöra för de mekanismer som kan ha orsakat sprickorna kan man vid inspektionen skilja mellan mekaniska sprickor (härstammande från mekanisk belastning) och icke mekaniska sprickor (härstammande från andra påverkningar än mekanisk belastning). Bilder och skisser är bra hjälpmedel för igenkänning av icke mekaniska sprickor. 
	I engelskspråkiga skrifter om sprickor skiljer man mellan ”structural cracks” och ”non-structural cracks”. Termen structural berör systemets bärande egenskaper, och syftar till de sprickor som har orsakats av överbelastning och inverkar direkt på konstruktionens bärförmåga. Termen non-structural berör systemets icke-bärande egenskaper. Sprickorna har inte orsakats av mekanisk överbelastning och har inte direkt inverkan på konstruktionens bärförmåga. Vissa typer av non-structural cracks kan på sikt påverka konstruktionens bärande egenskaper. Som exempel kan sprickbildning orsakad av inre frostangrepp, ASR-angrepp och termiska mekanismer nämnas. Det är svårt att hitta en rättvis svensk översättning för termerna structural och non-structural. I denna rapport översätts termen ”structural” till ”mekanisk” och termen ”non-structural” till ”icke mekanisk”.
	Figur 21 visar gruppindelning av vanliga mekaniska och icke-mekaniska spricktyper. Enligt figuren motsvarar ”Types of cracks Before hardening” Kategori I sprickor enligt ovan. ”Physical”, ”Chemical” och ”Thermal” är sprickor som uppkommer efter hårdnandet och är non-structural enligt figuren, d.v.s. de motsvarar kategori II enligt ovan. Structural cracks inkluderar sprickor som orsakas bl.a. av olyckslast, krypning och dimensionerande laster. Structrual cracks motsvarar kategori III enligt ovan.
	/
	Figur 21 – Vanliga spricktyper enl. Concrete Society [9].
	Figur 22 visar en sammanställning av vanliga orsaker till nedbrytning enligt SS-EN 1504-9:2008 [10], som i stora drag påminner om den gruppindelning som Concrete Society [9] presenterar för sprickbildning efter betongens hårdnande.
	I Tabell 21 finns hänvisningar till figurer som illustrerar spricktyperna. Av utrymmesskäl presenteras inte i denna rapport bilder/skisser för samtliga spricktyper. För vattenkraftanläggningar hänvisas dock till [11] och [12], där det presenteras bilder på olika spricktyper.
	De flesta nedbrytningsmekanismer som presenteras i Figur 22 förutom nötning, biologisk påverkan, erosion och slitage - framkallar förr eller senare sprickor i betongkonstruktioner. Vissa mekanismer som frostangrepp och ASR kan verka på olika sätt och därmed framkalla olika typer av nedbrytningar. Frostangrepp kan leda till inre frostangrepp med stor hållfasthetssänkning och sprickbildning. Frostangrepp kan också leda till avskalning och erosion av betongens yta om det sker i närvaro av tösalter eller om det sker vid vattenlinjen hos vattenbyggnadskonstruktioner. ASR-angrepp kan medföra pop-outs, utsprängning av kratrar från betongens yta, eller medföra expansion med efterföljande krackelering och sprickbildning.
	Aggressiva ämnen som sulfater omvandlar det hårdnade cementets komponenter till mindre hållfasta och expansiva ämnen. Expansionen kan leda till sprickbildning eller en svag yta som lätt eroderar. I Tabell 23.8:1 i ”Betonghandbok – Material” [13] presenteras olika kemiska ämnens inverkan på betong. Tabellen redovisar de ämnen som kan medföra expansion och sprickbildning på betong.
	/
	Figur 22 – Vanliga orsaker till nedbrytning, (från SS-EN 1504-9:2008) [10].
	/
	Figur 23 – Exempel på sprickor och sprickmönster i en hypotetisk betongkonstruktion [9].
	Tabell 21 – Klassificering av sprickor. I tabellen finns hänvisningar till figurer som illustrerar spricktyperna. (Av utrymmesskäl presenteras inte bilder/skisser för samtliga spricktyper. För vattenkraftanläggningar hänvisas dock till referenserna [11] [12])
	Uppträdande tidpunkt
	Sekundär orsak
	Konstruktionselement 
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	Figurref. 
	Huvudorsak 
	Spricktyp
	Djupa sektioner
	Över armering
	A – Fig. 2-3, 2-4
	Halv timme till några timmar
	Snabb uttorkning
	Vattenseparation
	Toppen av pelare
	Valvbildning
	B – Fig. 2-3, 2-4
	Plastisk sättspricka
	Hål- och våffelbjälklag
	Tjockleksändring
	C – Fig. 2-3, 2-4
	Dålig ställningskonstruktion
	Under gjutning
	Valvkonstruktioner
	Sättning av gjutform
	Fig. 2-4
	Vägar och plattor
	D -Fig. 2-5 
	Snabb uttorkning i tidig ålder
	Diagonal
	Armerade plattor
	Oregelbunden
	E – Fig. 2-5
	Halv timme till några timmar
	Långsam vattenseparation 
	Plastisk krympspricka
	Som ovan inkl. armering nära ytan
	Armerade plattor
	Över armering
	F - Fig. 2-5
	Yttre tvång, genomgående spricka 
	Temperaturspricka, tidig avsvalning efter betongens hårdnande
	Värmeutveckling
	Tjocka väggar
	G - Fig. 2-7
	Ett par dagar upp till tre veckor
	Snabb kylning
	Temperaturgradient
	Tjocka plattor
	Inre tvång, ytspricka
	H - Fig. 2-7
	Yttre tvång, genomgående spricka
	Temperaturspricka, säsongmässig variation av temperatur
	Förändring av randvillkor, sektionsändringar, mm.
	Temperaturvariationer in konstruktioners ränder
	Väggar och plattor
	Styrs av yttre faktorer
	Väggar och plattor
	Inre tvång, ytspricka
	Några timmar till några dagar
	Betong med lågt vattencementtal
	Yttre tvång
	Krympsprickor (autogen)
	Inre tvång
	Krymp-sprickor (uttorkning)
	Tunna plattor och väggar
	Stor krympning
	Otillräcklig relaxation
	Flera veckor
	I
	Krymp-sprickor (karbonatisering)
	Betongens karbonatisering
	Konstruktionsytor
	Flera år
	En dag till en vecka och ibland mycket senare
	Fet betong
	Obehandlad formgjuten betongyta
	Mot formyta
	J - Fig. 2-6
	Krackelering
	Dålig härdning
	Tät form
	Dagar till månader
	Maskinglättning 
	Stålglättad yta 
	Krackelering
	uttorkning
	Platta
	Otillräckligt täckande betongskikt, karbonatisering, kloridinträngning 
	Karbonatisering och externa klorider
	Armerade betongkonstruktioner
	L
	Mer än två år
	Låg betongkvalitét
	Armeringskorrosion
	Överskott av kalciumklorid
	Betong-element
	Kalciumklorid
	M
	Reaktiv ballast plus cement med högt alkaliinnehåll
	Inre expansion och krackelering
	N
	Mer än fem år
	Fuktiga delar
	Alkalikisel-reaktioner
	Pop-outs
	Volymökning p.g.a. reaktion mellan cement och sulfater 
	Delar i kontakt med grundvatten samt jord
	Icke sulfatresistent cement
	Sulfat-angrepp
	Några år
	Delar i kontakt med ofruset vatten under frysning och upptining 
	Inre expansion
	Expansion p.g.a. hydrauliskt tryck i betongens porsystem
	Brist på luftporer
	Frost-angrepp
	Några år
	Som ovan samt delar utsatta för tösalter 
	Ytavskalning
	Temperaturgradient, differentierad utvidgning av beståndsdelar, ångtryck 
	Inre sprickbildning
	Vid brand
	Ytspricka
	Brand
	Rörelsespricka
	Uppträdande tidpunkt
	Sekundär orsak
	Konstruktionselement 
	Under-indelning
	Figurref. 
	Huvudorsak 
	Spricktyp
	När dragspänning överskrider materialets draghållfasthet
	Dragspricka
	Det kan förekomma i många konstruktionselement 
	Böjspricka
	Under brukstid
	Yttre last – korttid
	Skjuvspricka
	Vridspricka
	Uppkommer i konstruktioner som är utsatta för krypning, krympning 
	Böjdrag
	Under brukstid
	Krypning och krympning
	Sekundär deformationsspricka
	Yttre last – långtid
	Utmattning
	Kan förekomma i många element
	Slag, stöttar och kollision
	Under brukstid
	Dynamisk last
	Explosioner
	Grundkonstruktioner Plattor, Väggar och Stödkonstruktioner
	Förändrade belastning och spänningskoncentrationer
	Sättningar i grunden
	Påtvingad deformation 
	Under brukstid
	Förändringar i temperatur och fuktförhållande i konstruktionen 
	Konstruktioner som är känsliga för töjningsgradienter 
	Förändrade randvillkor (reparationer)
	Töjningsgradienter
	Figur 24 - Skiss över plastiska sprickbildning [14].
	/
	Figur 25 – Skiss över plastisk krympning [14].
	Figur 26 – Skiss över krackelering orsakad av tät form eller snabb uttorkning av färsk betongyta [14]. 
	Figur 27 – Skiss över sprickor orsakade av termiska spänningar [14].
	1) Sneda sprickor i pelaren
	2) Sprickor kring lucklager, se nästa figur
	3) Horisontella sprickor i pelaren
	4) Vertikala sprickor i pelaren
	5) Sneda sprickor i pelarens nedströmskant
	6) Horisontella sprickor i frontplattan
	7) Frostskador och islinser i frontplattan
	8) Frostskador/ASR kring lucklager, se nästa figur
	Figur 28 – Typsprickor i en monolit i en lamelldamm(typ I), [11].
	1) Sneda sprickor i pelaren
	2) Sprickor kring lucklager
	3) Horisontella sprickor i pelaren
	4) Vertikala sprickor i pelaren
	5) Sneda sprickor i pelarens nedströmskant
	6) Horisontella sprickor i frontplattan, se förgående figur
	7) Frostskador och islinser i frontplattan, se föregående figur
	8) Frostskador/ASR kring lucklager
	9) Frostskador/ASR i kuggstångsbockar, se nästa figur
	Figur 29 – Typsprickor i en utskovspelare (typ II), [11].
	/
	Figur 210 - Typsprickor i konsol rör luckspel (typ III), [11].
	Dokumentation av sprickor vid visuell inspektion ska ange sprickornas layout, huvuddimension (längd, djup och vidd), lokalisering, orientering etc. Det förutsätts att inspektören är bekant med de vanligen förekommande nedbrytningsprocesser som kan förorsaka sprickbildning i den typ av konstruktion som inspekteras. 
	Den visuella inspektionen av sprickor får inte förväxlas med sprickmätningar som utförs för övervakning av sprickors stabilitet eller tillväxt samt för kalibrering och verifiering av beräkningsmodeller eftersom de är upptäckta och deras orsaker är redan kända. Vid de visuella inspektionernas genomförande är skadeorsaken ofta okänd varför en ingående kartläggning av sprickorna kan vara slöseri med tid och resurser. Vidare, styrs sprickvidderna av konstruktionens temperatur och fuktighet vilka förändras med årstiderna. Visuell inspektion som genomförs med oregelbundna intervall med avseende på årstid är inte lämplig för noggrann kartläggning av sprickorna.
	 kan vara ett hjälpmedel för en systematisk karakterisering och dokumentation av sprickor.
	Tabell 22 - Anvisning för karakterisering och dokumentation av sprickor [1].
	Utveckling av hårdvara och mjukvara inom områdena fotografering och bildbehandling har underlättat kartläggning av sprickor i betongkonstruktioner, se Figur 211. Numera kan man med bildbehandling av ett foto identifiera sprickor; bestämma deras koordinater (placering på konstruktionen); mäta sprickornas längd, riktning och vidd och presenterar dem på det av användaren föreskrivna sättet. Till exempel kan om det så önskas, föreskrivas att enbart sprickor med bestämd längd, vidd och orientering presenteras. De karakteriseringar som framgår av  kan utföras med idag existerande teknik. Det bör i detta sammanhang noteras att kostnaderna för att utföra en avancerad och automatisk kartläggning kan bli höga. Kostnaderna styrs av den bearbetning och presentation som man kräver av kartläggningsresultaten. Noggrannhet och mättäthet är två parametrar som kan ha stor inverkan på kostnaderna. 
	Följande egenskaper bör minst beaktas när man vill kartlägga sprickor med avancerad teknik:
	 Den minsta sprickvidd som man vill mäta inklusive mätmetodens noggrannhet.
	 Den minsta spricklängd som man vill mäta. 
	 Typ av sprickor som man vill mäta.
	 De orienteringar och dimensioner (2D eller 3D) som man vill mäta, t.ex. om en spricka ska presenteras på samtliga sidor av en lamell/stöd. 
	Ovannämnda egenskaper ställer stora krav på både fotograferingstekniken och bearbetningsmetoden.
	Figur 211 - Identifierade sprickor på en utskovspelare. Ca 500 foton togs med drönare från ca 1,5 m håll från pelarsidan, varefter de sattes ihop till ett ”ortofoto”, som sedan lyftes in i ett cadprogram. I cadprogrammet kunde zoomas in så att sprickor ner till ca 0,2 mm kunde identifieras och märkas ut enligt figuren. Man såg även att någon spricka var genomgående in till nedstigningsschaktet i pelaren och även till andra sidan.
	Fotografering/skanning kan göras på följande sätt:
	 Fast kamera som flyttas manuellt
	 Kamera som är monterad på en ram som skannar av en yta
	 Drönare
	 Laserskanner
	Kamerornas noggrannhet/upplösning styrs, bortsett från priset, av det sätt som fotograferingen genomförs. Fasta och på en ram monterade kameror har bättre noggrannhet och upplösning jämfört med de kameror som monteras på en drönare. En drönare har, däremot, bättre möjlighet att komma nära motivet i svåråtkomliga delar av konstruktionen. Man behöver med drönare inte bygga ställning eller använda lift för att nå alla konstruktionsdelar.
	Lokalisering av mätobjekt (referenspunkterna på en fotograferad yta) sker antingen genom totalstationsmätning eller genom GPS. Det bör noteras att GPS-metoden inte är lätt att använda i inspektionsgångar.
	Relativa rörelser och sättningar orsakas av att grunden eller konstruktionselementets upplag inte är stabila och deformeras. Rörelserna kan leda till sprickbildningar i konstruktionens olika delar. Sprickorna uppstår ofta på ställen med spänningskon-centrationer, d.v.s. vid hörn och genomföringar samt ställen där språngvis förändring av tvärsnitt förekommer. Vid en visuell inspektion kan det vara svårt att avgöra om en spricka orsakas av relativa rörelser och sättningar, speciellt när grunden inte kan inspekteras. Det är därför viktigt att man noggrant kartlägger sprickorna och ritar dem på ritningsunderlaget, såsom de förekommer på konstruktionen. På det sättet kan man avgöra om relativa rörelser och sättningar är orsaken till sprickbildningen.
	Läckage i dammkonstruktioner är ett relativt vanligt fenomen. Läckage förekommer i följande former:
	i. Läckage genom grunden, vatten läcker in via grunden in i dammkonstruktionens inspektionsgångar.
	ii. Läckage i gränssnittet mellan grund och betongkonstruktion.
	iii. Läckage i gränssnittet mellan två konstruktionselement av betong eller mellan två gjutetapper/gjutpallar.
	iv. Läckage genom konstruktions- och dilatationsfogar.
	v. Läckage genom sprickor i en helgjuten betongkonstruktion.
	Samtliga läckagetyper är viktiga och bör uppmärksammas. Vid en visuell inspektion är det viktigt att man noterar läckagets placering i konstruktionen och dokumenterar den genom tydliga fotografier som visar läckagets position, storlek och detaljer. Det är viktigt att man placerar en skala/måttsticka intill läckaget när man fotograferar. Tid och datum för observationen bör antecknas i fotot och/eller i rapportens figurtext.  
	Det är svårt att vid en visuell inspektion mäta läckagemängden. Man bör dock uppskatta/beskriva läckagemängen på något sätt. När det gäller typ v i ovanstående lista är det viktigt att kunna koppla sprickan till någon/några spricktyper som tidigare beskrivs i detta avsnitt. Vidare är det viktigt att notera om sprickan innehåller utfällning eller inte, samt om den är torr eller fuktig.      
	Konstruktionens tillstånd bör bedömas med utgångspunkt från de krav som ställs på konstruktionen och de skador som har observerats. Inspektionen måste leda till konkreta resultat enligt nedan:
	1. Inga skador har upptäckts. Tid för nästa inspektion. Avslutad inspektion.
	2. Mindre skador har upptäckts. Mindre underhållsarbete måste utföras. Lista över åtgärder. Tid för nästa inspektion. Avslutad inspektion.
	3. Långtgående skador har upptäckts. Ingående inspektion/tillståndsbedömning rekommenderas.
	Utvärderingen utförs av inspektören.
	Vid utvärdering av sprickor kan Tabell 23 användas som hjälp för bedömning av sprickors skadeverkan. Tabellen är utarbetat av RILEM TC 104 men är hämtad (översatt) från [8].
	Tabell 23 – Exempel på klassificering av skador/sprickor enligt RILEM TC 104 [8].
	Skadegrad
	Skada
	5 (mycket stor)
	4 (stor) 
	3 (måttlig)
	2 (ringa)
	1 (mycket ringa)
	Sprickvidd 1 – 3 mm med begränsad avspjälkning
	Sprickvidd 0,3 – 1 mm
	Sprickvidd 0,1 – 0,3 mm
	Sprickvidd 0,05 – 0,1 mm
	Sprickvidd < 0,05 mm
	Sprickor i förspänd betong pga överbelastning
	Sprickvidd > 5 mm med utbredd avspjälkning
	Sprickvidd 1 – 3 mm med begränsad avspjälkning
	Sprickvidd 0,3 – 1 mm
	Sprickvidd < 0,1 – 0,3 mm
	Sprickvidd < 0,1 mm
	Sprickor i armerad betong pga överbelastning
	Sprickvidd > 5 mm med begränsad avspjälkning
	Sprickvidd
	Sprickvidd
	Sprickvidd 
	Sprickvidd < 1 mm
	Sprickor i oarmerad betong
	20 – 25 mm
	10 – 20 mm
	1 - 10 mm
	Många bredda sprickor
	Enstaka bredda sprickor 
	Många tunna sprickor
	Flera tunna sprickor
	En tunn spricka
	Krymp- eller sättningssprickor
	Tjock rostfläck och avspjälkning längs med armering
	Tjock rostfläck och sprickbildning längs med armering
	Tjock rostfläck
	Lätt rostfläck
	Knappt märkbar
	Sprickor pga armeringskorrosion
	Hål > 50 mm i diameter
	Hål mellan 10 och 50 mm i diameter
	Hål upp till 10 mm i diameter
	Märkbar
	Knappt märkbar
	Pop-outs
	Ytor större än 150 mm:s kantstorlek
	Ytor upp till 150 mm:s kantstorlek
	Större än grova ballastkorn
	Tydligt märkbar
	Knappt märkbar
	Avspjälkning
	Rapporten ska återspegla de iakttagelser man har gjort under inspektionen. Man bör ha i åtanke att syftet med visuell inspektion är att upptäcka och dokumentera sprickorna. Dokumentationen ska ange sprickornas layout, huvuddimension (längd, djup och vid), lokalisering, orientering etc. Denna regel bör även begagnas för andra typer av skador som har noterats under den visuella inspektionen. Resultatet används dels för preliminär bedömning av bakomliggande orsakerna för sprickorna/skadorna och dels för att avgöra om de utgör något omedelbart hot mot konstruktionens bärförmåga och stabilitet eller dess beständighet.
	Rapporten ska beskriva de genomförda undersökningarna inklusive historik, underlag, metodik och utrustning samt ange utföraren. Som stöd kan en förenklad version av den rapportinnehåll som presenteras i avsnitt 2.2.5 användas. Rapportens tyngdpunkt ska vara rapportering av observationer, översiktlig utvärderingen med förslag på kommande inspektioner och åtgärder. Följande mall kan användas för registrering och klassning av de observerade skadorna.
	Mall för registrering av skador, reviderad mall från [8].
	Den ingående inspektionen är fortsättningen på den visuella inspektionen som initieras om någon/några av skadorna bedöms som ”Långtgående skada”, se alternativ 3 i avsnitt 2.1.4. Inspektionen genomförs för att ta fram data för tillstånds- och livslängdsbedömning samt underlag för bedömning av reparationsbehov samt eventuellt val av reparationsmetod och planering av reparationsarbete. Den ingående inspektionen kan initieras t.ex. p.g.a. följande anledningar:
	Exempel
	Anledning
	 Krackelering som orsakas av både frostangrepp och AKR.
	En skada har upptäckts men skadeorsaken inte är känd eller måste fastställas.
	1
	 Sprickbildning som kan orsakas av sättningar, tvång (internt och extern) eller annan typ av angrepp.
	 Karbonatisering av och kloridinträngning i det täckande betongskiktet som kan leda till armeringskorrosion.
	Skadeorsaken/-processen är känd men skadans utvecklingsskede/-takt inte är känd.
	2
	 Expansion p.g.a. av AKR. Den resterande expansionen är inte känd.
	 Frostangreppets utveckling
	 Urlakning av det täckande betongskikt. Urlakning av sprickor.
	 Sprickornas stabilitet eller förändringar med tiden. 
	 Inverkan på stabilitet och/eller bärförmåga.
	Skadans konsekvenser
	3
	 Inverkan på täthet
	 Inverkan på beständighet.
	 Kontroll av utfallet av viss förebyggande/reparationsåtgärd.
	Kvalitetskontroll, övervakning och uppföljning
	4
	Den ingående inspektionen kan omfatta provtagningar, mätningar på plats och beräkningar. Genom att bestämma skadans utvecklingsprocess, omfattning samt dess inverkan på materialets fysikaliska och mekaniska egenskaper kan man bedöma konstruktionens aktuella och framtida tillstånd. Resultatet ligger till grund för val av åtgärd. De åtgärder som bör vidtas beror bl.a. på konstruktionens typ, skadans typ och orsak samt de krav som ställs på konstruktionen.
	Det bör observeras att ingående inspektion och tillståndsbedömning kan bli ganska komplicerad och den kan därför kräva flera efterföljande(?) utredningar och att olika metoder används. För att med någorlunda säkerhet kunna bedöma konstruktionens tillstånd och framtida förändringar kan det krävas att resultaten från olika utredningar (mätningar, övervakningar samt beräkningar) sammanvägs. Detta försvårar inspektionen och ställer stora krav på utföraren och utvärderaren. Det är nödvändigt att ingående inspektion utförs av kvalificerad personal.
	Innehållet i den ingående inspektionen beror först och främst på skadetyp och skadeorsak och syftet med inspektionen. Ingående inspektion kan omfatta kärnborrningar för preparering av provkroppar för olika provningar, installation av givare och instrument för mätning/övervakning av olika förändringar m.m., vilka bör liksom de förberedelser som beskrivs i avsnitt 2.1.2 beaktas vid planeringen. Utöver de verktyg som anges i avsnitt 2.1.2 kommer särskilda mätutrustningar, verktyg och maskiner att krävas vid ingående inspektion. Därför bör en specifik utrustningslista upprättas för varje typ av mätning. Likaså bör omfattning av mätning och provtagning och positioner för mätning och provtagning fastslås.
	Förberedelserna bör sammanfattas i ett provningsprogram som distribueras till samtliga som ska vara närvarande vid den ingående inspektionen.
	I detta avsnitt avses med termen ”skada” enskilda sprickor, spricksystem (flera sprickor med särskiljbar riktning, sträckning, C/C avstånd, mm) samt sprickbildningar som krackelering, avspjälkning och delaminering. 
	Här förutses att skadan har utvecklats men orsaken är inte fastställd. Fastställandprocessen kan bli komplex och kräva ingående beskrivning av analysmetoder - som inkluderar både teoretiska och experimentella verktyg - vilken är utanför den föreliggande anvisningens ram. Därför behandlas i detta avsnitt fastställandeprocessen enbart översiktligt och ingående metodbeskrivningar utelämnas. Vidare förutsätts det att läsaren är bekant med, och har allmän kunskap om, de olika fenomen som kan orsaka sprickbildning i betongkonstruktioner. I avsnitt, 2.4, 2.5, 3 och 5 anges mera ingående beskrivningar av fenomenen och analysmetoder samt referenser till djupgående beskrivningar av olika fenomen och analysmetoder.
	Med hjälp av avsnitt 2.1.3 och 2.4 kan man antingen fastställa orsakerna till sprickorna eller utesluta någon eller några misstänkta orsakerna. Nedan ges kortfattad vägledning för fastställandet av spricktyper som anges i Tabell 21, Figur 27 - Figur 210.
	I - Plastisk sättspricka
	Den här typen av sprickor ska kunna identifieras på plats genom okulär inspektion och med ledning av de bilder som visar sprickornas form, placering och utbredning, se avsnitt 2.1.3. Sprickorna uppträder vid tidig ålder. Därför är det värdefullt att utgå från tidigare inspektioner och arkivbilder. De flesta beständighetsskador som kan förväxlas med den här typen av skador uppträder mellan 5 till 10 år, kanske ännu längre, efter konstruktionens färdigställande. De sprickor som tillhör den här kategorin är ytliga, visar inga tecken på urlakning samt kan vara utan utfällningar och andra reaktionsprodukter. Vid de fall där det är svårt att hänföra sprickorsaken till plastiska sättsprickor bör borrkärnor tas ut. En person som har erfarenhet av mikroskopering av betong och cementprover kan genom visuell inspektion och mikroskopering av planslipat sprickplan/tvärsektion avgöra om plastisk sättning är orsaken till sprickbildningen eller inte.     
	II - Plastisk krympspricka
	Se ”Plastisk sättspricka”.
	III - Temperaturspricka, tidig avsvalning efter betongens hårdnande
	Den här typen av sprickor bör kunna identifieras på plats genom okulär inspektion och med ledning av bilderna i avsnitt 2.1.3 som visar sprickornas form, placering och utbredning. Sprickorna uppträder vid tidig ålder ca ett par dagar upp till tre veckor efter gjutning. När det gäller relativ grova konstruktioner kan det dröja ännu längre tid. En genomgång av tidigare inspektionsrapporter och arkivbilder underlättar fastställandet av sprickorsaken, eftersom de flesta beständighetsskador som kan förväxlas med den här typen av skador uppträder mellan 5 och 10 år, kanske ännu längre, efter konstruktionens färdigställande. Det är viktigt att fastställa konstruktionsdelens randvillkor med avseende på lastöverföring och exponeringsmiljö (fukt- och temperaturbelastning).
	Om sprickorna börjar vid ränderna och går genom tvärsnittet är det ett tecken på yttre tvång som orsakas vid förhindrade avsvalningsrörelser, Figur 27. Sprickorna i den nedre delen av pelaren i Figur 28 kan också vara orsakade av yttre tvång (berget orsakar tvånget). Sprickorna kan förväxlas med de sprickor som orsakas av säsongsmässiga temperaturrörelser och i vissa sammanhang med förhindrade krympning. Arkivbilder kan vara till stor hjälp för att fastställa orsakerna. Tvångssprickor börjar vinkelrätt mot randen och fortsätter i konstruktionsdelen. Sprickan kan ändra riktning när den har avancerad en bit i konstruktionen. Orsaken till riktningsändringen är förändringen av spänningsfältet samt konstruktionens geometri. Det kan finnas en enda spricka i en konstruktionsdel eller flera ”parallella” sprickor med varierande bredd och längd.       
	Om sprickorna uppträder på ställen som är tillräckligt långt ifrån ränderna, d.v.s. ställen där man kan bortse från randeffekter kan inre tvång (töjningsgradient) vara orsaken till sprickbildning. Liksom yttre tvångssprickor kan inre tvångssprickor förväxlas med de sprickor som orsakas av säsongsmässiga temperaturrörelser och i vissa sammanhang med förhindrade krympning. Arkivbilder kan vara till stor hjälp för att fastställa orsakerna.   
	En erfaren inspektör kan genom visuell inspektion avgöra om en spricka är orsakad av tidig avsvalning eller ej. Granskning av temperaturutveckling under hårdnandet, med eventuell avsvalningsmätning, kan underlätta bedömningen. Teoretiska analyser med hjälp av analytiska och numeriska modeller kan förbättra bedömningens träffsäkerhet. 
	En van petrograf kan med hjälp av planslipat sprickplan och spricktvärsnitt, samt tunnslip skilja mellan tvångsprickor och andra sprickor såsom sprickor orsakade av plastisk sättning, plastisk krympning samt sprickor orsakade av övriga långtidsverkande nedbrytningsprocesser.
	IV - Temperaturspricka, säsongmässig variation av temperatur
	Temperatursprickor orsakade av säsongmässig variation av temperatur är i många avseenden lika de temperatursprickor som orsakas av tidig avsvalning, men deras placeringen och utsträckning kan skilja sig från den senare typen. Sprickor som orsakas av säsongmässiga temperaturvariationer uppstår av inre tvång, d.v.s. töjningsgradient som uppkommer på grund av temperaturvariationer i strukturen. Det kan ibland vara svårt att skilja mellan sprickor som orsakas av säsongmässiga temperaturvariationer och de som orsakas av tidig avsvalning. Tidigare inspektionsrapporter och arkivbilder samt övervakning genom deformations- och temperaturmätningar kan underlätta fastställandet av sprickorsaken. Analys av konstruktionens beteende med numeriska modeller är också ett bra hjälpmedel för att fastställa sprickorsaken och skilja mellan olika temperatureffekter som orsakar sprickorna.
	V - Krympsprickor (autogen)
	Autogen krympning orsakas av cementets hydratation. Därför uppkommer större delen av autogen krympning inom de första veckorna efter gjutningen, och ofta innan konstruktionsdelen har avformats. Den autogena krympningen är lika överallt i en konstruktion eftersom cementreaktionerna sker med samma hastighet överallt i konstruktionen, förutsatt att konstruktionen gjuts utan avbrott. Inga töjningsgradienter uppkommer p.g.a. den autogena krympningen. När det gäller grova konstruktioner finns det risk att 
	 gjutningen utförs i etapper och konstruktionen innehåller gjutpallar med olika hydratationsgrad och 
	 det förekommer temperaturgradienter som medför olika cementreaktionshastigheter.
	Den autogena krympningens andel av betongens totala krympning ökar med minskat vct och ökad cementmängd. Den autogena krympningens andel av den totala krympningen är försumbar för konventionell betong med vct som överstiger 0,50. 
	Eventuell sprickbildning som orsakas av autogen krympning kan vara synlig kort tid efter avformningen. Sprickorna framträder tydligare om betongens yta är någorlunda torr medan sprickorna är fortfarande fuktiga. Det är svårt att skilja mellan autogen krympning och fri uttorkningskrympning. Autogen krympning adderas till uttorkningskrympning, men följande aspekter bör noteras:
	 Uttorkningskrympning kan uppstå lång tid efter autogen krympning. Det kan ta lång tid för en grov betongkonstruktion att torka ut. Därför är det inte säkert att man kan addera de spänningar som uppstår p.g.a. förhindrad autogen krympning till de spänningar som orsakas av förhindrad uttorkningskrympning. Materialets krypning kan medföra att de spänningar som uppstår p.g.a. av autogen krympning minskar eller helt försvinner före uttorkningskrympningen. Däremot kan uttorkningskrympning driva de sprickor som orsakats av autogen krympning vidare och öka deras längd och vidd.  
	 På grund av att konstruktionens yttre delar torkar snabbare än dess inre delar kan krympningsgradienter uppstå i konstruktionen. Vilken måste beaktas när man vill bestämma den totala effekten av autogen krympning och uttorkningskrympning.   
	Autogen krympning kan samverka med avsvalning av en betongkonstruktion vid tidig ålder. När det gäller yttre tvång kan fenomenens effekter adderas. Om avsvalningen medför att temperaturgradienter uppstår bör även detta beaktas när man bestämmer samverkan mellan autogen krympning och avsvalning av en betongkonstruktion vid tidigålder.
	Samverkan mellan autogen krympning och säsongmässig temperaturvariation kan p.g.a. av töjningsgradienter bli mer komplicerad än de ovannämnda fallen och kräva ingående analyser, se avsnitt 3 och 5.         
	VI - Krympsprickor (uttorkning)
	Uttorkningskrympning orsakas av betongens uttorkning. Konstruktionens randvillkor (fuktighet och temperatur i den miljö som omger konstruktionen), betongens diffusionsegenskaper samt geometri (förhållandet mellan konstruktionens volym och ytan hos konstruktionens exponeringsytor) avgör uttorkningshastigheten. Om uttorkningskrympning förhindras av yttre faktorer som angränsande konstruktioner och upplag kan yttre tvång uppstå. Fuktgradient i konstruktionen medför att töjningsgradient uppkommer i konstruktionen som leder till inre tvång.
	Det är svårt att genom provning bestämma uttorkningskrympningen i en konstruktion. Det säkraste sättet är att tillverka provkroppar av samma betong och utsätta dem för samma uttorkning som konstruktionen är utsatt för. Den här typen av provning kan leda till felaktig bedömning när det gäller bedömning av grova konstruktioners krympning, eftersom det kan ta flera år innan en grov konstruktion kommer i fuktjämvikt med sin omgivning. Medan en provkropp tillverkad med samma betong som konstruktionen torkar relativt snabbt. Den grova konstruktionen hinner att åldras, cementreaktionerna hinner att avsluta, materialet kryper samt att materialet kan bli utsatt för olika kemiska och fysikaliska angrepp.   
	För att reducera den felbedömning som kan uppstå på grund av cementets hydratation, bör provkropparna fuktisoleras under tillräcklig lång tid för att större delen av cementreaktionerna hinner äga rum. Därefter kan provkropparna utsättas för relativ långsam uttorkning. Provkropparnas längdändring ska mätas från tidigt stadie ända fram till fuktjämvikt med konstruktionens omgivning. Provkroppens temperatur och relativa fuktighet mäts med RF-givare, se avsnitt 2.3.1. Alternativt, flyttas provkropparna successivt till olika rum/boxar med lägre fuktigheter. Syftet är att provkropparna kommer i jämvikt med rums-/boxklimatet och deras krympning vid jämvikt med det aktuella klimatet bestäms. På det sättet kan man ta fram ett samband mellan betongens krympning och dess fuktighet. Genom att mäta konstruktionens fuktighet, se avsnitt 2.3.1, kan man bestämma dess fria krympning vid den aktuella punkten. Vägledning för bestämning av betongens krympning finns i [84]. 
	Det bör noteras att termen ”fri krympning” syftar till den krympning som inte är påverkad av vare sig den inre eller den yttre tvånget. Det är inte möjligt att bestämma den fria krympningen i en konstruktion. Man kan enbart beräkna den effekt som den fria krympningen eventuellt har i en konstruktion. Den fria krympningen kan leda till att töjningar, deformationer, förskjutningar och sprickor uppstår i en konstruktion. Spänningar kan bestämmas genom att räkna om töjningarna till spänningar.
	Den ovannämnda metoden är inte genomförbar för gamla konstruktioner. Man kan dock använda de samband mellan uttorkning och krympning som anges i normer och standarder, bl.a. i SS-EN 1992-1-1:2005 [32]. Man kan antingen mäta konstruktionens fuktfördelning eller beräkna den eller kombinera mätning och beräkning, och sedan använda de samband som anges i normer och standarder för att bestämma den aktuella fria krympningen i konstruktionen.                
	Genom numeriska metoder, och ibland analytiska metoder, kan man beräkna krympningsförloppet och dess inverkan på en konstruktion. Metoderna motsvarar principiellt de metoder som används för beräkning av temperaturfördelning i en konstruktion och dess inverkan på spänningar och töjningar i konstruktionen. Samverkan mellan de nämnda fenomenen styrs av tid samt konstruktionens geometri och randvillkor, se vidare avsnitt 3. 
	VII - Krympsprickor (karbonatisering)
	När betongens kalciumhydroxid reagerar med luftens koldioxid omvandlas den till kalciumkarbonat med mindre volym än tidigare. Betongen drar ihop sig på grund av karbonatiseringen. Fenomenet verkar från ytan och är långsamt. 
	Karbonatisering utökar uttorkningskrympningen [83]. Provningar på bruk visar att om betongen karbonatiseras medan den torkar ut, ökar slutkrympningen med ca 50 %, förutsatt att betongen torkas från 100 % RF till fuktighetsnivåer motsvarande 80 - 50 % RF [83]. Vidare visar resultaten att inverkan av karbonatisering på betongens krympning blir ännu större om betongen först torkar ut till en given fuktighetsnivå och sedan utsätts för karbonatisering. Slutkrympningen ökar med ca 100 % inom det angivna intervallet. Denna effekt är en av orsakerna till de grova ytsprickor som syns på gamla betongkonstruktioner. 
	När det gäller konventionell och vattentät konstruktionsbetong kan det ta flera decennier innan karbonatiseringsfronten når armeringsnivån. Därför, medför karbonatiseringskrympning enbart ytliga sprickor. Sprickorna kan nå enda till armeringen. Det täckande betongskiktets karbonatisering kan leda till armeringskorrosion. Armerings expansion p.g.a. av korrosion kan leda till sprickbildning i det täckande betongskiktet. Karbonatiseringskrympning och armeringskorrosion kan samverka för att spräcka det täckande betongskiktet. 
	Karbonatiseringsdjupet bestäms genom SS-EN 14630:2005 [85].     
	VIII - Krackelering mot formyta och stålglättad yta
	Krackelering mot formyta och stålglättad yta ska kunna identifieras på plats genom okulär inspektion och med ledning av de bilder som visar sprickornas form, placering och utbredning, se avsnitt 2.1.3. Sprickorna uppträder vid tidig ålder därför är det värdefullt att utgå från tidigare inspektioner och arkivbilder. De flesta beständighetsskador som kan förväxlas med den här typen av skador uppträder mellan 5 till 10 år, kanske ännu längre, efter konstruktionens färdigställande. De sprickor som tillhör den här kategorin är ytliga, visar inga tecken på urlakning samt kan vara utan utfällningar och andra reaktionsprodukter. Vid de fall där det är svårt att fastställa sprickorsaken bör borrkärnor tas ut från konstruktionen. En van petrograf kan genom visuell inspektion och mikroskopering av planslipat sprickplan/tvärsektion fastställa sprickorsaken.   
	IX - Armeringskorrosion
	Sprickor orsakade av armeringskorrosion uppträder relativt sent i korrosionsprocessen. Tiden för sprickors uppträdande styrs av betongens sammansättning (vct, cementtyp och cementmängd), det täckande betongskiktets tjocklek och exponeringsmiljön. Det kan ta flera år innan sprickorna uppträder. I vissa fall kan sprickbildningen föregås av missfärgning av betongens yta. Betongens yta kan bli brunfärgad på grund av pågående korrosion. Korrosionsprocessen och sprickbildningen beskrivs i avsnitt 2.3.6. Armeringskorrosion kan orsaka tre typer av sprickor. Typ CC1 är sprickor som löper längs med armeringen genom betongtäckskiktet. Typ CC2 medför avspjälkning av täckskiktet, som löper längs med armeringen. Typ CC3 medför delaminering av det täckande betongskiktet. Det bör noteras att sprickorna kan innehålla korrosionsprodukter, som är brunfärgade, eller vara helt tomma. Sprickorna kan också innehålla kalk/kalcit som är urlakningsprodukter. I vattenkraftskonstruktioner kan ballasten missfärga vattnet, som i sin tur missfärgar kalken/kalciten och medför att urlakningsprodukterna kan förväxlas med korrosionsprodukter.  
	X - Alkalikiselreaktioner
	ASR-skador kan vara både lokala och globala sprickbildningar, pop-outs (kratrar som bildas på betongens yta genom att den nära ytan belägna expanderande ballasten trycker ut material) och missfärgningar.
	Sprickor orsakade av ASR uppträder relativt sent och det kan ta upp till 20 år innan de uppträder. När skadorna har väl utvecklats är det inte svårt att avgöra om sprickorsaken är ASR eller annan mekanism. De lokala sprickor som bildas på betongens yta är krackelering, sprickor (ofta tre stycken) som utgår från samma punkt samt pop-outs. Om man inte kan avgöra om ASR är den bakomliggande orsaken till sprickbildningen ska man ta ut borrkärnor för noggrannare och ingående laboratorieanalyser. Man kan genom petrografiska studier på, genom plan-/tunnslip preparerade, provkroppar avgöra om ASR är orsaken till de observerade skadorna, se avsnitt 2.3.4. Vid ytterligare osäkerheter kan man utföra SEM- och EPMA-analyser. Med hjälp av de ingående laboratorieanalyserna kan man upptäcka ASR även om sprickorna inte är synliga på betongens yta.   
	Den lokala sprickbildningen påverkas av det lokala spänningstillståndet. Sprickbildningens riktning påverkas av spänningsnivån. Hög tryckspänning i en viss riktning förhindrar expansionen i spänningens riktning. Därför är sprickorna tunna eller svårupptäckta i tryckta konstruktioner som pelare. I förspända konstruktioner växer sprickvidden vinkelrätt mot förspänningsriktningen.     
	Betongens expansion leder till att spännings- och töjningsgradienter uppstår i konstruktionen, som i sin tur medför att konstruktionen spricker och globala sprickor bildas. Spänningstillståndet och den globala sprickbildningen påverkas även av utformning och typ av armering (slak- och spännarmering) samt upplagsförhållandena. På samma sätt som i fallet för förhindrade termiska och fuktrörelser påverkas sprickgeometrin av förhindrade ASR-expansioner och expansionsgradienter.
	I vattenkraftskonstruktioner samverkar ofta ASR med inre frostangrepp. Det är ofta svårt att avgöra vilken mekanism som har initierat sprickbildningen.
	XI - Frostangrepp
	Frostangrepp kan leda till inre expansion och sprickbildning samt yttre avskalning, se avsnitt 2.3.3. Den inre expansionen och sprickbildningen uppstår p.g.a. av att cementpastans portsystem fylls med vatten, som expanderar vid frysning. Expansionen skadar cementpastan och den förlorar sin hållfasthet. Kraftig reduktion av betongens draghållfasthet i kombination med hög vattenmättnadsgrad (över 0,85) samt exponering i kall miljö kan indikera inre frostangrepp, se avsnitt 2.3.3. Ibland kan inre frostangrepp förväxlas med ASR angrepp. Men genom petrografisk undersökning kan man skilja mellan angreppen. Vid inre frostangrepp är ballastkornen ofta oskadade. Vidare är cementpastan svag mycket fuktig och smulig. Vid ASR-angrepp utgår sprickan/sprickorna (ofta tre stycken) från ett ballastkorn. I en av ASR skadad betong behåller cementpastan sin styrka och brukar inte vara lika fuktig som en av frostskadad cementpasta.
	I de fall där frost- och ASR-angreppen samverkar krackelerar betongen. Sprickorna är ofta grova och fuktiga. Den skadade betongens fuktighet och vattenmättnadsgrad är hög. Sprickorna går genom ballasten samtidigt som cementpastan är svag. 
	Frostangrepp kan även förväxlas med sulfatangrepp, se sulfatangrepp.   
	XII - Sulfatangrepp
	Sulfatangrepp är ovanligt på vattenkraftskonstruktioner, men kan ge skador på betongkonstruktioner då vattenlösliga sulfater härrörande från natrium-, kalium-, ammonium- och magnesiumsulfat tränger in i betongen och reagerar med cementets kalciumhydroxid och trikalciumaluminat. I samband med sulfatangrepp sker två reaktioner varav den första leder till att gips bildas medan den andra leder till etringitbildning. Båda reaktionsprodukterna är svällande och kan ge upphov till sprickbildning. Gipsbildningen medför att cementpastan förlorar sin kohesion och dess hållfasthet minskar. Etringitbildningen medför att betongen sprängs på grund av inre spänningar orsakad av svällningen. Etringitens inverkan kan jämföras med inre frostangrepp som är ett fysikaliskt angrepp. Genom att studera exponeringsmiljön och komplettera studien med petrografisk analys kan man avgöra skadeorsaken.
	XIII - Yttre last - korttidsbelastning
	Yttre belastning leder till sprickbildning när de spänningar som orsakas av belastningen överskrider betongens draghållfasthet. För att avgöra om sprickorna orsakats av belastningen bör man studera konstruktionens mekaniska egenskaper och dess beteende vid olika belastningar. Yttre belastningar som förorsakar sprickor påverkar inte materialet utanför sprickorna. Yttre belastningar kan leda till deformationer, som ibland kan bli stora om anledningen har varit felaktiga antaganden vid dimensioneringen.
	XIV - Yttre last - långtidslastning
	Yttre belastning som verkar under lång tid kan på samma sätt som korttidsbelastning leda till sprickbildning och deformationer. Skillnaden är att långtidsverkande belastning leder till sprickor vars längd och vidd inte är stabil utan de växer med tiden. Till exempel materialens hållfasthet minskar med ökad belastningstid. Om detta fenomen inte har beaktats vid dimensioneringen kan en hård belastad konstruktion spricka efter en längre tids belastning. Krypning av material leder till ökad nedböjning som kan leda till ökad längd och vidd hos böjningsprickor.
	XV - Dynamisk belastning
	Dynamiska belastningar kan leda till sprickbildning genom
	1) utmattning (materialets hållfasthet sjunker),
	2) överbelastning/resonans (materialets hållfasthet överskrids) samt
	3) slag och explosioner (överbelastning och förändring av konstruktionens geometri).
	XVI - Påtvingad deformation 
	Sättning är ett exempel på påtvingad deformation som successivt ökar belastningen i ett eller flera snitt av konstruktionen som så småningom leder till sprickbildning. Sprickornas längd och vidd kan öka till följd av att sättningen ökar med tiden.
	Här förutses att skadan har utvecklats och orsaken har fastställts. Frågeställningarna är:
	 Förvärras skadorna, d.v.s. om sprickan växer eller avstannar de?
	 Hur påverkar skadan konstruktionens bärförmåga, stabilitet och livslängd?
	 Hur bör skadans utveckling och dess inverkan på konstruktionen analyseras?  
	Frågeställningarna kan bli komplexa och kräva ingående beskrivning av analysmetoderna (teoretiska så väl som experimentella) som är utanför den föreliggande anvisningens ramar. I detta avsnitt behandlas frågeställningarna enbart översiktligt och ingående metodbeskrivningar utelämnas. Vidare, förutsätts att läsaren är bekant med och har allmän kunskap om de olika fenomen som kan orsaka sprickbildning i betongkonstruktioner. I avsnitt 2.3 och 2.4, 3 och 5 beskrivs olika fenomen som leder till skador och sprickbildning och tillhörande analysmetoder. Referenser till djupare studier av de olika fenomenen och analysmetoderna anges i den nämnda avsnitten. 
	I - Plastisk sättspricka
	Plastiska sprickor är stabila när de har utvecklats, men de försämrar
	 betongytans beständighetsegenskaper, 
	 vidhäftning mellan armering och betong, 
	 det täckande betongskiktets motstånd mot karbonatisering, kloridinträngning, urlakning och frostangrepp mm.
	Vid långtgående skador kan det täckande betongskiktet inte uppfylla de uppställda kraven under den föreskrivna brukstiden. Olika nedbrytningsmekanismer och överbelastningar kan försämra sprickornas stabilitet. På grund av att betongs motstånd mot olika nedbrytningsmekanismer försämras kan plastiska sättsprickor leda till att konstruktionens livslängd förkortas.   
	För att analysera konstruktionens framtid med avseende på plastiska sättsprickor ska sättsprickornas utveckling med tiden samt dess inverkan på betongens mekaniska och fysikaliska egenskaper studeras i det sammanhang där olika belastningar och nedbrytningsmekanismer påverkar det område som är utsatt för plastisk sättning. Anledningen är att plastiska sättsprickor är i sig stabila och utgör ingen fara för vare sig betongen eller armeringen om exponeringsmiljön är sådan så att den inte utsätter materialen för olika angrepp.    
	II - Plastisk krympspricka
	Se ”I - Plastisk sättspricka”, punkt I.
	III - Temperaturspricka, tidig avsvalning efter betongens hårdnande
	Sprickorna är normalt stabila och inte utvecklas med tiden, förutsatt att
	 belastningen inte ökar,
	 konstruktionen inte utsätts för stora inre och yttre tvång orsakade av olika temperatursvängningar, autogen krympning och uttorkningskrympning samt
	 konstruktionen inte utsätts för nedbrytningsmekanismer – som urlakning, karbonatisering, kloridinträngning, mm - vars nedbrytande effekt underlättas av sprickorna.
	Sprickorna kan påverka konstruktionens brottmod, styvhet, dynamiska egenskaper samt beständighet.
	Sprickornas utveckling med tiden kan följas genom övervakning och återkommande mätning av sprickvidd och spricklängd. Om sprickorna är stabila utgör de inte någon fara för konstruktionens framtid, förutsatt att de inte redan har förändrat konstruktionens brottmod, bärförmåga och stabilitet. Vidare, förutsätts att sprickorna inte har försämrat konstruktionens motstånd mot olika nedbrytningsmekanismer.
	I de fall där förhindrade avsvalningsdeformationer inte har lett till några sprickor kvarstår spänningarna varför kan dess inverkan inte avskrivas helt. Om avsvalningsdeformationerna förhindras uppstår spänningar i konstruktionen som kan kombineras med effekterna av andra mekaniska, fysikaliska och kemiska fenomen. Kombinationen av effekterna kan medföra ökade spänningar och spänningskoncentrationer. Sprickor bildas då spänningarna överskrider materialets draghållfasthet. Avsvalningsdeformationerna kan öka effekterna av den autogena krympningen. Vidare samverkar avsvalningen med de säsongmässiga temperaturförändringarna.
	Det bör dock noteras att de spänningar som uppstår p.g.a. av förhindrade avsvalningsdeformationerna avtar med tiden p.g.a. materialets relaxation. 
	Sprickornas framtida utveckling kan bedömas med hjälp av numeriska modeller i kombination med övervakning och mätningar, förutsatt att konstruktionens och exponeringsmiljöns egenskaper samt belastningsförutsättningarna är kända, se vidare avsnitt 3 och 5.
	IV - Temperaturspricka, säsongmässig variation av temperatur
	Sprickorna kan vara instabila och växa med tiden. Tillväxten triggas och påverkas av förändring av belastning, konstruktionsutformning (reparationer, förstärkningar och dylikt), exponeringsmiljö och randvillkor. 
	Sprickorna kan vara stabila och inte utvecklas med tiden, förutsatt att
	 belastningen inte ökar,
	 effekten av den säsongmässiga temperaturvariationen dämpas. Det bör noteras att det inte räcker med att behålla variationsintervallet konstant, utan man måste nog minska intervallgränsernas absoluta värde., 
	 konstruktionen inte utsätts för stora inre och yttre tvång orsakade av uttorkningskrympning samt
	 konstruktionen inte utsätts för nedbrytningsmekanismer vars nedbrytande effekt underlättas av sprickorna.
	Sprickorna kan påverka konstruktionens brottmod, styvhet, dynamiska egenskaper samt beständighet.
	Sprickornas framtida utveckling kan bedömas med hjälp av numerisk modellering i kombination med övervakning och mätningar, förutsatt att konstruktionens och exponeringsmiljöns egenskaper samt belastningsförutsättningarna är kända, se vidare avsnitt 3 och 5.
	V - Krympsprickor (autogen)
	Större delen av autogen krympning sker i samband med betongens hårdnande och är försumbar efter några veckor/månader. De sprickor som orsakas av förhindrad autogen krympning uppträder vid relativ tidig ålder. Efter bildandet kan sprickorna förbli stabila förutsatt att de inte kombineras med andra effekter som temperatursprickor, belastning, uttorkningssprickor mm.
	Sprickor orsakade av autogen krympning kan ha samma effekt på konstruktionen och samma utveckling som temperaturspricka vid tidig avsvalning efter betongens hårdnande, se punkt III ovan.   
	Autogen krympning kan samverka med de säsongmässiga temperaturförändringarna och uttorkningskrympningen. Det bör, dock, noteras att de spänningar som uppstår p.g.a. av förhindrade autogen krympning avtar med tiden p.g.a. materialets relaxation. 
	VI - Krympsprickor (uttorkning)
	Uttorkningskrympning uppstår allt eftersom konstruktionen torkar ut. Processen kan bli långdragen om konstruktionen är grov. Därför kan det ta lång tid innan sprickorna bildas. Dessutom påverkas sprickbildningen av materialets krypbenägenhet och relaxation. Krypning/relaxation medför att de spänningar som orsakas av förhindrade krympdeformationer hinner avta vid långsamma uttorkningsprocesser.
	Krympsprickor kan ha samma effekt som temperatursprikor på konstruktionens egenskaper, se punkt III och IV ovan.
	Utveckling av sprickor som orsakas uttorkningskrympning kan bestämmas i princip på samma sätt som de sprickor som orsakas av säsongmässiga temperaturvariationer. När det gäller analys av krympning ska man först bestämma konstruktionens fuktfördelning/uttorkningsfördelning som ska ligga till grund för bestämning av den motsvarande töjnings-/krympningsfördelningen som råder i konstruktionen, se punkt IV ovan.  
	VII - Krympsprickor (karbonatisering)
	Krympning orsakad av betongens karbonatisering är en yteffekt och sker relativ långsam. Karbonatiseringskrympning utökar de befintliga sprickornas vidd vid konstruktionens yta och några centimetrar under ytan. 
	Krympsprickorna påverkar inte konstruktionens bärförmåga och stabilitet. Krympsprickor kan inverka på betongens beständighet.    
	Utveckling av krympsprickor orsakad av betongens karbonatisering kan bestämmas genom analytiska modeller i kombination med fältmätningar, se avsnitt 3.  
	VIII - Krackelering mot formyta och stålglättad yta
	Se ”I - Plastisk sättspricka”, punkt I.
	IX - Armeringskorrosion
	Sprickor orsakade av armeringskorrosion inverkar på konstruktionens bärförmåga och beständighet. Den korroderade armeringen bör om det bedöms nödvändigt ersättas med ny armering och betongens yta återställas. Inga utvecklingsanalyser krävs i det här fallet.
	Pågående armeringskorrosion kan för eller senare leda till sprickbildning. Läsaren hänvisas till avsnitt 2.3.6 för vägledning för inspektion och tillståndsbedömning av konstruktioner utsatta för armeringskonstruktion.
	Livslängdbedömning av konstruktioner som är utsatta för armeringskorrosion utförs genom mätningar och beräkningar. Läsaren hänvisas till [34] för vägledning.  
	X - Alkalikiselreaktioner
	De sprickor som orsakas av ASR är inte stabila utan de växer med tiden. Sprickorna ”öppnar” materialet och gör det mottagligt för olika angrepp bl.a. frostangrepp och urlakning. ASR kan utgöra ett alvarligt hot mot konstruktionens bärförmåga och stabilitet. Materialets hållfasthet och styvhet sjunker. Samverkan mellan armering och betong försämras. Materialets expansion kan leda till armeringens spänning ökar, konstruktionen deformeras och tidigare icke belastade delar belastas. 
	För att bedöma konstruktionens livslängd bör betongens aktuella och resterande expansion bestämmas. Den aktuella expansionen tillsammans med beräkningsmodeller anger konstruktionens aktuella status beträffande belastningsnivå och bärförmåga. Konstruktionens beteende och bärförmåga med avseende på de framtida expansionerna bedöms med hjälp av beräkningsmodeller som utgår från det aktuella tillståndet och de framtida materialexpansionerna. För bedömning av bärförmågan hos enkla konstruktionselement som armerade balkar och pelare finns handberäkningsmodeller, se avsnitt 2.3.4 och referenser som anges i avsnittet. För analys av grova och relativ komplicerade konstruktionsgeometrier bör avancerade numeriska modeller användas, se avsnitt 3.  
	XI - Frostangrepp
	Ytliga frostskador påverkar inte konstruktionens bärförmåga på kort sikt. Ytliga frostskador avverkar långsamt det täckande betongskiktet som efter några år leder till armeringskorrosion och sämre samverkan mellan betong och armering.
	De inre frostskador som leder till inre (även yttre) sprickbildningar påverkar konstruktionens bärförmåga. Vid inre frostskador skadas betongen alvarlig med stora reduktioner av hållfasthet och styvhet som följd. Betongens draghållfasthet reduceras avsevärt. Skadeprocessen för inre frostangrepp kan betraktas som momentan, d.v.s. när villkoren för frostskada, se avsnitt 2.3.3, uppfylls skadas betongen. Därefter förfaller materialet successivt utan större förändring av materialegenskaperna samt att sprickvidderna växer.
	En frostskadad konstruktions bärförmåga bör analyseras med stor försiktighet. Det är viktigt att kartlägga och identifiera konstruktionsdelar som har skadats av inre frostangrepp. Numerisk modellering av frostangrepp behandlas i avsnitt 3. 
	XII - Sulfatangrepp
	Sulfatangrepp är en kemisk process men dess effekter på konstruktionens bärförmåga och stabilitet behandlas på samma sätt som inre frostangrepp.
	XIII - Yttre last - korttidsbelastning
	Sprickor som orsakas av yttre belastning kan behandlas med konventionella beräknings- och dimensioneringsmetoder. Man kan även använda avancerade beräkningsmodeller, se avsnitt 3 och 5.
	XIV - Yttre last - långtidslastning
	Sprickor som orsakas av yttre belastningar kan behandlas med konventionella beräknings- och dimensioneringsmetoder. Man kan även använda avancerade beräkningsmodeller, se avsnitt 3 och 5. 
	XV - Dynamisk belastning
	Sprickor som orsakas av dynamisk belastning kan behandlas med konventionella beräknings- och dimensioneringsmetoder. Man kan även använda avancerade beräkningsmodeller, se avsnitt 3 och 5. 
	XVI - Påtvingad deformation 
	Sprickor som orsakas av påtvingad deformation kan behandlas med konventionella beräknings- och dimensioneringsmetoder. Man kan även använda avancerade beräkningsmodeller, se avsnitt 3 och 5. 
	Konstruktionens tillstånd ska bedömas med utgångspunkt från de krav som ställs på konstruktionen och de skador som har observerats. Inspektionen måste leda till konkreta resultat enligt nedan:
	1. De skador som har upptäckts har ingen inverkan på konstruktionens bärförmåga och stabilitet samt beständighet.
	 Tid för nästa inspektion
	 Avslutad inspektion
	2. De skador som har upptäckts har ingen inverkan på konstruktionens bärförmåga och stabilitet, men påverkar konstruktionens beständighet.
	 Utredaren bör föreslå en eller flera åtgärder med senast genomförandedatum. 
	3. De skador som har upptäckts inverkar på sikt på konstruktionens bärförmåga och stabilitet.
	 Utredaren måste föreslå en eller flera åtgärder med senast genomförandedatum.
	4. De skador som har upptäckts har omedelbar inverkan på konstruktionens bärförmåga och stabilitet.
	 Utredaren måste föreslå en eller flera åtgärder som bör verkställas omgående. 
	Utvärderingen utförs av kvalificerad personal. Det bör noteras att ingående inspektionen kan involvera personer med olika kompetenser.
	Rapporten kan utformas på olika sätt men den bör minst innehålla följande uppgifter:
	1. Inledning
	Bakgrunden till den ingående inspektionen bör beskrivas. Det bör tydligt framgå om ingående inspektionen genomförs som en följd av en rutinmässig visuell inspektion eller om man har initierat den på grund av en annan anledning. Den ingående inspektionens upplägg, metodik, omfattning, organisation samt kompetenskrav bör anges.   
	2. Syfte och mål
	Denna del av rapporten bör beskriva syftet och målet med inspektionen i enlighet med överenskommelsen med ägaren, inklusive eventuella ändringar som gjorts under genomförandet. 
	3. Befintliga konstruktionsritningar och dokumentation  
	En sammanfattning av information om befintlig konstruktion, inklusive strukturella detaljer, storlek, lokalisering samt tidigare genomförda inspektioner och reparationer mm ska ingå i det här avsnittet. Resultaten av dokumentationsgranskningen ska sammanfattas och kompletteras med fotografier, teckningsskrifter och eventuella andra relevanta information som är tillämpliga. En lista över alla dokument som samlats in och deras källor ska ingå.
	4. Resultat av visuell inspektion och tillhörande undersökningar
	Resultaten av inspektions- och tillståndsbedömningar för alla delar av konstruktionen, inklusive de delar som påverkar konstruktionen så som fasad, beklädnad och grundkonstruktion, bör ingå. Rapporten ska kortfattat beskriva metoder och utrustningar som användes, resultat av kvalitetskontroll och verifieringar under byggtiden, inklusive alla avvikelser, stora brister som krävde korrigerande arbete och förändringar hos konstruktionen. Resultaten ska beskriva avvikelser mellan ritningar och konstruktionens faktiska utformning.
	5. Genomförda provtagningar och provningar
	Provnings- och provtagningsställena, metoderna och resultaten av de oförstörande och förstörande provningarna som utfördes under den ingående inspektionen bör sammanfattas. Resultaten kan kompletteras med fotografier och kopior av laboratorietestrapporterna efter behov. Om provningarna var avsedda för att leverera inputdata till beräkningsmodeller för bedömning av konstruktionens bärförmåga, stabilitet och livslängd bör beskrivas. 
	Avsnittet bör redogöra för de metoder som har använts för att bearbeta mätresultaten. Redogörelsen bör inkludera de fysikaliska så väl som de statistiska aspekterna av provtagningarna och provningarna.   
	Resultaten bör tydligt indikera om provtagningarna och provningarna är tillräckliga för bedömning av konstruktionens bärförmåga, stabilitet och livslängd. 
	6. Genomförda beräkningar
	Beräkningens syfte måste presenteras tydligt. Det ska framgå av rapporten om metoden används för att identifiera skadeorsaken, bedöma det aktuella tillståndet eller den framtida utvecklingen. Beräkningsmodellernas teoretiska bakgrund, antaganden och begränsningar bör beskrivas. Det bör tydligt framgå om metoderna följer helt eller delvis instruktionerna enligt standarder och normer, eller är helt fristående. Modellernas indata ska presenteras tydligt. Det ska tydligt framgå hur de inom inspektionen framtagna materialparametrarna har använts i modellerna. Beräkningarna bör presenteras på sådant sätt så att den vid behov även kan genomföras av en utomstående part. 
	7. Utvärdering av konstruktionens tillstånd
	Rapporten ska sammanfatta resultaten av den ingående inspektionen. Alla antaganden och metoder som använts i utvärderingsprocessen ska anges och kommenteras tydligt. Skadan, skadeorsaken och dess inverkan på konstruktionens bärförmåga, stabilitet och beständighet ska beskrivas. Utvärderingen ska genomföras på sådant sätt så att den kan utgöra underlag för beslutfattandet och rekommendationer för eventuella åtgärder.
	Förslag på olika avhjälpande (förbyggande eller reparation) åtgärder presenteras kortfattat i detta avsnitt om uppgiften ingår i beställningen. Förslagen utvärderas i generella termer med hjälp av resultaten från provningarna och beräkningarna. Det bör noteras att det kan ingående utvärdering av åtgärderna krävas om man vill ta fram underlag för val av avhjälpande åtgärder.   
	8. Resultat och rekommendationer 
	Resultaten från föregående delar bör sammanfattas i detta avsnitt om det inte har gjorts tidigare. Det här avsnittet bör innehålla en diskussion om konstruktionens tillstånd och om det behövs några åtgärder. Man bör även ange den tidsram inom vilken åtgärden bör genomföras. Om man väljer att vidta några åtgärder bör val av åtgärden underbyggas med ingående analys av åtgärdens inverkan på konstruktionens framtida bärförmåga, stabilitet och beständighet. Rekommendationerna som tas fram här måste adressera följande områden: handlingsplan, kostnadsberäkningar, schemaläggning samt begränsningar och genomförbarhet.
	Kunskap om rådande temperatur- och fuktförhållanden kan vara avgörande för att kunna tolka en konstruktions aktuella tillstånd och eventuella sprickorsaker. Därför beskrivs nedan metoder för mätning av temperatur och fuktighet. Fördjupningsmaterial återfinns i bilaga 2.1.
	Konstruktionens temperatur och den temperatur som råder på konstruktionens ränder kan vara värdefullt att bestämma. Temperaturen i konstruktionens ränder styrs av den omgivande luften och vattnet, samt av andra konstruktioner som är i kontakt med den betraktade konstruktionen. För att mäta temperaturen hos de nämnda delarna finns följande huvudmetoder [15]:
	 Luft-/insticks-/doppmätningar
	 Yttemperaturmätningar
	Den första metoden används för bestämning av luftens- och vattnets temperatur, samt mätning av temperatur i hålrum (borrhål, sprickor, spalter och dylikt) inuti eller mellan materialskikt och mellan olika material. Hålrummen kan vara fyllda med luft, vatten eller annat ämne. Om hålrummets volym är liten i förhållande till betongen som omger det samt att omsättning av det ämne som fyller hålrummet är litet, kan ämnets temperatur antas vara lika med betongens temperatur. Därför, kan instick av termometer vara ett sätt att bestämma betongens temperatur. 
	Betongens temperatur kan även bestämmas med yttemperaturmätningar. Genom att lägga termometern dikt an betongens yta (en yta kan vara extern eller intern t.ex. inuti en spalt) kan man bestämma betongens temperatur. Man bör dock vara observant på att omsättning av vatten och luft kring termometer eller värmestrålning kan påverka temperaturen. Vid yttemperaturmätningar i luft kan man skydda termometern mot luftens inverkan genom att lägga en bit isoleringsmaterial över termometern ett par minuter innan avläsningen.
	De temperaturer som gäller vid inspektion av vattenkraftens betonganläggningar kan variera mellan -40 °C (extremt kall vinter) till ca +50 °C (solbelystyta varm sommardag). Den noggrannhet som krävs för mätningar beror på syftet med mätningen. När det gäller inspektion/övervakning av sprickor krävs, enligt avsnitt 4.3.3, en noggrannhet på 0,1 °C.
	Luftens fuktighet bestäms vanligen med hjälp av utrustning som bestämmer luftens relativa fuktighet (RF). För bakgrundsteori kring relativ fuktighet i luft och mätningsprinciper för detta se bilaga 2.1. När det gäller inspektioner bör samtliga fuktgivare helst kalibreras kort tid före inspektionen. Det är relativt komplicerat att genomföra fuktmätningar och generellt rekommenderas att experter/fuktkonsulter engageras för detta.
	Betongens fuktighet uttrycks genom olika storheter, varav två av de vanligaste storheterna är relativa fuktigheten ∅ och fukthalten w [kg/m3]. Fukthalten anger den mängd fysikaliskt bundet vatten som finns i betongen. Det fysikaliskt bundna vattnet definieras som den vattenmängd som avgår från betongen när den värms upp till 105 °C. Fukthalten bestäms genom att torka ut en provkropp av betong med bestämd volym vid +105 °C. Viktskillnaden mellan den icke torkade provkroppen och den torkade provkroppen är den fuktmängd som betongen innehåller. Fukthalten bestäms genom att dividera fuktmängden med provkroppens volym:
	𝑤=𝑚𝑒𝑉 [kg/m3] (2-1)
	𝑚𝑒 = den förångningsbara vattnets vikt [kg]
	𝑉 = provkroppens volym [m3]
	Om en betongbit placeras i luft med konstant temperatur och RF ställer betongens fukthalt i ett jämviktsläge, som kallas för jämviktsfukthalt (𝑤𝑒, kg/m3). Jämviktsfukthalten är en funktion av luftens RF och temperatur (𝑤𝑒(∅,𝜃)). Vid konstant temperatur ökar 𝑤𝑒 med ökad RF, och vid konstant RF ökar 𝑤𝑒 med minskad temperatur i luften. Figur 212 visar sambandet mellan betongens fukthalt och luftens RF. Sambandet kallas även för sorptionskurva. Betongens fukthalt vid given RF beror på om betongen håller på med att ta upp eller avge fukt, d.v.s. att sorptionskurvans utseende styrs av fuktutväxlingsprocessen. Man skiljer mellan adsorptions- och desorptionskurva. Adsorptionskurvan (uppfuktning) ligger under desorptionskurvan (uttorkning).
	Den fukt som betong tar upp från luften kallas för hygroskopisk fukt. Luftens RF kan bli så hög som 100 %. Vid denna fuktnivå kondenserar luftens vattenånga på materialytor. Om en betongbit placeras i luft med RF strax under 100 % adsorberar den fukt tills den kommer i jämvikt med luftens fuktighet. Den fukthalt som betongen uppnår är den maximala fukthalten som betongen kan uppnå när den är i kontakt med luft. Om den fuktiga betongbiten placeras i vatten kommer den att suga åt sig mer vatten. Denna fukthalt kallas för överhygroskopisk fukthalt.
	Figur 212 – Samband mellan betongens fukthalt och luftens RF.
	Om en fuktig betongbit placeras i en behållare, Figur 213, med torr luft avger betongen fukt till luften. Så småningom uppstår ett jämviktsläge i behållaren, där betongens och luftens fuktighet är i jämvikt med varandra. Genom att mäta luftens fuktighet kan man bestämma den RF som betongen är i jämvikt med. Luftens fuktighet kan bestämmas med RF-mätare, vanligen kapacitiv givare se Bilaga 2.1. Betongens fukthalt kan då bestämmas antigen genom sorptionskurvan eller genom att väga betongen före och efter uttorkning vid 105 °C. Om betongens fukthalt är större än den fukthalt som motsvarar den hygroskopiska gränsen kan RF-mätarna inte användas för bestämning av betongens RF, utan betongens fukthalt måste bestämmas genom vägning före och efter uttorkning vid 105 °C.
	Om man borrar ett hål i betong och täpper till hålet så att fuktväxling mellan hålets luft och luften utanför hålet förhindras uppstår så småningom ett fuktjämviktläge, där den instängda luftens RF kommer att motsvara den RF som den omgivande betongen är i jämvikt med. Genom att montera en RF-mätare i hålet, se Figur 214, kan man bestämma den instängda luftens RF, och därmed den RF som den omgivande betongen är i jämvikt med. 
	Nedan presenteras två metoder för bestämning av betongens RF.
	1. Uttaget prov
	Provbitar tas från det djup i konstruktionen vid vilket betongens relativa fuktighet ska bestämmas. När det gäller djupa provtagningar borras först en kärna ut och sedan tas provbitar på olika ställen på borrkärnan som motsvarar de önskade djupen. Provbitarna placeras sedan i vart sitt provrör som tillsluts med en gummiplugg genom vilken, RF-mätaren passerar, Figur 213. Metodens nackdel är att borrkärnan blir våt under borrningen. Om betongen är torr så suger den åt sig vatten under borrningen vilket kan leda till felaktiga mätresultat. Enlig [16] leder RF-mätning genom uttaget prov till osäkra resultat. Metoden rekommenderas inte längre av RBK (Rådet för ByggKompetens) [17].
	Figur 213 - Mätning av RF hos uttaget provbitar från konstruktionen. Provbitarna placeras i ett provrör och en kapacitiv RF-mätare förs in i röret [16].
	2. Borrhålsmätning
	RF-mätaren placeras i ett borrat hål, vars ändläge motsvarar det läge i objektet där RF ska bestämmas, Figur 214. Mätningarna kan utföras enligt [17] eller [18]. En av mätmetodens svårigheter är att borra ett relativt djupt men samtidigt smalt hål i en betongvägg samt att placera givaren djupt inne i hålet och täta mätområdet. 
	Figur 214 - Borrhålsmätning,[16]. RF-mätaren placeras i ett borrat hål, vars ändläge motsvarar det läge i objektet där RF ska bestämmas.     
	Sprickmätning beskrivs i avsnitt 4.3.3.
	Om man misstänker att orsaken till sprickbildningen kan vara relaterad till frostpåverkan är bl.a. bestämning av porositet, aktuell vattenmättnadsgrad och ev. specifik avståndsfaktor (medelavstånd mellan luftporer) viktig. Förklaring av grundläggande begrepp gällande frostnedbrytning ges i bilaga 2.2. 
	En frostbeständig cementpasta innehåller välfördelade luftporer som inte är långt ifrån varandra. Avståndsfaktorn anger medelavståndet mellan luftporerna. Enligt Fagerlund [19] är avståndsfaktorn ca 0,22 mm respektive 0,18 mm för frostbeständig cementpasta i rent vatten respektive tösaltsmiljö. Den minsta lufthalten hos en frostbeständig betong är ca 4 %, vilken kräver en lufthalt på ca 5 % i den färska betongen för att kompensera eventuella variationer.
	De naturliga luftporerna är grova och ligger långt ifrån varandra. Därför tillsätts luft med luftporbildare för att åstadkomma många små porer med korta avstånd till varandra. Vid en given lufthalt minskar avståndsfaktorn med minskad pordiameter.
	Frostangrepp kan yttra sig på följande sig:
	i. Inre sprickbildning
	ii. Ytavskalning 
	iii. Kombination av i och ii
	Inre sprickbildning
	Den inre sprickbildning uppstår på grund av inre expansion när vattenmättnadsgraden överstiger den kritiska vattenmättnadsgraden i stor del av betongvolymen. När det vatten som finns i betongens porer fryser till is expanderar det. Om det inte finns tillräckligt med utrymme för vattnet att expandera i och/eller om det är stort avstånd mellan utrymmena, luftporerna, uppstår inre tryck i porerna. Det inre trycket utsätter cementpastans struktur för stora dragspänningar, vilket leder till att cementpastan, betongen, expanderar. Betongen spricker om spänningarna är tillräcklig höga.
	Inre expansion orsakad av frost uppstår då betong är i kontakt med vatten under lång tid. Det kan dröja flera decennier innan en betongkonstruktion uppvisar skador orsakade av inre expansion. Processen kan dock förkortas avsevärt om konstruktionen är utsatt för ASR, urlakning samt om konstruktionen är i kontakt med icke fruset vatten i kalla klimat. 
	Figur 215 visar betongkonstruktioner i kontakt med vatten. På grund av konstruktionens placering är betongen i kontakt med ofruset vatten under vintertid [11]. Värmetransporten från vattnet (som är varmare än luften) via betongen tar med sig fukt i betongen. Så småningom uppnås betongens kritiska vattenmättnadsgrad och betongen fryser sönder.
	Inre frostskada vid intag till kraft-verk.
	Inre frostskada av konstruktions-del ovanför vattenlinjen. Avskalning betongens yta under vatten-linjen.
	Skador som i c) vid intag
	Inre frostskada ovanför vatten-linje ytskador och urlakning under vattenlinje i en ledmur 
	Figur 215 - Inre frostangrepp [11].
	Ytavskalning kan ske i tösaltsmiljöer, t.ex. brobanor och bropelare, och i vattenkraftens anläggningar där kalla betongkonstruktioner är i kontakt med ofruset vatten, t.ex. vid vattenlinjen vintertid. 
	I tösaltsmiljöer förhindrar saltet att det vatten som samlats på betongens yta frysa. Därmed har betongen tillgång till ofruset vatten under frysning och upptining. Om betongen inte är frostbeständig så uppfylls relativt snabbt villkoret för frostangrepp, d.v.s. att i ett några få mms tjockt yttre skikt överstiger vattenmättnadsgraden den kritiska vattenmättnadsgraden. Ytskiktet expanderar p.g.a. frysning som leder till avskalning av det yttre skiktet, Figur 216a. I det här fallet skadas/avskalas materialet skiktvis. De inre delarna av materialet hinner inte uppnå den kritiska vattenmättnadsgraden utan processen pågår enbart inom ett skikt nära den aggressiva miljön.
	Avskalning av betong vid vattenlinjen är inte ovanliga i svenska dammar, se Figur 216b. Avskalning sker i kontakt med rent vatten utan närvaro av salter. Anledningen är att betongen är i kontakt med ofruset vatten under frysning och upptining. Skadorna vid vattenlinjen är resultaten av synergieffekter med minst två inblandade mekanismer: urlakning och frost. [20] och [21] Erosion kan också vara delaktig. Fenomenet kan jämföras med saltfrostangrepp. Salt sänker vattnets frystemperatur och förser betong med icke fruset vatten under frysning och upptining. Samma typ av förlopp uppstår vid dammkonstruktioner, där den kalla betongen (betong med minusgrader) är i kontakt med ofruset vatten. Vid relativt kalla lufttemperaturer fryser betongens yta även om vattnet inte är fruset. Is bildas på betongens yta även några decimetrar under vattenytan. De nära betongytan belägna luftporerna fylls med vatten och fryser sönder. På det sättet eroderas skikt efter skikt av betongen vid vattenlinjen. I mycket kalla områden kan skadeutvecklingen uppgå till 1 mm/år [11].
	Urlakning accelererar förloppet. Älvvattnet har lågt kalciuminnehåll, vilket medför att betongens kalcium – först och främst från betongens kalciumhydroxid – vandrar utåt som ersätts av vatten. Urlakningen gör ytskiktet porösare och svagare, samt öppnar dess porstruktur och underlättar för vatten att fylla upp porerna.
	Erosion orsakad av vattenflöde samt skrapning (t.ex. friktion mellan is och ytan) kan accelerera förloppet genom att avlägsna svaga skikt och lösa ballastkorn, som snabbar på urlakningsprocessen.
	Ytavskalning vid vattenlinjen, [11].
	Ytavskalning orsakad av frostangrepp i närvaro av tösalter, [21].
	Figur 216 – Avskalning av betongens yta p.g.a. av saltfrost.
	Det är inte svårt att upptäcka ett fullt utvecklat frostangrepp vid en visuell inspektion. Däremot är det svårt eller nästan omöjligt att upptäcka frostangrepp när det är i initieringsskedet. Ofta kan det vara svårt att skilja inre frostangrepp från ASR-angrepp. I vissa dammkonstruktioner samverkar frost- och ASR-angreppen. Följande visuella metoder kan användas för att avgöra om skadan har orsakats av frostangrepp:
	1. Inre frostangrepp visar sig som krackelering på betongens yta. Skillnaden mellan krackelering orsakad av inre frostangrepp och plastisk krympning, tät form eller snabb uttorkning av färsk betongyta är att sprickorna i samband med inre frostangrepp är betydligt djupare än de övriga fallen, samt att cementpastan förlorar sin kohesion och ibland lätt kan skrapas med kniv.
	2. Skillnaden mellan krackelering orsakad av inre frostangrepp och krackelering orsakad av ASR är att sprickorna i frostskadade konstruktioner är antingen tomma eller del-/helfyllda med urlakningsprodukter, medan sprickorna i en ASR-skadad konstruktion kan innehålla en svag gulfärgad gel. Det bör dock noteras att färgen påverkas i båda fallen av vattnet, bergen samt betongens beståndsdelar, t.ex. korroderande armering. 
	3. Till skillnad mot frostskadad betong är materialet mellan sprickorna i en ASR-skadad betong ofta oskadade och kan, trots skadan, ha hög hållfasthet.
	4. I en ASR-skadad betong går sprickorna genom vissa ballastkorn, medan i en frostskadad betong är ballastkornen ofta oskadade.
	5. Sulfatangrepp kan också leda till krackelering och försvagning av materialet. Det kan vara svårt att skilja mellan sulfatagrepp och frostangrepp om skadorna uppstår i en miljö där förutsättningar för båda typer av angrepp existerar. När det gäller svenska dammar, finns inte förutsättningar för den typ av sulfatangrepp som kan förväxlas med frostangrepp.
	När man inte genom visuell inspektion kan avgöra om skadorna har uppstått p.g.a. inre frostangrepp bör man ta borrkärnor. En van petrograf kan genom plan-/tunnslip av provbitar avgöra om betongen är frostskadad eller inte.
	Om betongen inte är skadad men man ändå vill avgöra dess framtida status med avseende på frostangrepp har man följande provningar till sitt förfogande.
	För att bestämma betongens motstånd mot inre frostangrepp måste betongens porositet och avståndsfaktorn bestämmas, vilket kan göras genom planslip (se beskrivning under metoder kopplade till detektion av ASR under 2.3.4). Om betongens porositet är större än 4 % och avståndsfaktorn är mindre än 0,22 mm är betongen sannolikt beständig mot inre frostangrepp. De angivna gränsvärdena bör betraktas som karakteristiska värden. För att vara säker på betongens beständighet bör medelvärdet av provningarna vara minst en standardavvikelse större (för porositet) och mindre (för avståndsfaktorn) än gränsvärdena. Man kan även använda SIS-CEN/TR Provning av frostresistens hos betong – Inre nedbrytning.
	När det gäller äldre konstruktioner som har varit i drift över ett par decennier och som man genom ovanstående provningar finner vara icke frostbeständiga, kan man undersöka risken för framtida inre frostskador genom att bestämma betongens vattenmättnadsgrad i de mest utsatta delarna av konstruktionen. Den erhållna vattenmättnadsgraden kan jämföras med den kritiska vattenmättnadsgraden. Det är dock dyrt och tidskrävande att bestämma betongens kritiska vattenmättnadsgrad, vilket därför inte rekommenderas. Det är möjligt att kunna hitta den kritiska vattenmättnadsgraden för liknande betong i litteraturen. Man kan även göra en riskbedömning enligt följande:
	 Om den mest utsatta delen av konstruktionen efter långvarig exponering inte har uppnått en vattenmättnadsgrad över 80 %, och om betongens vattencementtal understiger 0,55 är risken för inre frostskador liten.
	 Om den mest utsatta delen av konstruktionen efter långvarig exponering har uppnått en vattenmättnadsgrad över 80 % föreligger risken för inre frostskador.
	Ytskador orsakade av frostangrepp i närvaro av tösalter är relativ enkla att identifiera. Först skadas cementpastan kring ballastkornen och efter ett tag lossnar ballasten. På det sättet eroderas materialskikten. Om man är osäker på att identifiera den bakomliggande mekanismen kan man avgöra den genom petrografisk analys. Provningsmetod A enligt SS 13 72 44:2005 [22] kan användas för att avgöra om betongen är frostbeständig i närvaro av tösalter. Metodens syfte är att säkerställa att nyproducerad betong är frostbeständig och den är därför konservativ. Används den vid tillståndsbedömning är det högst troligt att betongen är frostbeständig i närvaro av tösalter om resultaten är godkänt, men även en av metoden underkänd betong kan i verkligheten ha tillfredsställande frostbeständighet.
	Ytskador vid vattenlinjen i dammkonstruktioner är relativ enkla att identifiera och hänföra till frostangrepp. Man kan med hjälp av provningsmetod B enligt SS 13 72 44:2005 [22] avgöra om betongen är frostbeständig i miljöer som dammkonstruktioners vattenlinje. Man kan utgå ifrån att en betong som är frostbeständig enligt metod B [22] är även frostbeständig med avseende på inre frostangrepp. Man bör dock notera att det är en något konservativ provningsmetod när det gäller inre frostangrepp, se resonemanget i ovanstående stycke.
	Alkalisilikareaktioner (ASR) är en skademekanism som leder till sprickbildning i betongkonstruktioner. För att ASR ska kunna uppstå krävs tillgång till reaktiv ballast, tillräckligt hög alkalihalt (huvudsakligen från cement) och fukt. En svällande reaktion uppstår då den gel som bildas expanderar under upptagande av fukt. Fördjupning kring mekanismen finns i bilaga 2.3.
	De skador som uppkommer kan grovt indelas i två kategorier:
	1. lokal skada
	2. global skada
	Den lokala skadan orsakas av expansion av reaktionsprodukterna som försämrar betongens mekaniska och fysikaliska egenskaper och leder så småningom till lokala sprickor. Den lokala sprickbildningen påverkas av det lokala spänningstillståndet. Sprickbildningens riktning påverkas av spänningsnivån. Hög tryckspänning förhindrar expansionen i tryckspänningens riktning. Betongens expansion leder till att spännings- och töjningsgradienter bildas i konstruktionen, som i sin tur medför att konstruktionen spricker och globala sprickor bildas. Spänningstillståndet och den globala sprickbildningen påverkas även av utformning och typ av armering (slak- och spännarmering) samt upplagsförhållandena. På samma sätt som i fallet för förhindrade termiska och fuktrörelser påverkas sprickgeometrin av förhindrade ASR-expansioner och expansionsgradienter.
	Betongens expansion styrs av ASR-gelens expansion. Reaktionsprodukterna kan uppkomma på ytan av ett ballastkorn eller inuti ett ballastkorn. Sprickbildningen i betongen beror till stor del på vilka randvillkor i form av eventuellt mothåll som finns för den aktuella konstruktionen.
	I Figur 217 visas en homogen betongvägg som är upplagd på ett berg. Väggens rörelser i x- respektive y-riktning är förhindrade längs randen mot berg(?). Betongväggen antas vara homogen och saknar armering eller är lätt armerad med jämnfördelad armeringseffekt. Ingen temperatur- eller fuktgradient antas förekomma. ASR leder till att betongen expanderar och mikrosprickor bildas. Vid upplaget förhindras väggens expansion vilket leder till att tryckspänningar uppstår i nedre delen av väggen. Väggens övre kant är relativt fri att expandera. Skillnaden mellan spänningstillstånden i nedre respektive övre del påverkar mikro- och makrosprickbildningen. Sprickor uppträder tidigare i övre kanten jämfört med nedre kanten. Utöver spänningar som orsakas av ASR uppkommer spänningar på grund av tvång. Upplaget förhindrar nedre kantens rörelser, vilket medför att ”skjuvspänningar” (τ, MPa) uppkommer mellan betongväggen och upplaget. Momentet M [Nm] respektive kraften F [N] är resulterande moment respektive axialkraft som orsakas av τ. Som framgår av figuren medför momentet dragspänningar i väggens överkant. Dragspänningarna orsakar sprickor som tränger in i konstruktionen från ytan. De grova sprickor – sprickvidden kan bli flera millimeter – som observeras på konstruktionernas ytor orsakas bl.a. av denna mekanism. Sprickorna utvidgas ytterligare p.g.a. termiska effekter, uttorkningskrympning och frostangrepp, se Figur 218.
	Figur 217 – Inverkan av upplag på sprickbildning i en homogen betongvägg.
	Figur 218 – ASR-skadad konstruktion med varierande sprickmönster.
	Det bör noteras att det p.g.a. upplaget uppkomna tvånget kan orsakas även av andra konstruktiva utformningar. Geometri och osymmetrisk armering kan förorsaka variation av sprickmönster i konstruktionen. De grova sprickor som syns i Figur 219 resultatet av ASR expansion och ojämn fördelad deformation i konstruktionen. 
	Figur 219 – ASR-skadad strålklyvare [23]. 
	Figur 220 visar ett betongelement med längsgående slakarmering och byglar. Vid höga armeringsandelar inhiberas expansionen, speciellt om konstruktionen är en pelare. Axiell expansion motverkas av armering och den tryckspänning som pelaren är utsatt för och den laterala expansionen motverkas av byglarna. Som framgick ovan är volymexpansionen vid belastning mindre jämfört med fallet där betongen är fri att expandera. Resultatet blir att konstruktionens yta krackelerar, medan de inre delarna kan förbli opåverkade. Skadegraden styrs av spänningsnivån, armeringsmängden och konstruktionens geometri. 
	Figur 220 – Inverkan av armering på sprickbildning i en armerad betongbalk skadad av ASR.
	ASR skadan kan bli större om armeringsandelen är låg och om konstruktionselementet saknar byglar. Som framgår av den högra delen av konstruktionselementet i Figur 220 kan sprickor parallella med armeringen uppstå, se Figur 221. I förspända brobanebalkar förekommer liknande sprickbildning.
	Figur 221 – ASR-skadad konstruktion med sprickplan som löper parallellt med huvudarmeringen.
	Både temperatur- och fuktgradienter kan ha stor inverkan på sprickbildningen. Mekanismen inverkar på två sätt. Reaktionshastigheten ökar med både temperatur och fuktighet. Den del som är varmare och fuktigare expanderar snabbare, vilken medför att den del som expanderar långsammare försöker hålla emot (inhibera) den del som expanderar snabbare. Ett inre tvång uppstår likt det fall som illustreras i Figur 217. Inverkan av temperatur- och fuktgradient kan i ogynnsamma fall adderas till ASR-expansionen. Figur 222 visar inverkan av fukt- och temperaturgradient på expansion av betongelementet, vilka kan adderas till ASR-expansionen.
	Figur 222 - Inverkan av temperatur- och fuktgradient på deformationer orsakade av ASR i en konstruktion.
	Fastställandet av ASR genom okulär inspektion kan göras genom följande observationer:
	1. Sprickbildning
	Sprickors position och utformning/mönster samt innehåll av utfällning bör noteras och fotograferas. Sprickor som uppstår på grund av ASR styrs av mothållande krafter och spänningar. Sprickorna orienterar sig parallellt med mothållande krafter. I frånvaro av mothållande krafter eller när mothållande krafterna är stora och verkar från flera håll bildas krackelering (map cracks). Det bör noteras att andra fenomen, som plastisk krypning, kan förorsaka krackelering på betongens yta [24]. ASR sprickor utvecklas senare än de flesta sprickor. Tiden för sprickornas upptäckande kan vara till stor hjälp för att avgöra den bakomliggande orsaken till sprickbildningen. Därför är det viktigt att de tidigare genomförda inspektionsrapporternas information beaktas när orsakerna till sprickbildning beaktas.   
	Beroende på typen av reaktiv ballast initieras sprickorna från ballastens periferi eller från ballastens insida. Sprickvidden är störst kring ballasten eller inuti ballasten och avtar med ökat avstånd från initieringspunkten. Sprickorna (ofta tre stycken) är symmetrisk placerade kring reaktionsstället enl. Dyer [25].
	Sprickorna kan innehålla gel (reaktionsprodukten), som även kan ha tryckts ut mot betongens yta. Närvaro av gelfyllda sprickor är ett tecken på att ASR är orsaken till sprickbildning. Reaktionsprodukten (gelen) kan reagera med ämnen i betongen och ändra karaktär, t.ex. tillstyvna. Såsom beskrevs ovan kan gelen reagera med kalcium och bilda kalciumsilikathydrat som är styvare än ASR-gel. Den gel som kommer ut till ytan kan reagera med luftens koldioxid och bilda en vitfärgad utfällning [26]. Detta syns hos gamla spruckna vattenbyggnadskonstruktionerna. Skadans utseende liknar de skador som orsakas av kombinerat frost- och urlakningsangrepp.
	En spricka som har orsakats av ASR kan vara utan gel eller utfällning. Det är möjligt att gelen tvättas bort eller diffunderar bort från sprickan. I vissa typer av ASR-angrepp kan reaktionen mellan gel om betongens olika ämnen producera nya ämnen som blockerar gelens vandring mot sprickan och betongens yta. Därför är frånvaron av gel inget bevis på att sprickbildningen inte har orsakats av ASR [25].
	2. Pop-out
	När den reaktiva ballasten ligger nära betongens yta spränger den betongen och bildar en krater på betongens yta, bitar av betong poppar ut från betongen.     
	3. Missfärgning
	Ibland leder ASR till missfärgning av betongens yta, speciellt på ställen där flera sprickor sammanstrålar [24]. Sprickbildningen medför att betongens olika komponenter löses upp och vandrar mot betongens yta, där dem fälls ut eller reagerar med luftens koldioxid och missfärgar ytan. 
	4. Rörelser och deformationer
	Alla tecken på expansion som slutning av fogar, relativ rörelse i förhållande till intill liggande betongsektioner, utbuktning av tidigare plana ytor, slutning av böjningssprickor samt utböjning av balkar bör noteras [24].
	Om okulär inspektion inte räcker till för att fastställa eller avfärda ASR som orsak till sprickbildningen bör borrkärnor tas från konstruktionen, d.v.s. en ingående inspektion bör utföras. Borrkärnans diameter bör vara minst tre gånger största ballastpartikeln. Borrkärnans längd bör minst vara 2 gånger borrdiametern. Somerville [24] föreslår borrkärnor med 100 mm diameter och 300 mm längd. Om konstruktionen innehåller tättplacerade armeringsstänger och föreligger risk för att kapa armeringen under borrningen kan borrkärnor med mindre diameter, t.ex. 75 mm, tas från konstruktionen. Det är viktigt att markera borrkärnans orientering i förhållande till konstruktionens orientering. RILEM presenterar en genomtänkt och systematisk beskrivning av de faktorer som bör beaktas vid en okulär inspektion. [27]  Genomgång av RILEM rapporten rekommenderas för alla som inspekterar ASR-skadade konstruktioner.
	Den utborrade provkroppen kan undersökas på olika sätt:
	1. Planslip
	En skiva sågas/klyvas ut från borrkärnan, lämpligen genom två parallella sågningar i samma riktning som borrkärnans längdaxel. Skivan planslipas med slipmedel/abrasivmedel till önskad planhet. Om betongen är svag impregneras den med epoxi för att stabilisera sprickorna. Om epoxin innehåller fluorescerande färgämnen blir det lättare att observera sprickorna när den plana ytan belyses med ultraviolett ljus (UV-ljus). Om betongen behandlas med uranyl acetat reagera den med den gel som innehåller natrium och skapar en gulaktig fluorescerande produkt som kan observeras när den belyses med UV-ljus [24]. 
	Genom okulär besiktning och/eller med stereomikroskop (mellan 10 x och 100 x förstoring) undersöker man ytan. ASR sprickor uppträder kring ballast eller inuti ballast. Sprickorna förbinds genom sprickor i cementpastan. Om den planslipade provkroppen visar en djupprofil från betongens yta kan eventuella delamineringar av betongens ytskikt observeras.     
	2. Tunnslip
	Den utsågade skivan kan användas för att tillverka tunnslipp. Tunnslipp kan undersökas med ljusmikroskop med polariserad belysning och med SEM (skanningselektronmikroskop) [25]. Metoderna möjliggör identifiering av den gel som bildas. På grund av att ASR-gel är amorf släpper den inte genom polariserat ljus och ser svart ut om den observeras från den icke belysta sidan. Skanningselektronmikroskop möjliggör identifiering av olika ämnen som finns i sprickan. Med hjälp av informationen kan man avgöra om sprickan innehåller ASR produkter eller inte.   
	3. SEM- och EPMA-analyser
	Med SEM (1000 - 5000 x förstoring) kan man observera gränsen mellan mycket små reaktiva mineraler och reaktionsprodukter. Vidare kan man identifiera ASR-gel i små sprickor i betongen. Om SEM är utrustad med EPMA (electron-probe micro-analyser) kan man utföra en semi-kvantitativ kemisk analys [27].             
	Betongen expanderar och spricker på grund ASR. Expansionen och sprickbildningen är i sig inte de centrala frågeställningarna utan deras inverkan på konstruktionens förmåga att uppfylla de funktionella krav som ställs på den är av centerallt intresse. Expansion och sprickbildning påverkar betongens täthet och transportegenskaper (värme, fukt och urlakning), hållfasthet och styvhet samt samverkan med angränsande konstruktioner (fogar) och material (armering). Det är svårt att tillståndsbedöma en konstruktion som är påverkad av ASR utan att kunna bedöma inverkan av ASR på de angiva egenskaperna. För att kunna göra en systematisk bedömning måste man kvantifiera expansionen och dess framtida utveckling samt kartlägga den aktuella sprickbildningen och dess framtida utveckling med avseende på sprickbildningens omfattning, utbredning, lokalisering samt sprickornas vidd och orientering. 
	Betongens mekaniska och fysikaliska egenskaper styrs av dess expansion orsakad av ASR. Expansionen/tidsenhet är ett mått på reaktionshastigheten och expansion vid en tidpunkt är ett mått på de reaktioner som har ägt rum. Expansionen är också ett mått på de skador som har uppstått i betongen. För att kunna utföra en systematisk tillstånds- och livslängdsbedömning bör sambanden mellan materialegenskaperna och den aktuella och den framtida expansionen vara kända.
	Expansion utrycks vanligen som töjning (deformation per längdenhet, m/m). Andra enheter än m/m förekommer som % (100(m/m) och ‰ (1000(m/m). Expansionen kan även utryckas som relativ volymändring (m3/m3). Expansionen orsakad av ASR kan bestämmas i en provkropp (fri expansion) eller i en konstruktion (mothållen, restrained, expansion). Med fri expansion menas att en provkropp av betong som är utsatt för ASR får expandera fritt utan några mothållande krafter. Den expansion som sker i konstruktion är inte fri. I en konstruktion finns mothållande krafter från bl.a. upplag, armering och belastningar. I bl.a. Somerville [24] anges samband mellan betongen tryck- och draghållfasthet samt elasticitetsmodul, och betongens fria expansion orsakad av ASR. Det finns även empiriska samband mellan fri expansion och mothållen expansion för olika mothållande spänningar och armeringsmängd, [24]. Även om datamängden som ges i [24] är begränsad utgör den ett bra underlag för analys av en av ASR skadad konstruktion.  
	Den fria expansionen mäts på provkroppar i laboratoriemiljö, där provkropparna utsätts för accelererande tester. Expansionen i en konstruktion är dock svårare att mäta. Anledningen är att det kan ta lång tid innan expansionen sätter igång och det är svårt att bedöma tidpunkt för när expansionen kommer igång. Vidare, är det svårt att i förväg bedöma expansionens lokalisering och riktning. Därför är det besvärlig att instrumentera en konstruktion för övervakning av expansion innan skadorna blir synliga. Instrumentering för övervakning utförs, därför, vanligen när sprickorna blir synliga. Övervakningen ger god information om expansionens utveckling. Mätningarna kan i kombination med genomtänkta modelleringsverktyg ge bra information om konstruktionens aktuella och framtida tillstånd.
	Om man vill bedöma betongens aktuella expansion i en konstruktion som inte har övervakats bör man mäta medelsprickvidden per längdenhet, förutsatt att all expansion sker i sprickorna. På grund av att expansionen sker i en konstruktion är den inte fri utan den är mothållen expansion. Nedan visas en metod för bestämning av mothållen expansion, även kallad expansionsindex [24].
	Mothållen expansion bestämmas i konstruktionens huvud- och sekundärriktning. Huvudriktning sammanfaller ofta med huvudspänningsriktningar, huvudarmeringsriktningar, spännarmeringsriktningar, gravitationsriktning mm. Sekundärriktning motsvarar den riktning som är vinkelrätt mot huvudriktning. Expansion orsakad av ASR sker lättare i den riktning som sammanfaller med den sekundära riktningen, d.v.s. den riktning som gör minst motstånd mot expansion.
	Fem parallella linjer á 1 m med c-c avstånd på minst 0,25 m ritas i båda riktningarna, Figur 223. Sprickvidden mäts i varje skärningspunkt mellan linjerna och sprickorna. Medelexpansionen för varje riktning beräknas enligt nedan:
	𝜀=𝜀𝑖𝑛     (2-2) 
	där
	𝜀𝑖=𝛼𝑤∙sin𝜃𝐿+𝛽          (2-3)         
	där
	𝑛 = antal punkter i varje riktning
	𝑤   = sprickvidd (mm)
	𝜃   = vinkeln mellan referenslinjen och sprickan
	𝐿 = referenslinjernas längd
	𝛼   = konstant mellan 1 och 1,5
	𝛽   = konstant mellan 500·10-6 och 1500·10-6
	Figur 223 - Placering av fem linjer i huvud- (OC) respektive sekundärriktning (AB). Sprickvidderna vid skärningspunkten mellan linjerna (till exempel linje OC) och sprickorna mäts.
	Det bör noteras att det förekommer andra metoder/procedurer för bestämning av expansionsindex, än den som presenterades ovan bl.a. LCP-cracking index kan nämnas [28]. 
	Det är även viktigt att bestämma expansionens framtida utveckling, d.v.s. kvarvarande expansion. Uppgiften är viktigt för livslängdsbedömning av konstruktionen och utgör ett underlag för förbyggande och bromsande åtgärder, reparationsåtgärder samt utvärdering av konstruktionens bärförmåga och stabilitet. Den kvarvarande expansionen beskrivs översiktlig nedan.
	Figur 224 visar normaliserad expansion av betong som funktion av tiden. Kurvan gäller för laboratorieprovningar, men är tillämpbar för modellering av praktiska fall om inverkan av fukt och temperatur på reaktionshastigheten beaktas. Som framgår av figuren består expansionen av tre faser: inledande fas, accelerationsfas och slutfas. Det bör noteras att benämningarna inte är vedertagna. Expansionshastigheten är störst under accelerationsfasen, där även sprickorna blir synliga. Följaktligen när ASR skada blir synlig, kan en del av den totala expansionen ha ägt rum och en del är fortfarande kvar. Exakt när sprickorna blir synliga och hur stor andel av expansionen är kvar, är det svårt att ange, eftersom båda parametrar styrs av konstruktionens utformning, armeringsmängd och randvillkoren.  
	Figur 224 - Normaliserad expansion av betong som funktion av tiden
	Den kvarvarande expansionen bestäms i laboratoriet med hjälp av borrkärnor som tas ut från konstruktionen. Det finns för närvarande ingen standardiserad metod för bestämning av kvarvarande expansion. Det finns några metoder som används vid olika laboratorier. Metoderna utgår från en utborrad provkropp som konditioneras vid olika miljöer samtidigt som deras expansion mäts. Samtliga metoder har både för- och nackdelar. Inga metoder beskrivs här, utan läsaren hänvisas till för ämnet relevanta skrifter, bl.a. [27]. Vidare, finns följande mer eller mindre kända metoder: 
	1. CBI metod nr. 1
	2. LPC N°44
	3. Swiss method
	4. Toulouse method
	5. Quebec method (Laval University)/U.S. Department of Transportation
	När en borrkärna tas ut från en konstruktion frigörs den från mothållande krafter. Därför konditioneras de utborrade provkropparna först i en fuktig kammare vid 20 °C, medan deras längdändring och eventuell diameterändring mäts. När deformationerna har stabiliserats flyttas de till olika exponeringsmiljöer för bestämning av kvarvarande expansion. Exponeringsmiljöerna kan variera mellan olika provningsmetoderna. Nedan beskrivs generella skillnader mellan olika metoderna vad beträffar provkropparnas konditionering och exponeringsmiljö. Följande variationer i provningsmetoderna förekommer:
	1. Lagring vid 100 % RF, 38 °C eller 20 °C.
	2. Förseglad (uttorkningsskyddad) provkropp som förses med 10 g vatten per kg provkropp, 38 °C eller 20 °C. 
	3. Lagring i 1 mol natriumhydroxidlösning eller mättad natriumkloridlösning, 38 °C eller 20 °C.
	Lagring vid 100 % RF kan medföra att alkali (framförallt natriumjoner) lakas ur betongen som kan påverka reaktionshastigheten och den totala expansionen. Dessutom återspeglar 100 % RF kanske inte de faktiska fuktighetsförhållandena i konstruktionen. Förseglad provkropp med vattentillsats kan förhindra urlakning av alkali. Vattentillsats kan medföra expansion hos cementpasta och gel samt fortsatt ASR. Det är svårt att skilja mellan effekterna men metoden kan ange en övre gräns för kvarvarande reaktion/expansion. Man bör dock notera att tillskottvattnet kan påverka gelens konsistens och ändra spänningstillståndet i provkroppen.
	Lagring i natriumhydroxid och natriumklorid tillför natriumjoner (alkali) till betongen och har därmed en accelererande effekt. Natriumhydroxid verkar betydlig snabbare än natriumklorid Nackdelen med metoden är att alkali tillförs till betongen vilken kan ge missvisande resultat för de fall där alkaliinnehållet är begränsade i betongen.  
	Temperatur har stor inverkan på reaktionerna. Ökad temperatur ökar jonernas diffusions- och reaktionshastighet. 
	Det är svårt att rekommendera en provningsmetod för bestämning av kvarvarande expansion. Tyvärr är det ofta närheten till laboratoriet, kontakterna samt tid och kostnader som styr valet av provningsmetod. Man bör därför hantera provningsresultaten med försiktighet och konsultera experter inom området. Om man vill använda resultaten för analys av bärförmåga, stabilitet och livslängd bör man komplettera analysen med känslighetsanalys och riskbedömning. Om tid och resurser tillåter bör större antal provkroppar (som ofta begränsas av kostnadsskäl) användas. Vidare, bör man om det är möjligt använda alternativa metoder. Det är viktigt att ASR-experten och den expert som utför konstruktionsanalyserna är överens om val av metod och utförandet.
	Nedbrytning av betong orsakad av urlakning uppkommer då vatten löser cementpastans beståndsdelar som portlandit (CH), Ca(OH)2, kalciumsilikathydrat, CSH, och kalciumkarbonat, CaCO3 [29],[13]. Bland komponenterna är portlanditen mest löslig och kalciumkarbonaten minst löslig i vatten. Betong kan urlakas på fem olika sätt [29]:
	1. Enbart urlakning av betongens yta
	2. Urlakning av betongens yta i kombination med mekanisk erosion
	3. Homogen urlakning genom hela konstruktionen
	4. Semihomogen urlakning genom hela konstruktionen
	5. Urlakning genom sprickor och defekta områden
	Urlakning kan vara kraftig om vattnet är rent och mjukt, vilket t.ex. förekommer inom processindustrin (avjoniserat vatten) och är naturligt förekommande i fjällkedjan.  Urlakningen ökar med minskad temperatur. Otät betong, t.ex. sprucken och/eller porös betong, ökar risken och hastigheten för urlakning. För betong med god kvalitet, framför allt med hög vattentäthet, tar urlakning lång tid trots tillgång till mjukt rent vatten.
	Urlakning och liknande processer kan indirekt leda till sprickbildning genom en urholkningsprocess som medför att svaghetszoner med reducerad hållfasthet bildas i konstruktionen, vilka spricker på grund av andra mekaniska och fysikaliska processer. Urlakning kan utvidga existerande sprickor samt leda till spricktillväxt [11].
	För att homogen urlakning genom hela konstruktionen ska kunna uppstå krävs relativ stor tryckgradient och betong med relativ stor permeabilitet. Gamla betongväggar som består av betong med högt vattencementtal är ett exempel på konstruktioner där homogen urlakning kan uppstå om konstruktionen utsätts för ensidigt vattentryck. Fenomenet är osannolikt för moderna betong med vattencementtal som understiger 0,50. Vidare är fenomenet teoretiskt omöjligt när vattencementtalet understiger 0,40, eftersom betongen då saknar kapillära porer. Semihomogen urlakning sker i betong med lägre permeabilitet. I detta fall urlakas vissa kanaler snabbare och styr urlakningsprocessen. 
	Figur 225a visar jämn urlakning i kombination med frostangrepp vid vattenlinjen. Skadan sker sannolikt genom att betongens ytskikt vattenmättas och urlakas först. Därefter skadas det på grund av urlakningen försvagade och vattenmättade ytskiktet av frostangrepp, och eroderas. Nedbrytningsprocessen sker genom skiktvis avskalning vars hastighet bestäms av luftens temperatur, vattnets sammansättning, hastighet och temperatur samt av betongens egenskaper såsom vattencementtal och genom luftporbildande tillsatt porvolym. 
	Urlakning genom sprickor är vanlig i gamla konstruktioner.  
	Jämn urlakning i kombination med frostangrepp vid vattenlinjen.
	Urlakning genom en spricka, som troligen uppkommit p.g.a. förhindrade termiska rörelser. 
	Figur 225 – Konstruktioner utsatta för urlakning [11]. 
	I gamla konstruktioner där betongen komprimerades genom stampning uppkom ofta fogar med ofullständig vidhäftning mellan gjutpallarna. Fogarna släpper vatten igenom som till en början urlakar fogen. Om vattengenomströmningen inte är stor tätas fogen av sig själv p.g.a. att den urlakade kalciumhydroxiden hinner reagera med luftens koldioxid och bilda kalciumkarbonat. Kalciumkarbonat som inte är vattenlöslig täpper till fogen, Figur 225b. Dammkonstruktioner som är byggda med bra betong, modern komprimeringsteknik och täta fogar uppvisar bra motstånd mot urlakning. I sådana konstruktioner uppkommer urlakning där gjutningen har misslyckats eller i områden med sprickor. Termiska sprickor, orsakade av tvång under hårdnandet eller av säsongmässiga temperaturvariationer är utsatta för urlakning   Figur 225c, speciellt när sprickorna uppstår på uppströmssidan av en dammkonstruktion.
	Figur 226 visar vattengenomströmningen som funktion av sprickvidd. Kurva A är uppmätt genomströmning efter kort tid och kurva B är uppmätt genomströmning efter 7 dygn (självtätning). Kurvorna C och D är beräknade kurvor med Ekvation (19.8:1) i Peterssons [30]. Som framgår av kurvorna A och B så ökar genomströmningen med ökad sprickvidd samt att sprickans förmåga att självtäta minskar med ökad sprickvidd. Enligt kurva B stoppas inte vattengenomströmningen p.g.a. självtätning när sprickvidden överstiger 0,30 mm. Det bör noteras att konstruktionens ålder har stor inverkan på självtätningen. Förmågan att självtäta minskar med konstruktionens ålder.
	B = Uppmätt genomströmning efter 7 dygn 
	A = Uppmätt genomströmning efter kort tid
	Självtätning.
	D = Beräknad med samma ekvation som i C men med sprickvidder som halva sprickvidder.
	C = Beräknad enligt Ekvation (19.8:1) i Petersons 1994.
	Figur 226 - Beräknad och uppmätt vattengenomströmning [30].
	Det aktuella tillståndet med avseende på urlakning kan bestämmas okulärt eller genom laboratorieanalyser.
	Den okulära bedömningen kan göras enbart ytligt på konstruktionens yta eller på utborrade provkroppar. Kalkutfällningar på ytor och i sprickor är tecken på urlakning. I de fall där utfällningarna är torra och ingen vattenavrinning observeras på ytor och sprickor kan man utgå ifrån att processen är långsam eller har avstannat. Ytans egenskaper kan undersökas med hjälp av kniv eller mejsel. Om det är lätt att skrapa bort delar av ytan och/eller området kring sprickorna tyder det på att området är urlakat. Den bortskrapade djupet kan utgöra första uppskattning av urlakningens djup. Det bör noteras att frostangrepp och urlakning kan samverka. En yta (både på konstruktionens yta och inuti en spricka) förlorar sin hållfasthet och lättare blir vattenmättad p.g.a. urlakning vilken ökar risken för ytligt frostangrepp. Frostangrepp har en accelererande effekt på urlakningen och vise versa.   
	Laboratorieanalys utförs på utborrade provkroppar. Provningen utförs för att bestämma urlakningens omfattning och djup. Analysen går ut på att bestämma hur mycket av de för cement viktiga beståndsdelar har lakats ur. De viktiga ämnena är natrium, kalium, kalcium, kisel, järn och aluminium. Urlakning av natrium och kalium påverkar inte betongens hållfasthet, utan betongens pH sänks på grund av urlakningen. I en betong med enbart CEM I bindemedel sänks pH till ca 12,5 när all natrium och kalium har lakats ur. Det är kalciumet som upprätthåller pH-värdet 12,5 i betongens porlösning.
	Urlakning av kalcium sänker betongens innehåll av kalciumhydroxid (kalk). När betongen töms på kalciumhydroxid så urlakas kalcium från kalciumsilikathydrat som ger cementlimmets styrka, vilket medför successivt sänkning av cementets/betongens hållfasthet. På grund av urlakning av kalcium från kalciumsilikathydrat börjar även kisel lakas ur cementet vilken följs av urlakning av järn och aluminium som är också viktiga beståndsdelar.
	I en normal vattentät vattenbyggnadsbetong sker processen mycket långsam. Detta gäller även ytor inuti sprickor. Urlakning kan utvidga sprickorna men processen är relativ långsam. Som nämndes ovan kan processen accelereras om betongen utsätts för frostangrepp.
	Laboratorieanalyserna går ut på att studera halten av de olika ämnena vid olika skikt parallella med ytan. Provningen gäller även de skikt som är parallella eller vinkelrätta med sprickplanet. Detta för att om man vill studera urlakningen genom en spricka. Följande provningsmetoder finns till förfogande [31]:
	1. Syrauppslutning med haltbestämning medelst ICP-AES         
	”Vid upplösning av betong genom syrauppslutning sänks betongbitar ned i ett syrabad bestående av destillerat vatten med salt- eller salpetersyra. Betongbitarnas storlek kan variera mellan några hundradels gram till flera hundra gram. Storleken på bitarna bestäms utifrån provningens ändamål. Den upplösta betongen späds och analyseras med hjälp av atomemissionsspektrometri med induktivt kopplad plasma (ICP-AES). Ibland förekommer också förkortningen ICP-OES där OES står för optisk emissionsspektrometri.” [31]. 
	Metoden anger halten av de olika grundämnen i den analyserade provbiten. Metodens noggrannhet styrs av olika faktorer. Betongens cementinnehåll och cementtyp bör vara kända. Ballastens egenskaper påverkar också resultatet. Om ballasten innehåller kalcium, kisel, järn och aluminium kan det påverka resultatet. Det är svårt att skilja mellan bidragen från ballast och cement. Man bör komplettera provningarna med separat analys av ballast och analys av betong från en opåverkad del av konstruktionen för att bestämma cementhalten och halten av de olika grundämnena i en opåverkad del av konstruktionen. Med den här metoden är det svårt att ange ett någorlunda noggrant urlakningsdjup, eftersom provningarna utförs på en provbit som kan vara ett par centimeter tjock.          
	2. Svepelektronmikroskop (SEM)
	”I ett SEM sveps en elektronstråle med hög energi över provets yta. Elektronerna alstras i en elektronkälla för att därefter accelereras och fokuseras till en stråle med liten diameter (1–2 μm). När provet träffas av elektronstrålen genereras ett flertal signaler till följd av olika fysikaliska mekanismer. Av störst intresse vid undersökning av betongprov är detektering av sekundärelektroner (SE), bakåtspridda elektroner (BSE), samt karaktäristisk röntgenstrålning.” [31]
	Metoden kan användas för kvantitativ analys av kemisk sammansättning vid jämförelser mot standardprov med känt innehåll och/eller opåverkat prov från annan en del av konstruktionen. Metoden avslöjar då förändringar i den påverkade provbiten och möjliggör bestämning av urlakningsgraden, minskning av t.ex. kalcium, och urlakningsdjupet. Jämfört med Syrauppslutningsmetoden är det lättare och noggrannare med SEM att bestämma urlakningsfronten. För att utföra provningarna krävs välgjorda planslipade provkroppar.
	3. Mikrosondanalys 
	”EPMA är förkortning för engelskans Electron Probe Micro-Analyser. På svenska benämns analysmetoden mikrosondanalys. Ett EPMA-instrument liknar i vissa avseenden svepelektronmikroskopet (SEM), vilket innebär att en accelererad och koncentrerad elektronstråle används för att bombardera provets yta. Instrumenten skiljer sig däremot åt på punkten att EPMA-instrumentet huvudsakligen används för kvantitativ analys av kemisk sammansättning i material.” [31]
	Som framgick ovan erbjuder Mikrosondanalys samma analysmöjligheter som SEM men med något bättre resultat när det gäller kvantifiering av materialets sammansättning
	Vid nybyggnad bör man sträva efter att välja en betongsammansättning som är vattentät och dimensionera konstruktionen så att genomgående sprickor undviks.
	När det gäller urlakning i befintlig konstruktion bör man sträva efter att stoppa processen så snabbt som möjligt.
	 Genomgående sprickor bör tätas för att stoppa vattenflödet.
	 De konstruktionsdelar som utsätts för homogen och semihomogen urlakning bör tätas antingen på uppströms- eller nedströmsidan på sådant sätt som stoppar processen.
	 De konstruktioner som utsätts för urlakning från ytan bör repareras (ytbehandlas) innan skadan når djupare in i det täckande betongskiktet. Nedanstående gränsvärden kan användas för parametrar som triggar reparationsarbetet.
	Det täckande betongskikt bör vara minst lika med största av de nedanstående värdena: 
	1. Krav enligt SS-EN_1992-1-1_2005 [32] för den miljö som konstruktionen exponeras för.
	2. Huvudarmeringens diameter (vidhäftningskrav enligt SS-EN_1992-1-1_2005 [32]).
	3. Stenmax. Om erosionen tillåts fortgå längre än så leder den till större ingrepp för reparation med ökade kostnader till följd.
	Armering i betong befinner sig i en stark alkalisk miljö (pH > 12.5). Den alkaliska miljön skyddar armeringen mot korrosion. Skyddet består av ett passiverande oxidskikt som bildas på stålets yta i en alkalisk miljö. Det passiverande oxidskiktet bromsar den fortsatta oxideringen. Det skydd som det passiverande skiktet ger kan försvinna av två anledningar:
	1. Luftens koldioxid kan tränga in och reagera med de pH-höjande komponenterna i betongen och karbonatisera betongen (pH < 9). När karbonatiseringen når fram till armeringen försvinner det passiverande oxidskiktet och armeringskorrosionen inleds.
	2. Klorider från havsvatten och tösalter tränger in i betongen och når så småningom armeringen. Vid tillräckligt hög kloridkoncentration, kloridtröskelvärdet, kommer det passiverande oxidskiktet på stålytan att brytas igenom punktvis varvid lokal korrosion startar i dessa punkter, gropfrätning.
	När det skydd som betongen ger försvinner korroderar armeringen. Korrosion är en elektrokemisk process som äger rum genom verkan av galvaniska celler. En galvanisk cell består av en anod (positiv pol) och en katod (negativ pol). Metallen korroderar vid anoden. Det finns olika typer av galvaniska celler, d.v.s. korrosionsceller [33]:
	1. Korrosionsceller med särskiljbara anod- och katodytor; t.ex. aluminiumplåt med fästskruv av mässing, där aluminium respektive mässing utgör anoden respektive katoden. Ett annat exempel är förzinkat stål, där zink utgör anoden medan stål är katoden.
	2. Korrosionsceller utan särskiljbar anod och katod; hela metallytan tjänstgör som både anod och katod; detta kan tänkas ske genom att anod- och katodytorna är små och mycket talrika, varvid de med korta tidsintervaller byter plats.   
	Vad det gäller armeringskorrosion i betong skiljer man även mellan mikro- och makrokorrosionsceller. Mikrokorrosionsceller definieras på samma sätt som fall 2 ovan. Makroceller uppkommer då anod och katod befinner sig långt ifrån varandra. Detta händer exempelvis i samband med kloridinitierad korrosion då en del av betongkonstruktionen ligger under vattenytan. Den del av konstruktionen som ligger ovanför vattenytan bildar katod medan anoden d.v.s. den del som korroderar, ligger strax under vattenytan eller vid skvalpzonen. Kloridinitierad korrosion sker lokalt i form av gropfrätning. Makrocellkorrosion kan liknas vid fall 1, d.v.s. fallet då anod- och katodytor är särskiljbara. I detta fall är anoden belägen i gruppen medan katoden är de omgivande ytorna. 
	Mikrokorrosionsceller leder till jämn korrosion eller allmän korrosion. Detta är fallet då exempelvis armeringskorrosionen orsakas av betongens karbonatisering. Makrocellkorrosion leder till gropfrätning och punktkorrosion.  
	I betongkonstruktioner som har ingjuten armering kan galvanisk korrosion förkomma om armeringen är i kontakt med en ädlare metall utanför betongen. Om armeringen är i kontakt med turbiner, pumpar och generatorer som innehåller ädlare metaller kan armeringen (anoden) korrodera. Korrosionen kan vara som punktkorrosion eller omfatta en större del av armeringen. Det bör noteras att armering inte korroderar om den är i kontakt med en ingjuten ädlare metall.  
	Korrosionsmiljön har avgörande inverkan på egenskaperna hos de korrosionsprodukter (rost) som bildas. Exempelvis bildas rödrost om syretillgången är god vid anoden. Om syretillgången är begränsad, exempelvis om korrosionen pågår under vattenytan, bildas svart- eller grönrost. Den röda rosten är poröst och upptar betydligt större volym än det järn varifrån den kommer. Följaktligen kan rosten vara ”sprängande”. Ingjuten armering som rostar kommer till exempel att kunna spränga sönder betongens täckskikt när tillräckligt mycket rost bildats. Den svarta rosten är betydligt mindre voluminös och därför mindre sprängande. Den svarta rosten är farlig i armerad betong eftersom den kan medföra att hela armeringsstålet löses upp utan att man kan se detta på betongytan.
	Korrosionsförloppet hos en osprucken armerad betongkonstruktion indelas i två skeden. Under det första skedet, som även kallas initieringsskedet, försvinner det passiverande oxidskiktet Figur 227. Som framgick ovan är karbonatisering av det täckande betongskiktet och inträngning av klorider två orsaker som kan leda till att det passiverande oxidskiktet försvinner. Under initieringsskedet är korrosionshastigheten mycket långsam Man kan, därför, bortse från den korrosion som sker och anta att armeringen inte korroderar. Efter initieringsskedet kommer propageringsskedet under vilket armeringen korroderar. Korrosionshastigheten styrs av miljöbetingelserna runtom konstruktionen och betongens elektrolytiska ledningsförmåga.
	Under propageringsskedet reduceras armeringsarean. Voluminösa korrosionsprodukter kan även spränga täckskiktet. Teoretiskt sett uppnås konstruktionens livslängd när täckskiktet sprängs loss eller när armeringsarean reducerats i sådan omfattning att konstruktionens bärförmåga blir oacceptabel låg. Den teoretiska livslängden inkluderar både initierings- och propageringsskedet [34]. Livslängden beror därför på initieringsskedets längd och korrosionshastigheten. Det finns många faktorer som inverkar på konstruktionens livslängd. Vilka de olika faktorerna är och vilken inverkan de har beror bl. a. på den bakomliggande mekanismen, korrosionsskedet och den miljön som konstruktionen befinner sig i samt konstruktionens och de ingående materialens egenskaper. För djupare studier om korrosionslära, korrosionsprocess och skydd samt livslängdsdimensionering av betongkonstruktioner med avseende på korrosion hänvisas läsaren till [33], [34] samt [35].
	En betongkonstruktion som är utsatt för korrosionsangrepp kan skyddas eller repareras för att erhålla längre livslängd. De åtgärder som kan vidtas styrs bl. a. av konstruktionens typ och utformning, korrosionsmekanismen, korrosionsskedet samt skadans form och omfattning.
	Korrosionsprocessen måste ha hunnit långt innan den kan ge sig till känna och upptäckas under en visuell inspektion. Korrosionsprocessen måste ha hunnit en bra bit i propageringsskedet innan den kan upptäckas visuellt. 
	Figur 227 visar en schematisk bild av korrosionsprocessen. Den horisontella axeln visar tiden [år] och den vertikala axeln presenterar korrosionsgrad, vilken här avser tjockleken [mm] hos det korroderade skiktet. När armeringen korroderar bildas korrosionsprodukter. Korrosionsprodukternas egenskaper styrs av syre- och fukttillgången. Ökad syremängde leder till större volym hos korrosionsprodukten och ökad fuktighet leder till att korrosionsprodukten löses upp och transporteras bort. Tät betong försvårar transporten av de lösta korrosionsprodukterna. Växelverkan mellan de tre nämnda effekterna styr det tryck som korrosionsprodukterna utövar på det täckande betongskiktet. Om betongen är stark och det täckande betongskiktet är tjockt spricker inte betongen. Produkterna löses upp och transporteras bort mot ytan eller något annat ställe. Efter en tid kan järnet försvinna helt utan att processen kan upptäckas visuellt. Om betongen är svag och/eller det täckande betongskiktet är litet spricker betongen och processen blir synlig. De två nämnda fallen är två ytterlighetsfall av korrosionsprocessens skadeverkan på det täckande betongskiktet. Det förekommer olika variationer mellan dessa två ytterlighetsfallen.
	Figur 227 – Schematisk bild av korrosionsprocessens olika skeden.
	Figur 227 visar tre nivåer av ”korrosionsgrad”.
	Korrosionsgrad A kännetecknar ett stadium där inte finns några tecken på pågående korrosion, som kan upptäckas genom visuell inspektion. Korrosionen kan upptäckas genom provning. Följande metoder finns till förfogande:
	1. Provtagning – för bestämning av betongens
	 Kloridhalt vid armeringsnivå, avsnitt 2.4.4 och
	 Karbonatiseringsdjup, avsnitt 2.4.5. 
	Att täckskiktet är karbonatiserat eller att ett teoretiskt tröskelvärde (t.ex. 0,3 % av cementvikten) uppnåtts behöver inte betyda att korrosionsgrad A uppnås. Betongen kan t.ex. vara mycket torr eller mycket blöt så att elektrolyt eller syre saknas i sådan omfattning att korrosionen uteblir eller är försumbar. Metoderna indikerar endast att det finns risk för armeringskorrosion.    
	2. Elektrokemiska metoder – för bestämning av 
	 betongens resistivitet
	 kartering av armeringens korrosionspotential
	 linjär polarisationsresistans (LPR)
	Metoderna beskrivs i [35] med referens till djupare studier. Resistivitetsmätning liksom kloridmätning och mätning av karbonatiseringsdjup upptäcker inte pågående korrosion utan bedömer risken för korrosion. Låg resistans indikerar ledande och sammanhängande elektrolyt i betongen som underlättar elektronströmmen och korrosionsprocessen. Betongens resistans påverkas av betongens fuktighet. Om betongens resistans minskar med ökad fuktighet. Även salthalten och porsystemets sammansättning påverkar betongens resistans. Ökad salthalt leder till lägre resistans. 
	Armeringens potential (spänningen) i förhållande till en referenselektrod, t.ex. 𝐶𝑢/𝐶𝑢𝑆𝑂4−, koppar/kopparsulfatelektrod, används för bedömning av sannolikheten för pågående korrosionsrisk. Negativ potential i förhållande till referenselektroden indikerar korrosionsrisk. Ju större negativ potential desto större är sannolikheten för pågående korrosion. Följande utvärdering anges i den amerikanska standarden ASTM  [35].
	Tabell 24 – Utvärdering av sannolikheten för pågående korrosion på stål i betongkonstruktioner i atmosfären med ledning av mätta korrosionspotentialer, enligt amerikansk standard ASTM C876-09, [35].
	Sannolikhet för pågående korrosion
	Uppmätt potential mot 𝐶𝑢/𝐶𝑢𝑆𝑂4− -referenselektrod
	låg (10 %)
	-200 mV och mera positiv
	Osäker bedömning (”gråzon”)
	-200 mV till -350 mV
	Hög (90 %)
	-350 och mera negativ
	LPR-metoden används för bedömning av ögonblicksvärdet på korrosionshastigheten. Metoden innebär att man matar in ström för att ändra stålets potential. Det finns ett samband mellan det matade strömmen och den pågående korrosionens hastighet. Genom att mäta hastigheten kan man bedöma om och var korrosionen pågår. Metoden påverkas av den korroderande ytans storlek. Det krävs inte så mycket ström för att polarisera en punktkorrosion därför kan metoden leda till felaktiga slutsatser om den korroderande ytans storlek inte är känd. Läsaren hänvisa till  [35] för djupare studier. 
	3. Öppning av ”fönster” i konstruktionen
	För att kontrollera förekomst av korrosion kan armeringen bilas fram och friläggas i utvalda ytor, ”fönster”, som efter inspektion gjuts igen. Placering av fönsterna och dess storlek väljs utifrån var man misstänker korrosion. Vid frambilning av fönster och lagning av dessa måste konstruktionens bärförmåga beaktas.
	Korrosionsgrad B innebär ett stadium där olika tecken på korrosion uppträder men det kräver extra uppmärksamhet av inspektören. Missfärgning och tunna sprickor kan uppträda. Vidare, kan områdets bomljud vid slag med hammare indikera pågående korrosion. Som beskrevs ovan styrs sprickbildning och diffusion av korrosionsprodukter mot betongens yta av betongens egenskaper, det täckande betongskiktets tjocklek samt betongens fuktighet. Det bör noteras att förhållandena kan vara sådana att ytan inte missfärgas alls, eller korrosionsprodukterna blandas ihop med kalciumhydroxid som urlakas och transporteras mot ytan. Om betongens yta är förorenad så syns inte missfärgningen och sprickorna. Lyckligtvis är människoörat är mycket känsligt mot bomljud och kan upptäcka relativt tunna bompartier.
	Korrosionsgrad C är ett stadium med synliga sprickbildningar. Figur 228 visar olika typer av sprickor som orsakas av armeringskorrosion. Typ CC1 är sprickor som löper längs med armeringen genom betongtäckskiktet. Typ CC2 medför avspjälkning, av täckskiktet, som löper längs med armeringen. Typ CC3 medför delaminering av det täckande betongskiktet. Det bör noteras att sprickorna kan innehålla korrosionsprodukter, som är brunfärgade, eller vara helt tomma. Det senare fallet kan orsaka missbedömning när det gäller att fastställa orsaken till sprickbildning. Sprickorna kan också innehålla kalk/kalcit som är urlakningsprodukter. I vattenkraftskonstruktioner kan berget missfärga vattnet, som i sin tur missfärgar kalken/kalciten och medför att urlakningsprodukterna kan förväxlas med korrosionsprodukter.  
	Figur 228 - Sprickmönster som förekommer vid armeringskorrosion, [8].
	Borrkärnor tas med syfte att
	1. bestämma eller kontrollera en viss egenskap hos materialet. Det bästa sättet att utvärdera en borrkärna är därför att kontrollera om den uppfyller de krav som ställs på en provkropp för utförandet av den planerade provningen eller kontrollen.
	2. genom okulär utvärdering bestämma betongens kvalitet. Betongens kvalitet bestäms enlig en skala bestående av sex klasser enl. det s.k. BETUT-systemet (BETongkärnUTvärdering) [36].
	3. undersöka förekomsten av zoner med sprickbildning och zoner utsatta för nedbrytningsprocesser. 
	När det gäller syfte 1, ovan, utförs provtagningen för att bestämma materialegenskaper genom provning. Utvärderingsmetoderna föreskrivs därför ofta av standarder eller specifika föreskrifter, se avsnitt 2.4. När det gäller syfte 2 och 3, behandlas utvärderingen utförligt i [36]. Här anges en kortfattad beskrivning av metodiken.
	Detta avsnitt är taget ur [36]
	Vid en utvärdering görs en okulär besiktning för att klassificera en kärnas betongkvalitet. Klassificeringen görs efter en skala i sex steg där klass 1 motsvaras av mycket bra betong och klass 6 av mycket dålig betong. Dessutom noteras speciella kännetecken såsom förekomst av armeringsjärn, kalkutfällning, brunfärgning, gammalt injekteringsbruk etc. 
	Detta system bygger på att betongens kvalitet kan delas in i sex tydligt urskiljbara kvalitetsklasser, se Tabell 25. Allteftersom en kärna gås igenom så noteras i ett protokoll hur kvalitetsklassen varierar utmed dess längd. Vid klassningen, som görs okulärt, studeras betongens sammanhållning, "antal" porer och förbindelsen mellan dem, sprickmängd och håligheter. Klass 1 motsvaras av en mycket bra betong och klass 6 motsvaras av en mycket dålig betong. Det fotografi som finns i Figur 229 visar exempel på hur kärnor från respektive klass kan se ut [36]. Vattentät betong motsvaras av klass 3 eller bättre. Då klassningen genomförs okulärt så blir klassningen i viss mån subjektiv och speciellt gränsfall mellan två olika klasser kan olika besiktningsmän klassa olika.
	Tabell 25 – Förklaring till de sex olika kvalitetsklasser som används vid Vattenfalls klassificering av betongkvaliteten hos betongkärnor. Förekomst av sparsten och kärnförlust kommer att hamna i klass 1 respektive klass 6, [36]. 
	Beskrivning
	Klass
	Bra betong. Den är homogen och fri från håligheter och porer.
	1
	Bra betong. Den är relativt homogen och fri från håligheter. Det förekommer en del enstaka porer. Betongen är inte alldeles slät.
	2
	Medelgod betong. Det finns tätt med grunda porer. Porerna har ingen förbindelse med varandra. Det förekommer en del håligheter. Material saknas i ytan mellan de större stenarna i betongen.
	3
	Mindre god betong. Det finns ofta spår efter läckage av vatten. Många porer har förbindelse med varandra och bildar porsystem. Större håligheter förekommer.
	4
	Dålig och mycket otät betong. Stora sammanhängande porsystem och djupa håligheter förekommer.
	5
	Usel betong. Den håller knappt ihop. Ofta består kärnan av betongbitar.
	6
	Figur 229 - Exempel på hur kärnor från respektive kvalitetsklass kan se ut [36].
	Vid en utvärdering görs dessutom iakttagelser av upp till sju olika kännetecken i betongen: sparsten, kärnförlust, brunfärg, kalkurlakning, armeringsjärn, gammalt injekteringsbruk och sprickförekomst. Informationen är användbar för att göra bedömningar av pågående nedbrytningsförlopp. Dessa egenskaper beskrivs vidare i  Tabell 26.
	Tabell 26 – Förklaring till de egenskaper som bör iakttas vid utvärdering av en betongkärna, [36].
	Beskrivning
	Egenskaper 
	Sparsten är stora stenar som har använts för att spara betong. Gränsen för vad som kan anses vara sparsten bör gå vid storlek > 64 mm eftersom detta är den största ballaststorleken som har använts tämligen utbrett (50-talet). Det förekommer visserligen ännu större ballaststen (128 mm) i betongkonstruktioner från 30-talet men det i regel svårt att bedöma om det rör sig om sparsten eller ballast. Övergångsytan mellan betong och sparsten bör kontrolleras m a p spår efter läckage.
	Sparsten
	Kärnförlust är den eller de delar av borrkärnan som har gått förlorad vid borrningen. Om partier med slam och grus påträffas så finns det risk för att materialet spolas bort med spolvattnet. En kärnförlust kan också orsakas av hålrum i en konstruktion.
	Kärnförlust
	Förekomst av bruna missfärgningar kan betyda att betongen är otät. En brun missfärgning uppkommer när humusrikt vatten transporteras genom konstruktionen. Betongen är således otät, d.v.s. av kvalitetsklass 4 eller sämre.
	Brunfärg
	Urlakning har sin orsak i att den relativt lättlösliga kalciumhydroxid som ingår i hårdnad cementpasta löses upp av vatten som strömmar förbi eller genom en otät pasta varvid ett underskott av kalciumhydroxid uppstår. Utlakningen medför att kalk fälls ut på betongen. Betongen är således otät, d.v.s. av kvalitetsklass 4 eller sämre.
	Kalkurlakning
	Kärnborrning kan leda till att armering i konstruktionen borras av eller skadas. I vissa fall ställs krav på att borrningsarbetet inte får skada befintlig armering. All förekomst av armering bör noteras (dimension och djup). Det kan även vara intressant att notera om armeringen uppvisar korrosionsskador. Ytrost kan dock ha uppstått efter det att kärnan togs upp.
	Armeringsjärn
	Betong från äldre konstruktioner kan innehålla rester från tidigare genomförda injekteringar. För kärnor som tas upp i syfte att kontrollera resultatet från en injektering så kan huvudsyftet med en undersökning vara att se hur stora mängder nytt bruk det finns. Det förekommer att injekteringsbruk färgas för att underlätta dessa kontroller.
	Förekomst av injekteringsbruk
	Det är inte ovanligt med sprickor i betongkonstruktioner. Sprickbildning är ett varningstecken på att någonting kanske inte står rätt till med konstruktionen, speciellt om sprickorna är grova. För att avgöra sprickors betydelse för bärförmågan så är sprickornas alla dimensioner av betydelse, liksom det system till vilket de binds samman.
	Sprickförekomst
	Instruktioner enligt SS-EN 12504-1:2009 ” Provning av betong i färdiga konstruktioner – Del 1: Borrkärnor – Uttag, undersökning och tryckprovning” [37] kan användas för att bestämma betongens tryckhållfasthet och tryckhållfasthetsklass.
	Resultatet från tryckhållfasthetsmätningar kan användas för att kontrollera en kvalitetsklassificering. Utgångspunkten är att låg tryckhållfasthet medför dålig betongkvalitet. Om resultatet från tryckhållfasthetsmätningarna och från betongkvalitetsklassningen prickas in i ett diagram så bör punkterna ungefärligt ligga samlade längs en linje, se Figur 230. Vid stor avvikelse från den linjen bör kvalitetsklassningen kontrolleras [36]. Betong ur klass 6 är vanligtvis mycket svår att prova.
	/
	Figur 230 – Resultat från en kvalitetsklassificering och från en tryckhållfasthetsprovning kan ställas mot varandra för att kontrollera att klassificeringen är riktig. Diagrammet ovan illustrera ett exempel med bra överensstämmelse,[36].
	Betongens täthet, sprickbildning och andra defekter undersöks med vattenförlustmätning och skanning av borrhål. Skanning av borrhål med syfte att upptäcka sprickbildning, nedbrytningsprocesser, hålrum vid gjutning och injektering kan göras med utrustningar med varierande möjligheter från enkla kameror till avancerade utrustningar som skannar borrhålet med videokameror, ultraljudsutrustning och utrustning som mäter elektrisk resistivitet. Det finns olika databearbetningssystem som kartlägger sprickor med avseende på placering och orientering, materialgränser, hålrum, vattenläckage mm. De avancerade metoderna samlas under benämningen BIPS (Borehole Image Processing System). Videofilmning beskrivs översiktligt i [36]. Läsaren hänvisas till facklitteratur och utförare för ingående metodbeskrivning.
	Vattenförlustmätningar görs för att bestämma huruvida betongen i anslutning till borrhålet är tät eller inte. Vid mätningen registreras den vattenmängd som på en viss tid och med ett visst tryck kan pressas in betongen samtidigt som hålets öppning tätats med hjälp av manschetter. Vattenförlusten anges i Lu (Lugeon, efter Maurice Lugeon). 1 Lu motsvaras av 1 liter vatten per meter borrhål och minut vid vattentrycket 1 MPa (10 bar) [1 Lu=1 l/(min·m·MPa]. Om manschetten/manschetterna placeras på olika djup i hålet så kan betongens genomsläpplighet kartläggas på olika djup [36]. Vattenförlustmätningar används även för att bestämma bergets konduktivitet, (Eriksson och Stille 2005). Vattenförlustmätningar används även för planering av injektering och kontroll av genomförd injektering, se vidare [36], [38] och [39]. Vid vattenförlustmätningar är det viktigt att anpassa de tryck som appliceras till rådande konstruktionsutformning och generell status så att inte det finns risk för hydraulisk uppspräckning av betongen.
	Nedan hänvisas det till olika standarder. Det bör noteras att standarder ständigt revideras och ändras. Om det är viktigt att provningen utförs enligt gällande standard är det viktigt att man tar reda på innehållet i den senaste versionen och att man alltid anger datumet för den utgåva som man använder.
	Provtagning och kärnborrning för vattenkraftsanläggningar beskrivs utförlig i [36]. Vidare bör följande standarder beaktas:
	 SS -EN 12504-1:2009 - Provning av betong i färdiga konstruktioner –  Del 1: Borrkärnor – Uttag, undersökning och tryckprovning.
	 SS-EN 13791:2007 - Bedömning av tryckhållfasthet i färdiga betongkonstruktioner och förtillverkade betongelement.
	 SS-EN 12390-1:2012 - Provning av hårdnad betong – Del 1: Form, dimensioner och övriga krav på provkroppar och formar.
	Följande standard kan användas för bestämning av betongens densitet:
	 SS-EN 12390-7:2009 - Provning av hårdnad betong – Del 7: Densitet
	Det finns ingen SS-EN standard för bestämning av betongens porositet. Här föreslås att man använder samma provkropp som man använder för bestämning av betongens densitet, men använder den procedur som anges i:
	 SS-EN 1936:2006 - Natursten – Bestämning av densitet och porositet
	 SS-EN ISO 12570:2000 - Fukt- och värmetekniska egenskaper hos byggmaterial och byggprodukter – Bestämning av fuktinnehåll genom torkning vid förhöjd temperatur (ISO 12570:2000).
	Det bör noteras att uttorkning av provkropp bör ske vid 105 °C. 
	Det finns ingen SS-EN standard för bestämning av luftens fuktighet betongens fukthalt se avsnitt 2.3.1.
	 EN ISO 12570 Hygrothermal performance of building materials and products.
	 Determination of moisture content by drying at elevated temperature (ISO/FDIS 12570:1999).
	 SS-EN 14629:2007 Betongkonstruktioner – Provning av produkter och system för skydd och reparation – Bestämning av kloridhalt i hårdnad betong.
	 SS-EN 14630:2005 Betongkonstruktioner – Provning av produkter och system för skydd och reparation – Bestämning av karbonatiseringsdjup
	Det finns ingen SS-EN standard för bestämning av luftens fuktighet betongens fukthalt se avsnitt 2.3.5.
	 SS 137231:2005 Betongprovning – Hårdnad betong – Draghållfasthet hos provkroppar. 
	 SS-EN 12390-6:2009 Provning av hårdnad betong – Spräckhållfasthet hos provkroppar.
	 SS-EN 12390-3:2009/AC:2011 Provning av hårdnad betong – Del 3: Tryckhållfasthet hos provkroppar.
	 SS-EN 13791:2007 Bedömning av tryckhållfasthet i färdiga betongkonstruktioner och förtillverkade betongelement.
	 SS-EN 12390-13:2013 Provning av hårdnad betong – Del 13: Bestämning av elasticitetsmodulens sekantvärde vid tryck.
	 SS 137215:2000 Betongprovning – Hårdnad betong – Krympning.
	Ibland behöver även konstruktioner under vattenytan inspekteras för att undersöka om skador eller sprickbildning finns. T.ex. kan det finnas ett intresse av att inspektera uppströmssidan av en frontplatta där det finns läckage eller sprickbildning på nedströmssidan för att undersöka om sprickan är genomgående hela vägen till uppströmssidan.
	Inspektioner under vatten sker vanligen antingen med dykare eller med någon form av utrustning för att köra omkring och fotografera under vatten. För det senare brukar samlingsnamnet vara ROV (Remotely Operated Vehicle). Om syftet är att detektera sprickor finns några parametrar som starkt påverkar möjligheterna att göra det. Det första är siktdjupet i vattnet. I en del vattendrag är sikten ofta mycket dålig p.g.a. stora mängder organiskt material eller finkornigt sediment. I de flesta fjällälvarna är sikten däremot mycket bra särskilt högre upp i systemet. Den andra parametern som har stor inverkan är ev. beläggningar på konstruktioner som länge stått under vatten. Ibland bildas påväxt med alger och ibland svarta beläggningar som i princip gör det omöjligt att detektera annat än mycket grova sprickor eller sprickor som nyligen slagit upp. Tredje parametern som kan ha stor inverkan på kvaliteten är om det finns tillgång till god belysning för själva undersökningen. Med ökat djup ökar behovet av starkare ljus för att kompensera bristen på dags- eller solljus.
	Normalt brukar dykinspektioner genomföras ner till djup motsvarande ca. 18 m vilket är gränsen för dykning med normala luftblandningar. Dyktiderna på det djupet är ca 70 min. För djupare dyk krävs normalt andra luftblandningar och dyktiderna blir kortare.
	Vid dykinspektioner rekommenderas att dykaren ska vara väl informerad om vad syftet med dykinspektionen är och vad som eftersöks. En gemensam genomgång mellan dykare och bygginspektören bör göras innan dykningen påbörjas. Vid genomgången bör följande punkter gås igenom:
	 Syftet med dykinspektionen
	 Geometriska förutsättningar och studium av ritningar
	 Planering av dykrutt
	 Arbetsmiljö och säkerhet
	För hög kvalitet på dykinspektionen och bra dokumentation för bästa förutsättning till uppföljning i framtiden måste dykteamet vara utrustat med filmkamera (på dykarens hjälm) och utrustning för inspelning av både ljud och bild. Ibland även handhållen sonarutrustning. Det måste också finnas utrustning för att kommunicera med tal direkt med dykaren och en monitor för att övervaka det som ses vid undervattensinspektionen. Syftet med det senare är att en sakkunnig person ska kunna övervaka inspektionen och guida dykaren till ställen av intresse för ev. kompletterande undersökning med t.ex. bomknackning eller sprickviddsmätning. Dykaren bör också kontinuerligt ange ungefärlig position och djup för orientering även på filmen vid granskning i efterhand.
	Undervattensinspektioner med ROV utförs vanligtvis med små eller medelstora ROVer som styrs från land av en operatör och som kan se bl.a. aktuellt djup och det som filmas med kamera som monterats på ROVn. En studie över olika tekniker för ROVer och vilka möjligheter till detektion av sprickor etc. som finns har studerats i ett examensarbete [86] vilket rekommenderas för fördjupning på området.
	Beroende på ROVns storlek så kan olika mycket utrustning monteras på den. En vanlig begränsning hos ROVer är tillgänglig längd på kabeln för kraft- och ljud & bildöverföring samt styrning av ROVn. Vissa ROVer har kanske några hundra meter kabel medan stora ROVer kan ha flera kilometer kabel vilket möjliggör inspektion av långa tunnlar t.ex. I figur Figur 231 – Exempel på olika stora ROV [86]. nedan visas tre exempel tagna ur [86].
	/
	Figur 231 – Exempel på olika stora ROV [86].
	Beroende på bärförmågan på ROV kan olika utrustning monteras. Vanligen finns belysning och kamera för videoupptagning. Ytterligare utrustning som kan monteras är sonarutrustning för detektion av avvikelser t.ex. på uppströmssidan av en damm, eller griparm för enklare arbeten eller undersökningar. Ny teknik för scanning av t.ex. ytor med grön laser finns också på marknaden idag. Den okulära synen är dock fortfarande bäst för tunnare sprickor (<1 mm). Grövre sprickor kan möjligen detekteras med andra tekniker.
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	I detta kapitel beskrivs olika analyser och analysmetoder som är inriktade på att bestämma uppkomst till sprickbildning eller inverkan från sprickor på dammens säkerhet eller dess långsiktiga funktion. 
	Oavsett vilken typ av analys som genomförs, så behövs en modell, dvs en bild som beskriver hur man tolkar verkningssättet hos konstruktionen och som därmed ligger till grund för de förenklingar och antaganden som görs. Med modell menas härmed allt ifrån en konceptuell modell, en ”tankemodell”, en ekvation, till t.ex. en finit elementmodell. Det finns många olika typer av analysmetoder som kan tillämpas beroende på tillämpning. I detta avsnitt har de olika typerna av analysmetoder försökts att kategoriserats och beskrivits baserat på dess tillämpning för utvärdering av sprick- eller skadeorsak samt inverkan från sprickbildning hos betongkonstruktioner. 
	I den konceptuella modellen krävs förståelse för konstruktionens verkningssätt, dvs en förståelse för hur konstruktionen bär lasterna, eftersom detta inverkar på hur stor del av dammen som behöver beaktas, hur randvillkor och laster appliceras etc. 
	Dilatationsfogar utgör normalt lämpliga zoner där det går att dela upp konstruktionen i delstrukturer. Detta beskrivs ytterligare i Kapitel 3 i [40] där även hur mycket av omgivande berget som behöver beaktas beroende på vilken typ av analys som genomförs. 
	I den konceptuella modellen ingår även att analysera möjliga och troliga orsaker till eventuella observerade skador, dvs vilka laster eller mekanismer som kan ligga bakom de skador som observerats. Detta blir input till efterföljande beräkningar där strukturen analyseras baserat på antaganden som görs med den konceptuella modellen. 
	Den konceptuella modellen ligger till grund för vilken analysmetod som senare tillämpas. Detta innebär att stora risker för felkällor finns redan vid tolkningen av en verklig konstruktion till en konceptuell modell. Med andra ord, även om analysmetoderna (t.ex. beräkningarna) är internt valida (korrekta) så påverkar dessa tolkningar/antaganden till stor del vilket kan leda till fel slutsatser. Det är därför viktigt att granskaren är tidigt aktiv i projektet och kan vara delaktig i diskussion kring grundantaganden i konceptuella modellen, se [41]. 
	Analytiska beräkningsmodeller för utvärdering av spruckna konstruktioner kan tillämpas på renodlade fall, där t.ex. konstruktionen betraktas som ett fristående element med väldefinierade rand- och begynnelsevillkor, som utsätts för mekanisk (t.ex. böjd balk) eller miljöbelastning (t.ex. endimensionell transport genom materialet). 
	I enklare fall är dessa metoder ofta att föredra då de är kostnadseffektiva, och passar därför väl för parameterstudier. Dessa modeller bör vara konservativa antingen baserade på medvetna val av utföraren alternativt på grund av inbyggd konservatism i beräkningsmetoden. 
	Exempel – (förkortningar förklaras i texten nedan); 
	 Stabilitetsberäkningar (globalt/lokalt, probabilistiska analyser, etc.)
	 Bärförmåga (stadium I – III, MCFT, Strimlemetoden (plattor), etc.)
	 Beteendemodeller för prediktion av uppmätt data (MLR etc)
	 Nedbrytningsmodeller (1D-modell för t.ex. urlakning)
	 Dynamiska massa-fjäder system (1D modell)
	De flesta analyser genomförs baserat på en deterministisk modell, dvs där laster och materialegenskaper är valda för att motsvara t.ex. verklig respons eller gränstillstånd kopplade till dimensionering, så som; bruksgränstillstånd, brottgränstillstånd, stabilitetsanalyser. 
	Vid stabilitetsanalyser är traditionella stabilitetsberäkningar tämligen vedertagna. Dessa tillämpas genom analys av dammen som en stelkropp där dammkroppen ska vara säker mot glidning och stjälpning. I t.ex. RIDAS tillämpningsvägledning (RIDAS TV) avsnitt 7.3 [42] finns vägledning till acceptansvillkor, t.ex. 1,5 för kvoten mellan mothållande och pådrivande moment för vanliga lastfall gällande stjälpningsstabiliteten. Dock bör man uppmärksamma att i de fall då sprickor finns i dammkroppen kan dessa leda till inre brottmoder som till stor del styrs av betongens och armeringens materialhållfastheter. I dessa fall bör därmed dimensioneringsmetoder enligt tvärsnittsanalyser beaktas enligt RIDAS, där analyserna istället genomförs enligt partialkoefficientmetoden. Detta diskuterats ytterligare i Kapitel 3.9.
	I analysmetoder för bärförmåga så förutsätts betongen vara sprucken och overksam i dragna delar av tvärsnitten för stadium II (brukgränstillstånd) och III (brottgränstillstånd). Samma antaganden gäller även för strimlemetoden. I dessa metoder är det endast armeringen som bär last i dragna delarna av tvärsnitten. En viktig skillnad mot avancerade icke-linjära beräkningar baserade på finita elementmetoden blir således att dessa avancerade metoder även beaktar bärförmågan hos osprucken betong mellan sprickorna. 
	Analytiska beräkningar kombineras ofta med mer avancerade beräkningar, t.ex. för mer komplexa fall där beräkningar genomförs med finita elementmetoden och tvärsnittskrafter extraheras. Dessa krafter används därefter i analytiska beräkningar för att bestämma t.ex. armeringsmängd etc. Dessutom, kan och bör, analytiska beräkningar användas för kontrollberäkningar i fall då mer avancerade beräkningar genomförs, i syfte att genomföra en rimlighetskontroll av resultatet. För detta ändamål finns flera olika metoder utvecklade för beräkning av bärförmåga så som Modified Compression Field Theory (MCFT) från [43], [44].
	Vid probabilistiska analyser, t.ex. Monte Carlo simulering, där tusentals analyser krävs p.g.a. varierande indata är det ofta ohanterbart att kombinera den probabilistiska analysen med mer avancerade numeriska metoder. Detta eftersom beräkningstiden för alla dessa analyser blir flera väldigt lång. I dessa fall tillämpas oftast enklare analytiska beräkningar, se t.ex. [45].
	Vid prediktion av mätdata, går det att tillämpa Multipel Linjär Regressionsanalys (MLR) för att definiera ett samband mellan två eller fler variabler (t.ex. vattennivå, temperatur, tid, etc.) som används för att anpassa linjära ekvationer som kan uppskatta förväntat beteende utifrån dessa variabler, se t.ex. [46]. Detta är särskilt användbart för att kunna definiera t.ex. varningsnivåer på uppmätt mätdata om den befinner sig utanför förväntat värde. Dock bör det kommas ihåg att dessa prediktioner inte kan användas för bedömning av dammsäkerhet dvs. avgöra hur/om eventuell risk för brott etc. föreligger eller om signifikant förändring uppstår p.g.a. icke-linjärt beteende etc. 
	Vid beaktande av nedbrytningsfenomen och deras långsiktiga inverkan på konstruktioner används stationära och transienta masstransportmodeller för att beskriva värme, fukt eller kemisk transport. I detta sammanhang är det viktigt att beakta att det är stor skillnad på transport i ett kontinuum (t.ex. osprucken betong) jämfört med ett fall om sprickor finns. Ofta beaktas dessa transportprocesser i 1D för enkla typfall som kan lösas analytiskt. Däremot, om icke-linjära egenskaper beaktas behöver dock en numerisk beräkningsmetod tillämpas, t.ex. finita elementmetoden (se avsnitt 3.2.4) eller finita differensmetoden (se avsnitt 3.2.5)
	Dynamiska massa-fjäder-system används främst där strukturens respons vid hastig dynamisk belastning ska bestämmas. Fjäderns egenskaper och medsvängande massa anpassas för att motsvara egenskaperna hos strukturen som viktar styvheten för spruckna respektive ospruckna delar, se t.ex. [47].
	I många fall är verkliga konstruktioner så pass komplicerade att det kan vara svårt att tillämpa de enklare analytiska beräkningsmetoderna utan att göra väldigt grova antaganden. I fall med t.ex. en komplicerad geometri eller komplicerade belastningsförhållanden så är finita elementberäkningar lämpliga att använda. Detta eftersom en godtycklig geometri eller godtyckliga belastningsförhållanden går att beakta genom att strukturen delas upp i ett stort antal element som tillsammans utgör en approximation till strukturen. 
	Huvuddelen av alla numeriska simuleringar som genomförs är baserade på finita elementmetoden med antagandet om linjär respons hos struktur och material. Linjär respons är en grundförutsättning för att t.ex. superponering av laster vid t.ex. lastkombinering etc. ska kunna genomföras. Finita elementmetoden är en generell metod som kan tillämpas för att skapa godtyckliga geometrier, lastfall etc, som diskretieras i ett antal element 
	Exempel; 
	 Stabilitetsberäkningar (globalt/lokalt) (se t.ex. avsnitt 5.4, 5.5 och 5.8)
	 Deformationer och bärförmåga, så som t.ex. ramanalys 
	 Förstärkningsåtgärder (spännkablar, pågjutning, etc.) (se t.ex. avsnitt 3.4.6)
	 Enklare simuleringar av byggsekvens (gjutetapper eller rivning/ombyggnad) (se t.ex. Figur 31)
	 Utvärdering, ofta kopplat till dammätningar
	Ett exempel på detta illustreras i Figur 31, som presenterar resultatet av spänningar från simulering av etapputbyggnad av en valvdamm. I Figur 31 a) illustreras förenklad modell som inkluderar att dammen beskrivs med ortotropa styvhetsegenskaper för att beakta inverkan av fogar och i b) är motsvarande mer detaljerade analys av varje enskild dammpelare där interaktionen mellan dessa beskrivs med icke-linjära kontaktvillkor. I detta fall visar beräkningen att det förenklade sättet stämmer relativt väl överens med en mer avancerad metod. 
	Figur 31 Illustration av spänningar vid simulering av etappvis utbyggnad av en valvdamm, a) förenklad metod med ortotropa styvhetsegenskaper, b) avancerad metod med kontaktvillkor mellan varje dammpelare [48]. 
	Med icke-linjära analyser så avses ett komplext strukturellt beteende där synergi kan finnas mellan olika effekter så att superponering ej längre är möjligt. Det kan finnas flera olika orsaker till att en struktur får ett icke-linjärt beteende;
	 Icke-linjära kontaktvillkor/randvillkor – konstruktionens rand- eller kontaktvillkor reagerar olika beroende på belastning eller belastningsnivå (t.ex. friktion, icke-linjära fjädrar etc.)
	 Icke-linjärt materialbeteende – materialets egenskaper förändras med hänsyn till tid, belastning etc. (t.ex. sprickbildning, plasticering, krypning etc.)
	 Geometrisk icke-linjäritet – strukturen utsätts för stora deformationer (eller har initiala imperfektioner) vilket kan leda till förändrad styvhet hos strukturen eller instabilitet (stora sättningar, 2:a ordningens effekt, knäckning etc.) 
	Detta innebär att i dessa fall är lasthistoriken viktig, eftersom om t.ex. två laster agerar på en konstruktion så kommer strukturen att reagera olika beroende på i vilken ordning dessa appliceras. Som exempel kan nämnas en gravitationsdamm med icke-linjärt kontaktvillkor (friktion) som utsätts för egentyngd och vattentryck. I detta fall måste egentyngden appliceras först eftersom annars finns ingen normalkraft över friktionsplanet som kan motstå horisontalbelastningen från vattentrycket.  
	Den vanligaste formen av icke-linjärt materialbeteende som beaktas är rimligtvis plasticering av stålkonstruktioner alternativt sprickbildning i betongkonstruktioner. I dessa fall reduceras strukturens styvhet vid ökad belastning vilket leder till omfördelning av påkänningar i konstruktioner. 
	Geometrisk icke-linjäritet kan oftast försummas vid vattenkraftkonstruktioner, eftersom det i huvudsak uppstår vid slanka konstruktioner. Dock kan det finnas tillämpningar där detta är viktigt. Det kan t.ex. vara analys av drivgodslinor, slanka pelare/balkar utsatta för tryck t.ex. mellan monoliter i en lamelldamm eller vid ett utskov.  
	Nedan ges exempel på tillämpningar där icke-linjära analyser ofta tillämpas. 
	Exempel; 
	 Stabilitetsberäkningar (globalt/lokalt) inkl. risk för materialbrott och inverkan av kombinerade brottmoder
	 Deformationer och bärförmåga 
	 Förstärkningsåtgärder (spännkablar, pågjutning, etc.) inkl inverkan av initiala defekter
	 Byggsekvens (gjutetapper eller rivning/ombyggnad) samt ung betong
	 Utvärdering av skadade konstruktioner, ofta kopplat till dammätningar
	Två exempel på simulering av sprickor, illustreras i Figur 32 och Figur 33. I Figur 32 har sprickbildning och sprickpropagering orsakade av säsongsvariationer i temperatur simulerats med en utsmetad sprickmodell. I Figur 33 illustreras hur diskreta sprickor (fysiska sprickplan) öppnar sig på grund av ASR expansion i kombination med uttorkningskrympning och belastning. 
	Beroende på vilket syfte som de icke-linjära analyserna har gällande sprickbildning så kan den ena eller andra tekniken vara mer lämplig. Om syftet är att hitta orsaken till en observerad sprickbildning eller prediktera sprickbildningen i en konstruktion behövs en metodik som kan beskriva sprickinitiering och sprickpropagering, så som illustreras i Figur 32. Om syftet istället är att bedöma inverkan från redan kända/observerade sprickor, behöver man inte nödvändigtvis simulera denna sprickinitiering och propagering. I dessa fall kan det vara mer lämpligt att inkludera karterade sprickor som diskreta sprickplan direkt i modellen, där dessa sprickor kan öppna sig och skapa en fysisk sprickbredd direkt i modellen. Detta beskrivs även ytterligare i Kapitel 3.5.4.  
	Figur 32 Exempel på simulering av sprickbildning i en valvdamm [49]. 
	Figur 33 Exempel på diskreta sprickor i utskovspelare. 
	Utöver de analysmetoder som beskrivits ovan, finns dessutom ett flertal olika beräkningsmetoder. Dessa tillämpas dock i betydligt mindre omfattning inom konstruktionsområdet. Ett exempel på detta är finita differensmetoden. Finita differensmetoden baseras på Taylorutveckling för att lösa differentialekvationer. Generellt så är denna metod kraftfull för att lösa transportekvationer vid masstransportberäkningar och tillämpas ofta för bergmekaniska beräkningar där inverkan av sprickor i berg etc. beaktas. Svagheten i denna metod är dock att den inte kan utvecklas på lika enkelt sätt att lösa komplicerade geometrier och randvillkor på samma sätt som finita elementmetoden. Detta är därmed orsaken till att finita differensmetoden inte tillämpas lika frekvent som finita elementmetoden i kommersiella numeriska programvaror idag. 
	Ett exempel på ett alternativ till finita elementmetoden som numerisk analys är därmed;
	 Finit differens (mekaniska analyser - främst berg samt för flödes- och transportberäkningar)
	Ett exempel på finita differensberäkning är illustrerat i Figur 34. I detta fall är det en modell av en svensk valvdamm som syftade att analysera stabiliteten hos valvdammen. I detta fall är beräkningen genomförd i en programvara som baseras på finita differens, men denna typ av beräkning motsvarar vad som beskrevs vid finita elementberäkningar i avsnitt 3.2.3. 
	/
	Figur 34 Exempel på finita differensanalys av valvdamm [50].
	Som beskrivet i avsnitt 3.2, så kan de olika typerna av analysmetoder tillämpas beroende på målsättningen med beräkningen. Det är ofta kravet på detaljnivå som avgör huruvida de mer avancerade metoderna krävs. I Tabell 31 finns flera olika tillämpningar av analysmetoder sammanställda (grupperade efter varierande krav på detaljnivå) samt så indikeras vilka metoder som kan användas för att analysen. 
	Tabell 31 Sammanställning av olika analysmetoder för att kartlägga vilka metoder som är lämpliga beroende på ändamål med beräkningen. Grått = lämpligt
	Det är viktigt att påpeka att en ökad komplexitet med en mer avancerad modell inte nödvändigtvis leder till bättre resultat. Som exempel kan nämnas att för enkla fall av stabilitetsberäkningar, så fås exakt samma resultat om en klassisk stabilitetsberäkning baserad på stela kroppar jämfört mot en finit elementberäkning. 
	Ett annat exempel är t.ex. metoder för att prediktera förväntad respons utifrån dammätningar. Klassiska dammbeteendemodeller baserade på regressionsanalys (t.ex. HTT eller HST) fungerar normalt sett väldigt bra för att prediktera förväntade värden, se Kapitel 3.7.5. Detta kräver dock att det finns en viss längd på en mätserie som dambeteendemodellen kan kalibreras mot. Dessutom, så kan denna modell endast användas för att prediktera förväntade värden baserat på den typ av händelser och dess omfattningar som den har kalibrerats mot. Det betyder att denna data inte går att extrapolera. T.ex. så innebär detta att det kan gå att sätta varningsnivåer på mätsystem (dvs när den befinner sig utanför förväntat värde) men det går inte att definiera larmvärden (dvs när det finns risk för dammbrott etc), [45]. Finita elementberäkningar kan användas för både prediktion av förväntade värden, varningar och larmvärden. Däremot så är det komplicerat att få en finit elementmodell som har lika god prediktion (dvs mindre spridning) som en dambeteende modell baserat på regressionsanalys, se 3.7.5. Även vid kalibrering av en finit elementmodell mot mätdata så kan det vara svårt att få perfekt anpassning främst för att det finns många olika parametrar att justera. 
	Vid konventionell dimensionering, där t.ex. armeringsinnehåll ska bestämmas är enklare analytiska beräkningar att föredra jämfört mot icke-linjära finita elementberäkningar eftersom de senare tar väldigt mycket längre tid att genomföra. Däremot, om syftet är att bestämma bärförmågan på en (befintlig) konstruktion kan icke-linjära finita elementberäkningar vara mer lämpliga än enklare analytiska särskilt i de fall då säkerheten inte bedöms som tillräcklig på grund av konservatism i enklare analysmetoder. 
	En fördel med att utgå från en eventuellt mer komplicerad modell än vad behovet kräver skulle kunna vara att den även skulle kunna tillämpas för eventuella fortsatt arbete, så som t.ex. utvärdering av förstärkningsalternativ, mätsystem etc. 
	För att kunna göra en bedömning av en konstruktions nuvarande tillstånd, dess säkerhet mot brott, förstärkningsåtgärder, etc. så krävs att initialtillstånd, försvagningar (t.ex. sprickor), etc. beaktas. I efterföljande avsnitt ges en kort beskrivning av typiska fenomen som är viktiga att beakta för vattenkraftkonstruktioner med hänvisningar till hur detta genomförs i en numerisk beräkning.
	Syftet med att analysera ung betong avser oftast att dimensionera t.ex. kylning av betongen under hydratationen. Ung betong dimensioneras för att förhindra eller begränsa uppsprickningen så att en sprickfördelning med liten sprickbredd ska erhållas så att inga sprickor ska uppstå som kan påverka konstruktionen vid framtida belastningar eller dess beständighet. I ung betong byggs det in initialspänningar i konstruktionen, dessa är dock oftast relativt låga och brukar sällan beaktas vid analyser av t.ex. en konstruktions bärförmåga etc. 
	För att analysera ung betong så behöver flera olika aspekter beaktas. Dels behöver den värmeutvecklingen som sker under hydratationen samt vid eventuell kylning simuleras. Dessutom behöver styvhets- och hållfasthetstillväxten beaktas för att kunna koppla uppvärmnings- och nedkylningseffekterna till uppkomna påkänningar och strukturens kapacitet. Båda dessa aspekter är nödvändiga för att t.ex. kunna dimensionera kylning av betongen. 
	Vid större konstruktioner, där gjutningen sker i gjutetapper behöver även simulering av gjutetapper beaktas. Detta beaktas normalt genom att nya element introduceras i modellen så modellen successivt blir större. 
	Normalt, då analyser genomförs i syfte att bestämma bärförmåga beaktas inte inverkan från gjutning. Istället simuleras t.ex. endast att initialspänningarna (ofta utan tillhörande deformation) från egentyngden beaktas. I t.ex. valvdammar där konstruktionen gjuts som pelare simuleras dessa oftast först som fristående pelare som kopplas samman med kontaktvillkor. 
	I [40] beskrivs de fenomen som behöver beaktas och hur detta inkluderas i numeriska modeller.
	Långtidseffekter så som krypning och relaxation kan ha en signifikant inverkan på vattenkraftkonstruktioner. Generellt gäller att ju tidigare (desto yngre konstruktion) som utsätts för en konstant belastning samt desto högre (i förhållande till materialets kapacitet) denna belastning är, ju större inverkan fås. 
	Därför är dessa effekter särdeles viktiga att beakta vid ung betong, då krypning och spänningsrelaxation har en stor gynnsam effekt som leder till ökade deformationer och reducerade påkänningar. 
	För övriga långvariga, permanenta, laster så som vattentryck så har dessa effekter en relativt begränsad inverkan. Dels är tryckpåkänningen i vattenkraftens betongkonstruktioner oftast relativt låg (typiskt <1/3 av hållfastheten) så endast linjär krypning förekommer. 
	Det finns många kortvariga laster som belastar konstruktioner, så som t.ex. årstidsvariationer i temperatur, islaster, etc. För dessa laster bör inte reduktion med hänsyn till krypning göras. Detta eftersom dessa lasters varaktighet är relativt kort och krypningen har därmed marginell inverkan. 
	I anläggningsbranschen har en praxis utvecklats, där krympning beaktas som en konstant temperaturlast genom hela tvärsnittet som i sin tur reduceras med hänsyn till krypning. Att reducera krympningen med hänsyn till ett kryptal som bestäms från dagen krympningen startar är olämpligt och ett antagande på osäkra sidan. Denna metod är därmed en ad-hoc-anpassning som inte bör tillämpas, särskilt inte vid grova konstruktioner. 
	I stället, vid vattenkraftens grova konstruktioner så bör fokus ligga på att bättre uppskatta uttorkningskrympningen (ofta finns dessutom en sida i kontakt med vatten) där man beaktar differentiell krympning över tvärsnitten. Vid vattenkraftens grova tvärsnitt har ofta betongen mycket hög fukthalt i de centrala delarna efter väldigt många år.
	Sprickbildning är den främsta orsaken till icke-linjärt beteende hos betongkonstruktioner. Betongkonstruktioner förväntas normalt att spricka och det är först efter sprickbildning som armeringen blir aktiverad i betongen. Utnyttjandet av armeringen i osprucken betong är normalt endast enstaka procent (typiskt <5 %) på grund av det stora styvhetsförhållandet mellan stålarea och osprucken betongarea. När betongen är sprucken så bär armeringen dragkrafterna i tvärsnittet, armeringens styvhetsbidrag blir dock lägre än hela den ospruckna betongen vilket leder till reducerad styvhet hos konstruktionen. 
	Vid analys av vattenkraftens betongkonstruktioner så behövs ofta dels befintliga sprickor beaktas eftersom dessa är svaghetsplan och kan leda till potentiella inre brottmoder, men även så kan dessa sprickor propagera (förlängas) eller nya sprickor uppstå på grund av omfördelning av spänningar.
	I [40] beskrivs icke-linjärt materialbeteende hos betong samt och hur detta inkluderas i numeriska modeller. En kortare beskrivning av detta återfinns även i Avsnitt 3.5.1. 
	Att beskriva nedbrytningsprocesser på ett korrekt sätt i numeriska analyser är komplicerat. Dessutom, flera nedbrytningsprocesser uppvisar tydliga synergieffekter där en nedbrytningsprocess kan leda till initiering eller acceleration av andra nedbrytningsfenomen. 
	I de flesta fall analyseras dessa tillämpningar i 1D med analytiska beräkningar då det är möjligt att få en uppskattning av t.ex. kloridinträngning, fuktberäkning, urlakningsfront etc. i syfte att kunna göra en bedömning av konstruktionens livslängd. I de fall icke-linjära transportprocesser beaktas tillämpas numeriska verktyg så som finita differensmetoden eller finita elementmetoden. 
	Genomförande av mer avancerade analyser där transportprocesser kopplas med mekaniska analyser är främst i forskningssyfte och det krävs generellt mer forskningsarbete inom detta område innan dessa typer av analyser kan tillämpas vid konventionella tillståndsbedömningar. Dessutom, denna typ av skador är oftast väldigt lokala och sker t.ex. närmast ytskiktet på betongen och har därför ofta begränsad inverkan på det globala beteendet. Det är mycket svårt att kunna inkludera dessa lokala effekter i globala modeller av vattenkraftkonstruktioner på grund av att modellens storlek blir ohanterlig. Elementstorleken behöver ofta vara på centimeternivå (eller mindre) vilket inte är förenligt med verkliga konstruktioner med dagens datorkraft. För att simulera nedbrytningsfenomen i en finit elementberäkning krävs multifysik så vatten eller kemisk transport beaktas och kombineras med en mekanisk modell. Vid t.ex. simulering av frostnedbrytning så motsvarar detta dels transport av vatten och därefter frysning av vattnet i porsystemet. Först därefter kan effekterna från nedbrytningen beaktas. Detta kan antingen genomföras i en linjärelastisk modell men då fås endast indikationer på vilka området som riskerar att utsättas för frostsprängning. Annars är alternativet att koppla simuleringen av transport och frysning av vatten med en icke-linjär materialmodell som beskriver uppsprickning och krossning (på samma sätt som beskrevs i föregående avsnitt, se Avsnitt 3.4.3). På liknande sätt simuleras t.ex. ASR, då fukttransporten krävs och kopplas samman med en del som beskriver expansionen av cementgelen. Slutligen på samma sätt så krävs en icke-linjär materialmodell för att simulera uppsprickning och krossning. 
	Det är framförallt transportberäkningarna som kräver väldigt fin elementstorlek, på grund av att gradienterna i t.ex. fukt eller koncentration av ett löst material, kan vara väldigt hög närmast betongens ytskikt. 
	I finita elementberäkningar, genomförs oftast i stället förenklade metodiker generellt där syftet är att fånga grundläggande fenomen så som t.ex. expansion. Detta innebär att själva transportberäkningarna förenklas och istället tillämpas en mycket enklare variant där dessa översätts till ekvivalenta temperaturer och expansion eller kontraktion hanteras genom värmeutvidgningskoefficienten. 
	Ett exempel på detta är ASR där själva expansionen oftast simuleras i linjära finita elementberäkningar, enbart i syfte att beskriva deformationerna som uppstår. I dessa fall beaktas expansionen från ASR t.ex. genom en temperaturexpansion. Här studeras inte påkänningarna i materialet eftersom dessa blir fullständigt orealistiska på grund av att förändringen av materialegenskaper ej kan beaktas. Istället studeras t.ex. relativa mått på påkänning eller deformationerna som inverkan av införande av slitsar, sågade expansionsfogar, som syftar till att tillåta expansionen med lågt tvång.
	Vid simulering av nedbrytning orsakad av frost, kan t.ex. även detta simuleras på ett enklare sätt där expansionskoefficienten justeras så att den beaktar expansionen som sker vid frysning. En metod för detta presenteras t.ex. i [51] som avser helt vattenmättat material, där expansionen kan beskrivas med hjälp av ekvivalenta temperaturer. Den utvidgningskoefficient som inkluderar effekten från frysning kan enligt [51] beskrivas som
	𝛼𝑓𝑟𝑜𝑠𝑡=𝑏∙𝑋𝐾0∙∆𝑇
	där, 
	𝑏 är biots koefficient, som beskriver förhållandet mellan dränerade och solida materialet 𝑏=1−𝐾0𝐾𝑚
	𝑋 är en term som beaktar ev. förekomst av is i porerna som beaktar bl.a. porfördelningen i betongen. 
	∆𝑇 är temperaturdifferensen jämfört mot referenstemperaturen (dvs vid nolltöjning) 
	𝐾0 är dränerad kompressionmodul 𝐾0=𝐸31−2𝜈 
	För att illustrera hur ett kombinerat expansionstal kan definieras har metoden som beskrivs i [51] har tillämpats baserad på den porfördelningen och de indata som angivs i [51]. Den använda porfördelningen illustreras i Figur 35. 
	Figur 35 Exemplifierad porfördelning som används för beräkning av expansionstalet. 
	Resulterande expansionstal som beaktar både temperaturförändring och frysning illustreras i Figur 36. Expansionskoefficienten för temperaturvariationer för betong har antagits vara 10-5 och som det framgår av figuren så blir det resulterande expansionstalet negativt vid ca – 7 °C i detta fall. Det betyder att för temperaturer kallare än detta så kommer betongen att expandera mer p.g.a. frysningen av vatten än vad kontraktionen från temperatursänkningen. 
	Figur 36 Illustration av kombinerad expansionskoefficient som både beskriver temperaturexpansion samt inverkan från frysning av vatten i betongen.  
	Motsvarande töjning i betongen illustreras i Figur 37, där det tydligt framgår att temperatursänkningar under frystemperaturen leder till negativa (tryck) töjningar för låga frysgrader men vid ännu lägre temperatur så induceras positiva (drag) töjningar i betongen som kan leda till sprickbildning.  Om spricktöjningen antas vara 1 μS så förväntas uppsprickning vid full vattenmättad ske vid – 14 °C. 
	Figur 37 Illustration av inducerade töjningar vid frystemperaturer. 
	Korrosion av armering och bergbultar beaktas vanligtvis genom att stålets tvärsnittsarea reduceras till följd av en antagen korrosionshastighet. Detta beskrivs t.ex. i [52], där en metod presenteras som beräknar korrosionshastigheten baserat på kemiska föreningar i vattnet. Totalt har data från 30 000 vattenprover tagna från 2003 mätstationer i svenska älvar sammanställts där resultatet visade att vid en log-normalfördelning på korrosionshastigheten så fås ett medelvärde på 20 µm/år med tillhörande standardavvikelse 5 µm/år. 
	Baserat på en antagen korrosionshastighet går det därmed att beräkna bärförmågan eller säkerhet mot brott som funktion av nedbrytningen, se Figur 38. Resultatet som illustreras i figuren representerar säkerheten mot brott för en lamelldamm med hänsyn till nedbrytning av bergbultarna (svart streckad kurva) där det gråa området motsvarar gränserna för 10 och 90 % percentilerna. För detta fall får bergbultar beaktas enligt RIDAS [42] med en bärförmåga på maximalt 140 MPa (blå kurva) och för fallet utan hänsyn till bergbultar illustreras med en röd kurva. 
	Figur 38 Exempel på beräknad säkerhet mot brott m.h.t. korrosion av bergbultar [52]. 
	Många svenska betongdammar utsätts för stora påfrestningar orsakade av säsongsvariationerna i temperatur. I många fall kan dammarna utsättas för en temperaturskillnad på ca 70 °C mellan sommar och vinter. Särskilt under vinterförhållanden uppstår stora dragspänningar i betongen på grund av termiska töjningarna som många fall resulterar i sprickbildning.  
	Detta problem analyserades för Storfinnforsens lamelldammen där en efterinstallerad isolervägg dessutom resulterade till ytterligare påkänningar i stödskivan, se [53]. Därefter har det i flera efterföljande studier påvisats att liknande problem med sprickbildning relaterade till säsongsvariationen i temperatur även uppstått på många andra lamelldammar och även på valvdammar, se t.ex. [54]. Det framgår även från de fallstudier som presenteras i Kapitel 5 att just säsongsvariationer i temperatur är en vanlig orsak till sprickbildning. 
	Det finns dock två särskilda aspekter som ej beskrivs i RIDAS men som behövs uppskattas för att kunna genomföra en analys av inverkan från temperaturvariationer. Den första parametern är vilken referenstemperatur som förväntas gälla för betongen, dvs temperatur där betongen anses vara spänningslös. Denna temperatur motsvarar den temperatur som rådde då konstruktionen göts samman så att ett tvång uppstod. Om information om detta saknas kan den anses vara + 10 °C [40]. 
	Den andra aspekten är vilka omgivande temperaturer som ska antas. I Eurokod 1-5 [55] definieras temperaturer för maximala/minimala temperaturer som är baserade på en återkomsttid motsvarande 50 år. Dessa motsvarar maximala respektive minimala temperaturerna som förväntas kunna uppstå under en 50 års period med en varaktighet på en timme. Det är dock viktigt att komma ihåg att vattenkraftkonstruktioner normalt sett har betydligt grövre tvärsnittstjocklekar än konventionella konstruktioner (och därmed större värmetröghet), vilket betyder att kortvariga temperaturförlopp (snabbare än dygnsmedeltemperaturer) inte hinner propagera in i konstruktionen i någon större omfattning. Detta illustreras i Figur 39 med ett exempel på temperaturfördelningen i en massiv betongkonstruktion varierar som funktion av hur länge temperaturdifferensen får verka. Från denna figur framgår det tydligt att temperaturen behöver ha en väsentlig varaktighet (dygn eller mer) innan temperaturen hinner propagera in i konstruktionen i någon större omfattning. Som jämförelse bör även nämnas om en stationär (steady-state) temperaturanalys genomförs så skulle temperaturen variera linjärt mellan ränderna. Utav denna orsak är det väsentligt att temperaturanalysen genomförs som tidsberoende (transient) så att temperaturens varaktighet beaktas vid massiva betongkonstruktioner. 
	Figur 39 Exempel på temperaturfördelning i en massiv betongkonstruktion på grund av temperaturens varaktighet, från [48].
	Oftast är det inte rimligt att kunna genomföra tidsberoende temperaturanalyser på timbasis, åtminstone inte om säsongseffekter ska beaktas. I dessa fall är det mer lämpligt att beräkna medeltemperatur på dygns eller veckobasis från uppmätta temperaturer, så att simuleringen genomförs med ett tidssteg motsvarande ett dygn eller en vecka. Detta talar därmed för att använda mindre extrema temperaturer än de som återges i Eurokod. En annan del angående omgivningstemperaturer är att uppskatta vattentemperaturen. De mätningar som har genomförts av vattentemperaturen se t.ex. [56] visar att vattentemperaturen är relativt konstant över hela djupet oavsett årstid, där temperaturen är ca nollgradig hela vintern. Självklart kan detta bero på hur anläggningen körs, vinterspill, etc. 
	Vid analys av förstärkningsåtgärder är det viktigt att beakta rådande tillstånd i dammen först, dvs hur t.ex. befintliga sprickor påverkar eventuell pågjutning och förspänning. 
	Precis som vid övriga typer av analyser så avgörs kravet på detaljrikedom vilken typ av modell som krävs. För studier av globala effekter kan FE analyser tillämpas med goda resultat, dock när det gäller detaljstudie av lokala effekter så som t.ex. armeringsutformning etc. är det ofta mer lämpligt att tillämpas analytiska dimensioneringsmetoder. Detta eftersom dimensioneringsmetoderna är snabba och enkla att använda, medan detaljerade numeriska modeller av infästningar, utformning av spännklack etc. ofta mer omfattande än vad som normalt krävs. 
	Eventuell pågjutning kan inkluderas i en modell på liknande sätt som beskrevs i avsnittet om ung betong, dvs genom introducerande av nya element för att efterlikna gjutetapper. Viktigt i detta fall är att effekt som t.ex. differentiell krympning beaktas mellan gammal och ny betong och risk för tvångssprickor orsakade av värme- och hållfasthetstillväxt från nygjuten betong. Hur detta kan beaktas i finita elementmodeller beskrivs i kapitel 7.2 i [40]. 
	Förspänning med bergsförankrade spännkablar är en vanlig förstärkningsmetod för att förhindra risk för stabilitetsbrott. Förstärkning med efterspända spännkablar tillämpas även i fall då större sprickor uppträder i en konstruktion och eventuell sprickpropagering vill begränsas. Hur detta kan beaktas i finita elementmodeller beskrivs i kapitel 12.6 i [40]. 
	I många fall är det tillfyllest att tillämpa klassiska stabilitetsberäkningar för utvärdering eller dimensionering av dammar etc. Dessa tillämpas genom analys av dammen som en stelkropp där dammkroppen kontrolleras vara säker mot glidning och stjälpning. 
	För dammar som ligger närheten av acceptanskriterierna för stabilitetskontrollerna (oavsett om de uppfylls eller ej), så rekommenderas att mer detaljerade utredningar genomförs. Orsaken till detta är att ofta kan vara kombinerade brottmoder som leder till ett teoretiskt brott vilket missas vid konventionella stabilitetsanalyser. Detta går att fånga med icke-linjär finit elementanalys, tillsammans med t.ex. risken för materialbrott. Exempel på detta presenterades i [58] där inverkan av brottmod analyserades som funktion av friktionskoefficienten, se Figur 310. I deras analyser genomfördes brottanalyser av en lamelldamm där friktionskoefficienten successivt ökades för varje fall. Som det framgår från figuren erhöll dem rena glidbrott för fall där μ < 0.7 och rena stjälpningsbrott för fallen då μ > 1.3. För fallen däremellan erhölls en kombinerad brottmod som initieras som stjälpning vilket leder till reducerad kontaktyta så att dammen når glidbrott. 
	/
	Figur 310  Illustration av erhållen brottmod (glidning, stjälpning eller kombinerad) för en lamelldamm som funktion av friktionskoefficienten [58]. 
	Dessutom, med t.ex. probabilistiska analyser går det att få en tydligare bild av vilka parametrar som främst ger en stor inverkan på bedömningen av dammens säkerhetsnivå. Säkerhetskonceptet med säkerhetsfaktor är dock inte analogt med bedömd säkerhet mot brott. Detta innebär att två dammar med samma säkerhetsfaktor kan ha skilda brottsannolikheter. 
	I flera fall kan det rimligtvis även gå snabbare att genomföra en stabilitetsberäkning med en FE-analys än med en traditionell analytisk stabilitetsanalys, särskilt vid mer komplicerade geometrier. Vid komplicerade geometrier kan strukturen behöva ritas upp i ett CAD program för att bestämma tyngdpunkter, hävarmar etc.  Vid analys av dammar med omfattande bergbultar är det svårt att bedöma hur dessa bidrar till att motstå ett potentiellt dammbrott, dvs om de bär last via dragning, skjuvning (dymlingsverkan) eller som en kombination. Även i dessa fall är det oftast fördelaktigt att analysera med hjälp av FE. En annan viktig orsak till att FE-analyser är fördelaktiga att tillämpa är för att få en mer noggrann fördelning av upptrycket under dammen, se Kapitel 5 i denna rapport eller Kapitel 7.1.3 i [39]. Exempel på tillämpningar där detta kan vara relevant att beakta är fall då inverkan av dräneringskärmens egenskaper ska analyseras eller om dammen har en komplicerad geometri eller randvillkor. 
	Analys av potentiella brottmoder (potential failure mode analysis, PFMA) är en viktig del av dammsäkerhetsarbetet. Detta behövs för att kunna bedöma vilka brottmoder som är teoretiskt möjliga, säkerheten mot brott för dessa moder samt för att kunna bedöma hur själva brottförloppet ser ut för dessa brottmoder. 
	För att analysera potentiella brottmoder används ofta en konceptuell modell där olika scenarios analyseras. Detta steg bör alltid genomföras oavsett om mer avancerade metoder används för vidare utredningar av de olika brottmoderna. Nackdelarna med att använda en konceptuell modell är dels att det är svårt att skatta vilka av brottmoderna som bedöms ha lägst säkerhet och framförallt för att detta tillvägagångssätt inte leder till någon information om hur brottförloppet sker. 
	Därför är det oftast lämpligt att genomföra analytiska beräkningar eller FE analyser för att analysera potentiella brottmoder. Vid denna typ av analyser så bör befintliga sprickor i betongdammen och sprickplan i berggrunden beaktas. I dessa analyser bör dels verkliga, observerade, sprickplan analyseras men även med känslighetsanalyser så att t.ex. befintliga spricklutningar varieras samt att sprickornas utsträckning förlängs så att de tar höjd för eventuell framtida sprickpropagering. Fördelen med FE beräkningar jämfört mot analytiska beräkningar är att de även beaktar kombinerade moder. Detta kan t.ex. vara att deformationen startar enligt en brottmod men övergår i en annan brottmod. T.ex. vid inledande stjälpning så öppnas brottplanet upp på uppströmssidan vilket leder till mindre kontaktyta och därmed betydligt lägre säkerhet mot glidning. 
	Potentiella sprickplan i berggrunden kan ofta få en stor inverkan på dammsäkerheten. Detta kan t.ex. vara sprickplan i närheten av anfangen på en valvdamm eller ytliga sprickplan under t.ex. en lamelldamm. Vid ytliga sprickplan under en lamelldamm har dessa bergssprickor stor inverkan främst för att upptrycket därmed verkar på hela ytan istället för under endast frontplattan (vilket ofta är ett antagande som tillämpas för fall då stödskivans tjocklek är <2 m). I Figur 311 illustreras typfall av två potentiella sprickplan i berggrunden som kan leda till stabilitetsbrott i berggrunden. Vid analys av dessa typer av sprickplan införs vanligtvis förenklingar så att eventuellt mothåll längs med dammlinjen försummas eftersom sprickplanets utbredning under intilliggande monoliter ofta är okänt. 
	/
	Figur 311  Illustration av potentiella sprickplan i berggrundena) lutande sprickplan kombinerat med dragspricka vid uppströmstånb) horisontellt sprickplan under dammen med en passiv bergskil som mothåll
	Syftet med föreliggande avsnitt är att beskriva hur olika aspekter inverkar på modellernas resultat och dess tillförlitlighet. 
	För simulering av uppsprickning och krossning i betong och andra cementbaserade material finns det ett flertal olika konstitutiva materialmodeller. Gemensamt för dessa materialmodeller är dock att de baseras på brottmekanik, plasticitetsteori och/eller skademekanik för att beskriva reduktionen av materialets styvhet på grund av uppsprickning eller krossning. 
	Det finns två övergripande metoder att beskriva uppsprickningen i ett material, som utjämnat/utsmetat över elementen (smeared) eller som diskreta sprickor t.ex. emellan elementen, se Figur 312. Den huvudsakliga skillnaden mellan dessa två metoder är att i den utsmetade metoden (smeared cracking) är sprickorna fördelade över elementet, dvs. det uppstår inga fysiska sprickor i beräkningsmodellen. I den diskreta sprickmodellen uppstår sprickor t.ex. emellan elementen och skapar fysiska sprickor i beräkningsmodellen. Detta kan åstadkommas genom kopplingar mellan varje element som beskrivs med särskilda egenskaper (interface-element) vilka motsvarar sprickornas brottmekaniska beteende. Övriga element i modellen kan då t.ex. beskrivas med endast med elastiska egenskaper. 
	/
	Figur 312 illustration av diskret (vänster) respektive utsmetad (höger) sprickmodell. 
	Ett exempel på en enkel brottmekanisk definition av betongmaterial presenteras nedan, där förhållandet mellan spänning och töjning i materialet definieras enligt 
	där
	 är spänningsvektorn
	 är töjningsvektorn
	är sekantmodulen
	Denna ekvation motsvarar Hooks lag, vid ett endimensionellt fall för osprucken betong (sekantmodulen motsvarar i det fallet elasticitetsmodulen E) dvs 
	Vid ett 2D fall med plant spänningstillstånd där tvärkontraktionen förutsätts vara lika med noll, kan spännings och töjningstermerna definieras enligt,  (där ) samt  och sekantmodulen beskrivs enligt nedan
	 och sekantmodulen beskrivs enligt nedan
	Termen beskriver töjningsuppmjuknandet i normalriktningen vid successiv uppsprickning, se Figur 313 a), och termen beskriver hur skjuvmotståndet reduceras vid successivt ökad uppsprickning, där är skjuvmotståndsfaktor vilken reduceras t.ex. enligt Figur 313 b). En viktig aspekt med denna modell och skademodeller är att ingen plastisk töjning/deformation finns efter avlastning, dvs sprickor antas stängas fullständigt. 
	Figur 313 a) Arbetskurva vid en-axiellt drag uttryckt i spänning töjning, b) Shear retention factor (”skjuvmotståndsfaktor”). 
	Brottmekaniska materialmodeller kan antingen vara baserade på fix eller roterande sprickriktning. Vid fix sprickriktning bibehålls alltid spricklutningen i varje element oavsett om spänningsfältet ändras och vid den roterande modellen justeras spricklutningen i varje element allt eftersom spänningsfältet ändras. Vid användandet av både fix och roterande sprickmetod finns risk att spänningslåsning (stress-locking) uppstår, där strukturens styvhet överskattas efter sprickinitiering. Detta fenomen illustreras t.ex. i [59]och [53] där strukturens deformation p.g.a. detta underskattas signifikant.  
	Vid den roterande sprickmetoden finns även en risk för okontrollerad rotation av sprickriktning vilket leder till konvergensproblem eller att sprickan hittar ett roterat jämviktsläge vid fortsatt ökad belastning och på så sätt missar den verkliga brottmoden och därmed överskattar bärförmågan, se [44]. 
	En stor fördel med brottmekaniska modeller är generellt att få materialegenskaper krävs för att definiera modellen, draghållfasthet och brottenergi, där dessa materialegenskaper som vanligen kan bestämmas enligt konventionella standarder/koder. För en fix sprick modell krävs även att en funktion för skjuvmotståndsfaktorn definieras som beskriver hur skjuvmotståndet i en spricka reduceras som funktion av spricköppning.
	Vid den benchmark-workshop som anordnades av KTH, 2017, skulle deltagarna prediktera uppsprickningen i en typisk svensk valvdamm. Totalt deltog 16 grupper och skickade in sina prediktioner på uppsprickning och deformationer.  Det var relativt stor spridning bland deltagarna gällande typ av materialmodell som valts för detta. De flesta deltagarna tillämpade en materialmodell baserad på skademekanik, men generellt så tillämpades någon av följande typer av materialmodeller 
	 Brottmekaniska modeller (fixt eller roterande sprickmodeller samt en vidareutveckling benämnd microplane modell)
	 Skadebaserade modeller (endast isotropa skademodeller)
	 Kombination av plasticitetsteori och skademekanik (endast isotropa skademodeller)
	 Kombination av plasticitetsteori och brottmekanik
	Resultatet från deltagare visade att samtliga typer av materialmodeller kunde prediktera uppsprickningen i dammen med god noggrannhet. I några fall tillämpades enklare materialmodeller som endast beaktade en-axiellt beteende och där betongen antogs vara elasto-plastisk, men dessa modeller lyckades dock inte prediktera uppsprickningen eller deformationerna på ett tillfredställande sätt. 
	I Figur 314 illustreras dels den observerade sprickbildningen på dammen samt resultat från några olika beräkningsmodeller. I Figur 314 b) illustreras tillämpningen av en kombinerad plasticitetsmodell och skademekanik, och i Figur 314 c) illustreras en kombinerad modell bestående av plasticitets och brottmekanik. I Figur 314 d) illustreras en ren skademodell och i Figur 314 e) illustreras en brottmekanisk modell med fix spricklutning. Eventuella avvikelser sprickbildning tros främst bero på skillnader i indata så som val av materialdata samt inverkan från randvillkor. 
	Figur 314 Illustration av sprickmönster, a) observerat sprickmönster, b) sprickmönster från kombinerad plasticitet och skademekanik, c) Kombinerad plasticitet och brottmekanik, d) Skademekanik samt e) brottmekanik. 
	För att kunna definiera en modell behöver man inför avgränsningar, förenklingar, så att endast de delar av konstruktionen, de lasteffekter eller beteenden som bedöms vara mest relevanta beaktas. I den konceptuella modellen krävs förståelse för konstruktionens verkningssätt, dvs en förståelse för hur konstruktionen bär lasterna, eftersom detta inverkar på hur stor del av dammen som behöver beaktas, hur randvillkor och laster appliceras etc. 
	En vanlig förenkling vid stabilitetsanalyser är att dammen kan förutsättas vara en stelkropp. Vid prediktion av en damms beteende baserat på mätdata, tillämpas ofta beteendemodeller som t.ex. baseras på att dammens krönrörelse kan bestämmas utifrån vattenståndet, säsong och tid (HTT-modeller). 
	För avgränsning av en finit elementmodell krävs att beslut tas huruvida modellen ska förutsätta linjärelastiska förhållanden eller om icke-linjära effekter ska inkluderas. Dessutom krävs att modellens storlek avgränsas, eftersom det ofta blir väldigt beräkningstungt om en hel damm beaktas. Lamelldammar, är typiskt uppbyggda som monoliter med dilatationsfogar mellan frontplattorna, detta innebär att så länge deformationerna inte är stora går det att förutsätta att monoliterna agerar oberoende av varandra. Andra typiska exempel är om det går att introducera symmetrivillkor och hur stor del av berget som behöver beaktas. Exempel på hur man kan avgränsa en studerad anläggning beskrivs i Kapitel 3 i [40]. 
	Det är dock viktigt att komma ihåg att den konceptuella modellen utgör grunden för hur dammen analyseras. Därför är det viktigt att beakta hur eventuella förenklingar eller avgränsningar i modellen kan ha påverkat när man utvärderar resultatet. 
	Randvillkor definieras i en modell genom att föreskriva ett förväntat beteende på modellens ränder. Dessa randvillkor kan självklart ha en väldigt stor inverkan på modellens respons, och det är därför viktigt att modellen definieras så att randvillkoren motsvarar verkligt beteenden. 
	Detta gäller dels vid analytiska modeller där den tillämpade modellen (beräkningsekvationen) baseras på ett föreskrivet beteende, t.ex. vid stjälpningsberäkningar där rotationspunkten antas vid nedströmstån. I vissa fall kan detta vara missvisande och istället bör det beaktas att rotationspunkten flyttar uppströms på grund av krossning (berg eller betong) enligt t.ex. [60], se Figur 315. 
	/
	Figur 315 Illustration av flyttad rotationspunkt pga krossning av berget [60]. 
	För att kunna förstå hur strukturen agerar med hänsyn till randvillkoren krävs förståelse för hur de valda elementtyperna fungerar. T.ex. om alla noder inom en yta på solidmodellen definieras med förhindrade förskjutningar så innebär detta att denna yta kommer agera som en momentstyv anslutning. Solidelement har inga rotationsfrihetsgrader men genom att knyta alla noderna i en större yta mot ett föreskrivet randvillkor så få samma effekt. Detta gäller naturligtvis även vid kontaktvillkor om noderna på två ytor förskrivs följa varandra. 
	Andra viktiga frågeställningar som är viktiga att beakta är t.ex. hur stor del av berget ska tas med i modellen och hur ska randvillkor appliceras på denna. Vid benchmark workshopen [54] delades två olika modeller ut med olika storlek på berget för samma tillämpning. Resultatet från denna jämförelse är t.ex. bergets storlek inte har någon större inverkan på strukturens beteende, så länge det är tillräckligt stort för att beskriva temperaturfördelningen närmast dammen. Bergets storlek kan ge upphov till stelkroppsrörelse av dammen men dessa ger inte någon påkänning i dammen, se [54]. 
	Vid analys av dammar och övriga vattenbyggnadskonstruktioner så tillämpas i huvudsak solidelement pga. dessa konstruktioners geometri. Vid användning av solidelement är det även viktigt att begränsa användandet av randvillkor eller laster som appliceras i en enda nod, istället bör dessa spridas över ytor, se [40]. 
	De stora massiva betongdammarna har mycket stor värmetröghet och dessutom är de svenska dammarna vanligtvis inneslutna med en isolervägg (och i vissa fall även uppvärmda) som leder till ökad värmetröghet. Detta innebär att det är viktigt att temperatursimuleringar genomförs så att detta beaktas. Detta innebär dels att temperaturanalyser kan behövas definieras som transienta (dvs tidsberoende) samt att randvillkoren föreskrivs med övergångsmotstånd (robin boundary conditions) istället för att föreskriva en nodtemperatur (dirschlet boundary conditions). [40]
	Det finns många olika typer av laster som behöver beaktas vid en dammsäkerhetsutvärdering, se Figur 316. Dels finns det laster orsakade av reaktioner i betongmaterialet, så som hydratation, krympning, nedbrytningsprocesser etc. 
	Dessutom finns naturligtvis laster kopplade till vattentrycket så som
	 Uppströms (US) vattentryck; Horisontellt (P1) - ogynnsamt, vertikalt (P2) – gynnsamt
	 Nedströms (NS) vattentryck; horisontellt (P3) – gynnsamt, vertikalt (P4) – gynnsamt (leder dock till ökat upptryck men det är en annan fråga)
	 Upptryck (P5) – ogynnsamt
	Utöver dessa finns även typiska laster så som;
	 Dammens egentyngd (P6) - gynnsam
	 Islast (P7) - ogynnsam
	 Belastning från sediment P(8) - ogynnsam
	 Laster kopplade till seismisk aktivitet; hydrodynamiskt tryck (P9) samt masströghetskrafter (P10 – P11) - ogynnsamma
	I sammanställningen ovan omnämns lasterna som gynnsamma eller ogynnsamma. Orsaken till detta är att laster beaktas olika vid analyser om de är ogynnsamma eller gynnsamma, bl.a. med olika partialkoefficienter för gynnsamma respektive ogynnsamma laster. 
	/
	Figur 316 Illustration av typiska laster som verkar på en betongdamm [61]. 
	Slutligen så kan även olyckslaster eller extrema laster orsakade av t.ex. sabotage behöva beaktas. 
	Många av vattenkraftens betongkonstruktioner är spruckna. I vissa fall har dessa sprickor ingen direkt inverkan på anläggningens globala beteenden medan i andra fall så styr dessa sprickor konstruktionens potentiella brottmoder. 
	Signifikanta, och särskilt genomgående, sprickor bör beaktas vid analyser av spruckna dammar. Detta gäller oavsett vilken typ av analys som genomförs. T.ex. vid klassisk stabilitetsberäkning så bör befintliga sprickor beaktas då de t.ex. kan leda till inre stjälpningsmoder. Även om sprickan i nuläget inte fullständigt separerar dammen i två kroppar så bör detta fall analyseras om det finns risk att sprickan kan propagera vidare. Ett exempel på detta illustreras i Figur 317, där en lutande spricka genom stödskivan på en lamelldammsmonolit kan leda till ett inre stjälpningsmod.  Denna typ av spricka är vanlig på lamelldammar och uppkomsten till denna beror främst på säsongsvariationer i temperatur, se [53]. 
	/
	Figur 317 Exempel på inre stjälpningsmod. 
	Även gjutfogar kan utgöra försvagningsplan och bör beaktas i de fall det är relevant då dessa t.ex. kan utgöra glidplan alternativt öppna sig vid belastning, se Figur 318. 
	Figur 318 Illustration av brottmoder kopplade till gjutfogar. 
	I finita elementberäkningar går det relativt enkelt att lägga in befintliga sprickor i en konstruktion. Om dessa sprickor utgör ett stort antal som dessutom korsar varandra kan dock simuleringar bli väldigt betungade av alla kontaktiterationer, som leder till att det blir svårt att genomföra analysen. Annars i de fall då endast ett fåtal sprickor inkluderas som diskreta sprickplan där kontaktvillkor definieras för att beskriva skjuvförmågan och armeringsstänger som korsar sprickan inkluderas som balkelement (så att de kan beakta dymlingsverkan) är detta snabbt åtgärdat för en erfaren beräkningsingenjör, se Figur 319. Det kan i flera fall vara snabbare att genomföra en finit elementberäkning av motsvarande fall än att genomföra motsvarande traditionella beräkningar som beaktar inverkan från armering etc. I FE-analysen framgår även tydligt vilken av sprickorna som blir styrande för brottet, dvs identifierar den potentiella brottmoden som har störst brottsannolikhet. I denna typ av modell definieras den intakta betongen som linjärelastisk vilket leder till en enkel simulering, dock måste användaren själv genomföra kontroller att påkänningarna i den ospruckna betongen ej överskrider tillåtna värden. 
	/
	Figur 319: Exempel på beräknad deformation vid finit elementanalys av sprucken lamelldammsmonolit. 
	Ett annat alternativ är att simulera själva sprickpropageringen. Denna typ av analys är främst värdefull för att utreda bakomliggande orsaker till en observerad sprickbildning. Därmed kan detta bli nödvändigt om det inte går att bedöma orsaken till sprickbildningen med hjälp av enklare analyser, så som t.ex. linjärelastiska FE-analyser. Exempel på detta illustreras i Figur 320 för en lamelldamm och ett generatorfundament i en kraftstation, från [53] respektive [62]. 
	Figur 320: Exempel på simulerad sprickpropagering, a) & b) i lamelldammsmonolit, c) i generatorfundament.
	Samtliga materialparametrar förväntas ha en viss spridning vilket innebär att detta bör beaktas och eventuella osäkerheter i laster beaktas med hjälp av säkerhetsfaktorer/partialkoefficienter vid konventionell dimensionering. Vid icke-linjära analyser är det dock inte lämpligt att använda konceptet med partialkoefficienter eftersom detta kan leda till felaktiga brottmoder och brottförlopp. Detta eftersom icke-linjära analyser baseras på att materialegenskaper reduceras som följd av uppsprickning etc. Det uppstår därmed svårigheter om både den konstitutiva materialmodellen reducerar t.ex. materialhållfastheten samtidigt som detta görs med hänsyn till partialkoefficienter. 
	Vid denna typ av analyser bör istället ett säkerhetsformat bättre lämpat för icke-linjära analyser tillämpas. I rapporten av Malm [40] presenteras olika alternativ på metoder för att beakta detta. I efterföljande avsnitt beskriv den modell som bedöms vara mest lämpad för dessa typer av analyser, benämnds ECOV enligt Model Code 2010 [63]. 
	Som beskrivits tidigare så baseras avsnittet om tvärsnittsanalys i RIDAS [42] på partialkoefficientmetoden. Det är dock möjligt att utifrån denna metod att istället tillämpa en metod för global bärförmåga. Den globala säkerhetsfaktorn kan definieras enligt 
	𝑅𝑚𝛾𝑅𝑔≥𝛾𝑆1∙𝑆𝑘1+𝛾𝑆2∙𝑆𝑘2+⋯+𝛾𝑆𝑛∙𝑆𝑘𝑛
	där, 𝑅𝑚 är bärförmåga baserad på analys med medelvärden för hållfastheten 𝛾𝑅𝑔 är den globala säkerhetsfaktorn för dammens bärförmåga 
	I ECOV metoden så genomförs två stycken brottanalyser, där ena analysen baseras på medelvärden för hållfasthet och där den andra analysen baseras på karakteristiska värden för materialhållfasthet. 
	Bärförmågan för dammen förutsätts vara lognormal vilket leder till att variationskoefficienten (𝑉𝑅𝑓) kan definieras enligt
	𝑉𝑅𝑓=11.65ln𝑅𝑚𝑅𝑘
	där, 𝑅𝑚 är bärförmåga baserad på analys med medelvärden för hållfastheten 𝑅𝑘 är bärförmåga baserad på analys med karakteristiska värden på hållfastheten. 
	Baserat på variationskoefficienten för bärförmågan kan därefter en global säkerhetsnivå (𝛾𝑅𝑔) definieras enligt. 
	𝛾𝑅𝑔=exp𝛼𝑅∙𝛽𝑇∙𝑉𝑅𝑓
	där, 𝛼𝑅 är en känslighetsfaktor för bärförmågan och kan konservativt antas vara 0.8 𝛽𝑇 avser det säkerhetsindex som är aktuellt för respektive dammsäkerhetsklass.
	Slutligen kan den dimensionerande bärförmågan beräknas enligt följande;
	𝑅𝑑=𝑅𝑚𝛾𝑅𝑔∙𝛾𝑅𝑑
	där, 
	𝛾𝑅𝑑 är en faktor som beskriver inverkan från modellosäkerhet 
	Modellosäkerheten kan enligt Model Code 2010 [63] förutsättas vara 𝛾𝑅𝑑=1.06 för fall där modellen är validerad med hög tillförlitlighet och för fall med högre osäkerheter förutsätts 𝛾𝑅𝑑=1.10. 
	Enligt [57] kan säkerhetsindex 𝛽𝑇 = 5.2 förutsättas för dammar i dammsäkerhetsklass A. 
	Materialdata bör om möjligt i första hand baseras på uppmätta egenskaper för att få representativa egenskaper för den studerade anläggningen. Om materialprover saknas så behöver materialegenskaperna uppskattas. Detta görs lämpligtvis med hjälp av Eurokod 2 [32]. 
	Beroende på vilken typ av analys som genomförs så krävs indata av olika grad. Generellt gäller att ökad komplexitet innebär en ökning av antalet materialdata parametrar. T.ex. för en analytisk stabilitetsberäkning behövs egentligen endast betongens tunghet som materialparameter som ges av RIDAS [42]. Utöver detta krävs bestämning av friktion mellan berg och betong vilket också ges av RIDAS [42]. 
	Vid mer avancerade analyser, t.ex. simulering av materialbrott i betong orsakat av sprickbildning och krossning kräver följande materialdata
	 E – modul (krävs även vid linjär elastisk FE beräkning)
	 Tvärkontraktion (krävs även vid linjär elastisk FE beräkning)
	 Draghållfasthet
	 Brottenergi samt form på enaxiell dragkurva 
	 Tryckhållfasthet
	 Form på enaxiell tryckkurva
	 Bärförmåga vid skjuvning av sprucken betong
	 Förhållande mellan en- och biaxiell bärförmåga (form på brottkurvan vid biaxiell belastning)
	 Förhållande mellan en- och triaxiell bärförmåga (form på brottkurvan vid triaxiell belastning)
	På liknande sätt krävs materialdata för t.ex. värmeutveckling, hållfasthetstillväxt, krypning, etc. då t.ex. ung betong ska simuleras. 
	I dessa mer komplicerade fall är det uppenbart att samtliga av dessa materialparametrar inte förväntas finnas tillgängliga vid varje enskilt projekt. Därför är det mer regel än undantag att materialdata får uppskattas baserat på referenslitteratur så som t.ex. Eurokod 2 [32] och Model Code 2010 [63]. Rekommendationer och riktlinjer för val av materialdata ges i [40].
	Materialegenskaper för linjärelastiskt beteende
	För linjärelastiska analyser finns relativt liten inverkan gällande spridning i materialegenskaper. Orsaken till detta är att endast elasticitetsmodul, tvärkontraktion och densitet krävs. Samtliga av dessa parametrar har relativt liten spridning för konventionell betong och för stålmaterial. 
	För betong så är elasticitetsmodulen generellt ca 30 GPa (Ecm varierar mellan 30 – 36 GPa för C20/25 tom C45/55 enligt Eurokod 2). Studier har dock visat att betong som använts vid tidigare internationella vattenkraftsanläggningar ofta har något lägre elasticitetsmodul än konventionell betong, se t.ex. Tabell 32 nedan. 
	Tvärkontraktionen för härdad betong antas normalt ca 0,2 (varierar typiskt mellan 0,1 och 0,2). 
	Densiteten hos betong varierar normalt mellan ca 2000 – 2600 kg/m3 enligt fib Model Code [63]. Enligt RIDAS [42] antas en tunghet på 23 kN/m3 vid stabilitetsanalyser och enligt Eurokod på 24 kN/m3 för oarmerad betong och 25 kN/m3 för vanligt armerad betong. 
	Materialegenskaper för icke-linjärt beteende
	Materialparametrarna relaterade till beskrivning av betongens icke-linjära beteende varierar betydligt mer. Tryckhållfastheten är dock relativt väldefinierad då en betongkvalitet har definierats. Övriga parametrar kan oftast härledas utifrån tryckhållfastheten men erhållna värden kan sprida relativt mycket beroende på vilken referens som används, eftersom vissa källor är mer konservativa för att definiera t.ex. draghållfasthet. De absolut flesta av dessa materialparametrar kan dock uppskattas baserat på Eurokoderna. Förloppet vid uppsprickning orsakad av dragbelastning illustreras i Figur 321 och motsvarande fall vid krossning på grund av tryckbelastning illustreras i Figur 322. I t.ex. Eurokoderna så definieras hur betongens arbetskurva (motsvarande Figur 322) kan definieras. Däremot, så saknas motsvarande arbetskurva för dragbelastning (liknande Figur 321). 
	/
	Figur 321 Illustration av förlopp vid uppsprickning i betong, [89]. 
	/
	Figur 322 Illustration av förlopp vid krossning av betong, [89]. 
	Det finns några olika exempel på arbetskurvor som vanligen antas för att beskriva betongens avlastning vid uppsprickning, se [40]. Generellt kan nämnas att linjär avlastning bör undvikas då den leder till överskattning av strukturens styvhet och därigenom. även bärförmågan. I stället bör en kurva väljas som bättre stämmer överens med det beteende som fås vid provning, så som bi-linjär kurva eller en exponentiell. 
	En parameter som dock inte går att uppskatta med hjälp av Eurokoderna är brottenergin som definierar betongens duktilitet under sprickpropageringen. För konventionell betong kan brottenergin bestämmas enligt fib Model Code [63] där den härleds utifrån tryckhållfastheten. Betong som används för dammar och andra vattenkraftskonstruktioner avviker dock från konventionell betong särskilt med hänsyn till att större maximal ballast används. Användande av brottenergin enligt Model Code innebär att man kommer underskatta duktiliteten och därigenom få ett sprödare brott. Skillnaden i egenskaper mellan konventionell betong och för betong som används för dammbyggnad finns sammanställd i [64]. 
	Tabell 32 Exempel med skillnad i betongens egenskaper (medelvärden) mellan vattenkraftsbetong och konventionell betong [64]. 
	där,
	 d är största ballaststorlek (mm) ft är draghållfastheten (MPa) E är elasticitetsmodulen (GPa) Gf är brottenergin (Nm/m2) lch är karakteristisk längd (beskriver materialets sprödhet) (mm) wcr är sprickbredden för en spänningsfri spricka (mm)
	Flera andra studier visar på samma fall, t.ex. [65] nämner att medan karakteristiska längden för vanlig betong är typiskt 0,5 m så kan den för vattenkraftsbetong vara upp till 3 m. Även om draghållfastheten och elasticitetsmodulen är något lägre för vattenkraftsbetong jämfört mot konventionell betong så är den primära orsaken till denna skillnad den ökade brottenergin från användandet av större ballast. Brottenergin ökade signifikant, från 72 Nm/m2 till 178 Nm/m2 (dvs 2,5 gånger högre), om ballasten ökades från 20 mm till 56 mm enligt [66].
	Viktigt att påpeka är dock att dagens betongkonstruktioner sällan gjuts med så pass stora stenar som anges i exemplen ovan. Orsaken är att betongtillverkarna sällan har denna efterfrågan och att betongpumpar etc. sällan är dimensionerade för detta. Detta innebär att för nya konstruktioner så är rekommendationerna enligt Model Code oftast lämpliga att använda. 
	Skillnaden i val av brottenergi har dock för armerade konstruktioner oftast relativt begränsad inverkan på resultatet, eftersom när sprickan uppstått så bär armeringen last och därmed agerar på liknande sätt som inverkan av hög brottenergi så länge inte spänningen i armeringen uppnår flytspänning. Valet av brottenergi kan därmed leda till att flytspänningen i armeringen uppnås eller ej och så ledes kan ge stor inverkan på deformationsbeteendet. Däremot, vid icke-linjära beräkningar så leder en för högt antagen brottenergi till att det inte är möjligt att fånga enskilda sprickor utan istället fås en utsmetad uppsprickning över stora regioner i modellen. Detta illustreras i Figur 323 nedan. 
	Figur 323: Illustration av inverkan från val av brottenergi. I övre figuren antas en brottenergi på 200 Nm/m2 och i den nedre på 500 Nm/m2. [54]. 
	För oarmerade konstruktioner så har dessa materialparametrar större inverkan. Ökad brottenergi leder som sagt till ett mer duktilt materialbeteende, men på strukturell skala så innebär detta också att bärförmågan ökar eftersom sprickorna avlastar i långsammare takt och därmed kan strukturen bära högre last. Ökad draghållfasthet (vid bibehållen brottenergi) leder i sin tur till högre bärförmåga men ett sprödare brottförlopp. Inverkan från de icke-linjära materialparametrarna för att beskriva uppsprickning illustreras i Figur 324. 
	/
	Figur 324: Inverkan av icke-linjära materialparametrar på strukturella beteendet, a) Inverkan av brottenergi, b) inverkan av draghållfasthet, c) inverkan av formen på avlastningskurvan [59].
	Alla numeriska modeller bör valideras. Modellens komplexitet, eller om nya tillämpningar (för användaren) avgör hur detaljerad en validering behöver vara. För att validera en beräkningsmodell så krävs flera steg. Detta beskrivs även i [41] som avser granskning av vattenkraftens betongkonstruktioner. Föreliggande avsnitt är formulerat för att ligga i linje med vad som föreskrivs i [41] men något mer omfattande. 
	 Även enkla modeller baserade på konventionella, välbeprövade, procedurer behöver valideras. I dessa fall är det främst val indata (parametrar, laster, etc) samt val av metod/modell för specifika tillämpningen som kan behöva validering. Detta kan t.ex. genomföras med hjälp av känslighetsanalyser, där resultat från olika val av indata jämförs i syfte att studera inverkan av dessa val. 
	 I mer avancerade fall, då t.ex. egenutvecklade materialmodeller eller nya materialmodeller (för användaren) tillämpas eller komplicerade strukturer alternativt då avancerade fenomen beaktas, så krävs avsevärt mer omfattande validering. Detta kan ske med hjälp av t.ex. jämförande mätningar och/eller analys av typfall från t.ex. litteraturen utöver de tester som beskrevs i ovanstående punkt.  
	Enligt fib Model Code (2010) [63], så kan man genomföra validering av: 
	 materialmodell (Se avsnitt 3.7.1)
	 strukturmodell (Se avsnitt 3.7.2)
	 konvergens (Se avsnitt 3.7.3)
	Utöver dessa så finns även två ytterligare fall presenterat i denna rapport, som avser 
	 Validering mot enklare beräkningar (Se avsnitt 3.7.4)
	 Validering av beräkningsmodell mot mätningar (Se avsnitt 3.7.5.) 
	De fall då man tillämpar en ny (för användaren) materialmodell eller om man tillämpar en materialmodell för en ny typ av tillämpning så behövs en validering av materialmodellen. Detta gäller även fall där materialegenskaperna avsevärt skiljer sig från tidigare tillämpningar, t.ex. användande av höghållfastbetong till skillnad från konventionell betong. 
	Den enklaste formen av validering är att studera ett element och kontrollera att de arbetskurvor som definieras i programmet för att beskriva beteende vid uppsprickning eller krossning av betong eller plasticering av stål återfås vid simulering med en-axiell belastning. 
	För validering av materialmodell finns även många enklare experiment presenterade i litteraturen som har genomförts med tre eller fyrpunktsböjning på t.ex. oarmerade betongbalkar. Ett exempel som ofta refereras till är försöken som genomfördes av Petersson [67]. I Figur 325 illustreras den betongbalk som studerades i [67] samt de uppmäta last och deformationskurvorna som erhölls för två olika brottenergier. 
	Figur 325 Exempel på balkförsök som vanligen används för verifiering av materialmodell, a) geometri, b) resultat. 
	Ytterligare exempel för validering av materialmodell som avser validering vid bi-axiell belastning på ett element finns i [68]. Syftet med denna är att studera om materialmodellen kan beskriva reducerad tryckhållfasthet vid spruckna tvärsnitt. 
	Syftet med detta test är att validera att ett specifikt strukturellt beteende kan fångas med en algoritm eller en programvara. Detta genomförs ofta med ”benchmark exempel” för att kunna utreda behovet av t.ex. detaljeringsgrad hos en materialmodell eller utreda en ny (för användaren) programvara. Det är viktigt att detta test genomförs på en typ av struktur som är snarlik och på så sätt representerar den struktur som senare ska analyseras. (Model Code, 2010) [63]
	ICOLDs kommittee A (Computational Aspects of Analysis & Design of Dams) har sedan 1991 anordnat 14 Benchmark Workshops i detta syfte. Dessa benchmark workshops består av flertalet generaliserade fall som syftar till att utveckla och presentera ”best practice” i dammbyggnad. Dokumentationen från dessa finns tillgänglig via ICOLDs hemsida. Det pågår för närvarande ett arbete inom ICOLD med att kondensera resultaten och lärdomarna från samtliga av tidigare Benchmark Workshops. 
	Alla numeriska analyser är approximationer. Approximationens noggrannhet beror självklart dels på vilken indata och hur problemet har tolkats och därmed beräknas. 
	Dessutom, så beror approximationen på noggrannheten hos modellen. Vid en finit elementmodell så delas konstruktionen upp i flertalet element som har vissa föreskrivna rörelsemöjligheter. Om otillräckligt antal element eller element av för låg ordning används finns det en risk att resultatet inte ger den rätta lösningen till det problem som löses. För att kontrollera att elementindelning (diskretisering) är tillräcklig för det problem som avses att lösas med FE beräkningen så krävs att konvergenstester genomförs. 
	Ett konvergenstest genomförs så att samma problem analyseras med olika elementindelningar. Detta kan t.ex. genomföras så att efterföljande beräkning genomförs med halverad elementlängd och när resultatet från två simuleringar med olika detaljeringsgrad ger samma (eller väldigt snarlika resultat) så bedöms beräkningsmodellen konvergerat avseende elementindelning.  
	Det är dessutom viktigt att komma ihåg att exakt jämvikt sällan uppfylls i finita elementberäkningar. Istället så accepteras en iteration om den är tillräckligt nära jämvikt. Begreppet tillräckligt nära styrs av hur toleranserna i beräkningsmodellen är valda. I de flesta konventionella beräkningar med implicita lösare så sker detta automatiskt i programvaran. Däremot så kan vissa programvaror släppa igenom iterationer trots att de ej uppfyller toleransvillkoren ifall t.ex. ett visst antal iterationer har genomförts. 
	Slutligen är det viktigt att påpeka att i icke-linjära analyser kan det uppstå situationer med ”cliff-edge” effekter. Detta innebär att en liten ändring i indata kan få signifikant inverkan på resultatet. Utav denna anledning bör alltid känslighetsanalys med hänsyn till val av indata genomföras vid icke-linjära analyser. 
	Användare bör därför alltid ta för vana att göra relativt enkla kontroller för detta, mer information om detta finns t.ex. i [40]. 
	För att kontrollera att beräkningen ger tillförlitliga resultat, bör jämförande analyser genomföras. Detta bör då genomföras med en enklare kontroll, t.ex. analytiska beräkningsmetoder. Det finns även en uppsjö av enklare beräkningsprogramvaror för att analysera t.ex. bärförmåga hos betongtvärsnitt, stabilitet för betongdammar, mm, se t.ex. [40]. Dessa programvaror är mycket lämpliga för en snabb kontroll av rimligheten hos mer avancerade analyser. 
	Syftet med dessa jämförande beräkningar är att rimlighetsbedöma resultatet från en mer avancerad beräkning. 
	I många fall finns det mätningar att tillgå på dammar där främst krönrörelse mäts, se t.ex. Kapitel 5.12. 
	Lokala effekter så som töjningar i enstaka punkter eller sprickbreddsvariationer vid en specifik spricka är generellt svårare att få bra överensstämmelse och beror till stor del på om relevanta lokala fenomen kan fångas i modellen. T.ex. om verklig spricka har en avvikande lutning än den i modellen så kommer per automatik en skillnad i resultat att erhållas. 
	Krönrörelsen är normalt ett mycket bra mått på att bestämma det globala beteendet hos en damm. Krönrörelsen utgör den summerade effekten av olika defekter och belastningar och blir därmed inte lika känslig för lokala fel. Dessutom, så leder sprickor i dammar till lägre tvång och kan därmed leda till mindre påtvingade globala deformationer orsakade av tvångslaster så som temperatur, krympning etc. Detta innebär att variationen i krönrörelse hos en sprucken damm ofta kan fångas relativt väl även med en numerisk modell som ej beaktar dessa sprickor. Detta beror dock på hur pass omfattande sprickbildningen är. Sprickor leder till ett nytt utböjt jämviktsläge men inte nödvändigtvis till att variationen i krönrörelse mellan t.ex. sommar och vinter ändras. Ett exempel på resultat från simulerad krönrörelse jämfört mot uppmätt krönrörelse för en valvdamm illustreras i Figur 326 från [56]. Ett annat fall från simulering av krönrörelse hos en valvdamm presenteras i [49] och visar att i fall med mer omfattande sprickbildning leder dessa försvagningar till en ändrad form på deformationskurvan, se Figur 327. Motsvarande förändring i deformationsfigur kunde även observeras på den riktiga dammen, se [54]. 
	/
	Figur 326: Jämförelse mellan simulerad (linjärelastisk) krönrörelse jämfört mot motsvarande uppmätt [56]. 
	Figur 327 Illustration av skillnad i elastisk deformation och deformation då uppsprickning beaktas [49].
	Som tidigare påpekades i Kapitel 3.3, så är inte nödvändigtvis alltid de mer avancerade modellerna mer korrekta. Ett sådant exempel är bestämning av förväntad respons hos en damm som ligger till grund för val av larmgränser. I [46] presenteras en fallstudie som tydligt illustrerar detta, se Figur 328. I figuren presenteras mätresultat för en fyra års period tillsammans med tre utvärderingsmetodiker 
	 FEM – linjärelastisk finita elementmodell
	 HTT – en multilinjär regressionsmodell som baseras på inverkan av vattenstånd, temperatur och tid.
	 ANN – en maskininlärningsmetodik baserad på artificiella neutrala nätverk.
	Resultaten i denna figur visar på förväntas pendelrörelse samt vilken spridning som fås med de olika metoderna. I detta fall framgår att ANN är vida överlägsen för prediktion av kommande mätvärden. Därefter kommer HTT och slutligen FEM. Viktigt att påpeka är att HTT och ANN kräver en viss mängd mätdata som dessa kan kalibreras mot, först därefter kan de användas för att göra prognoser. Dessutom, är ANN i stort sett en svart-låda där det inte går att få någon större förståelse för vad som händer i dammen. FEM har dock fördelen att ge stor tolkningsförmåga och även att metoden kan tillämpas för att simulera dammbrott så att den även användas för att definiera lämpliga larmvärden. 
	/
	Figur 328 Skillnad i spridning i resultat från olika analysmetoder i jämförelse mot uppmätt krönförskjutning, från Hellgren et al. (2018)
	Först och främst är det viktigt att komma ihåg att armerade betongkonstruktioner är konstruerade för att spricka. Det är endast först efter att en spricka uppstått som armeringen blir aktiverad. Dessutom, mängden armering i konstruktionen är beräknad utifrån att all betong under neutrala lagret förutsätts vara sprucken (enl. stadium II och III). 
	Sprickor är dock försvagningsplan och vid sprickbildning så sjunker konstruktionens styvhet markant, vilket leder till större deformationer vid påtvingade laster. Dessa kan därmed leda till nya potentiella brottmoder. Sprickorna kan dessutom leda till problem avseende konstruktionens långsiktiga bärförmåga på grund av nedbrytningen som medföljer så som t.ex. korrosion av armering. Om dammens aktuella tillstånd, trots sprickbildningen, uppfyller ställda krav på vattentäthet, bärförmåga och stabilitet så behöver ingen åtgärd vidtas.
	Enligt [12] kan följande flödesschema appliceras vid spruckna betongdammar, se Figur 329. Denna utgör en bra grund för tillvägagångsättet att analysera inverkan av sprickor i dammkonstruktioner och beskriver hur man successivt kan öka noggrannheten vid utvärderingen. 
	De olika analyssekvenserna beskrivs enligt [12];
	Stabil vid beräkning som osprucken: Global stabilitet för konstruktionen i osprucket tillstånd kontrolleras då detta är en förutsättning för att konstruktionen ska anses tillräckligt säker.
	Spruckna delarna stabila som helt fristående: konstruktionen antas vara fullständigt uppsprucken i det mönster som sprickorna utgör/som sprickornas tänkta förlängning indikerar. Sedan analyseras de spruckna delarna var för sig (armering mellan delarna antas ej vara verksam) avseende stabilitet för att se om stabilitetsvillkor uppfylls. 
	Spruckna delarna stabila om armering medräknas: Som tidigare, men armeringen i sprickorna antas vara verksam. 
	Spruckna delarna stabila om de analyseras som fogar enligt SS-EN 1992 [32]: Tvärkraftöverföringen skattas enligt SS-EN 1992 avsnitt 6.2.5 beroende på armeringsmängd, råhet, mm och det kontrolleras om kapaciteten då är tillräcklig. 
	Brottmekanisk analys är nästa detaljnivå som kan användas. Sådana analyser är särskilt värdefulla för att hitta orsaken till sprickorna. Däremot så är de avancerade att genomföra och kräver en hel del erfarenhet och kunskap från utföraren. Ett mycket bättre alternativ är istället att inkludera befintliga sprickplan i en linjärelastisk modell så att ingen fortsatt sprickinitiering simuleras, endast inverkan av befintliga sprickor, se avsnitt 3.5.5. 
	/
	Figur 329 Illustration av metodik för utvärdering av inverkan från sprickor i dammar [12]
	Det är viktigt att påpeka att samtliga av dessa analyser kan genomföras med någon av de olika analysmetoderna som beskrivs i Avsnitt 3.2, dvs de kan dels genomföras med analytiska beräkningar eller med t.ex. finita elementmetoden. 
	Fördelen med analytiska beräkningar är att de oftast är relativt snabba. Nackdelen kan vara vid komplicerade geometrier och/eller lastfall så kan det vara tidsödande att beräkna egentyngder, hävarmar och lastvärden. Dessutom så är det ofta nödvändigt att genomföra en rad förenklingar som kan leda till stor konservatism. Även vid motsvarande enkla finita elementberäkning går det att inkludera inverkan från sprickor på ett mer korrekt sätt, både gällandes deras utformning men även gällandes skjuvmotståndet i sprickan. 
	En annan sak som kan ha stor inverkan vid analytiska beräkningar är hur armeringens bidrag beaktas. Vid en stabilitetsanalys kan armeringen antingen ses som drag- eller tryckbelastade (last vinkelrätt sprickan) alternativt utsatta för dymlingsverkan (last parallellt med sprickan). Beroende på vilken av ovanstående som används så fås olika resultat. Verkligheten är mer komplicerad än så och belastningen i armeringsjärnen kan variera beroende på var i sprickan dessa sitter, där vissa blir utsatta för skjuvning, andra drag- eller tryckbelastning alternativt en kombination av dessa. Detta är mycket svårt att uppskatta eftersom det beror på strukturens globala beteende, och i dessa fall är en finit elementberäkning klart fördelaktig då detta beaktas per automatik. 
	En av de svåraste aspekterna med analyser är att göra bedömningen huruvida anläggningen är säker eller ej. Orsaken till detta är dels att det kan finnas stora osäkerheter i indata och förutsättningar, men även eftersom brottbeteenden är högst icke-linjära och därmed mer svåra att prediktera baserat på antagandet om att strukturen agerar linjärelastiskt. 
	Det är även viktigt att beakta att olika beställare kan ha olika krav. Dessutom, så kan man i vissa fall kunna ta höjd för att dammens säkerhetsklassning kan ändras i framtiden, t.ex. kan en damm höjas i säkerhetsklass om det byggs bebyggelse nedströms om anläggningen. 
	Det är rimligt och även möjligt att särskilda acceptanskriterier bör råda för bedömning av befintliga, spruckna, konstruktioner. Detta kan t.ex. bero på att konstruktionens kvarvarande erforderliga livslängd är lägre än vad som förutsätts vid dimensionering av en ny konstruktion. I detta avsnitt förutsätts dock att samma säkerhetskrav som definieras i RIDAS även tillämpas vid bedömning av befintliga, spruckna, konstruktioner. Om det uppstår undertramp mot RIDAS vid utvärderingen, kan antingen en mer detaljerad utredning genomföras eller bedöma huruvida detta behöver leda till förstärkningsåtgärd eller ifall detta undertramp kan accepteras. För att kunna utveckla specifika acceptanskriterier för befintliga konstruktioner krävs dock fortsatt forsknings- och utvecklingsarbete. 
	Utav denna anledning är det mycket viktigt att analyserna och tillvägagångssättet så långt som möjligt baseras på de dimensioneringsförsättningar som ges i riktlinjer (så som RIDAS) och standarder (så som Eurokoderna). Detta betyder också att tillämpade metoder i mer avancerade modeller behöver utgå från samma definition av säkerhetskoncept. 
	Som exempel, vid stabilitetsberäkningar bör (oavsett analysmetod) de säkerhetsnivåerna som definieras i RIDAS uppfyllas för att dammen ska anses vara säker. För berggrundlagda dammar innebär detta sf = 1.35 för glidning och sf = 1.50 för stjälpning. Om dammen utsätts för en kombinerad brottmod finns inget definierat i RIDAS, rekommendationen från detta arbete är i så fall att säkerhetsfaktorn bör vara minst högre än värdet för glidning. 
	Detta betyder att även om mer avancerade analysmodeller så som icke-linjär finita elementmodeller tillämpas så bör dessa genomföras så att definitionen av säkerhetskonceptet blir enhetligt. Ett tydligt exempel på detta är om t.ex. stabilitetsberäkningar genomför med finita elementmetoden och inte tillvägagångsättet som definieras i Kapitel 12.2 i [39] tillämpas. Dvs för att samma definition av säkerhetsfaktor ska fås, så krävs att samtliga stjälpande laster ökas simultant.  
	En svårighet vid utvärdering enligt RIDAS är dels att två olika format används för utvärdering av dammsäkerheten gällande stabilitet och tvärsnittsanalys men framförallt eftersom de lastkombinationer som anges inte är helt relevanta för tvärsnittsdimensionering. 
	Vid tvärsnittsdimensionering (särskilt i brukgränstillstånd) är laster som temperaturvariationer, krympning etc. högst relevanta att beakta. Dessa omnämns dock inte i de lastfall som anges i nuvarande (eller tidigare) version av RIDAS. 
	Dessutom, definieras lastfallen för brukgränstillstånd (LF1) och brottgränstillstånd (LF2) lika i RIDAS vilket är märkligt då dessa avser brukarkrav (god funktion) respektive säkerhetskrav. Dessutom finns även samma lastfall angivet för stabilitesanalysen (LF1). Här bör dock utläsas att även andra relevanta lasteffekter bör beaktas i tvärsnittsanalyserna så som t.ex. lasteffekter orsakade av krympning bör beaktas i brukgränstillstånd, temperatureffekter i både brott- och brukgränstillstånd (men ej i stabilitetsanalyser), etc. 
	En viktig aspekt i skillnaden mellan de olika dimensioneringssituationerna enligt RIDAS är att erforderlig säkerhetsfaktor blir olika. Som tidigare nämns så är säkerhetsfaktorn för stabilitetsbrott typiskt 1.35 för glidning och 1.5 för stjälpning. 
	När partialkoefficienter tillämpas för tvärsnittsanalys blir lastkoefficienterna enligt Tabell 33 för ett fall med dammsäkerhetsklass A. Som det framgår i nedanstående tabell blir partialkoefficienten alltid högre än globala säkerhetsfaktorn för stabilitetsanalys vilket innebär att tvärsnittsanalys alltid blir dimensionerande om dammen riskerar att utsättas för ett materialbrott, eller inre brottmoder pga sprickor. 
	Tabell 33 Ex. på partialkoefficienter på laster vid brottgränstillstånd enligt RIDAS vid dammsäkerhetsklass A. 
	Brottgränstillstånd
	6.10b
	6.10a
	Permanent last (G)
	1,56
	1,76
	ogynnsam
	1,00
	1,00
	gynnsam
	1,00
	1,00
	Vattenlast (gynnsam)
	1,56
	1,76
	Vattenlast (ogynnsam)
	1,00
	1,00
	Egentyngd
	1,56
	1,76
	Upptryck
	Variabel last (Q)
	1,95
	Huvudlast
	1,95
	1,95
	Övriga laster (* ᴪ0)
	1,56
	1,56
	Islast (ᴪ0 = 0,8)
	1,95
	1,17
	Temperaturändring (ᴪ0 = 0,6)
	Ju enklare modell som tillämpas desto större bör graden av konservatism vara. Detta eftersom det finns risk att modellen försummar viktiga aspekter och därmed t.ex. underskattar risken för en grundläggande brottmod. 
	Som exempel, vid linjärelastiska finita elementanalyser bör maximalt uppkomna spänningar i beräkningsmodellen begränsas så att de inte överskrider tillåtna hållfasthetsvärden för det aktuella gränstillståndet. Detta innebär t.ex. att spänningarna i betongen ej ska överskrida draghållfastheten. I dessa fall är det dock mycket viktigt att modellen inte utsätts för lokala hot-spot spänningar, eftersom dessa inte är fysikaliska spänningar utan snarare en effekt av förenklingar i modellen. Mer information om hot-spot-spänningar finns beskrivet i Kapitel 4.2 i [40]. 
	Bruksgränstillstånd - Vid analys av tvärsnittsbrott enligt RIDAS så bör inte flytspänningar (med hänsyn till aktuella partialkoefficienter) uppnås i armeringen vid analys av bruksgränstillstånd. Detta är i enlighet med vanliga förutsättningar i dimensioneringsstandarder så som Eurokoderna. Dessutom, vid bruksgränstillstånd finns normalt begränsningar på maximalt tillåtna deformationer, maximala sprickbredder, etc. Vid dämmande konstruktioner bör inte den karakteristiska sprickbredden överskrida 0,2 mm enligt RIDAS. Kravet på tillåtna deformationer kan t.ex. bero på risk för att luckor kläms fast. 
	Brottgränstillstånd – Vid tvärsnittsbrott i brottgränstillstånd enligt RIDAS så kan analysen genomföras till dess att strukturell kollaps uppnås. Som tidigare påpekats, så påverkar graden av konservatism i modellen för bedömningen av när kollaps initieras. Ett exempel på detta är t.ex. att det är svårt att uppskatta belastningen i armering och bergbultar (dragna, tryckta eller skjuvade) vid enklare beräkningar. I dessa fall behöver ett konservativt antagande genomföras kring bultarnas belastning. Vid avancerade modeller beräknas armeringens eller bultarnas påkänningar utifrån dammens deformation och dessutom kan t.ex. armeringens brotttöjning beaktas så att armeringen slits av och därmed omfördelar lasterna. 
	När det gäller definition av brott är det även viktigt att påpeka att vid icke-linjära analyser som beaktar materialhållfastheter och sprickpropagering eller plasticering är det viktigt att en metodik tillämpas som är lämplig för denna typ av analyser. Om icke-linjära analyser genomförs baserat på dimensioneringsförutsättningar, med reducerade hållfasthetsvärden, så finns en stor risk att felaktiga brottmoder fångas och därmed att felaktiga slutsatser dras. Utav denna orsak är det viktigt att t.ex. metodiken som återges i Kapitel 3.5.6 används.  
	Vid definition av larm och varningsnivåer på mätdata är det dels viktigt att dessa definieras på givare som förväntas kunna indikera eventuella dammbrottsscenarios. Dessutom bör dessa larm och varningsnivåer definieras utifrån förväntade normala mätvärden respektive förväntat mätvärde vid dammbrott. Naturligtvis bör dock dessa värden justeras med lämplig säkerhetsfaktor så att tillräckligt rådrum för att kunna genomföra lämpliga åtgärder, se Kapitel 4. 
	För att definiera varningsnivåer kan lämpligtvis metoder som HTT eller ANN tillämpas detta kräver dock att tillräckligt lång mätserie finns tillgänglig så att det går att kalibrera metoderna. För definition av larmnivåer är det endast icke-linjära FE analyser som är lämpliga. 
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	2033BFörsegling:
	2086BStrukturell uppgradering:
	2087BI de lägen där sprickbildningen orsakat en, inte acceptabel, nedsättning av den konstruktiva bärförmågan behöver konstruktionen förstärkas. Orsaken kan vara såväl en enstaka spricka i ett känsligt läge som riskerar ge icke-monolitiskt beteende i ...


	I de tidigare avsnitten har en beskrivning getts av hur tillståndsbedömningen av en sprucken betongkonstruktion kan göras i olika steg från okulär syn till analys av sprickornas ursprung och betydelse för den strukturella integriteten. Om det aktuella läget, trots sprickbildningen, uppfyller ställda krav på vattentäthet, bärförmåga och stabilitet så behöver ingen åtgärd vidtas. Bedömningen bör förstås göras ur perspektivet nuläge och under konstruktionens önskade kvarvarande livslängd. Är bedömningen däremot att kraven ej uppfylls så behöver en åtgärd vidtas för att uppnå önskad kravnivå eller eventuellt att minska risken för att säkerhetsmarginalerna till den önskad kravnivån inte underskrids.
	I föreliggande avsnitt redovisas en lämplig arbetsgång för att identifiera möjliga åtgärdsalternativ samt exempel på alternativ för att hantera uppkommen sprickbildning i form av övervakning på ett systematiserat sätt.
	Det är mycket sällsynt inom vattenbyggnadsområdet att omfattande sprickbildning, eller framförallt ökande sprickutveckling uppstår plötsligt. Haverilaster med sprickbildning på betongkonstruktioner i vattenkraftverk skulle kunna uppstå på grund av t.ex. kortslutningslaster från generator eller en lavinstängning av ledskenor med påföljande vattenhammare vilket riskerar ge överlast på en konstruktion. För äldre konstruktioner i kraftverk eller dammar som har utsatts för nedbrytning under lång tid finns en succesivt ökande risk för att sprickbildning uppstår. Sprickbildningen uppstår då när den nedbrutna konstruktionens bärförmåga tillslut blir så låg att konstruktionen inte klarar bära de laster den utsätts för.
	Det vanligaste förloppet är att propagerande sprickbildning uppstår genom en långsam process. I vissa fall kan det dock dröja innan den propagerande sprickbildningen upptäcks t.ex. om konstruktionen vanligtvis är under vatten. Vid dykinspektioner kan då sprickbildning som funnits i konstruktionen både längre och kortare tid upptäckas.
	Ett exempel på allvarlig sprickbildning under vattenlinjen är Wanapum Dam i USA [69] där omfattande horisontell sprickbildning i en utskovsdamm avslöjades genom att driftspersonal okulärt såg förändringar i brobanan och att vägräcket deformerats (Figur 41). Genom dykningar kunde det konstateras att en horisontell spricka på ca. 50 mm hade öppnat sig i en utskovspelares uppströmssida.
	/
	Figur 41 Deformerat räcke på dammkrön, Wanapum Dam .
	För att omedelbart minska risken för fortskridande brott i pelaren sänktes vattnet i reservoaren ner med cirka 9 m efter en överslagsbedömning om bärförmåga och stabilitet i nuvarande skick. Avsänkningen av reservoaren gav också rådrum för att utreda sprickbildningens orsaker.
	Utöver minskning av lasten som i gjordes på Wanapum dammen kan även en ökning av den stabiliserande vikten åstadkommas genom att placera t.ex. lastbilar fullastade med grus på krönet. Det är en akutåtgärd om ett stabilitetsbrott på grund av stjälpning eller glidning av en betongdamm är det som riskerar att uppstå. Självklart måste brobanans bärförmåga vara tillräcklig före belastning kan ske.
	Akuta åtgärder kan också vara åtgärder för att reducera eller stoppa kraftiga och/eller besvärande läckage genom sprickor, t.ex. in i en maskinstation där risk för översvämning eller kontakt med elektrisk utrustning och produktionsbortfall annars kan bli konsekvensen. Läckage kan stoppas snabbt genom t.ex. stybbning med kolstybb, flis, hästgödsel eller sand. Risken med stybbning är dock att det kan bli svårare att göra en permanent tätning med t.ex. injektering då sprickan delvis fyllts med finmaterial. I ett akutläge kan det dock vara ett alternativ. En annan variant är att placera ett dukliknande material typ presenning framför det spruckna området där då presenningen ”sugs” emot sprickområdet och därigenom tätar. Om dykare ska användas för att detektera området alternativt placera tätduken så måste stor försiktighet vidtagas i de fall där läckaget är stort/sprickan är vid. Vid större läckage finns alltid en risk att dykaren själv kan sugas fast med t.ex. en hand vid utläckagepunkten. 
	Lämpligen är alla för anläggningen potentiella akutåtgärder kartlagda i förväg och helst förberedda med instruktioner som lätt kan aktiveras i händelse av en akutåtgärd. Det görs lämpligen i en beredskapsplan. T.ex. bör det vara klarställt med kontaktuppgifter var man kan få tag i lastbilar, grus och vilken bärförmåga som brobanan har.
	En inledande analys av sprickbildningens betydelse kan i vissa fall ge slutsatsen att sprickbildningen i dagsläget, eller under den närmaste framtiden, inte bedöms vara ett direkt hot mot konstruktionens säkerhet och bärförmåga. Istället kanske ett bättre underlag behövs för att bedöma den faktiska statusen, t.ex. genom att detektera om sprickbildningen är dynamisk (aktiv / fortfarande är under utveckling) eller statisk (konstant). I det fallet kan en åtgärd vara att instrumentera konstruktionen för att skaffa mer information och övervaka en eventuell utveckling. Övervakning av en spricka kan också ge underlag för att förstå varför sprickan uppkommit och vad som driver en eventuell sprickutveckling. Om sprickan är dynamisk är syftet också att söka klarställa vad som påverkar sprickpropageringen (t.ex. pågående betongexpansion, undermålig bärförmåga, reservoarnivå, temperaturväxlingar p.g.a. årstid, islast etc.).
	Avgörande för designen av ett övervakningssystem på en betongkonstruktion är kunskapen om dess statiska verkanssätt. Utan detta kan en effektiv övervakning inte utformas på bästa sätt. Att förstå hur konstruktionen är avsedd att bära laster samt vilken inverkan aktuell sprickbildning har på verkanssättet måste klarställas för att mätningar ska ske i rätt positioner och med rätt mätmetoder. Om sprickbildningen är omfattande kan också en numerisk modell vara ett bra hjälpmedel för att identifiera vilka sprickor och i vilket läge längs sprickan som det först ges utslag på en eventuell sprickpropagering eller rörelse (se vidare avsnitt 3.2.3).
	Ett väl utformat övervakningssystem på en damm utgör goda förutsättningar för att kunna värdera om dammdelar uppfyller satta säkerhetsnivåer/prestanda och få tidiga varningar om prestanda försämras. För att försäkra sig om att dammen är säker ska man i sin bedömning enligt ICOLD [70], [71] beakta:
	 Hot  - Externa (flöden, jordbävning, skred i magasin, mänskliga fel)
	  -  Interna (design-/byggfel, underhållsåtgärder, drift)
	 Felmoder, och hur dammbrott utvecklas 
	  -  Stabilitet (stjälpning, glidning)
	  - Tvärsnittsbrott
	 Konsekvensen av ett dammbrott
	I RIDAS [42] exemplifieras några vanliga riskfaktorer/svaghetszoner för betongdammar, deras koppling till hot, felmoder och konsekvens samt exempel på hur man kan övervaka svagheten/risken.
	Sammanfattningsvis har sprickbildning vanligen koppling till risken för att ett tvärsnittsbrott uppstår p.g.a. att lasten överstiger konstruktionens bärförmåga, antingen p.g.a. sprickan självt eller p.g.a. att betongens prestanda nedsatts av någon nedbrytningsprocess i anslutning till sprickan. Mindre sannolikt, men ändå tänkbart, är att ett stabilitetsproblem skulle uppstå i form av partiell stjälpning eller glidning p.g.a. sprickbildning i en monolit som är stabil i osprucket tillstånd.
	Tabell 41 Exempel på övervakning anpassad till felmoder för betongdammar
	Vanligtvis är förloppet för sprickbildning långsamt, men också temperaturberoende vilket kan försvåra tolkningen av uppmätta sprickvidder om inte samtidig temperaturmätning i betong, luft och reservoar görs. Rekommendationen är därför att alltid göra både sprickvidds- och temperaturmätning, oavsett vilken sprickorsaken är. Om sprickbildningen påverkar dammens globala beteende kan det särskilt för höga lamelldammar vara effektivt att mäta dammens krönrörelser med pendelgivare samtidigt som sprickvidd och temperatur registreras. Eftersom en direkt pendel fästs högst upp under dammens brobana och förändringen mäts längst ner vid grundläggningsnivå fås ett bra utslag på krönrörelsen och således ett mått på inverkan av eventuell sprickbildning i dammpelaren. 
	Sprickvidds- och temperaturmätningar kan göras på olika sätt och med olika precision. För att mätningarna ska ge önskad kvalitet och pålitlighet för att användas till att utlösa en varning eller ett larm om en oönskad händelse eller att följa ett beteende måste nedanstående rekommendationer följas vid vale av utrustning. Överkvalitet driver kostnader, men tillräcklig kvalitet ger god dammsäkerhet. Utrustningen bör:
	 vara anpassad för aktuell exponeringsmiljö
	 vara kalibrerad och lätt att kalibrera efter tid
	 ha en noggrannhet och upplösning som passar den förväntade förändringen (minst 5/100 mm eller 0,1 °C)
	 ha ett mätområde som täcker den förväntade variationen med hänsyn taget till ev. andra parametrar som kan ge variationer i sprickvidd (t.ex. temperatur).
	Några exempel på lämpliga utrustningar ges nedan för respektive mättyp:
	Rörelsegivare: 
	För att följa rörelser i betongdammar är pendelmätningar ett effektivt sätt. Pendelmätningen kan användas där det finns misstanke om att sprickbildning ger upphov till storskaliga rörelser i konstruktionen. Ett fall kan t.ex. vara om man har horisontella sprickor i frontplattan på en lamelldamm och man misstänker att dessa kan härröra från storskaliga rörelser av t.ex. temperaturväxlingar. Den direkta pendelns mätning av krönrörelserna kombinerat med sprickviddsmätning över sprickan ger då en bra bild över förändringar över tid, och en tidig indikation på ev. propagering av sprickvidden. 
	/
	Figur 42 (VÄ) Damm med inverterad och direkt pendel. (HÖ) Direkt och inverterad pendel. (www.sisgeo.com)
	Sprickviddsgivare: 
	För att mäta sprickvidd och eventuella förändringar av sprickvidden med tiden så finns en hel mängd olika typer av givare. Allt från manuella mätningar med spricktolk (se Figur 43) som är relativt grova, men enkla att utföra där man lätt kommer åt, till mer avancerade, fast installerade, noggranna, 3D-mätningar som loggas och lagras kontinuerligt (se Figur 44). Valet av givartyp är delvis en smaksak, men bör ske baserat på i vilket skede man befinner sig i kunskapen om sprickans uppkomst och dess beteende. Ibland kan även kombinationer av utrustning vara bra där några få sprickor med större prioritet loggas kontinuerligt med hög precision och flera andra med billigare fast sprickviddsmätning
	Inledningsvis kan enklare manuella mätningar genomföras för att skapa sig en uppfattning om rörelserna är dynamiska eller statiska, eller för att kartlägga ev. mönster i sprickviddernas fördelning och förekomst. Ev. förändringar detekteras genom upprepning av mätningarna efter tid. 
	Om beräkningar visar att eventuella sprickviddsförändringar är små eller om sprickorna är placerade på ett ställe som är svårt att komma åt kan en uppkopplad givare med bra noggrannhet vara att föredra. En uppkopplad givare blir också nödvändig i ett system där en spricka har dammsäkerhetsbetydelse och där en larmgräns definierats så att åtgärder kan sättas in för att förhindra t.ex. ett dammbrott.
	/  /
	Figur 43 (VÄ) Manuell fast sprickviddsmätning. (HÖ) Spricktolk
	I Figur 44 visas 2D- och 3D-givare som kan användas där man misstänker rörelser i 2 eller 3 dimensioner. Den redovisade 3D-givaren kan användas för såväl manuella som automatiska sprickviddsmätningar. Vid den senare sitter t.ex. LVDT-givare permanent monterade i hålen.
	/  /
	Figur 44 (VÄ) 2D-sprickviddsmätare typ Geosense VWCM-4000. (HÖ) 3D-sprickviddsmätare typ Geocon 4415.
	Temperaturgivare:
	Avgörande för att kunna tolka mätningar av betong- och sprickrörelser och kunna härleda sprickans status (statisk/dynamisk) och orsaken till dess uppkomst är att ha kontroll över rådande temperaturer. Tolkningen underlättas om temperaturmätningar görs av:
	 Betongkonstruktionens invändiga temperatur. Alltså inte enbart yttemperaturen utan betongens inre temperatur. Lämpligt djup för mätningen styrs av betongkonstruktionens tjocklek och en skattning av hur dess medeltemperatur förändras över året. 
	 Omgivande lufttemperatur. Om huvuddelen av konstruktionen är ”inomhus” så kan mätning av inomhustemperaturen räcka, annars bör även utomhustemperaturen också mätas. 
	 I dammkonstruktioner där reservoarens vattentemperatur, eller exponeringen för luft vid låga nivåer bedöms påverka ev. sprickrörelser bör även temperaturen på dammens uppströmssida mätas på olika djup. Vattentemperaturen har också betydelse för konstruktioner som angränsar till inre vattenvägar i kraftstationer.
	Vattentäta motståndsgivare av typen Pt100 är vanligt förekommande och robusta för mätning av temperaturer där förloppen är relativt långsamma. För luft kan eventuellt s.k. termoelement som utgörs av bimetallgivare som reagerar snabbare än Pt100-givarna.
	Loggrar:
	Det finns en stor mängd olika typer av system för datainsamling. En datalogger är ofta en viktig komponent och den kan samla in mätdata från olika typer av sensorer och utföra operationer som programmerade beräkningar, omvandla till andra enheter eller lagra data. Ibland används dataloggers för att skicka vidare data för analys, delning och rapportering i andra system (t.ex. SCADA-system). Om inte ett system för överföring av mätdata finns på anläggningen kan den lagras lokalt i loggern för att tömmas manuellt. Ifall mobiltäckning finns kan också överföring med GSM-modem arrangeras för att slippa platsbesök för tömning av mätdata. Finns ett system för insamling av mätdata på plats redan ansluts lämpligen nya givare också till det systemet.
	I nuvarande utgåva av RIDAS ges liten eller ingen vägledning kring hur en betongdamm ska instrumenteras och om möjligt ännu mindre när det gäller hur ett mätsystem på en betongdamm ska optimeras om anläggningen är stor. 
	I RIDAS anges för betongdammar att: 
	”Behovet av instrumentering bör analyseras för varje anläggning. För befintliga dammar är installation av mätinstrument ibland nödvändig för att verifiera antaganden som gjorts vid projekteringen eller för att övervaka förändringsprocesser i dammen eller undergrunden, speciellt vid grundläggning på jord eller vid grundläggning på berg där speciellt ogynnsamma förhållanden råder. För betongdammar bör det därför övervägas om dessa ska förses med anordningar för mätning av upptryck, läckage och rörelse.”
	På en stor anläggning med många sprickor som ger anledning till oro kan det vara svårt att bestämma sig för vilka sprickor som ska övervakas och vilken typ av givare som lämpar sig bäst. Inte heller var längs sprickan det ges bäst förutsättningar att fånga eventuella rörelser är alltid så lätt att fastställa. 
	Som angavs i avsnitt 4.3.2 så bör valet av instrumentering baseras på vilka hot och felmoder som kan vara orsaken till faktisk eller potentiell utveckling av sprickbildning. För att skapa ytterligare vägledning i var fokuset på en instrumentering bör läggas kan även olika konstruktionsdelars noterade svagheter eller aktuell status sammanställas. Partier av dammen med många samlade svagheter eller låg status har större sannolikhet att gå till brott än andra delar.
	Kompletteras hot- och felmodsbedömningen och aktuell status även med en bedömning av vilka grader av konsekvens som brott i enskilda monoliter ger upphov till så fås ytterligare vägledning. Om konsekvensen är ett dammbrott så är det förstås på alla nivåer en allvarlig konsekvens. Det blir dock ändå skillnader om en eller ett par monoliter som är flera tiotals meter höga går till brott jämfört med brott i en del av dammen som är endast ett par meter hög. I alla fall i termer om dammbrottsflöde och risk för att människoliv går till spillo. På samma sätt är det rimligt att anta att ett brott i en monolit som angränsar till en fyllningsdamm sannolikt ger ett totalt dammbrott även i fyllningsdammen. Ett brott i en enskild betongmonolit kan mycket väl begränsa sig till ett brott i angränsande eller ett par monoliter och inte hela betongdammen. 
	I Figur 45 redovisas ett exempel där en sammanvägning av identifierade svagheter och konsekvenser hos olika monoliter i en långsträckt anläggning legat till grund för en värdering av risk. Risknivån hos de olika monoliterna har sedan använts för en indelning i tre olika klasser för instrumenteringsgrad (Extensive, Medium, Basic). Principen ger att de monoliter som har kända svagheter samtidigt som de ger största konsekvenserna i händelse av ett dammbrott också har den mest omfattande övervakningen.
	/
	Figur 45 Exempel på riskbaserad optimering av instrumentering till tre nivåer (Extensive, Medium, Basic)
	Grunden till valet av placering av varje enskild givare bör alltid baseras på en utredning eller bedömning om hur konstruktionen förväntas röra sig. Överslagsberäkningar eller numeriska modeller är till god hjälp (se vidare avsnitt 3). Ibland blir givarens placering en kompromiss p.g.a. svårigheter att skapa bra access till mätstället för funktionskontroll och kalibrering av givare. Kompromissen får dock inte bli så stor att värdet av mätdatan blir för dåligt. Då kan det istället motivera att skapa access med t.ex. trappväg eller stege för att få hög kvalitet i mätningen.
	Med bromsande åtgärder avses olika typer av metoder som ger en fördröjning eller minskning av sprickpropageringen och/eller en reduktion av sprickbildningens konsekvenser om den orsakar beständighetsproblem. Det primära syftet med bromsande åtgärder är vanligen något av valen:
	 Ytskydda - minska inträngningen av de ämnen som driver en nedbrytningsprocess (H2O, CO2, Cl-)
	 Klimatskydd - minska inverkan av omgivningens klimat genom inbyggnad (nederbörd, temperaturvariationer)
	För att minska inträngningen av fukt eller klorider som är drivande för fler typer av nedbrytningsprocesser kan impregnering vara ett sätt att bromsa t.ex. sprickbildning av armeringskorrosion. Enl. SS-EN 1504 [72] så indelas ytskyddsmetoder vanligen i vattenavvisande impregnering, impregnering och ytbeläggning. De två förstnämnda metoderna baseras på att impregneringen penetrerar betong-ytan/sprickområdet och skapar ett skydd mot inträngning av t.ex. fukt. Svårigheten med impregnering är att det befintliga fukttillståndet i en gammal konstruktion kan göra det mycket svårt att nå ett inträngningsdjup som är stort nog för att uppnå önskad effekt. Appliceringstiden för de verksamma ämnena (typ 1 ofta Silaner) blir också en viktig faktor för att nå inträngning i befintliga konstruktioner. Ofta beläggs ytan med en bärare, t.ex. en gel, innehållande impregneringsmedlen så att det verksamma ämnet får tid att tränga in i porerna.
	Ytskydd av typ 3 kan vara både av polymer typ eller av cementbaserade produkter som i första hand skapar ett mekaniskt ytskydd mot inträning av ämnen.
	1. 2. 3.
	/  /  /
	Figur 46 (1) Hydrofoberande impregnering.  (2) Impregnering.  (3) Beläggning
	Att göra en inklädnad av en damm är ett effektivt sätt att få ett jämnare klimat på dammen både med avseende på fuktighet och temperatur. Särskilt för betongdammar av lamelltyp med relativt slanka dimensioner har det visat sig effektivt då de säsongsvisa temperaturvariationerna annars kan ge upphov till stora rörelser. Sprickrörelser och sprickpropagering kan kraftfullt minskas i stödskivor och frontplatta efter uppförandet av en klimatvägg. I Figur 47 visas uppförandet av en isolerande klimatvägg på en lamelldamm.
	/
	Figur 47 Montage av isoleringsvägg för att minska temperaturrörelser på lamelldamm
	På samma sätt som för en lamelldamm är en klimatvägg en effektiv åtgärd på valvdammar som dessutom vanligtvis har relativt stora tvång från dess anfang och därigenom stor risk för sprickbildning vid stora temperaturrörelser.
	Även om en dammkonstruktion vanligtvis alltid har tillgång till vatten från uppströmssidan så kan en inklädnad av nedströmssidan och krön vara effektivt för att bromsa nedbrytning av t.ex. frost. I Norge förekommer det att man har gjort inklädnad av betong för att bromsa expansionen på dammar med pågående alkali-silika-reaktioner genom begränsningen av uppfuktning från nederbörd. 
	En aspekt som bör beaktas är fukttillståndet i utrymmet bakom klimatväggen och eventuell risk för kondens- eller isproblem mot kalla ytor. Ofta är det kanske svårt att undvika kondensation mot brobanans undersida eller frontplattan ovanför dämningsgräns. Fläktar som håller varmluften jämt fördelat i inspektionsutrymmet eller andra arrangemang som förhindrar dropp eller is att falla ner mot t.ex. inspektionsgångar nedanför.
	Det finns ett flertal metoder för att reparera en sprucken betongkonstruktion, och det bör klarställas vilket syfte som reparationen har och vilken den önskade livslängden på reparationen och konstruktionen är. Med syfte avses t.ex. om reparationsåtgärden endast ska åtgärda ett eventuellt inläckage eller om det är en strukturell förstärkning. Gällande livslängd bör resonemang föras t.ex. av typen huruvida åtgärden ska ge en temporär lösning som ger lägre risk/bromsad skadeutveckling fram till en kommande större anläggningsförändring eller om man vill göra en åtgärd som har mycket lång livslängd utan ytterligare behov inom överskådlig tid. Viss vägledning går att få från den europeiska reparationsstandarden SS-EN 1504 [72] vid val och specifikation av reparationsåtgärder.
	Vid valet av reparationsåtgärd bör även ett resonemang kring vilken risk som anläggningen exponeras för med föreliggande sprickbildning och vilken riskreduktion som eftersträvas med en åtgärd. T.ex. om sprickbildningen riskerar ge ett icke-monolitiskt stabilitetsbrott så ska nivån som man vill uppnå med den stabiliserande åtgärden definieras i termer om hur mycket risken reduceras alt. vilken säkerhetsnivå man vill uppnå jämfört med dagsläget.
	Nedan redovisas några exempel på typer av reparationsmetoder vid sprickbildning.
	Försegling: 
	Om det konstaterats att sprickbildningen inte har någon omedelbar eller allvarlig inverkan på konstruktionens bärförmåga, men att det föreligger genomläckning och potentiell eller pågående urlakning av konstruktionen, kan en försegling av sprickmynningen vara ett alternativ. Förseglingen kan göras genom t.ex. applicering av duk som limmas fast i remsor för diskreta eller enstaka sprickor eller som hela skikt för omfattande sprickbildning. Se Figur 48 för helt tätskikt på uppströmssidan vilken monterades vid låg reservoaryta och Figur 49 för ett exempel där applicering av remsor över enskilda sprickor genomförts. Avgörande för bra funktion vid applicering av tätskikt med remsor är att anslutningen till frisk betong görs omsorgsfullt så att tätfunktionen uppnås till fullo. Duk i heltäckande skikt kan även fästas mekaniskt och skarvar mellan sjok a duk svetsas för kontinuerlig tätning. Att skapa täta anslutningar av duk mot anfang och botten kan vara problematiskt och leda till stora kostnader.
	/
	Figur 48 Inklädnad av uppströmssida av betongdamm. 
	/
	Figur 49 Försegling av sprickor med remsor av tätande material på betongdamm av massivtyp.
	I de flesta fallen måste appliceringen genomföras som dykarbeten om inte reservoaren är ett årsmagasin, eller av andra skäl har möjligheter att genomföra en avsänkning av ytan.
	Sprickfyllnad och tätning:
	För alla typer av sprickreparationer behöver några grundläggande frågor besvaras före valet av lämplig reparationsmetod och för att kunna bestämma vilken typ av material som bör användas. De viktigaste frågorna är:
	 Är sprickan statisk eller dynamisk, d.v.s. kommer sprickvidden att förändras eller är den relativt konstant?
	 Vilken är den minsta förekommande sprickvidden i det område som ska repareras?
	 Förekommer vattenflöde genom sprickan, och till vilken grad?
	Injektering – generellt. 
	I de fall det bedöms svårt att applicera tätskikt över den spruckna betongen, eller om man av något annat skäl behöver utfyllnad i sprickorna kan en injektering vara en lämplig åtgärd. Vid relativt konstanta (statiska) sprickvidder är cementbaserade injekteringsmedel ett bra alternativ. Epoxi- eller polyuretaninjektering där man kan välja elasticitet lämpar sig bättre där variationer eller ökande sprickbredd kan förväntas (dynamiska).
	Sprickviddens betydelse för vilken typ av injekteringsmedel som lämpar sig bäst för att få god inträngning i sprickan är stor. Generellt är de vanligast förekommande cementbaserade injekteringsmedlen lämpliga för sprickvidder som är större än 0,5-1 mm medan såväl epoxi som polyuretan fungerar även för mindre sprickvidder.
	När det gäller sprickor med vattenflöde så funkar generellt polyuretan bäst eftersom materialet självt reagerar med vatten och stelnar. Även cementbaserade injekteringsmedel kan fungera om inte flödet är mycket stort. Möjligheten till lägre vct eller ev. tillsats av accelerator för att få snabbare härdning kan dock användas för att även cementbaserade bruk ska kunna användas.
	Oavsett vilket injekteringsmedel som används bör det ställas stora krav på kompetensen hos den som designar och den som utför själva injekteringsarbetet. Mer vägledning kring injektering kan hittas i [73]. 
	Injektering – cement
	Borrning före injektering sker vanligtvis med kärnborrning eller hammarborrning (diameter 40–70 mm). Hammarborrning går betydligt fortare och är mer skonsamt mot ingjuten armering. Däremot finns det en risk att borrkax sätter igen de sprickplan som ska injekteras. Vanligtvis blir också hålväggarna skrovligare vilket är gynnsamt för vidhäftningen till injekteringsbruket i hålet vilket i vissa fall kan ha betydelse. Kärnborrning tar tid, men ger släta hålväggar och riskerar inte på samma sätt som hammarborrning att sätta igen sprickmynningen. Nära konstruktionerna kanter minskar risken för spräckning vid användning av kärnborrning. Det finns också de som hävdar att hammarborrning är bättre för att man ”slår upp” sprickmynningar och omgivningen runt hålet så att det blir lättare att injektera, men det bedöms ha en mindre positiv effekt jämfört med risken för kaxinträngning i hålen. Ibland är inte kärnborrning ett alternativ av tidsskäl och det förekommer därför ofta ändå att hammarborrning används trots ovan påtalade risker. 
	Det initiella hålavståndet ska baseras på undersökningar om konstruktionens beskaffenhet (sprickfrekvens och sprickvidd i hålet) och valt injekteringskoncept (cementtyp, vct, tryck, trycktid etc.). Innan injektering påbörjas ska hålen undersökas med vattenförlustmätning för att undersöka om och var längs hålet det finns förutsättningar för att få bruksspridning.
	Det vanligaste använda cementet, Injektering 30 (Cementa), har ett d95-värde (den kornstorlek som >95% av kornen passerar vid siktning) på 30 m. Det finns även finmalda och ultrafinmalda cement (t.ex. UF 12) med ännu finare kornstorleksfördelning. Medvetenhet om att utmaningen att dispergera och hålla cementkornen dispergerade vid blandning/malning ökar med ökad finmalning av cementen. En lyckad dispergering av cement i blandningsvattnet är en förutsättning för att kunna få inträngning i sprickor utan att cementkornen flockar sig vid sprickmynningen. Ett grepp som vanligen ger bra dispergering är att använda kolloidkvarnar med relativt höga varvtal (1450–1750 varv/min).
	Valet av vattencementtal är en avvägning mellan att få de prestanda i hårdnat tillstånd som önskas och att faktiskt få god inträngning. Höga vct är lättare att injektera men de får lägre hållfasthet och motstånd mot urlakning, medan låga vct är svåra att injektera långa sträckor men de får en bättre prestanda i hårdnat tillstånd.
	För att kunna följa injekteringsresultatet genom förnyad kärnborrning är pigmentering av injekteringsbruket lämpligt. Dock måste även kornstorleken på pigmenten beaktas för att det i sig inte ska försämra inträngningsegenskaperna.
	Tryck måste sättas utifrån konstruktionens förutsättningar att motstå hydrauliskt tryck utan att riskera att spräckas upp.
	Noggrannhet vid val av produkt och mix-design samt förprovning av valt koncept av både material och den utrustning som entreprenören ska använda är viktiga framgångsfaktorer. Vid alla injekteringsinsatser bör medvetenheten om att konceptet sannolikt behöver ändras under arbetets gång vara hög. Ändrade hålavstånd, trycktider, tryck, mix-design etc. etc. är vanligt, och nödvändigt beroende på det löpande resultatet av injekteringen.
	/
	Figur 410 Principskiss för cementinjektering av spricka
	Injektering – kemisk 
	Grunderna för injektering av sprucken betong med kemiska injekteringsmedel liknar till stora delar principerna för cementinjektering. I kategorin kemiska injekteringsmedel räknas i föreliggande rapport t.ex. silikater/vattenglas, akrylat- och metakrylatpolymerer, en- och tvåkomponentspolyuretan, epoxi, och även polymermodifierade injekteringsbruk baserade på cement. De olika injekteringsmedlen har olika egenskaper och en bra genomgång ges av [73].
	När det gäller de rena kemiska injekteringsmedlen utan cement används de oftast för relativt små sprickvidder (< 0,5-1 mm) p.g.a. större möjligheter att få god inträngning jämfört med cementbaserade produkter. Det finns också större möjligheter än med rena cementbruk att anpassa de kemiska injekteringsmedlen efter rådande förutsättningar med avseende på vattenflöde, temperatur, elasticitet etc. Höga vattenflöden ger till exempel försämrad vidhäftning mellan epoxi och betong medan en tvåkomponents polyuretan med mycket härdare kan stoppa även kraftiga läckage. Val av glasningstemperatur vid injektering med epoxi är viktigt då man injekterar i betong nära varma delar. Detta p.g.a. epoximaterialet kan mjukna igen och förlora sin förmåga att överföra last eller stoppa inträngning av t.ex. vatten.
	En annan skillnad mot cementbaserad injektering är att man ibland placerar injekteringsnipplarna mitt i sprickan istället för att borra in dem på sidan om sprickan men vinklade in mot sprickplanet för att korsa detta. I Figur 411 nedan visas båda sätten att placera nipplar. Generellt sett används betydligt mindre hålstorlekar vid borrning för att placera nipplar eller t.om. platta nipplar som monteras direkt i sprickan. Hålstorlekarna är i spannet 5-10 mm och kan borras med handhållna slagborrmaskiner.
	Noggrannhet i rengöring med vatten eller tryckluft i sprickområdet respektive noggrann kontroll av bruksspridningen är framgångsfaktorer vid keminjektering.
	/ /
	Figur 411 Förberedelser för epoxiinjektering av spricka
	Kristalliseringsteknik
	Spricktätning med kristalliseringsteknik kan enl. [74] användas på flera sätt. Antingen genom att sprayas på ytor med tunna sprickor eller som vid vidga-försegla-tekniken som redovisas längre fram i avsnittet. Materialet som appliceras består av organiska tillsatser, portlandcement och silika. Tekniken baseras på att materialet migrerar in i sprickor och betongens porer genom osmos. Därvid bildas kristaller som tätar betong och sprickor, men som ändå är diffussionsöppet för vattenånga och luft. Enligt leverantörerna kan inträngningsdjupet bli några decimeter och pågå så länge det finns tillgång till fukt. 
	Om sprickorna som ska lagas är vattenförande till en grad som gör att det blir svårt att applicera produkterna kan en bottning göras med snabbhärdande cementbruk eller mekaniskt stöd/stopp vid betongytan. 
	Kristalliseringstekniken kan inte användas om sprickorna är dynamiska då lagningsmaterialet har liknande egenskaper som betong och därmed är sprött.
	/
	Figur 412 Försegling av spricka med kristalliseringsteknik [75]
	Borra-plugga-teknik 
	Borra-plugga-tekniken lämpar sig bäst när man har en spricka som är relativt rak utan större krökningar. Då kan ett hål kärnborras parallellt med sprickplanet så att sprickan hamnar centriskt eller så nära centriskt som möjligt i hålet. Med borra-plugga-teknik kan man skapa en barriär så att en sprickinjektering inte sprider sig igenom t.ex. en tunnare konstruktion (ledmur, jordhållande vingmur etc.) med läckage på baksidan där det kan vara svårt att kontrollera. Beroende på om sprickan bedöms vara statisk eller dynamisk väljs pluggmaterial och injekteringsmaterial. I exemplet visat i Figur 413 visas en betongplugg som har ett bitumenskikt runt mantelytan för att förhindra vidhäftning mot hålväggen samt att skapa täthet. Fördelen med en styv plugg är att man också återupprättar en kraftöverföring tvärs väggen. Om väggtjockleken tillåter så kan också två hål borras och förses med valfritt material för ifyllnad och pluggning. Lämplig håldiameter är ca. 50–75 mm.
	/
	Figur 413 Principskiss för spricklagning med borra-plugga-teknik. [76]
	Vidga-försegla-teknik
	Om en spricka huvudsakligen behöver förseglas vid ytan för att förbättra utseendet eller för att minska risken för inträngning av fukt, klorider eller annat kan den s.k. vidga-försegla-tekniken användas. Principen bygger på att man skapar ett något större utrymme vid sprickmynningen för att enklare kunna försegla sprickan.
	Valet av material måste baseras på om sprickan förväntas röra på sig p.g.a. expansion i betongen, temperaturrörelser (dynamisk spricka) eller om sprickan kan förväntas vara statisk utan rörelser. För dynamiska sprickor måste ett elastiskt material väljas vid ytan medan man vid statiska sprickor kan använda t.ex. torrpackningsteknik med cementbaserat material som redovisas i nästa avsnitt. Elastiska material kan t.ex. vara bitumen, polyuretan eller polyurea.
	Om sprickvidden är stor kan en s.k. bottningslist behöva installeras för att det inte ska behövas så stora mängder förseglingsmaterial. Det förhindrar också att materialet rinner/flyter ner i sprickan efter avslutad påfyllning. För att bibehålla förseglingsmaterialets förmåga att ta upp deformationer (elasticitet) kan ett skikt för att bryta vidhäftningen mot den uppsågade bottnen installeras vilket visas i Figur 414.
	/
	Figur 414 Principskiss för spricklagning med vidga-försegla-teknik.
	Torrpackningstekniken
	Torrpackningsmetoden kan vara användbar för statiska sprickor med lite större vidd (> 5 mm) och sprickor på vertikala ytor där det kan vara svårt att få reparationsmaterialet att stanna i spricköppningen om man vill använda cementbaserade material. Grundprincipen är att man sågar eller fräser upp spricköppningen till ca. 25-40 mm vidd och djup längs sprickan. Syftet med ökningen av spricköppningen är att skapa möjligheter att handbearbeta cementbruket på plats. Se Figur 415. 
	Själva torrpackningen görs med en blandning av cement, sand och vatten. Blandningen ska ha ett så lågt vatteninnehåll så att det går att forma en boll med handen, men inte så lite att den faller isär när man lägger bollen på en plan yta. Förhållandet mellan cement och sand ska vara ca. 1:1 till 1:2. Bruket placeras sedan i den uppsågade sprickan och packas genom att knacka med en hammare på en träpinne för att fylla ut utrymmet och öka materialets densitet.
	Eftersom materialet har ett lågt vct blir uttorkningskrympningen mycket liten och förseglar därför sprickan effektivt även efter att materialet har härdat fullt ut.
	/
	Figur 415 Principskiss för vidga-försegla-teknik med torrpackning av cementbruk.
	Strukturell uppgradering: 
	I de lägen där sprickbildningen orsakat en, inte acceptabel, nedsättning av den konstruktiva bärförmågan behöver konstruktionen förstärkas. Orsaken kan vara såväl en enstaka spricka i ett känsligt läge som riskerar ge icke-monolitiskt beteende i t.ex. en dammpelare eller en omfattande krackelering som ger upphov till tveksamheter kring t.ex. samverkan mellan betong och kraftarmering.
	Armerade pågjutningar är den vanligaste metoden för att reparera skadad betong. Det görs genom att bila bort den spruckna, skadade, betongen och ersätta den med ny betong. Precis som generellt vid val av reparationsmetod gäller att ha kontroll på vilken mekanism som orsakat sprickbildningen. Om sprickorsaken härrör från t.ex. dålig härdning eller temperaturrelaterad sprickbildning efter gjutning är det okomplicerat att ersätta de yttre delarna med ny betong. Ifall det istället konstaterats vara en pågående expansion av t.ex. alkalisilikareaktion så måste man i designen av pågjutningen ta hänsyn till att en fortsatt expansion kan uppstå under den nya pågjutningen. 
	Generellt gäller som vid all betongreparation att skadad och lös betong måste avlägsnas till sådan omfattning att man säkerställer god vidhäftning för den nya betongen. För alla konstruktioner måste en bedömning göras av hur själva utförandeskedet påverkar konstruktionens bärförmåga. För slanka, hårt utnyttjade konstruktioner, är det inte självklart att man kan ta bort mycket betong runt kraftarmeringen utan deformationer och problem när man tar konstruktionen i drift igen med en ny pågjutning. Temporär stöttning eller sekventiell reparation av delar av konstruktionen kan vara en lösning. Bra genomgång av design och genomförande av pågjutningar ges i REHABCON-manualen [77].
	Vid omfattande och djupa skador kan också en omslutande armerad pågjutning som förankras långt in i den befintliga konstruktionen ersätta ev. förväntad undermålig vidhäftning. En armerad kringgjutning kan också vara en relativt fristående konstruktion som designats för att ”ta över” den lastbärande funktionen från den gamla skadade konstruktionen. Vid t.ex. reparation av Ölandsbron skapades istället ett glidskikt mot den befintliga pelaren och pågjutningen agerade fristående från denna runt om. Designen måste helt enkelt anpassas efter förutsättningar och syfte. 
	För ASR-skadade konstruktioner kan också en armerad pågjutning skapas för att ge ett mothåll mot framtida expansion i den gamla betongen. Den expansionskraft som kan uppstå p.g.a. ASR har visat sig ha begränsningar. Stora variationer förekommer beroende på ballasttyp och exponeringsmiljö men en beskrivning av fenomenet går att finnas i [78].
	Utöver den ovanstående vägledningen gäller alla vanliga rekommendationer kring omfattning av avverkning av gammal betong och randvillkor för pågjutning av ny betong. En bra vägledning på området går att finna t.ex. i portalen www.betongreparation.se [79]. Några viktiga saker att beakta är:
	 Noggrann rengöring av underlaget och ev. befintlig armering före gjutning.
	 Tillräcklig skarvlängd vid anslutning till befintlig armering.
	 Avstånd mellan armering och underlag minst 2ggr största stenstorleken i pågjutningsbetongen, dock aldrig mindre än 16 mm.
	 Skarpkantade avslutningar mot ev. befintlig betong (ingen utspetsning)
	 Noggrann härdning.
	Förankringar av konstruktioner med efterspända förankringsstag eller spännkablar är ett sätt att säkerställa t.ex. monolitisk verkan i en pelare med horisontell sprickbildning. Genom att installera stag eller kablar tvärs ett sprickplan och påförs därigenom en kraft som håller ihop konstruktionen. Åtgärden minskar risken för att t.ex. en utskovspelare ska gå till partiellt brott av de laster den utsätts för. I Figur 417 visas en typisk installation av spännkablar där en betongkonstruktion spänts fast mot det underliggande berget. En bra genomlysning av spännförankringar vid svenska vattenkraftsanläggningar ges i [88]. 
	Saker som bör beaktas vid design och genomförande av efterspända förankringar är:
	 Finns förutsättningar för god infästning av förankringar i underlaget eller krävs åtgärder som t.ex. injektering för att nå det? 
	 Klarar den befintliga betongkonstruktionen de laster som appliceras vid uppspänning eller krävs förstärkningar?
	 Hur ska stagen placeras för att ge bästa önskade förstärkning, och finns det något i konstruktionen som inte får borras av (kraftarmering, ingjutningsgods, rör, kablar etc.)?
	 Behöver spännkraften kunna kontrolleras under dess livslängd?
	 Hur skapas bästa korrosionsskydd? (fettfyllda huvar, fett eller plastinklädda stag eller wire).
	/
	Figur 416 Spännkabelförankring typ VSL 6-12, principskiss
	/
	Figur 417 Spännkabelförankring i dammpelare, principskiss
	/
	Figur 418 Pågående installation av spännkabel i lamelldamm [88]
	Kompositförstärkning av konstruktioner kan användas i de fall som ny, eller kompletterande dragförmåga behövs och det av någon anledning inte bedöms lämpligt att bila och ersätta betong och armering kan kompositförstärkningar vara ett alternativ. God vägledning finns i [80]. Där beskrivs systemen som :
	”En polymerkomposit kan definieras som ett material med kontinuerliga eller korta fibrer som hålls på plats och sammanfogas av en polymermatris. Fibermaterialet består ofta av glas-, aramid- eller kolfiber, men det finns även andra fibermaterial att tillgå, t ex basaltfiber. Matrismaterialet är vanligtvis någon typ av härdplast, t ex epoxi eller vinylester, i vissa fall används även termoplaster som matrismaterial, dessa är dock inte vanligt förekommande vid användandet av kompositer i samband med förstärkning. Kompositmaterialens mekaniska egenskaper bestäms av fibrernas, matrisens och kontaktskiktets egenskaper samt av fibrernas orientering. De ovan nämnda fibrerna har högre brotthållfasthet än t ex ett armeringsjärn och är linjärelastiska upp till brott. Volymandelen fibrer i en FRP ligger på 35–75% beroende av materialval, tillverkningsprocess och önskade materialegenskaper. Resten av FRP:n utgörs av matrismaterialet. 
	I samband med förstärkning av betongkonstruktioner är kolfiber tillsammans med en epoximatris den vanligaste FRP-kombinationen. Normalt så limmas kompositen mot betongytan eller i betongens täckskikt, men det finns också förstärkningssystem där man enbart förlitar sig på mekanisk förankring utan limning.”
	Tre vanliga sätt att skapa förstärkning med den vanligaste typen, kolfiber, i betongsammanhang är:
	 Laminat (ytapplicerad)
	 Väv (ytapplicerad)
	 Stavar (täckskiktsmonterad)
	Skillnaden mellan de tre är att laminatet limmas fast i remsor med epoxi på en väl rengjord och preparerad yta och laminatet har fibrerna orienterade i en riktning. Väv appliceras på samma sätt som laminat, men kan har fibrer i en eller flera riktningar. Stavarna limmas fast i spår som frästs upp i täckskiktet utanför den befintliga armeringen. Stavarna kan utöver expoxilim också gjutas fast med ett polymermodifierat bruk.  I Figur 419 visas applicering av laminat och stavar på undersidan av brobanor för att ge förstärkning i böjning.
	/  /
	Figur 419 Förstärkning i böjning med kolfiberkomposit. Laminat (vä) och stavar (hö). [80]
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	Syftet med detta avsnitt är att visa ett antal verkliga fall där orsak och verkan av sprickor i betongdammar har studerats. Metodiken i studierna har mer eller mindre följt föreslagen metodik som visats tidigare i denna rapport, d.v.s. från observation av sprickor, analys av orsak och verkan, ev. jämförelse mot dammätningar och slutligen ev. åtgärder som utförts på dammen.
	Syftet med fallen har nästan alltid varit två, dels att hitta eller att kunna uppskatta orsaken till sprickorna, samt dels att uppskatta verkan på konstruktionen, då oftast i termer av hur säker är den nu och i framtiden. Generellt visade det sig att det oftast, direkt på plats, eller genom provningar, eller genom beräkningar, var enklare att bestämma orsaken än att uppskatta verkan. Orsaken till sprickbildningen kunde ofta härröras till temperaturrörelser men även p.g.a. frost- eller ASR-skador. Att det ofta rörde sig om sprickor p.g.a. temperaturrörelser kunde vanligen verifieras med en FE-beräkning. Sprickorna uppkom i beräkningarna nästan alltid på samma ställen och med ett liknande utseende som i den verkliga konstruktionen. Däremot var det ofta svårare att uppskatta vad verkan på konstruktionen var, t.ex. en kvantitativt uttalad, kvarvarande bärförmåga. Bärförmågan hos den totala, globala konstruktionen var ofta komplex att uppskatta. Dels var det en osäkerhet om beräkningsmodellen speglade uppförandet hos den verkliga, kanske skadade, konstruktionen, samt dels hur långt skadan hade hunnit och kommer att hinna i framtiden. Skadans fulla omfattning är ofta dold för betraktaren, t.ex. hur genomgående en spricka är, hur kraftöverförande sprickan är, har det uppstått skador på armering, etc.
	Generellt kan sägas att ju mer mätningar man gör av relevanta variabler och ju mer observationer man kan göra, som sedan jämförs med beräkningsmodellens resultat, desto giltigare torde modellen bli. Med en giltig modell kan man sedan bättre uppskatta hur konstruktionen kommer att uppföra sig vid andra lastfall eller händelser, eller efter ev. ombyggnader/förstärkningar.
	Nedan visas ett antal exempel på utredningar för olika betongkonstruktioner ingående i vattenkraftsanläggningar. Redovisningen går från utredningar och åtgärder av relativt låg omfattning till utredningar med mer detaljerade undersökningar och analyser samt mer långtgående åtgärder. En sammanställning ges i Tabell 51
	Text i parentes i huvudrubrikerna antyder vilken problemställningen har varit vid resp. anläggning.
	Referens till vanliga spricktyper enligt Figur 51 ges.
	Figur 51 Vanliga spricktyper och orsaker [9].
	Referensobjekten som presenteras är ett urval av projekt där man har gått olika långt i projektskedet, d.v.s. hur många av punkterna nedan man har behandlat och hur djupgående man har studerat fallen.
	a) Undersökningar:
	i. Översiktlig visuell
	ii. Ingående inspektion
	iii. Provtagningar/mätningar
	b) Analyser:
	i. Enklare tankemodeller
	ii. Analytiska beräkningar
	iii. Linjära FEM-beräkningar
	iv. Icke-linjära FEM-beräkningar
	c) Åtgärder:
	i. Inga åtgärder. 
	ii. Akuta åtgärder
	iii. Övervakning
	iv. Minska lasteffekterna (sänkning av magasinsnivå, isolervägg för att minska temperaturspänningar, isfrihållning)
	v. Reparation (återställa bärförmågan)
	vi. Förstärkning (öka bärförmågan)
	vii. Ersättning
	d) Uppföljning:
	i. Planenliga inspektioner
	ii. Mätdatautvärdering trender
	iii. Mätdatautvärdering jämfört med beräkningsmodell
	iv. Nya undersökningar efter viss tid
	Figur 52 visar en principiellt flödesschema av hur en studie av en sprucken betongdamm kan utföras. De redovisade exempelfallen har oftast också följt detta schema.
	Problemet med de spruckna dammarna har oftast upptäckts vid en planenlig tillståndskontroll, eller vid mer snabbt uppkomna sprickor, genom att driftpersonalen har påtalat att sprickor har bildats eller vidgats, vid nivå 1 i figuren.
	Enligt schemat nivå 3 kan man då lämna problemställningen utan åtgärd om skadan helt uppenbarligen inte är kritisk, man kan hålla den under uppsikt vid en något mer allvarlig skada, eller man kan vidta någon slags åtgärd, t.ex. att direkt reparera eller förstärka konstruktionen om det är en mer kritisk skada. Vid en uppenbarligen allvarlig och kanske akut kritisk skada vidtas en åtgärd snarast.
	Vid nivå 4 visas olika steg av åtgärder. Om det inte finns en stor risk för omedelbart och oacceptabel skadeförlopp bör man börja åtgärden med att stegvis analysera orsak och verkan. I de redovisade fallen har oftast studierna startat med en ”Preliminär analys av BK”, där BK står för Bedömningsklass, följt av en mer ”Detaljerad analys av BK”, där den detaljerade analysen oftast har involverad en FE-analys. Inte i något av de visade fallen har man reparerat eller förstärkt direkt utan att göra en föregående relativt detaljerad teoretisk analys, d.v.s. via den röda boxen i Figur 52.
	/
	Figur 52 Principfigur över hur utredningarna i detta avsnitt ofta har gått till väga. R = bärförmåga. E = last?
	Tabell 51 visar en sammanfattning av de presenterade referensprojekteten i avsnitt 5.3 - 5.14.
	Tabell 51 Sammanfattning referensprojekt. (i), (ii), etc. refererar till punkter beskrivna i text ovan. PFM = ”probable failure” mode. Notering med 1) t.o.m. 8), se under tabellen. T.ex. menas med (i):5):05 i kolumnen ”Undersökningar” i Utskovsdamm 1 att undersökningen var ”Översiktlig visuell” och där en enklare sprickkartering gjordes.
	1) Orsak till skadan A-I, se Figur 51. Fet stil = huvudorsak, om det går att särskilja.
	2) Analytiska beräkningar: 01=Stabilitet, 02=Jämförelse luckkraft och kapacitet hos genom sprickan gående armering, 03= Analytiskt bestämd skjuvkapacitet (BBK04, 3.11.3) i sprickor med spänningar från FEM (4):03).
	3) Åtgärder: 01)Provtagningar, 02)Täta u.s.-sidor, 03)Isfrihållning, 04)Spännstag, 05)sprickinjektering.
	4) FEM-beräkningar: 01)porvattentryck, 02)temperatur och 03)linjärelastiska spänningar/töjningar, 04)spänningar/töjningar med plastisk skademodell.
	5) Provningar/mätningar: 01=Täckskikt/karbonatisering, 02=ASR, 03=Frostrisk, 04=Hållfasthet, 05=sprickkartering.
	6) Värmeisolerande klimatvägg.
	7) Bila bort dålig betong och återgjutning.
	8) Instrumentering: 01=temperatur, 02=sprickvidd, 03=pendel, 04=portryck, 05=extensometer.
	Utskovsdammen i betong, se Figur 53, är belägen i Ångermanland. Den togs i drift 1947.
	Figur 53 Nedströms utskovsdammen.
	a) Undersökning: Vid en översiktlig visuell inspektion (i) i samband med FDU (2012) och FI (2013) uppmärksammades en relativt omfattande sprickbildning i samtliga utskovspelare, se 1) och 2) i Figur 54 för t.ex. pelare 3. Vid arkivsökningen återfanns en sprickkartering av pelarna från 1974 där sprickor fanns inritade i de läge som 3) visar. En jämförelse visade att sprickorna från 1974 hade blivit fler och längre. Sprickorna återfinns på båda sidor om respektive pelare samt inuti nedstigningsschaktet och kan alltså vara genomgående men det har inte undersökts. Inga materialundersökningar gjordes. Materialegenskaper uppskattades från litteraturen.
	b) Analyser: En enkel konceptuell modell, en tankemodell, (i) pekade på att säsongsmässiga temperaturspänningar troligen kan ha orsakat sprickorna. Möjligen har sprickorna gränsande till skiborden och runt luckaxlarna initierats i gjutstadiet. Vid en enklare analytisk beräkning (ii), där befintlig armering får ta hela kraft från luckan vid luckaxelns infästning, befanns att den befintliga armeringens mängd var otillräcklig, varvid luckaxlarna och luckan i respektive utskov riskerar att tryckas ut och ett okontrollerbart flöde genom utskovet uppstår. Sprickorna försämrar dessutom den monolitiska verkan hos utskovspelarna, varvid stabiliteten försämras.
	c) Åtgärder: Nya, nära nog horisontella, spännstag har nyligen monterats i utskovspelarna (vi), se röda linjer i Figur 55, för att säkra sprickorna och fortsatt monolitisk verkan hos pelarna. Stag har även satts i uppströmsänden, gula linjer, vertikalt ner i berg för att höja stabiliteten. På vissa av stagen sätts övervakning i form av lastceller som registrerar förändringar i uppspänningskraft.
	d) Uppföljning: Ev. kraftförändringar i några av stagen registreras med lastceller. Alla övriga stag ska provdras vid vissa intervaller. Sprickorna ska visuellt hållas under uppsikt och lämpligen översiktligt karteras, förslagsvis vid varje FDU, eller ännu hellre vid varje FI (i).
	Slutsatser: Vid en FDU observerades en kraftig sprickbildning i utskovspelarna, vilket försämrar stabiliteten och försämrar kraftupptagningen i luckaxlarna. I en enkel analytisk kraftjämförelse, där sprickorna antas vara så vida att armeringen får ta hela lucklasten, befanns kapaciteten hos armeringen vara i minsta laget. Därför förstärktes pelarna med spännstag ovanför och under resp. luckaxel. Dessa stag säkrar även den monolitiska verkan i pelarna, vilket förbättrar stabiliteten.
	Figur 54 Sprickor i utskovspelare 3. 1) = Sprickor i yttersidan observerade 2012, 2) = Sprickor i insidan av schakt observerade 2012 och 3) = sprickor I yttersidan observerade 1974.
	Figur 55 Nya spännstag för att förbättra utskovspelarens stabilitet (1) och för att säkra sprickorna (2).
	Dammanläggningen är belägen i Småland och tog i drift 1919. Den utgörs av vänster fyllningsdamm, vänster kröndamm, utskovsdamm, intagsdel till kraftstationen, höger kröndamm och höger fyllningsdamm, se Figur 56. Utskovsdammen är grundlagd på berg.
	Det finns ett antal, framförallt horisontella, sprickor i utskovspelarna, se Figur 56 och med röda linjer markerat i Figur 57.
	/
	Figur 56 Foto (2016) över dammen (vänster) samt av utskovsdammen (höger).
	I ett försök till att bedöma säkerheten mot material- och stabilitetsbrott i utskovspelarna utfördes 2016 en analys med en relativt enkel FE-modell. Beräknade skjuvspänningar i ett antaget sprickplan (röd yta i Figur 57) jämfördes med skjuvkapacitet i samma sprickplan beräknat med ”kraftöverföring genom fogar” enligt BBK 04, ekvation (3.11.3c), se nedan. Se även bilaga 5.1 för en mer detaljerad beskrivning.
	a) Undersökning: Vid en översiktlig visuell (i) inspektion i samband med FI (2016) iakttogs att det finns sprickor i utskovspelarna, vilka kan försämra den monolitiska verkan hos utskovspelarna, varvid stabiliteten försämras. Inga materialundersökningar gjordes. Materialegenskaper uppskattades från litteraturen.
	b) Analyser: En enkel tankemodell (i) gav att sprickorna kan vara initierade av svaghetszoner/gjutpallar vid gjutningen och förvärrade av efterföljande säsongsmässiga temperaturspänningar. I ett separat uppdrag 2017 utfördes en enklare FE-analys (iii) med en linjärelastisk materialmodell. Beräknade skjuv- och normalspänningar i tänkta sprickplan, där sprickorna i verkligheten kan observeras, extraherades från FE-modellen och analyserades analytiskt mot en beräknad skjuvkapacitet enligt BBK 04. Kapaciteten i sprickorna befanns vara större än de beräknade skjuvspänningarna i de samma. Det bedömdes därför att sprickorna kan överföra skjuv- och normalkraft och att konstruktionen fungerar som en monolit. Däremot kan säsongsmässiga temperaturvariationer ev. orsaka att sprickorna kan växa och bli något längre och vidare. Med samma FE-modell kontrollerades även stabiliteten. Monoliten var då upplagd längs två linjer i nedströmsändan. Som monolit betraktad uppfyllde den beräknad stabiliteten RIDAS villkor. Någon mer avancerad FE-modell, t.ex. med olinjärt material ansågs inte behövas, ty omfattningen av skadan samt bedömd säkerhet ihop med relativt låg konsekvens vid dammbrott var ej kritiskt.
	c) Åtgärder: Inga åtgärder (i) erforderliga ty säkerhetsmarginaler tillfyllest på kort och medellång (10 år) sikt.
	d) Uppföljning: Hålls under uppsikt vid kommande inspektioner (i).
	Slutsatser: I en FE-modell räknades temperaturvariationerna ut under ett fiktivt beräkningsår, vilka i modellen orsakade varierade spänningar i betongen. De beräknade skjuvspänningarna i tänkta sprickplan, där sprickor i verkligheten kan observeras, jämfördes med beräknad skjuvkapacitet, baserat på beräknad normalspänning och armeringsinnehåll. I det aktuella fallet översteg kapaciteten den beräknade skjuvspänningen och ingen åtgärd avseende det behöver utföras.
	Figur 57 Sprickor i utskovspelare (röda linjer i v. figur), analyserade i ett sprickplan (röd yta i h. figur).
	Dammanläggningen ligger i Dalarna. Anläggningen togs i drift 1956. Regleringsdammen utgör dammenhet 1 och består, från vänster till höger, av en kort anslutningsdamm av jord, kraftstationsintaget och utskovsdammen utförda i betong samt slutligen höger fyllningsdamm. Figur 58 visar utskovsdammen. Så gott som all betong i utskovsdammen har omfattande ASR- och frostskador samt sprickbildning.
	Figur 58 Nedströms utskovsdammen. P1 = studerad mittpelare.
	a) Undersökning: Vid en översiktlig visuell inspektion (i) i samband med FDU (2014) iakttogs att det finns sprickor i bl.a. utskovspelarna, vilka kan försämra bärförmågan och stabilitet. Inga materialundersökningar gjordes. Materialegenskaper uppskattades från litteraturen.
	b) Analyser: En enkel tankemodell (i) på plats gav att sprickorna är orsakade av ASR i synergi med frost, samt kan vara förvärrade av säsongsmässiga temperaturspänningar. Vid betonggjutningen användes vanlig Standardcement, vilket kan ha förvärrat ASR-skadorna. Det uttrycktes tankar att spricka 1) i Figur 59 och Figur 510 försämrar stjälpstabiliteten, eller om luckkraften riskerar skjuva av pelaren horisontell längs sprickan 2). I uppdraget utfördes en enklare FE-analys (iii) av mittpelaren P1 med en linjärelastisk materialmodell. Beräknade skjuvspänningar i ett antaget sprickplan (röd och blå yta i Figur 510), extraherades från FE-modellen och analyserades analytiskt mot en beräknad kapacitet med ”kraftöverföring genom fogar” enligt BBK 04, ekvation (3.11.3c). Analysen gav att beräknad skjuvkapacitet i sprickorna är större än beräknade skjuvspänningar i de samma. Det bedömdes därför att sprickorna kan överföra skjuv- och normalkraft och att konstruktionen fungerar som en monolit. Därmed ansågs pelaren uppföra sig som en monolit med tillräcklig stjälpstabilitet samt ingen glidning längs spricka 2) kan uppstå. Med samma FE-modell kontrollerades även stabiliteten. Monoliten var då upplagd längs två linjer i nedströmsändan. Som monolit betraktad uppfyllde den beräknad stabiliteten RIDAS villkor.
	c) Åtgärder: Förslag på vidare åtgärder är:
	- Provtagning av ASR och frostskador samt förväntad hållfasthet, framförallt draghållfasthet, hos betongen i avgörande delar.
	- Täta uppströms- och ovansidor med t.ex. ny betong (v).
	- Isfrihållning vid dammen (iv).
	- Ev. spännstag för att säkra sprickor och stabilitet (vi).
	Eller
	- Ersätt ASR-skadade konstruktioner med nya (vii).
	d) Uppföljning: Då ASR- och frostskador ytterligare kan försämra betongen på sikt bör denna pelare 1, liksom övrig skadad betong vid dammen, hållas under uppsikt vid kommande inspektioner (i).
	Slutsatser: I en FE-modell räknades temperaturvariationerna ut under ett fiktivt beräkningsår, vilka i modellen orsakade varierade spänningar i betongen. De beräknade skjuvspänningarna i tänkta sprickplan, där sprickor i verkligheten kan observeras, jämfördes med beräknad skjuvkapacitet, baserat på beräknad normalspänning och armeringsinnehåll. I det aktuella fallet översteg kapaciteten den beräknade skjuvspänningen och ingen åtgärd avseende det behöver utföras. Däremot bör dammen renoveras/bytas ut avseende de långt gångna ASR- och frostskadorna.
	Figur 59 Sidovy av utskovspelare 1. 1) och 2) är två av de större sprickor som finns.
	Figur 510 Sprickplan i modellen på samma ställen som i verkligheten i pelare 1. (xz_1 och (xz_2 visar principiellt var skjuvspänningarna analyserades i sprickorna.
	Kraftverket är beläget i Lappland och togs i drift 1955. Kraftverket har tre aggregat som tillsammans ger utbyggnadsvattenföringen 450 m3/s. Bruttofallhöjden är 15,5 m. Dammanläggningen består av följande delar räknat från vänster i älvens strömriktning; vänster jorddamm, vänster kröndamm, kraftstationsintag, utskovsdamm, höger kröndamm och höger jorddamm. Dammens totala krönlängd är ca 333 m och den högsta dammhöjden är ca 23 m.
	Figur 511 Uppströms kraftstationen.
	5.6.2 Utredning av vidgade fogar och sprickor i stationen
	Det har på senare tid observerats att dilatationsfogar vidgat sig och sprickor slagit upp i stationsbyggnaden. Frågan uppstod om orsaken till detta och om det är allvarligt för den strukturella förmågan i byggnaden.
	a) Undersökning: Vid en översiktlig visuell (i) inspektion i februari 2016 iakttogs att de flesta av ”sprickorna” rörde sig om dilatationsfogar som vidgat sig, men det fanns även sprickor som slagit upp och senare vidgat sig. En dilatationsfog mellan monoliter ingående i lamelldammen och verkstaden på plan 2 (Figur 512) och en annan på plan 1, se vid benämningen u85/u92 respektive u99/u107 i Figur 513 analyserades speciellt. Fogarna har vidgat sig ca 2-3 mm. Inga materialundersökningar gjordes. Materialegenskaper uppskattades från litteraturen.
	Figur 512 Spricka (fog) Sb1 under bjl +83,70.
	b) Analyser: En enkel tankemodell (i) på plats gav de tänkbara orsakerna
	i. Uttorkningskrympning
	ii. Temperaturvariationer
	iii. Sättningar i undergrunden
	iv. Horisontella komponenter av vertikala laster har dragit isär delarna.
	I en enklare FE-analys (iii) beräknades krympningen med antagande om en kall vinter och en antagen uttorkningskrympning sedan byggtiden.
	Krympningen i betongen på ömse sidor om de aktuella fogarna p.g.a. en temperatursänkning under vintern gav en beräknad vidgning av fogarna på ca 0,97 mm och 0,60 mm mellan nodpunkterna 85 och 92 samt mellan punkterna 99 och 107, d.v.s. u85/u92 resp. u99/u107, där u85 står för beräknad rörelse u i nod 85 i x-riktningen o.s.v. för u92, u99 och u107, se Figur 513. I beräkningen antogs starttemperaturen hos betongen till +20(C (gjutning under varm sommar) samt en kall vinterperiod med -5(C i vattnet uppströms lamelldammen samt +15(C i verkstadsdelen. Temperaturdifferensen 20 °C är troligen lite för mycket och rörelserna därmed lite överdrivna i exemplet.
	Även om de beräknade temperaturrörelserna blev stora, 0,97 resp. 0,60 mm, är det inte tillräckligt för att förklara den verkliga glipan i fogarna på ca 2-3 mm. Därför beräknades även rörelserna under en tänkt uttorkningskrympning. Frontplattan i lamelldammen antogs ej torka ut då den ligger an mot vattnet, men övriga delar, in mot stationen, antogs få en fullt utvecklad uttorkning under 60 år och RF 60%. Se [82].
	Antag C=350 kg/m3, vct = 0,5 ( (c0 = (fig. 15.2:5) = 0,5
	Antag fullt utvecklad uttorkning (60 år) (t =1
	Antag RF i lokalen till 60% ( (RH = (fig. 15.2:9) = 0,09%
	Med dessa antaganden blir krympningen i det aktuella fallet:
	(cs = 1(0,09(0,5 = 0,045%
	Denna krympning ansätts i modellens alla delar förutom i frontplattan.
	Beräknad vidgning av dilatationsfogarna under dess 60 år blev 3,7 resp. 3,8 mm, se Figur 514, vilket är mer än uppmätta rörelser. Troligen har inte slutkrympningen ännu erhållits, så fogarna kan komma att vidgas något mer.
	Att det huvudsakligen kan bero på uttorkningskrympning talar det faktum att sprickorna/rörelserna har växt med tiden. Ju längre tiden går och om RF är relativt lågt så torkar betong ut och krymper. RF kan bli mycket lågt inomhus under kalla vintersäsonger. Säsongen då inomhustemperaturen är högre och därmed torrare än utomhus är många månader vid stationen. 
	Det kan tänkas att RF inne i verkstads- och maskinsalsdelen är betydligt lägre än vad som räknat med ovan. Medelfuktigheten över året är kanske ca 56 g/m3 med max ca 9 på sommaren och min ca 3 på vintern. Inne i verkstaden/maskinsalen finns ingen direkt fuktproduktion och temperaturtillskottet inomhus är relativt stort, kanske +23 °C. Det ger över året ett RF inne på 6/20,55=30 % som betongen ställer in sig mot. Uttorkningskrympning som huvudorsak verkar därför vara trolig.
	I ovanstående beräkningar finns troligen lite mer ”mothållande” delar än vad som ingick i beräkningsmodellerna ovan, vilket sänker rörelserna något jämfört med de beräknade. Så, de beräknade 3,7-3,8 mm samt en viss del temperaturrörelse är i verkligheten något mindre, kanske ca 2-3 mm som observerades på plats.
	Uttorkningen i massiva betongkonstruktioner är relativt långsam vilket gör att säsongsmässiga fuktrörelser är små.
	En del betong, som i ytterväggar och yttertak torkar inte ut lika mycket som de delar som befinner sig inomhus då dessa är kallare vilket ger högre RF.
	I andra delar, som i närheten av ytterväggar och tak, där vidgningar av fogar och sprickor har observerats, kan ha varit mer utsatta för temperaturvariationer/temperaturrörelser. Vid efterföljande sommar expanderar naturligtvis betongen igen, men sprickorna sluts aldrig fullständigt p.g.a. krossprodukter.
	Om sprickgivare monteras kan det närmare studeras dels om rörelserna varierar över året (temperaturrörelser) och dels om de fortsätter att växa (uttorkningskrympning).
	Följden av rörelserna i sprickor och dilatationsfogar och påverkan på den strukturella säkerheten och andra funktioner, t.ex. tätande, beror lite på vart de är belägna och vilka säkerhetsmarginaler som finns just där och vilken funktion delen har, t.ex. tätande mot regn.
	c) Åtgärder: Preliminärt bedömdes ingen risk för bärförmåga eller personsäkerhet finnas, men en närmare studie av bärförmågan rekommenderades. Det föreslogs att sätta upp några sprickgivare (iii) för att studera variationer och tid.
	d) Uppföljning: Ingen bestämd i nuläget enligt författarens kännedom.
	Slutsatser: FEM-beräkningarna visade att de observerade rörelserna i dilatationsfogar och i sprickor högst troligen har uppstått framförallt av uttorkningskrympning sedan stationen byggdes. Relativa fuktigheten kan under vinterhalvåret bli mycket låg i Norrland och uttorkningen av betongen kan då bli relativt långtgående. I byggnadsdelar mot uteluften, t.ex. tak och väggar, kan rörelserna även bero på säsongsmässiga temperaturvariationer.
	Figur 513 Beräknade rörelser p.g.a. temperaturvariationer.
	Figur 514 Beräknade rörelser p.g.a. uttorkningskrympning.
	Kraftverket är beläget i Västerbotten. Det byggdes 1968-70. Betongdammen består av vänster kröndamm, kraftstationsintag, valvavstängning (valvdamm) och utskovsdammen (regleringsdammen) och höger kröndamm. Valvdammen byggdes för ett ev. framtida nytt aggregat. Valvdammen är 15 m hög till DG.
	På nedströmssidan av den nedersta delen av fem i valvet (del 1 av 5) observerades tidigt urlakning och frostskador, speciellt i den nedre ringen i valvet. Därför byggdes ett värmeisolerande utrymme mot den nedre ringens nedströmssida. Vid en dykbesiktning 1994 bedömdes betongen på u.s.-sidan vara i gott skick, men vid en dykbesiktning 2012 konstaterades frostskador på valvets nedersta gjutdel. År 2014 byggdes en ny värmeisolerande vägg mot n.s.-sidan, denna gång hela vägen från marknivå till dammkrön, se Figur 515.
	Figur 515 Valvavstängningen (Westberg-Wilde, 2014).
	Vid en fördjupad inspektion 2015 ansågs sprickorna/skadorna i valvet samt sprickan i höger anfangspelare utgöra en potentiell dammsäkerhetsrisk.
	Tänkbara brottmoder är:
	- PMF 1: Brott i en av valvringarna.
	- PMF 2: Brott i höger anfang, vid spricka S1.
	a) Undersökning: I ett uppdrag 2016 genomfördes dels en materialundersökning (iii) och dels en teoretisk analys av bärförmågan. Kärnor borrades ut från u.s.- och n.s.-sidan av valvdammen och provades på CBI. Materialprovningen visade på en tät och hållfast betong utan ASR och nämnvärda frostskador. Aktuell betongkvalitet är högre än de K300 som originalritningar föreskrev. De skador som trots allt kan observeras beror på att luftporsystemet har blivit fyllt, delvis med sekundärt bildade ämnen och att luftporerna även har blivit fyllda med vatten efter de 46 år som ett vattentryck har legat mot väggen. När då kyla tidigare kunde tränga igenom valvet så uppstod frostskador.
	b) Analys: I uppdraget utfördes beräkningar av temperatur och mekaniska spänningar med hjälp av en 3D FE-modell (iii). Beräkningarna visade att valvet i sitt ursprungstillstånd hade en betryggande säkerhet mot brott för vattentryck och istryck. Dock visar beräkningarna att det troligen har uppstått stora temperaturrelaterade spänningar när det var oisolerat, vilket kan ha medfört sprickor i valvet. Det blev då också skadat av frostskador. Dessa skador sänkte teoretiskt bärförmågan hos valvet. Hade valvet inte fått någon ny isolervägg skulle bärförmågan ha blivit tveksam på sikt. Men tack vare att valvet numera är värmeisolerat har betongspänningarna sjunkit drastiskt samt risken för fortsatt frostskador har minskat helt. Endast i det fortfarande oisolerade krönet förekommer stora spänningsvariationer över året och viss risk för frostskador, men det är sekundärt ur ett dammsäkerhetsperspektiv. Däremot befanns i beräkningarna finnas en viss risk med den spricka som finns i höger anfang, tillika utskovspelare. Den delen är oisolerad och den observerade sprickan där kan växa till sig med tiden. Om en stor islast uppstår finns en risk för skjuvbrott i sprickan, röd yta i Figur 522, när den översta valvdelen trycker mot pelaren, blå yta.
	c) Åtgärd: I uppdraget föreslogs att ett spännstag (KB1 i Figur 522) ska sättas vertikalt från krön och ner genom sprickan och förankras under sprickan (grön heldragen linje) för att förstärka sprickan (vi), ev. ner i berg för att även förbättra stabiliteten (vi) hos utskovspelaren samtidigt (streckad linje). Ev. kan även ett kort stag (KB2) sättas horisontellt för att hålla ihop upplagskonsolen där valvet trycker med resten av pelaren.
	d) Uppföljning: Om stag enligt ovan sätts behövs ingen uppföljning förutom planenlig kontroll (i) av stag. Analys fortsättning: Temperaturen på ytor mot uteluft (T_ute) och mot vatten (T_vatten) antogs enligt Figur 516. T_ute, max/min = +33/-43(C. Så låga temperaturer som -43(C kan ev. ha förekommit. I Jokkmokk och Glommersträsk uppmättes t.ex. 1999-01-27 -44(C resp. -35(C (https://opendata-download-metobs.smhi.se/explore/#). Senare mätning av vattentemperatur pekar mot att den var högre under sommarhalvåret för djupare vattendjup än vad figuren visar, vilket dock är på säkra sidan ty då minskar ev. dragspänningar på u.s.-sidan p.g.a. mindre temperaturdifferens mellan n.s.- och u.s.-sidan.
	Figur 516 Antagna temperaturer i luft och vatten. T_max = +33 °C, T_min = -42 °C.
	e) Antagna randtemperaturer visas även i Figur 517 för det ursprungligt oisolerade valvet, vid fallen het sommardag (+33(C) och kall (-43(C) vinterdag. Under en kall vinter nås uppströmssidan av valvet av frysgrader och om betongen där är vattenmättad kan den få frostskador, vilket också har hänt i verkligheten.
	b) Vinter
	a) Sommar
	Figur 517 Antagna temperaturer (a) sommar och (b) vinter.
	Figur 518 visar beräknade huvuddragspänningar. Max. huvuddragspänning i valvet är ca 15 MPa. I pelaren P1 är huvuddragspänning är ca 20 MPa. En initialt spänningslös betongtemperatur antogs till +4(C, vilket kan vara något lågt satt. Sätts den högre ökar de beräknade spänningarna under vintern men minskar under sommaren, ty (T ökar resp. minskar då. Som ses blir det mycket höga dragspänningar, röd färg, i nedströmssidan av valvet när detta är oisolerat vid en kall vinter.
	Figur 518 Beräknade huvuddragspänningar vid T_ute = -43 °C.
	Figur 519 visar beräknade huvudtryckspänningar. Max. spänning i valvet är ca -15 MPa.
	Figur 519 Beräknade huvudtryckspänningar vid T_ute = -43 °C.
	Valvdammen är numera, efter 2014, värmeisolerad med en klimatvägg på n.s.-sidan. Valvet hamnar då i ett mycket mer gynnsamt klimat, se Figur 520, där temperaturen innanför klimatväggen hamnar vid eller strax under (0 °C. Vidare frostskador i valvet undviks därför. Endast krönet som är oisolerat får stora temperatursvängningar, men är å andra sidan inte lika fuktbemängt och utsatt för vatten- och islast som längre ner i valvet.
	Figur 520 Beräknade temperaturer i inspektionsgången T_inne under vinter.
	Figur 521 visar beräknade huvuddragspänningar vid en extrem kall vinter men med en, numera, isolerad damm. Huvuddragspänningarna i valvet innanför isolerväggen har nu sjunkit rejält jämfört med innan isolerväggen fanns, se ovan. Maximal huvuddragspänning i är ca 3 MPa Dock är spänningarna i översta delen, krönet, som är oisolerat, ungefär de samma som innan, ca 5-8 MPa.
	I pelaren P1 är huvuddragspänning detsamma som tidigare, ty den är fortfarande oisolerad.
	Figur 521 Beräknade huvuddrag- (vänster) och huvudtryckspänningar mot anfanget (höger) vid T_ute = -43 °C.
	Valvet kontrollerades även analytiskt med antagande om en perfekt 2-leds båge. Bara 2D-effekter i x- och y-plan antas. Inga 3D-effekter, i detta fall i vertikalled, antas. Detta bör vara ett verklighetstroget antagande då valvdelarna är sinsemellan ej förbundna med varandra, bara en glidfog.
	Om normalspänningen i tvärsnittet antas som ( = P/t kan en kritisk tryckspänning beräknas för en meterstrimla båge
	(cr = EI((2/(2-1)/R2/t (Pa) 
	Där Pcr = knäckningslast = EI((2/(2-1)/R3 enligt BYGG T tabell A25:44e-l (N); E = E-modul (Pa); I = yttröghetsmomentet (m4); ( = halva öppningsvinkeln för bågen (rad); R = radie hos bågen; och t = tvärsnittets tjocklek (m).
	Beräknade tryckspänningar översteg inte för något fall kritisk tryckspänningar. OK!
	Slutsatser: Relativt tunna och oisolerade valvdammar är mycket känsliga för frostskador. Kylan går igenom dammen från nedströmssidan och möter en fuktig betong, varvid frostskador kan uppstå. Den aktuella valvdammen är numera isolerad och bör vara säkrad mot materialbrott. Den enda svagheten kan vara en spricka i höger anfang (pelare), som bör förstärkas med spännstag.
	Figur 522 Principfigur av höger anfang för valvet. Vid blå yta angriper den översta valvringen pelaren. Vid röd yta har observerats en spricka. Gröna linjer KB1 och KB2 är föreslagna spännstag.
	Dammanläggning ligger i Jämtland. Regleringsdammen byggdes ursprungligen 1940 – 1941 som en låg ”bockdamm” av trä. 1970-71 byggdes dammen om och endast djuputskovet bibehölls från den tidigare anläggningen, se Figur 523. En kraftstation som ligger i anslutning till dammen togs i drift 1978.
	Figur 523 Regleringsdammen.
	Tänkbara brottmoder avseende djuputskovet är:
	- PMF 1: Brott i berg i kanalsidor 3) och därmed stjälpning av utskov.
	- PMF 2: Brott i vid horisontella sprickor 2) i utskovspelarna.
	a) Undersökningar: Vid en översiktlig visuell inspektion (i) i samband med FDU (2011) iakttogs att det finns sprickor och krackelering i utskovspelare och ledmurar i det s.k. djuputskovet, se 1)-3) i Figur 524 och att berget direkt nedströms om utskovet är sprucket. Tidigare (2001) materialundersökningar (iii) visade att det fanns en sprickbildning i pelarna orsakat av ASR och att det fanns risk för samverkan med frostangrepp i framtiden. Kalkutfällningar kan öka frostrisken då fukt binds i ytan. Nya materialundersökningar (iii) (2013) visade ånyo ASR- och frostskador. Lufthalten och frostbeständigheten var låg. ASR bedömdes kunna fortsätta vid fortsatt fuktig miljö.
	b) Analyser: De horisontella sprickorna i pelarna, se 2) i Figur 524 kan ev. ha uppstått vid överbelastning från vatten- och istryck. Vid denna nivå, eller strax under, är pelarna nämligen ”fastkilade” i berget så där kan det ha uppstått sådana böj- och skjuvspänningar att sprickor uppstått (i). En linjärelastisk FE-modell (iii) användes för att dels uppskatta spänningar och dels att uppskatta stabiliteten, före och efter förstärkningen (se nedan).
	c) Åtgärder: Nya spännstag sattes 2015 i utskovspelarna, se 4) i Figur 524, vilka dels höjde stabiliteten (vi) och dels säkrade sprickorna 2) (vi). En ny värmeisolerande vägg byggdes 2015 runt hela djuputskovet för att skydda betongen mot nederbörd och kyla (iv), se Figur 525. Med tillförd värme och avfuktning bör RF sjunka ner under ca 70-80 %, varvid förhoppningsvis vidare ASR- och frostskador kan undvikas helt.
	d) Uppföljning: RF- och temperaturmätare har satts på olika positioner för att följa upp (iii) de mer gynnsamma RF- och temperaturnivåerna numera. Spännstagen ska kontrolleras (iii) med jämna mellanrum avseende låskraften.
	Slutsatser: Djuputskovet är skadat av ASR och frost. Många och relativt stora sprickor finns. Utskovet är beroende av bergmothåll för sin stabilitet. Nya spännstag sattes som säkrar horisontella sprickor i pelarna samt förbättrar stabiliteten och gör det oberoende av bergmothållet. Hela utskovet kläddes in i en värmeisolerande vägg för att undvika nederbörd mot betongen samt att höja temperaturen och sänka fuktnivån, för att minska vidare ASR-skador. Fuktgivare har monterats för att kontrollera att RF inte överstiger ca 80 %. Annars sätts avfuktare.
	/ 
	Figur 524 Uppströmsvy och tvärsektion (2015). 1) = krackelering/sprickor i nedströmsänden av utskovspelarna, 2) = horisontella genomgående sprickor i pelarna, 3) = sprickor/krackelering i ledmurar.
	Figur 525 Djuputskovet ombyggt med en klimatvägg.
	Dammanläggningen är belägen i Medelpad och togs i drift 1962. Fallhöjden är 21 m och dämningsgränsen är +288,75 m. Dammanläggningen består av två dammenheter. Dammenhet 1 består av en fyllningsdamm och en regleringsdamm av betong. Figur 526 visar en uppströmselevation av betongdammen.
	/
	Figur 526 Uppströmselevation av dammen. Röd box markerar studerad monolit 34.
	Figur 527 Betongdammen i dammenhet 1.
	Tänkbara brottmoder är:
	- PMF 1: Spricka gående genom stödskiva och från frontplattan ner till berget, d.v.s. så att skivan delas i mindre delar varvid stjälpning kan inträffa.
	a) Undersökning: Vid en översiktlig visuell inspektion (i) i samband med FDU (2010) observerades sprickor i frontplatta och stödskivor. Inga materialundersökningar gjordes. Materialegenskaper uppskattades från litteraturen.
	b) Analyser: En enklare tankemodell (i) pekade på att säsongsmässiga temperaturspänningar kan ha orsakat sprickorna, möjligen kan de ha initierats i gjutstadiet. En mer avancerad FE-analys (iv) med olinjär materialmodell, se Bilaga 5.3, utfördes i Comsol Multiphysics. Där, förutom egentyngd och vattentryck mot frontplattan togs hänsyn till, i en separat temperaturmodell beräknade, temperaturskillnader.
	Temperatur i pelaren beräknades med en 3D modell för 10 st beräkningsår med fiktivt antagna temperaturer, se Figur 528. 10 st beräkningsår visade sig vara onödigt många. Mot uppströms vattenytor antogs T_vatten, mot bergytor T_berg och mot klimatväggen och den del av pelaren som är belägen utanför klimatväggen ansattes T_ute. Figur 528 och Figur 529 visar antagna temperaturer mot dammen, för de 10 beräkningsåren.
	Figur 530 visar beräknade temperaturer för 1:a årets varma och kalla period.
	Den mekaniska modellen utgjordes av en 2D plan spänningsmodell med en plastisk skademodell, se Bilaga 5.3.
	Figur 531 visar beräknade plastiska töjningar (pl vid 1:a beräkningsårets varma sommar resp. kalla vinterperiod. Det ses att sprickorna framförallt kan ha bildats under kalla vintrar, då nedströmssidan och underdelen krymper och hålls fast av berget. Figur 532a visar töjningar som överstiger 5(10-5 (m/m), där ungefär sprickor kan antas uppstå under den kalla 1:a vintern. Då modellen är en s.k. ”smeared crackmodell” fås bara töjningar (m/m), inte distinkta sprickor (m).
	Figur 532b visar att töjningarna inte blev större efter 10 beräkningsår, trots att även en hög övy=dammkrön samt en islast på 200 kN/m antogs sista årets höst resp. vinter. Men temperaturerna mot dammen var mer normala enligt Figur 528. Det visar att det är framförallt temperaturvariationer och de spänningar som då uppstår som skapat sprickorna.
	På plats med blotta ögat observerade sprickor var av mindre utbredning än de beräknade enligt vad Figur 532 visar.
	Den beräknade sprickomfattningen samt framförallt den på plats observerade relativt ringa sprickomfattningen bedömdes ej utgöra någon risk för pelarens monolitiska verkan och därmed inte föranleda någon lägre stabilitet.
	c) Åtgärder: Inga (i). Relativt liten omfattningen av sprickorna, bedömd liten påverkan på stabiliteten samt att befintlig klimatvägg trots allt skyddar mot vidare sprickbildning.
	d) Uppföljning: Normal uppsikt i samband med FI och FDU (i).
	Slutsatser: FE-analysen med en plastisk skademodell gav ett sprickutseende som delvis stämde med verkligheten. Men tydligen är miljön i verkligheten något gynnsammare än i modellens antagande, ty de verkliga sprickorna är av mindre omfattning. Inga vidare åtgärder ansågs behövas.
	Figur 528 Antagna temperaturer mot utsidan av betong och klimatvägg (T_ute), mot vattensidor (T_vatten) och mot bergytor utomhus (T_berg).
	/   /
	Figur 529 Antagna temperaturer i vatten (T_vatten, blåa ytor), mot berg (T_berg, klarröda ytor) och mot betongytor mot uteluften (T_ute, mörkröda ytor).
	Figur 530 visar beräknade temperaturer i dammen och i berget, vid just sommarpeaken och för vinterpeaken. De beräknade temperaturerna sätts sedan in automtiskt i den mekaniska beräkningen varefter de mekaniska tilläggsspänningarna p.g.a. temperaturvariationer räknas ut med
	 (( = (((T-Tc0)(E 
	Där (( = tillskottsspänning p.g.a. temperaturexpansion (Pa); ( = längdutvidningskoefficient (1/(C); T = aktuell, beräknad temperatur ((C); Tc0 = referenstemperaturen då betongen antas helt spänningsfri ((C); och E = Elasticitetsmodulen (Pa).
	Figur 530 Monolit nr 34: Beräknade temperaturer för sommar respektive vinter första året med extrema utetemperaturer.
	//
	(a)                                                                       (b)
	Figur 531 Beräknade töjningar och uppsprickning vid (a) en varm sommar enligt 1) i Figur 528, samt vid (b) en kall vinterperiod enligt 2 i Figur 528.
	//
	(a)                                                                       (b)
	Figur 532 Töjningar överstigande 5(10-5, d.v.s ungefär när sprickor kan tänkas uppstå, vid vinterpeaken 1) 1:a året,  vid T_ute = ca -43, respektive under vintern sista året.
	Dammen är belägen i Jämtland. Den har en total längd på ca 330 m, högsta höjd 13,5 m och byggdes 1974-75. Anläggningen består av en jorddamm över den vänstra huvudfåran anslutande till vänster strand, en utskovsdamm över den högra huvudfåran, kraftstation samt en kort jorddamm som ansluter till höger strand. I anläggningen tillgodogörs en fallhöjd av ca 16 m vid en utbyggnadsvattenföring av 90 m³/s.
	Utskovsdammen av betong består från vänster till höger av en kort kröndamm, en utskovsdel med två utskov med utskovspelare av betong på ömse sidor, en valvavstängning för ett framtida nytt aggregat och ett kraftstationsintag, se Figur 533.
	/
	Figur 533 Nedströms utskovsdamen (FDU, 2009).
	Tänkbara brottmoder är:
	- PMF 1: Spricka gående genom utskovspelarens tvärsnitt och berg till ovankant, d.v.s. så att pelaren delas i mindre delar varvid stjälning kan inträffa
	a) Undersökning: Vid en översiktlig visuell inspektion (i) i samband med FDU (2008) uppmärksammades en relativt omfattande sprickbildning i samtliga utskovspelare 1, 2 och 3, se t.ex. för pelare 2 vid 1) Figur 534 och Figur 541. Mätningar (fenolftalin i borrade hål) inuti nedstigningsschakten gav ett djup på ca 30 mm på karbonatiseringsfronten. Djupen till armeringsjärnen mättes med täckskiktsmätare till att variera mellan 35-45 mm. Betongen var 37 år gammal vid mätningen vilket gav att fronten kommer att nå järnen på 35 mm:s djup ca år 2080, där karbonatiseringen antas diffusionsstyrd som Frontdjup = k*tid0.5. Inga materialundersökningar i övrigt gjordes. Materialegenskaper uppskattades från litteraturen.
	b) Analyser: En enklare tankemodell (i) pekade på att säsongsmässiga temperaturspänningar kan ha orsakat sprickorna, möjligen kan de ha initierats i gjutstadiet, speciellt för pelare 2 som göts under lite svårare och kallare förhållanden. En mer avancerad FE-analys (iv) med olinjär materialmodell, se Bilaga 5.3, utfördes med FEM-programmet Comsol Multiphysics. Där, förutom egentyngd och vattentryck mot pelaren och från luckan via luckaxeln, togs hänsyn till, beräknade i en separat temperaturmodell, temperaturskillnader i skibordet. Någon risk för karbonatiseringsinitierad armeringskorrosion anses ej föreligga.
	Även skibordet togs med i beräkningen ty även det krymper och expanderar under vintern resp. sommaren och därmed blir låskrafterna mellan pelaren och skibordet något lägre. Temperatur i skibordet beräknades med en 2D plan spänningsmodell för 8 st beräkningsår med fiktivt antagna utelufts- och vattentemperatur, se Figur 535. Mot uppströms vattenytor antogs T_vatten, och den del av skibordet som är belägen nedströms luckan ansattes T_ute. Figur 536 visar beräknade temperaturer för 1:a årets varma och kalla period. Mot pelarsidorna ansattes T_vatten och T_ute direkt i den mekaniska modellen för delen uppströms resp. nedströms luckan.
	Figur 537 visar beräknade plastiska töjningar (m/m) (pl vid 1:a beräkningsårets kalla vinterperiod. Dock avbröts beräkningen vid -38(C p.g.a. numeriska konvergensproblem. Figuren visar töjningar som överstiger 5(10-5 (m/m), där ungefär sprickor kan antas uppstå under den kalla 1:a vintern. Då modellen är en s.k. ”smeared crackmodell” fås bara töjningar (m/m), inte distinkta sprickor (m). De plastiska töjningarna ökade inte i modellen efter det 1:a årets mer extrema utetemperaturerna, ty följande år antogs enligt Figur 535 mer normala temperaturer. Inte ens när övy höjdes till dammkrön eller när en islast på 200 kN/m påfördes år 8 uppstod mer plastiska töjningar. Det visar att det är framförallt temperaturvariationer och de spänningar som då uppstår som skapat sprickorna.
	De beräknade sprickorna uppstod och hade ungefär samma läge och utsträckning som i verkligheten. Modellen ansågs därför relativt giltig.
	Sprickorna ansågs utgöra en risk för att försämra den monolitiska verkan hos utskovspelarna, varvid stabiliteten försämras.
	c) Åtgärder: Den mellersta pelaren, P2, som har störst last på sig samt att båda luckorna är beroende av den, samt att den har flest sprickor, förstärktes 2016 med 2 st nya spännkablar (vi), se Figur 541. Genom placeringen av kablarna säkrades även den vertikala sprickan upp till lucklagren samt den horisontella strax under (vi).
	d) Uppföljning: Stagen ska provdras vid vissa intervaller. Sprickorna ska visuellt hållas under uppsikt och lämpligen översiktligt karteras, förslagsvis vid varje FDU, eller ännu hellre vid varje FI (i).
	Slutsatser: FE-analysen med en plastisk 2D skademodell gav ett sprickutseende som väl överensstämmer med verkligheten. Sprickorna ansågs kritiska för stabiliteten hos pelaren samt förmågan att ta upp lucklaster. Nya spännkablar har satts snett nedåt, över och under luckaxeln, ner i berget där de förankrats, för att säkra sprickor och höja stabiliteten.
	Figur 534 Pelare 2, höger sida: Observerade sprickor 2011-10-31. Blåa linjer visar sprickor observerade både på utsidan och på insidan i schaktet ner till luckaxel.
	Figur 535 Antagna temperaturer mot luftsidan av betong (T_ute), mot vattensidor (T_vatten) på två olika nivåer, vid botten och vid övy. Mellan övy och botten varierar vattentemperaturen rätlinjigt.
	/      /
	Figur 536 Beräknade temperaturer i undre delen av pelaren för sommar (1) respektive vinter första året med extrema utetemperaturer (2).
	Figur 537 Beräknade plastiska töjningar (pe hos betongen överstigande 5(10-5, d.v.s ungefär när sprickor kan tänkas uppstå, vid början av vinterpeaken 1:a året, ca -38(C, där beräkningen stoppade pga konvergensproblem.
	Figur 538a och  b visar beräknade spänningar i x- resp. y-led. Med en antagen flytgräns fy på 290 MPa uppnås flytning i armeringen i vissa delar, vilket även Figur 540 visar upp mot luckaxeln.
	Maximal beräknad plastisk töjning är 0.007, d.v.s. ca 0.7%, vilket inte är mycket jämfört med brottöjning på ca 16% hos varmvalsad armeringsstål. Observera att beräkningen avbröts vid -38(C p.g.a. numeriska konvergensproblem, vilket innebär att den plastiska ståltöjningen skulle blivit större vid maximalt antagen vintertemperatur -43(c. Observera att de beräknade töjningarna baseras på en fjädermodell som antas återspegla vidhäftningen mellan betong och armering. Denna vidhäftning och hur den troligen avtar vid höga armeringstöjningar då järnet börjar glida mot betongen är viktig. Om järnen antas fullständigt fixerade till betongen fås att järnen tar en större andel av snittkrafterna. Om spänningarna i armeringen är relativt hög och samtidigt snittkrafterna växlar, t.ex. som vid temperaturväxlingar, fås teoretiskt ett snabbt utmattningsbrott i järnen. Mer troligt är att vidhäftningen snabbt börjar avta och järnen avlastas längs en viss sträcka. Betongen får då ta lite mer av snittkrafterna och kan spricka lite mer och längre, men järnen går inte till utmattningsbrott.
	//
	Figur 539 Beräknade armeringsspänningar i  x- resp. y-riktningen (vertikalt resp. horisontellt) samt plastisk töjning (pe.
	Figur 540 Beräknade plastisk töjning (pe i armeringen.
	/     /
	Figur 541 Nya spännstag som höjer stabiliteten och säkrar sprickor 1) i pelaren.
	Utskovsdammen är belägen i Jämtland. Den byggdes under perioden 1971-74. Den består av en 110 m lång betongdamm med ett utskovsparti i mitten. Största höjd 18 m. På ömse sidor ansluter stenfyllningsdammar, se Figur 542.
	Figur 542 Utskovsdammen innan ny klimatvägg byggdes.
	Tänkbara brottmoder är:
	- PMF 1: Spricka gående genom stödskiva och från frontplattan ner till berget, d.v.s. så att skivan delas i mindre delar varvid stjälpning kan inträffa
	a) Undersökning: Vid en översiktlig visuell inspektion (i) i samband med en förstudie (2010) uppmärksammades en relativt omfattande sprickbildning i vänster utskovspelare, monolit 4, Figur 544a, samt de flesta lamelldammsmonoliter, se t.ex. Figur 546a för monolit 12. Sprickorna återfinns på båda sidor om respektive pelare och kan alltså vara genomgående. Inga materialundersökningar gjordes. Materialegenskaper uppskattades från litteraturen.
	b) Analyser: En enkel tankemodell (ii) pekade på att säsongsmässiga temperaturspänningar troligen kan ha orsakat sprickorna. Möjligen har vissa sprickor initierats i gjutstadiet. En mer avancerad FE-analys (iv) med olinjär materialmodell enligt Bilaga 5.3 utfördes med Comsol Multiphysics. Där, förutom egentyngd och vattentryck mot monoliterna togs hänsyn till temperaturvariationer i monoliterna. För det befintliga stadiet, innan ny klimatvägg, ansattes säsongsmässiga, fiktivt varierande uteluftstemperatur T_ute direkt mot betongen, se Figur 543. Mot uppströms vattenytor antogs en vattentemperatur som följer T_ute i övre delen och mer jämnvarm, runt +4(C, mot älvbotten.
	Den mekaniska modellen utgjordes av en 2D plan spänningsmodell med en plastisk skademodell, se Bilaga 5.3.
	Figur 544b visar beräknade plastiska töjningar (pl vid 1:a beräkningsårets kalla vinterperiod för vänster utskovspelare, monolit 4. Figuren visar töjningar som överstiger 10-4 (m/m), där ungefär sprickor kan antas uppstå under den kalla 1:a vintern. Då modellen är en s.k. ”smeared crackmodell” fås bara töjningar (m/m), inte distinkta sprickor (m). De beräknade ”sprickorna” stämmer väl överens i läge och utbredning med de på platsen observerad enligt Figur 544a.
	Figur 545 visar beräknade plastiska töjningar under 1:a beräkningsårets varma sommar, då monoliten böjer uppströms åt, resp. kalla vinter, då monoliten böjer nedströms åt, för en typmonolit i lamelldammen. Det är framförallt under den kalla vinterperioden som sprickorna bildas. Figur 546b visar sprickorna i form av alla huvuddragtöjningar över 10-4, vilket inbegriper både de elastiska, i detta fall små, och de plastiska, i detta fall de dominerande. De beräknade ”sprickorna” stämmer väl överens i läge och utbredning med de på platsen observerad enligt Figur 546a.
	De plastiska töjningarna ökade inte i modellerna efter det 1:a årets mer extrema utetemperaturerna, ty följande år antogs enligt Figur 543 mer normala temperaturer. Inte ens när övy höjdes till dammkrön eller när en islast på 200 kN/m påfördes uppstod ytterligare plastiska töjningar. Det visar att det är framförallt temperaturvariationer och de spänningar som då uppstår som skapat sprickorna.
	De beräknade sprickorna uppstod och hade ungefär samma läge och utsträckning som i verkligheten. Modellen ansågs därför relativt giltig.
	Sprickorna ansågs utgöra en viss risk för att försämra den monolitiska verkan hos utskovspelarna, varvid stabiliteten försämras.
	c) Åtgärder: En ny värmeisolerande vägg byggdes 2014 som täcker in nästan hela lamelldammen och dess monoliter, se Figur 549 och Figur 550, endast krönet sticker upp ovanför. Väggen jämnar ut temperaturskillnaderna över året och minskar spänningarna i betongen (iv). Vid utskovspelarna går det inte att sätta isolering på p.g.a. vattenflödet där. Däremot byggdes ett nytt skibord på en högre nivå för det vänstra utskovet och på så sätt hamnade nederdelen av monolit 4 i ett mer jämnvarmt klimat (iv). Även instrumentering monterades på dammen (iii), 1 st pendel, sprickgivare och temperaturgivare, dels för att kunna varsla om onaturliga händelser/trender och dels för att kalibrera beräkningsmodellen.
	Figur 547 visar beräknade temperaturer för sommar och vinter när den nya klimatväggen är monterad. I och med att betongpelarna nu hamnar innanför väggen blir temperaturklimatet mycket jämnare och därmed blir spänningarna i betongen lägre och inga nya sprickor bör bildas. Figur 548 visar att de beräknade och förväntade krönrörelserna minskar betydligt efter det att den nya klimatväggen är monterad. Dess rörelser ska sedan jämföras med uppmätta från pendeln som monterades.
	Figur 549 och Figur 550 visar dammen med den nya värmeisolerande klimatväggen.
	Trots vissa tveksamheter angående att uppfylla RIDAS stabilitetsvillkor valdes för stunden att inte förstärka dammen. Ovannämnda lastreducering av temperaturspänningar, ny övervakning samt isfrihållning (iv) ansågs för tillfället tillräckligt.
	d) Uppföljning: Sprickorna ska visuellt hållas under uppsikt och lämpligen översiktligt karteras, förslagsvis vid varje FDU, eller ännu hellre vid varje FI. Mätvärden från instrumenteringen ska utvärderas mot trender och beräkningsmodellen. Ev. förstärkning med stabilitetshöjande spännstag kommer att övervägas efter utvärdering.
	Figur 543 Beräknad temperatur mot monolitens n.s.-ytor. År 7 har en värmeisolerande klimatvägg byggts mot n.s.-sidan av dammen, därav de mindre fluktuationerna i temperatur.
	/     /
	(a)                                                          (b)
	Figur 544 Utskovspelare M4: (a) observerade sprickor och (b) Beräknad plastisk töjning överstigande antagen brottöjning 10-4 i betongen, d.v.s. sprickor har uppstått, vid vinterpeaken, ca -43(C, i mitten av januari beräkningsår 1.
	/ /
	Figur 545 Lamellmonolit: Beräknade plastiska töjningar epe vid varm (+33(C) sommar och kall (-43(C) vinter.
	/   /
	(a)                                                          (b)
	Figur 546 Lamellmonolit M12: (a) Observerade sprickor och (b) beräknade huvuddragtöjningar överstigande töjning 1e-4 för betong, d.v.s. sprickor har uppstått, vid vinterpeaken, ca -43(C, i mitten av januari beräkningsår 1.
	/ /
	Figur 547 Lamellmonolit: Beräknad temperatur under sommaren resp. vinter efter det att en ny klimatvägg har byggts.
	Figur 548 Beräknad horisontell utböjning av dammkrön under hela beräkningstiden.
	Figur 549 Åtgärd: Ny värmeisolerande klimatvägg 3) som skyddar hela monoliterna, förutom krönet.
	Figur 550 Dammen 2017 med ny värmeisolerande klimatvägg.
	Kraftverket är beläget i Lappland och togs i drift 1958. Betongdammen har en krönlängd på 530 m och består från vänster till höger av en 43 m lång anslutningsdamm, en 137 m lång skibordsdamm, en 90 m lång utskovsdel med 1 segment-, 1 sektor- och 1 segmentlucka, en ca 80 m lång kröndamm med ett bottenutskov, en 8 m lång del med ett igensatt flottningsutskov, en 40 m lång lamelldamm, en 57 m lång intagsdel och slutligen en 78 m lång anslutningsdamm. Se Figur 551. Högsta höjd är 34 m. Innan 2012 var en klimatvägg av tunna betongelement placerad strax nedströms frontplattan och bildade ett smalt inspektionsutrymme på ca 2-3 m, se Figur 553. 
	/
	Figur 551 Utskovsdammen innan ny klimatvägg byggdes 2012.
	Se även Bilaga 5.2 för en mer detaljerad beskrivning av utredningen.
	Tänkbara brottmoder är:
	- PMF 1: Spricka gående genom stödskiva och från frontplattan ner till berget, d.v.s. så att skivan delas i mindre delar varvid stjälpning kan inträffa
	a) Undersökning: I samband med översiktliga visuella besiktningar (i) har uppmärksammats sprickbildningar i frontplatta och stödskiva. Typiskt finns för lamelldammen sprickor i frontplattor, se Figur 552a och 1) i Figur 553, från frontplatta till övre hörn i inspektionsgången, se 2), en vertikal spricka 3) från inspektionsgången ner till berget samt några vertikala sprickor 4) från berget och en bit upp i stödskivorna utanför den gamla klimatväggen. Se även en principiell visning i Figur 554. Sprickorna återfinns på båda sidor om respektive pelare och kan alltså vara genomgående En osäkerhet fanns om orsaken till sprickorna berodde t.ex. av de uppstod under byggskedet, under dämningsupptagandet, av normal lastpåverkan i driftskedet, av säsongsmässiga temperaturvariationer, eller en kombination av detta. Osäkerhet fanns hur mycket stabiliteten påverkas av sprickbildningen. En osäkerhet rådde även hur betongdammen och sprickbildningen skulle påverkas av en planerat nytt värmesystem med en uppvärmning av dammen. Inga materialundersökningar förutom karbonatiserings- och täckskiktsmätningar gjordes. Materialegenskaper uppskattades från litteraturen.
	b) Analyser: Vissa enklare beräkningar (ii) angående stabilitet, stjälpning och glidning är utförda i samband med tidigare FDU:er. Beräkningarna för en antagen osprucken konstruktion visade att stabilitetskraven enligt RIDAS delvis inte uppfylldes.
	Vid en senare förstudie (2009), med en enklare beräkning (ii), drogs slutsatsen ånyo att monoliternas stabilitet var tveksam, beroende på om något bergmothåll kunde antas mobiliseras eller ej och om sprickorna kan anses vara kraftöverförande eller inte. Ev. kan stabiliteten ha satts ner i takt med att sprickorna uppstått, se princip i Figur 555.
	Vid ytterligare en förstudie (2010) visade en enklare beräkning (ii) att RIDAS stabilitetskrav är uppfyllda om monoliterna antas ospruckna och om antingen de befintliga slaka bergförankringarna medräknas eller om islasten uppgår till maximalt 150 kN/m. Med ospruckna menas i detta fall att sprickorna är tillräckligt kraftöverförande och inte satt ner styvheten nämnvärt samt inte delar monoliten i mindre delar. En mer avancerad (iii) FE-analys i samma studie (2010):
	- Förutom vattentryck beräknades temperaturen ut i betongen i en separat 3D-modell. Antagen utetemperatur (T_ute) visas i Figur 559 med ett 1:a beräknings år med enbart den gamla klimatväggen och extrem varm och kall sommar resp. vinter. Sedan följde ett 2:a år med ”normal” T_ute. Fr.o.m. 3:e beräkningsåret antogs den nya klimatväggen 2012 vara byggd samt normal T_ute. Under det sista beräkningsåret höjdes även övy och på sista vår-vintern ansattes en islast.
	- En linjärelastisk materialmodell och med den gamla klimatväggen, innan 2012, visade (Figur 556) höga dragspänningar i de områden där det finns sprickor.
	- Med hjälp av en olinjär materialmodell enligt Bilaga 5.3 visades att den huvudsakliga orsaken till sprickorna har varit säsongsmässiga temperaturvariationer. Större delen av stödskivorna befann sig utanför den gamla klimatväggen (se Figur 554) och utsattes för varierad utomhustemperatur. De expanderade och krympte under sommar resp. vinter. Under den antaget mycket varma sommaren under 1:a beräkningsåret sprack frontplattan i u.s.-sidan, se Figur 557a, när monoliten expanderade i n.s.-kanten och utövade drag på u.s.-sidan som vetter mot det relativt kalla vattnet. Under den efterföljande antagna mycket kalla vintern krympte monoliten utanför klimatväggen medan u.s.-sidan mot det nu relativt varma vattnet höll emot och istället fick dragspänningar och sprickor, se Figur 557b. Sprickorna kan i viss mån även ha initierats i gjutstadiet, speciellt mot berg, tidigare gjutna delar och i gjutpallar, t.ex. runt inspektionsgången, men senare förvärrats vid de säsongsmässiga temperaturväxlingarna.
	- I studien beräknades ytterligare ett år, men med mer normala temperaturer, se Figur 559, mellan år 1 och år 2. Inga nämnvärda ytterligare sprickor uppstod då.
	- Fr.o.m. 2012, beräkningsår 2, sattes i modellen den nuvarande isolerande klimatväggen in. Krönutböjningen ökade endast något, från 3,47 mm år 3 till 3,64 mm år 11. D.v.s. så länge temperaturen mot betongen inte överstiger den extremt varma eller kalla temperaturen som antogs under 1:a beräkningsåret så växer inte sprickorna i beräkningen nämnvärt.
	- Säsongsmässiga temperaturvariationer, speciellt vid varma somrar och kalla vintrar, ger de helt dominerande rörelserna, spänningarna och sprickviddsförändringarna. Det gäller även med den nya klimatväggen 2012, men på en betydligt lägre nivå.
	- Islast eller en hög övy har i förhållande till temperaturvariationerna mycket låg inverkan, vilket Figur 559 visar som knappt skönjbara tilläggsutböjningar. På en lägre damm hade islasten haft en något större inverkan.
	- Så, om dammen helt kläs in med en värmeisolerande klimatvägg sjunker påfrestningarna på dammen dramatiskt och säkerheten höjs. Det föreslogs därför att en ny värmeisolerande klimatvägg skulle byggas utanpå och längs efter lamelldammen, vilket utfördes år 2012. Vidare föreslogs instrumentering i form av temperaturgivare, sprickgivare, portrycksgivare och en pendel hängandes från dammkrönet enligt Figur 560 och som också utfördes 2012.
	- Skjuv- och normalspänningar i tänkta sprickplan i stödskivan beräknades Spänningarna extraherades från FEM-beräkningen och jämfördes analytiskt mot beräknad skjuvkapacitet ”kraftöverföring i fogar” enligt BBK 04. Resultatet visade att kapaciteten översteg spänningarna, även innan år 2012 med ny klimatvägg, varvid slutsatsen drogs att stödskivan uppför sig monolitiskt och ingen risk för brott i sprickorna finns.
	c) Åtgärder: En ny värmeisolerande vägg påfördes som täcker in hela lamelldammen och dess monoliter, se Figur 561. Endast krönet sticker upp ovanför väggen. Väggen ska klara att över sig avbörda vatten som rinner över skiborden i dammens övre del. Väggen ska åstadkomma ett jämnare temperaturklimat för betongen (iv). Även tillfördes instrumentering på dammen (iii), 1 st pendel, sprickgivare, portrycksgivare och temperaturgivare enligt Figur 560, dels för att kunna varsla om onaturliga händelser/trender och dels för att kalibrera beräkningsmodellen.
	År 2016 utfördes en mätdatautvärdering genom att uppmätta värden jämfördes mot beräknade värden och nedanstående slutsats.
	I och med att betongpelarna nu hamnar innanför väggen blir temperaturklimatet mycket jämnare och därmed blir spänningarna i betongen lägre och inga nya sprickor torde bildas. Beräknat förväntade krönrörelser minskar betydligt efter det att den nya klimatväggen är monterad.
	d) Uppföljning: Sprickorna ska visuellt hållas under uppsikt och lämpligen översiktligt karteras för att se skillnader med tiden, förslagsvis vid varje FDU, eller ännu hellre vid varje FI. Mätvärden från instrumenteringen ska utvärderas mot trender och beräkningsmodellen.
	Slutsatser mätdatautvärdering 2016: :
	Temperaturer:
	- Jämförelse mellan uppmätta temperaturer i dammen visar på god överensstämmelse med beräknade temperaturer, om värme har tillförts dammen via den trumma som finns under inspektionsgången. Enligt uppgift stämmer detta i verkligheten.
	- Den nya klimatväggen uppfyller väl förväntad isolerförmåga, d.v.s. att medföra en jämnare temperaturvariation i dammen
	- Därmed bör mindre spänningar och spänningsväxlingar uppstå än var fallet tidigare och ingen fortsatt sprickbildning bör ske. Dock bör övervägas att inte tillföra någon värme under sommaren, vilket DTU-manualen även föreskriver, för att ytterligare minska temperaturrörelser under sommaren.
	Rörelser:
	- En genomgång av uppmätta krönrörelser (pendel) och sprickrörelser visar på relativt små rörelser. Rörelserna motsvarar de förväntade (beräknade) enligt modellen.
	- Vid sprickgivare S6 och S7 (Figur 560) var de uppmätta sprickrörelserna mindre än förväntade (beräknade), vilket kan tyda på att antingen finns ingen nämnvärd spricka mellan betong och underliggande berg eller så är givarna inte representativt (för grunt) fastsatta i berget.
	- Den studerade mätperioden 3/12-2012 till 8/1-2014 var relativt kort. En längre, sammanhängande mätperiod bör studeras nästa gång. Det finns sedan dess mätvärden t.o.m. hösten 2018 men är ej utvärderade.
	- Den mekaniska modellen kan anses relativt giltig då överensstämmelse är bra jämfört med uppmätta sprick- och krönrörelser.
	Övrigt:
	- Värmeisolerade betongdammar skyddas generellt sett från temperaturrelaterade sprickor och från frostskador.
	- Förslagsvis upprepas utvärderingen inom en viss tid med mer uppdaterade temperatur- och rörelsemätningar, men då bara med en enklare jämförelse med beräknade värden från denna studie.
	- Den skjuvkraftsöverförande kapaciteten i sprickorna var tillräcklig för att föra över de skjuvkrafter som existerar där, även innan den nya (2012) isolerväggen monterades. Monoliterna bedöms därför verka som monoliter och kunna uppfylla RIDAS stabilitetskrav.
	- Islasten hade i FE-modellen endast en marginell påverkan.
	- Varningsvärden på uppmätta värden bör sättas så att de speglar årstidsvariationerna. T.ex. kan en viss rörelse vara ofarlig om den inträffar (naturligt) under vintern men om den inträffar under sommaren kan den vara farlig.
	/ /
	(a)                                                          (b)
	Figur 552 (a) Sprickor i frontplatta och stödpelare samt (b) sned spricka i stödpelare upp mot frontplattan.
	/
	Figur 553 Principiellt utseende hos sprickor (röda linjer) observerade i lamelldammen.
	Figur 554 Den ursprungliga klimatväggen (orange) var inte bra placerad ty huvuddelen av stödpelarna stack utanför och expanderade och krympte vid varm sommar resp. kall vinter, varvid sprickor bildades.
	En principiellt antagen nedgång i bärförmåga hos en dammonolit som spricker upp ges i Figur 555.
	Figur 555 Principiell figur över hur total bärförmåga/stabilitet kan tänkas sjunka vid varje ny spricka som bildas.
	Figur 556 visar beräknade huvuddragspänningar med en linjärelastisk modell under den kalla perioden beräkningsår 1. Beräkningar med linjärelastiska modeller ger inga distinkta sprickor men ger en indikation på var höga spänningar kan uppstå och därmed vart sprickor kan tänkas uppstå, vid grön-gul-röda områden i figuren. I verkligheten kan inte så höga spänningar tas upp av betongen utan den spricker istället, i dessa områden, vilket den plastiska modellen visar i Figur 557.     
	Figur 556 Studie 2010: Beräkning med linjärelastisk modell ger var höga spänningar uppträder under en kall vinter och en indikation på var sprickor kan tänkas uppträda.
	Figur 557(a) visar kvarvarande hållfasthet fc när frontplattan spricker upp under den första sommaren när nedströmssidan av monoliten expanderar och drar itu frontplattan. (b) visar när även pelaren spricker upp under vintern då pelaren krymper i kylan och hålls emot av berget och frontplattan varvid dragspänningar uppstår.
	Då modellen är en s.k. ”smeared crackmodell” fås bara töjningar (m/m), inte distinkta sprickor (m). De beräknade ”sprickorna” stämmer väl överens i läge och utbredning med de på platsen observerad enligt Figur 553.
	/   
	(a)                                                                               (b)
	Figur 557 Studie 2010: Beräknad kvarvarande hållfasthet fc (c_tot MPa) under (a) den första sommaren och (b) den första vintern. I röda områden har hållfastheten sjunkit så mycket att sprickor kan ha uppstått.
	Figur 558 visar huvuddragtöjningen överstigande 2(10-4, vilket här antogs vara den gräns varvid betong spricker itu. Figuren visar med andra ord var det beräkningsmässigt uppstår sprickor i monoliten. Dessa överensstämmer mycket bra avseende läge med de verkligt observerade sprickorna i dammen.
	Figur 558 Studie 2010: Huvuddragtöjning överstigande 2(10-4, vilket anses vara den gräns varvid betong spricker itu.
	Figur 559 visar dammkrönets beräknade utböjning i strömriktningen under år 1, med extrema temperaturer, under år 2 med normala utomhustemperaturer och med den gamla klimatväggen, samt slutligen under år 3-10 med den nya klimatväggen och normala utomhustemperaturer. Tack vare den nya klimatväggen minskar temperaturväxlingarna påtagligt inuti dammen och därmed minskar rörelserna och påkänningarna för monoliten. Även om det skulle uppstå nya extremtemperaturer kommer inte monoliten att påverkas nämnvärt. Brobanan längst upp på dammen är fortfarande oisolerad ska tilläggas, men inverkar inte på dammonoliten under.
	För dammen med ny klimatvägg och mellan år 3 och år 10 uppstår nya små plasticeringar vilket visar sig genom att krönet böjer ut lite mer, 3,64-3,47 = 0,17 mm mer, vilket är försumbart i sammanhanget.
	Tidigt på våren år 10 antas vattenytan höjas under två månader, se 1), men detta orsakar inte någon större rörelse nedströms åt i krönet, betydligt mindre än vid temperaturbelastningarnas inverkan.
	Under den sista vintern år 10 antas en islast växa från 0 till 300 kN/m, men orsakar endast en försumbar utböjning 2) i figuren.
	Figur 559 Studie 2010: Beräknad utböjning av krönet under 11 beräkningsår. (+) värden innebär nedströms och (–) värden innebär uppströms riktning.
	Figur 560 visar placering av givare på monolit 18. På liknande sätt sattes givare även på monolit 38, förutom att ingen pendel sattes där.
	Figur 560 Åtgärd: Vid kröndammsmonolit 18 sattes ny instrumentering med temperaturgivare (2 st i betongen och 2 st i luften innanför ny klimatvägg samt 1 st i uteluften), 7 st sprickgivare, 2 st portrycksgivare i berget under monoliten och 1 st pendel från krönet. Vid kröndammsmonolit 38 sattes nya givare lika M18, men ingen pendel men däremot 3 st temperaturgivare i vattnet på tre olika djup.
	/    /
	Figur 561 Lamelldammen försågs 2012 med ny värmeisolerande klimatvägg.
	Anläggningen är belägen i Västerbotten och togs i drift 1961. Sprickor finns i valvdammen, vänster anfangsmonolit och höger anfang (utskovspelare).
	Tänkbara brottmoder är:
	- PMF 1: Brott i själva valvdammen
	- PMF 2: Brott i vänster anfang (övergångsmonolit eller i berget)
	- PMF 3: Brott i höger anfang (utskov)
	- PMF 4: Brott i berget under valvdammen.
	a) Undersökning: Kartering av sprickor har skett översiktligt (i) i flera omgångar genom åren. Djupet på sprickorna i anfangens krön undersöktes med vertikalt borrade kärnor (iii), då även spräckhållfastheten och risk för ASR mättes.
	b) Analyser: En enkel tankemodell (i) gav att den huvudsakliga orsaken till sprickorna är säsongsmässiga temperaturspänningar men även överbelastning från vattentryck. Diverse, mer eller mindre (vi) –(ii) detaljerade och avancerade analyser av valvdammen, berget under valvet, berget vid vänster anfang, övergångsmonoliten vid vänster anfang och höger anfang (utskovet) har utförts genom åren, speciellt mellan åren 2008 och 2017. Både linjärelastiska och plastiska skademodeller har visat på det stora sambandet mellan säsongsmässiga temperaturvariationer och den sprickbildning som har observerats.
	Sprickbildningen antas försämra valvverkan hos valvdammen och förmågan hos anfangen att ta upp lasterna från valvdammen, varvid stabiliteten för hela valvdammen och utskovsdelen försämras.
	c) Åtgärder: Ny värmeisolering för valvdammen i ny klimatvägg och på dammkrönet, samt en värmeisolerande klimatvägg för vänster anfangsmonolit har byggts 2012 resp. 2017 (iv). En övervakning med ny dammätningsutrustning har monterats hösten/vintern 2017-18 (iii). Nya spännstag (vi) har monterats 2017, dels för att säkra två spjälksprickor i vänster anfangsmonolit resp. höger anfang (utskovspelare), samt dels för att säkra en vertikal spricka i pelaren samt slutligen för att förbättra stabiliteten hos pelaren.
	d) Uppföljning: Mätdatautvärdering ska ske för att dels ge allmänna trender, att verifiera den använda beräkningsmodellen (FE-modellen) och dels för att varsla vid ev. allvarliga händelser.
	Dammanläggningen är belägen i Sollefteå kommun i Ångermanland och togs i drift 1954. Dammen består av 81 monoliter av varierande storlek, där den högsta är 41 m och den lägsta är 6 m, se Figur 562 och Figur 563. Samtliga monoliter består av en frontplatta med en bredd av 8 m som har rörelsefogar mitt i varje fack mellan stödskivorna. Frontplattans tjocklek varierar från ca 1,2 m vid krönet och ökar successivt ner mot berggrunden till ca 3 m. Stödskivan har en tjocklek om 2 m. Se Figur 564 a). 
	/
	Figur 562 Illustration av den studerade anläggningen, planvy. 
	/
	Figur 563 Illustration av den studerade anläggningen, nedströmsvy.
	Ganska snart efter dammen byggdes observerades horisontella sprickor i frontplattan och lutande sprickor som propagerade ner i stödskivan, se spricktyp (1) och (2) i Figur 564 b). Dessa sprickor ökade i sprickbredd och till antalet med tiden och gav upphov till visst läckage genom frontplattan och urlakning. Dessutom observerades frostskador på frontplattans uppströmssida. För att förhindra fortsatta frostskador så byggdes en isolervägg på 1990-talet, se Figur 564 a). Isolerväggen inneslöt ett område så att ca halva stödskivan hamnade i ett kontrollerat klimat och andra halvan exponerades för omgivningsklimat. Denna isolervägg förvärrade dock sprickbilden i stödskivan och sprickor av typ (3) och (4) observerades några år senare. Det är möjligt att vissa av dessa sprickor kan funnits innan isolerväggen byggdes men den har oavsiktligen lett till ökade påkänningar i stödskivan. Dessutom har även sprickor nära dammtån upptäckts efter utgrävning av nedre-delen av stödskivorna. 
	b)
	a)
	Figur 564 a) Foto på monoliter närmast utskov, b) illustration av typiska sprickor. 
	Orsaken till sprickbildningen i dammen var inte klarlagt och denna damm börjades därför att studeras i mitten av 2000-talet inom ramen för kraftindustrins gemensamma FoU-program inom Elforsk. Det fanns även flera andra anläggningar som hade liknande sprickbildningar och denna damm användes således som en fallstudie för att förstå hur sprickorna uppstått. Det kunde dock konstateras via detta projekt att sprickorna var orsakade av årstidsvariationer, där sprickorna (1), (2) och (5) uppstått efter att dammen var byggd och sprickorna (3) och (4) uppstått efter att isolerväggen byggts. Detta illustrerades i [52] se Figur 565. 
	I vissa fall, var även sprickorna av typ (3) och (4) sammanlänkade och kunde potentiellt leda till en inre stjälpningsmod där monoliten delas i två delar, se Figur 566. 
	//
	//
	b)
	a)
	Figur 565 Illustration av simulering av sprickor i monoliten pga årstidsvariationer i temperatur, a) före isolerväggen, b) efter isolerväggen. 
	/
	Figur 566 Illustration av potentiell inre stjälpningsmod orsakad av sprickor. 
	I efterföljande avsnitt fokuseras på förstärkningsåtgärderna som relaterar till förstärkningsarbetet för att förhindra eventuella inre brottmoder och åtgärder för att skapa bättre klimat för monoliterna.
	a) Undersökning: Som tidigare beskrivet, upptäcktes sprickor i frontplattorna vid visuell inspektion och därefter genomfördes omfattande sprickkarteringar 1961, 1989 och 2007. Där de två första karteringarna fokuserade på frontplattorna, typ (1) eftersom avsikten var att förhindra läckage, urlakning och frostskador. Sprickor av typ (2) finns trots även karterade för stödskivorna och dessa sprickor är även tydliga från fotodokumentation. Den senaste karteringen, 2007, även karterade sprickor i stödskivorna.
	b) Analyser: Många olika typer av analyser har genomförts för att utreda denna damm. De konceptuella modellerna baseras (oftast) på att varje monolit kan beaktas som helt fristående, där deformationen till största del beror på säsongsvariationer i temperatur.  Konventionella analysmetoder har tillämpats för t.ex. projektering av förstärkningsåtgärder med spännkablar, där klassisk stabilitetsanalys baserat på inre stjälpningsmoder tillämpats. Flera olika avancerade numeriska modeller har tillämpats, bl.a. för att 
	 hitta bakomliggande orsak till sprickbildning, 
	 känslighetsanalyser med inverkan av spridning i laster och materialegenskaper, 
	 Potentiella brottförlopp (PFMA), 
	 inverkan av förstärkningsåtgärder,
	 inverkan av ny isolervägg
	 instrumentering av monoliter och förväntad respons
	I de tidigare analyserna tillämpades enklare skalelementsmodeller för att beskriva uppsprickningen medan allt eftersom datorkapaciteten utvecklats så har detta övergått till att i större grad tillämpa 3D solidmodeller. I detta avsnitt presenteras beskrivs några av de olika modellerna som tillämpats. 
	En annan stor skillnad mellan de olika modellerna är även huruvida syftet är att simulera spricktillväxt eller om syftet endast är att analysera hur befintliga sprickor påverkar dammens beteende. Om syftet är att hitta bakomliggande orsaker till uppsprickning lämpar sig utsmetade konstitutiva materialmodeller baserade på t.ex. brottmekanik väl för att beskriva uppsprickningen. Däremot, om sprickor har observerats och syftet är att analysera hur dessa påverkar dammsäkerheten är istället metodiken med diskreta sprickor att föredra, se Kapitel 3.4.7.
	En anledning till varför diskreta sprickor är att föredra är att de på ett mer realistiskt sätt kan beskriva hur sprickorna öppnas, men den främsta orsaken är att denna metodik är avsevärt mycket mindre krävande gällande datorkapacitet. Detta eftersom analyser kan genomföras med linjärelastiska materialmodeller för betongen (om ingen fortsatt uppsprickning uppstår) och endast en icke-linjär kontaktformulering för sprickorna. 
	Eftersom modelleringen avser befintliga sprickor, definieras inget motstånd mot öppning av sprickorna (drag), istället definieras att sprickan kan stängas och överföra tryckspänningar samt har ett motstånd mot skjuvning, med friktionstalet μ = 0,5 baserat på Malm (2016). I programvaran Abaqus definieras detta som 
	 Normalriktningen - Hard contact (allow separation)
	 Tangentiell riktning – Penalty (friction = 0,5) with elastic slip 0,5 %
	Detta illustreras även i Figur 567 där kontaktvillkoret i normal respektive tangentiell riktning illustreras. I Figur 567 a) illustreras relationen mellan tryckkrafter (p) och spricköppning (c), där spricköppning kan ske utan motstånd. I Figur 567 b) illustreras relationen mellan skjuvspänning i sprickan (τ) mot tryckkraft (p) samt att elastisk glidning sker vid tillräckligt stor töjning (γelastic). 
	a)
	b)
	Figur 567 Illustration av kontaktvillkor för befintliga sprickor, a) normalriktning, b) tangentiell riktning.  
	Ett motstånd för spricköppning och skjuvning av sprickan uppstår från de armeringsjärn som korsar sprickorna. I dessa modeller modelleras varje armeringsjärn som separata stångelement. Armeringen definieras vara icke-linjär där arbetskurvan inkluderar både plasticering och brott, se Figur 568. Mellan betongen och armeringen definieras fullständig vidhäftning. I verkligheten kommer viss glidning av armeringen att ske, men detta är mycket svårt att implementera på stora modeller med många armeringsjärn. En metodik med fullständig vidhäftning kommer leda till ett mer konservativt resultat där armeringsspänningen vid sprickan blir något högre jämfört med ett fall där glidning tillåts förekomma.  
	/
	Figur 568 Arbetskurva för armering. 
	I Figur 569 illustreras resultatet från en av modellerna som visar resultat vid den beräknad potentiella brottmoden, där  Figur 569 a) redovisar spricköppning vid brott och Figur 569 b) visar armeringsspänningar i samtliga armeringsjärn.
	b)
	a)
	Figur 569 Exempel på resultat med diskreta fördefinierade sprickor, a) spricköppning strax före brott (skalfaktor 50), b) inducerade spänningar i armeringsjärn (röd färg innebär att flytgränsen har uppnåtts)
	I Figur 570 illustreras ett exempel från en simulering avseende säkerhet mot brott. I simuleringen ökar de pådrivande krafterna successivt vilket slutligen leder till dammbrott, i enlighet med metodiken som beskrevs i Kapitel 3.4.7. Den maximala lastfaktorn som uppnås innan allt för stora deformationer uppstår är motsvarigheten till dammens säkerhetsfaktor. I figuren presenteras resultat för dels fallet utan sprickor (heldragen linje), med observerade sprickor (streckad linje) samt observerade sprickor och fortsatt sprickpropagering (punktad linje). I figuren syns tydligt hur sprickor påverkar dammsäkerheten i detta fall. För denna monolit erhölls lägre säkerhetsfaktor pga sprickor och även ökade deformationer i förhållande till fallet med osprucken monolit. 
	/
	Figur 570 Exempel på simulering av dammbrottscenario. De tre fallen motsvarar; utan sprickor (heldragen linje), observerade sprickor (streckad linje) samt med observerade sprickor och fortsatt sprickpropagering (punktad linje). 
	I Tabell 52  redovisas skillnaden i krönförskjutning mellan sommar och vinter för en av de högsta monoliterna baserat på mätningar och olika finita elementanalyser. I tabellen visas även hur stor isolerväggens placering har för krönförskjutningens storlek. Som det framgår i tabellen ökade krönförskjutningens storlek med mer än 140 % när isolerväggen placerades så att endast halva stödskivan är innesluten (dvs designen som infördes på 90-talet). Med den nya isolerväggen reduceras krönförskjutningen kraftigt, och ännu mer om det inneslutna området värms upp så att temperaturen aldrig understiger + 2 °C på vintern. Med nya placeringen på isolerväggen blir förskjutningen är endast ca 10 % av förskjutningen vid gamla isolerväggen (alternativt ca 25 % av fallet utan isolervägg). I Figur 571 illustreras placeringen av den gamla respektive den nya isolerväggen. 
	/
	Figur 571 Illustration av gammal (blå) respektive ny (röd) isolervägg. 
	Tabell 52: Uppmätt och beräknad skillnad i krönförskjutning på grund av säsongsvariationer. 
	Maximal förändring i krönförskjutning (Δmax – min) vid säsongsvariation i temperatur
	Uppdaterad modell 2013
	Tidigare Elforskprojekt 
	Mätningar 
	 
	(2007 – 2012)
	9,2
	7,7
	-
	Ursprunglig design (utan isolervägg)
	22,3
	20,8
	20,0
	Gammal isolervägg
	3,6
	-
	-
	Ny isolervägg
	(utan uppvärmning)
	2,2
	-
	-
	Ny isolervägg
	(uppvärmning till +2 °C)
	Orsaken till att de tidigare modellerna (Energiforskprojektetet) ger något lägre variation i krönförskjutning jämfört mot de nya, mer avancerade modellerna, är att nya modellerna även beaktar större skillnader i omgivningsklimat. 
	c) Åtgärder: Monoliterna har dels förstärkts med bergsförankrade spännkablar. För detta borrades hål genom stödskivan och ner i berggrunden, där spännkablar av typ VSL6-19 monterades och förspändes till 3 MN vardera. För de högsta monoliterna monterades fyra spännkablar och för de lägre två. För att åstadkomma transporten på dammen så byggdes dessutom en ny brobana på dammkrönet. Utöver de bergsförankrade spännkablarna, installerades även horisontella spännkablar vid dammtån som syftar att förhindra rörelse i sprickan benämnd typ (5). I Figur 572 illustreras spännkablarna som installerades på monoliterna. 
	b)
	a)
	Figur 572 Foto på spännklackar och anordning av spännkablar, a) bergsförankrade spännkablar, b) horisontella spännkablar vid dammtån. 
	Utöver detta så revs den gamla isolerväggen, se Figur 573 a), och en ny isolervägg byggdes som innesluter hela monoliterna på nedströmssidan, se Figur 573 b).
	a)
	b)
	Figur 573 a) Foto med den gamla isolerväggen (Foto: Christer Vredin / Sweco), b) foto med den nya isolerväggen. (Foto: Maria Marklund / Sweco)
	Slutligen så pågår arbetet med att utöka instrumentering för övervakning på dammen. Inom ramen för detta klassificerades de olika monoliterna baserat på kända svagheter och potentiella konsekvens vid ett brott vilket låg till grund för val av sex monoliter som inledningsvis installeras med dammövervakningssystem [87]. I dammövervakningssystemet övervakas de olika delar med hjälp av pendlar för krönrörelse, 1D sprickgivare, lastceller på spännkablar, 3D givare som mäter relativ rörelse mellan monliter, etc.  
	d) Uppföljning: Särskilda plattformar har installerats på dammen för att underlätta åtkomst och visuella inspektioner. Till detta har ett särskilt program för visuell inspektion / rondning har tagits fram i syfte att upptäcka eventuella skador och hotbilder på dammen. I detta program definieras både veckovisa och månadsvisa rondningar. Utöver detta finns även framtagna rutiner för inspektioner (2 gånger per år), fördjupad inspektion (minst var tredje år) samt fördjupad dammsäkerhetsutvärdering (FDU) minst var 12e år.  
	Utöver detta kommer även mätresultatet från de instrumenterade dammonoiterna att övervakas kontinuerligt. För detta har även simuleringar genomförts för att definiera varningsnivåer på de givare som anses vara detektorer för potentiella brottmoder. Varningsnivåerna är initialt definierade utifrån simuleringar av olika brottförlopp, men kan komma att definieras med hjälp av multilinjära regressionsmodeller för prognostisering, så som t.ex. HTT (Hydrostatic, Thermal, Time).  
	Generellt, baserat på de redovisade referensobjekten, kan sägas att: 
	 Säsongsmässiga temperaturvariationer och därmed varierande och höga betongspänningar är en vanlig orsak till sprickor i betongdammar, speciellt vid tunna och ej värmeisolerade delar. Ev. kan sprickor ha initierats under avsvalningen i gjutstadiet, men har senare förlängts och blivit fler under åren. Ofta ger säsongsmässiga temperaturvariationer de helt dominerande och största rörelserna och spänningarna.
	 Vattentrycket mot en damm är oftast i stort sett lika över tiden och ger därmed ingen varierande rörelser och spänningar. Rätt dimensionerad damm bör därför inte få ”farliga” sprickor av vattentryck.
	 Islaster varierar över året men utgör oftast en knappt nämnvärd orsak till stora rörelser och spänningar, dels för att den ofta uppstår på vårvintern när omgivande temperatur gör att dammen får små rörelser och dels för att islasten ger spänningar mycket lokalt i frontplattan enbart, där den angriper. För lägre dammar kan dock islasten medföra en större och betydande del av spänningarna och rörelserna.
	 Ju tunnare en betongkonstruktion är i förhållande till längd och höjd desto större är sprickrisken. Sprickorna kan då bli genomgående. Detta gäller speciellt om någon sida, t.ex. undersidan av en dammpelare, är fastlåst mot berg eller tidigare gjutningar. Om konstruktionen är tjockare är ytsprickor vanligare.
	 Därmed är stödskivorna(pelarna) i s.k. lamelldammar samt utskovspelare speciellt utsatta.
	 Om lamelldammen är värmeisolerad minskar sprickrisken radikalt. Av naturliga skäl kan tyvärr inte utskovspelare värmeisoleras.
	 Om sprickorna är genom tvärsnittet gående samt delar konstruktionen i mindre delar, t.ex. från berg upp till en luckaxel eller krön, finns en risk för att stabiliteten minskar radikalt. Kvarvarande kraftöverförande kapacitet i sprickorna är avgörande för fortsatt monolitisk verkan.
	 Relativt ofta finns det sprickor runt luckaxlarna i utskovspelarna i segmentutskov. Här kan det röra sig om  en kombination av sprickor orsakade av avsvalning under gjutstadiet, säsongs-mässiga temperaturvariationer och lucklaster.
	 Vid ej värmeisolerade frontplattor eller valvdammar finns risk att det uppstår frostskador. Om plattan är relativt tät mot vatten kan det bildas islinser på uppströmssidan som kan ”poppa” ut. Om plattan är relativt otät kan frostskador uppstå längre nedströms i tvärsnittet. Ridåer av urlakad kalk på en nedströmssida höjer fukthalten i betongen och höjer risken för frostskador.
	 Valvdammar med en flack båge i förhållande till sin längd är mer känsliga för sprickor i sin nedströmssida, speciellt om de är ringa eller inte alls värmeisolerade. De kan då uppstå böjande dragspänningar i nedströmsytan som överskrider draghållfastheten.
	 Vid betong beläget i uppvärmda delar, t.ex. i kraftstationer, kan sprickor uppstå av uttorkningskrympning, speciellt i kalla delar av landet då RF inomhus kan bli mycket låg under vintersäsongen. Sådan krympning är oftast ett långsamt förlopp. Ju lägre RF och ju tunnare konstruktioner, desto snabbare blir förloppet.
	Med koppling till avsnitt 2 kan sägas om referensobjekten:
	- Det är mycket värdefullt om det finns sprickkarteringar som är uppdaterade under dammens livstid. Man kan då dels se när det uppstod sprickor och hur utvecklingen har varit. I och för sig så är en kartering utförd från avstånd och av olika besiktningsmän mycket beroende av noggrannheten i utförandet. Om båda sidor av en vägg är karterad kan man ofta dra slutsatsen att sprickan är genomgående.
	- Sprickkarteringarna vid de olika objekten utfördes oftast på enkelt sätt, genom att rita in sprickutbredningen på en ritning. Genom detta kunde ofta en första tankemodell, hypotes, av orsaken och till viss del verkan föreslås. Ofta antogs direkt att sprickorna hade orsakats av temperaturväxlingar. Senare kunde oftast också FEM-beräkningar verifieras mot karteringar genom att höga spänningar, vid linjärelastiska beräkningar, eller sprickor, vid olinjära beräkningar, återfanns på samma ställen och med samma utseende som i verkligheten.
	- Där det fanns ett mer ”finmaskigt” nät av sprickor, t.ex. krackelering, blev den första hypotesen ofta att det rörde sig om frost och/eller ASR. I sådana fall var det värdefullt att ta ut provkroppar som provades i laboratorium avseende dessa skador.
	- Då sprickor nästan alltid beror på att en dragspänning har överstigit, eller kommer att överstiga, en draghållfastheten, är spräckhållfastheten på utborrade kärnor ofta en viktig egenskap att prova.
	- Från samma kärnor kan med fördel även samtidigt provas frostbeständighet och ASR-risk. Ibland även urlakningsgrad om betongen är uppenbart genomträngd av vatten, eller, som vid lamelldammars frontplattor, urlakningsgraden i uppströmssidan av plattorna.
	Med koppling till avsnitt 3 kan sägas:
	Analysmetoder:
	- På plats vid den inledande visuella inspektionen antogs som tankemodell ofta att sprickorna berodde på tvångskrafter, t.ex. att säsongsmässiga temperaturvariationer orsakat relativt stor expansion och krympning hos betongen, men mothåll i berggrund eller i andra betongdelar, eller i olika skikt i tjocka tvärsnitt, hade orsakat stora dragspänningar, över draghållfastheten.
	- För att bedöma kvarvarande säkerhet hos objekten utfördes ofta en analytisk beräkning av skjuvspänningskapaciteten enligt BBK04, avsnitt 3.11, jämfört med FEM beräknade skjuvspänningar i samma snitt som där sprickorna fanns. Om kapaciteten överstiger skjuvspänningarna ansågs att konstruktionen uppförde sig monolitiskt och därmed kunde den kontrolleras avseende stabiliteten med antagande om stel kropp.
	- I referensobjekten inkluderade FEM-beräkningarna egentyngd, vattentryck, islast och säsongsmässiga temperaturvariationer. Materialmodellerna var linjärelastiska eller olinjära.
	- Linjärelastiska beräkningar är mycket enklare och snabbare att utföra men ger som resultat ibland en missvisande spänningsbild. Om spänningarna överstiger hållfastheten, oftast draghållfastheten, tar inte modellen med den utjämning och omfördelning av snittkrafter som äger rum i verkligheten, p.g.a. mikro- eller makrosprickbildning. Spänningarna blir därför ofta orimligt höga längs ränder, hörn, lastangrepp eller där spänningarna av andra skäl blir höga.
	- Olinjära materialmodeller var i just de redovisade projekten och med de använda FE-modellerna ofta relativt svåra att beräkningsmässigt få att konvergera. Speciellt vid 3D-modeller eller stora skillnader fanns i bredd/höjd jämfört med tjockleken på beräknad konstruktion. Numera finns mer effektiva modeller, se avsnitt 3. Tilläggas ska att brottenergin Gf sattes relativt lågt, ca 120 Nm/m2, istället för upp emot 200-300 som anges i Tabell 32, vilket gjorde det lite svårare att få beräkningarna att konvergera. Dock gav de olinjära beräkningarna för de redovisade objekten ofta en så bra överensstämmelse med det verkliga sprickutseendet allt modellen kunde antas vara giltig och spegla verkningssättet och sprickorsaken.
	- Nästan alltid visade det sig i FEM-beräkningarna att det var temperaturvariationer som orsakade sprickorna, som för övrigt antogs redan i tankemodellen på plats enligt ovan. Sprickorna kan ha initierats till viss del redan i gjutstadiets avsvalning, men i just de redovisade objekten utfördes inga beräkningar för gjutstadiet.
	- Någon annan direkt kvantitativ uppskattning, förutom den ovan angivna jämförelsen mellan beräknade spänningar och skjuvkapacitet enligt BBK, av kvarvarande säkerhet hos de spruckna dammarna kunde oftast inte göras, bara en kvalitativ, t.ex. att beräkningar och visuell inspektion visade på en genom tvärsnittet gående och från berg till krön/sida gående spricka, varvid säkerheten sedan mer subjektivt bedömdes.
	- Om syftet huvudsakligen är att bestämma orsaken till sprickbildning är linjärelastiska, eller ännu hellre olinjära, FEM-beräkningar alldeles utmärkta. Komplexa geometrier, lastfall  och fenomen kan nyanserat studeras.
	- Om syftet (dessutom) är att bestämma en strukturell säkerhet finns idag ingen vedertagen metod anvisad i nuvarande RIDAS för att göra detta med FE-modeller som passar för betongdammar. Se dock en metod som lämpar sig relativt väl i kapitel 3.5.5.
	- I vissa enkla FE-modeller, t.ex. för distinkta plattor, balkar och pelare kan linjärelastiska spänningar och moment beräknas och jämföras analytiskt mot acceptanskriterier i normer. Partialkoefficienter läggs då på lasterna eller lasteffekterna och snittkrafterna jämförs mot dimensionerande bärförmåga enligt normer, inklusive partialkoefficienter.
	- FEM passar alldeles utmärkt vid stabilitetskontroller. Då läggs monoliten upp på två linjer där resulterande horisontella och vertikala krafter utvärderas. Att monoliten deformeras bortses ifrån ty upplagen på  linjerna gör monoliten statiskt bestämd. Vid komplexa geometrier och laster kan det vara enklare och säkrare att räkna med FE-modeller än för hand.
	- Men för de flesta dammtyper som lamelldammar, valvdammar, utskovspelare, massivdammar, etc, som har sprickor och som i beräkningarna spricker, finns ingen uttalad metod eller kriterium i RIDAS för att kvantitativt bestämma säkerheten med avseende på sprickornas inverkan.
	Simulering av olika fenomen:
	- Beräkningsmodellerna i de redovisade fallen inkluderade inte gjutstadiet, krypeffekter eller nedbrytning av t.ex. korrosion, urlakning, ASR eller frost. Däremot var det i ett par fall uppenbart att sprickor/krackelering till stor del var orsakat av ASR och frost. Men själva skadeförloppet modellerades ej, bara verkan av sprickorna med vissa antagande om tillståndet i sprickorna.
	- Om sprickbildningen rörde sig om frostskador eller ASR utfördes ingen beräkning för detta, utan orsak och verkan analyserades genom provningar, se ovan.
	- Utmattningseffekter kan mycket väl delvis ha medfört att sprickor lättare har inträffat i de visade exemplen. I betong anses det (BBK 04) finnas risk för utmattning vid ett antal spänningscyklar överstigande 500 st. Många dammar är 60-70 år gamla och har därmed utsatts för 60-70 st somrar och vintrar. Men, i tillägg till det så varierar temperaturen ofta mycket månadsvis, veckovis och kanske även dagligen, beroende på olika faktorer. T.ex. vid soliga vår-vinterdagar kan temperaturen variera mycket, speciellt för konstruktioner som vetter mot solen. Antalet spänningscykler kan därmed mycket väl ha överstigit 500 st under konstruktionens hittillsvarande livslängd. I sprickor, beroende på hur vidhäftningen antas mellan betongen och armeringen, kan det uppstå stor spänningsvidd för armeringen. Vid stor vidhäftning mellan armering och betong kommer större spänningar att erhållas i armeringen. Vid antalet spänningscykler överstigande ca 10 000 anses (BBK 04) att hållfastheten börjar sjunka för armeringen. Om vidhäftningen sjunker genom att betongen närmast järnet börjar smulas sönder så ökar den kraftupptagande längden L och töjningen i armeringen sjunker ty då slås kraften ut på en längre sträcka ((=(L/L). Utmattning kan därför vara en möjlig delförklaring till att sprickbildningen i betong uppstår eller förvärras. Att armeringen sedan med tiden skulle gå till brott i sprickan är dock mer osäkert, det hänger mycket på hur fixerad armeringen är till betongen.
	Modelleringsaspekter:
	- I de olinjära materialmodellerna användes en nedgång i betongens draghållfasthet och E-modul samt en glidning mellan betong och armering enligt Bilaga 5.3 Då det i de aktuella konstruktionerna inte uppstod några avgörande höga tryckspänningar förenklades materialmodellen till att inte inkludera någon nedgång i tryckhållfasthet eller E-modul för tryckspänningar.
	- I de beräknade objekten hade inte berget någon avgörande betydelse för sprickbildningen beräknat med olinjär materialmodell. Om berget togs med i både temperaturmodellen och i den mekaniska modellen så rörde sig berget till viss del ihop med betongen samt att berget inte utövade ett lika stort mothåll som om betongens rand istället hade varit fast inspänd och därvid sjönk spänningarna och sprickbildningen något i kontaktzonen mellan betong och berg, men detta inverkade inte på ett avgörande sätt sprickbildningen längre upp i betongen.
	- De olinjära materialmodeller som användes i de visade exemplen var mer eller mindre egna ihopsatta modeller, baserade på litteraturen. I senare utgåvor av det använda FEM-programmet (Comsol) finns olinjära materialmodeller att tillgå. I andra FEM-program, t.ex. Abaqus, Diana, etc, finns olinjära materialmodeller inbyggda. Detta bör medföra en mer verifierad modelleringsmetodik och med bättre lösare.
	Materialdata:
	- Så gott som alltid antogs i beräkningarna egenskaper hos betongen baserat på litteratur och mättes alltså inte i provningar. I några fall mättes densitet och spräckhållfastheten.
	Validering av beräkningsmodell:
	- Beräkningsvariabler baserades generellt från litteraturen.
	- Vissa känslighetsanalyser gjordes för vissa av beräkningsvariablerna.
	- Rimligheten i beräknade spänningar samt elastiska och plastiska töjningar i betong och armering kontrollerades i vissa kritiska punkter.
	- I vissa fall har beräknade, förväntade värden jämförts mot uppmätta värden i samma punkter som i modellen. Detta är generellt att föredra för att verifiera giltigheten i en beräkningsmodell.
	- Sprickutseende kontrollerades mot verklighetens sprickor.
	Acceptanskriterier:
	- Med trovärdiga beräkningsvariabler och en bra överensstämmelse mellan beräknade höga dragspänningar eller beräknade sprickor och verklighetens sprickor accepterades ofta vad orsaken till sprickorna var.
	- Om det i verkligheten och i beräkningarna framkom att betraktad monolit trots sprickorna högst troligen fortfarande verkade som en monolit beräknades stabiliteten hos den med antagande som en osprucken, stel kropp, jämför steg 1 i Figur 329.
	- Om sprickorna mer uppenbart delade monoliten i mindre delar sattes kriteriet på två olika sätt: Om sprickorna var av mindre omfattning och vidd så jämfördes beräknade skjuvspänningar med en enligt BBK04 avsnitt 3.11 beräknade skjuvkapacitet. Ofta rekommenderades även att bygga en värmeisolerande vägg samt sätta instrumentering. Om sprickorna var av större omfattning och vida rekommenderades ofta även en förstärkning baserat på en kvalitativ, mer subjektiv bedömning.
	Med koppling till avsnitt 4 kan sägas:
	- I de studerade objekten bedömdes inga akuta åtgärder behövas.
	- Ofta rekommenderades att en fast övervakning i form av instrumentering av vissa viktiga parametrar skulle sättas upp på dammen som temperaturer, portryck och rörelser. T.ex. mätning av temperaturer i vatten, betong, i uteluft och i förekommande fall innanför klimatväggar, samt mätning av sprickviddsförändringar och krönrörelser (pendel).
	- Ofta rekommenderades att sätta upp en värmeisolerande vägg som skulle innesluta så mycket som möjligt av betongen, för att få ett mer utjämnad temperaturklimat samt ej få frysgrader. Om man väljer att sätta upp värmeisolerade väggar bör en noggrann analys föregå, så att inte den förvärrar situationen. Det finns exempel på där väggen har satts upp enbart på en del av en stödskiva i en lamelldamm, varvid olyckliga temperaturgradienter har skapats i stödskivan.
	- I ett fall, avsnitt 5.8, återställdes skadad betong med en reparation med bilning och återgjutning.
	- I flera fall föreslogs förstärkning, oftast med spännstag, för att säkra sprickorna och ibland samtidigt höja stabiliteten.
	Med koppling till RIDAS kan sägas:
	- I RIDAS TV avsnitt 7.3.2.1 finns de flesta laster som kan tänkas angripa en betongdamm nämnda. Däremot står det bara helt kort att ”hänsyn ska tas till de tvångskrafter som kan uppstå p.g.a. temperaturvariationer samt betongens krympning”. Det finns ingen närmare vägledning över vilka variabler som bör användas, t.ex. karakteristiska temperaturer eller metod och variabler för att beräkna uttorkningskrympning. Med tanke på den stora inverkan på sprickor som tvångskrafterna ofta har för dammar, se t.ex. i referensprojekten, bör sådana krafter lyftas upp i RIDAS och vägledas för.
	- Numera, i senaste versionen  av avsnitt 7.3.2.3 (2017) finns vägledning för tvärsnittsdimensionering med partialkoefficientsmetoden enligt Eurokoderna och lastreduktionsfaktor, även för temperaturförändringar. Däremot saknas vägledning avseende karakteristiska värden, lastfall och metodik avseende temperaturberäkningar. Viss vägledning finns i [57].
	- I RIDAS TV 7.3.2.4 finns villkor för enklare stabilitetsberäkningar med stelkroppar angivna för lastfall enligt avsnitt 7.3.2.2.1. Däremot finns ingen direkt vägledning över brottvillkor för komplexa konstruktioner som betongdammar. Dammar är ofta relativt speciella avseende hur de verkar och därför skulle det ha varit värdefullt att få vägledning över t.ex.
	o Lämpliga statiska modeller, t.ex. för en lamelldammsmonolit, utskovspelare, klumpdamm eller valvdamm. Se dock i avsnitt 3 i detta dokument.
	o Lämpliga materialmodeller, t.ex. linjärelastiska eller olinjära materialmodeller.  Se dock i avsnitt 3 i detta dokument.
	o Krav i brott- och bruksstadie. T.ex när sker ett ”brott” i en damm. Är det när linjärelastiska spänningar överskrider hållfastheten i betongen. Är det när ”för stora” sprickor uppstår med olinjära beräkningar. Är det när armeringen börjar flyta i mer eller mindre omfattning. Är det om en spricka delar en monolit på ett för stabiliteten kritiskt sätt. Se även avsnitt 3.9.
	- RIDAS TV 7.3.3 behandlar ”konstruktiv utformning”. Här saknas en generell anvisning att betongdammar ska byggas med en så jämn temperatur- och fuktmiljö som möjligt. Köldgrader ska undvikas om möjligt. Mer specifikt kan man ange att värmeisolerande klimatväggar bör byggas runt betongkonstruktioner där så är möjligt.
	Med koppling till CEATI-rapporten [1] kan sägas:
	Figur 574 visar principiellt en betongkonstruktions temperaturhistoria.
	- De flesta av exemplen i detta avsnitt behandlar, d.v.s. temperaturer under konstruktionens drifttid.
	- I [1] anges ingen specifik vägledning över hur man mer avancerat kan analysera, t.ex. med olinjära FE-modeller enligt avsnitt 3 och praktikfall i detta avsnitt 5, hur betongdammar spricker i driftstadiet.
	/
	Figur 574 Principiell figur över en betongkonstruktions temperaturhistoria (Tarbox & Charlwood, 2014). Röd punkt-streckad linje = studerad tid för exemplen i detta avsnitt.
	Med koppling till felmoder kan sägas:
	- Figur 575 visar en tänkbar principiellt händelseträd för hur dammar, t.ex. vissa av dem i detta avsnitt, hypotetiskt kan gå till brott. Vid händelse A överströmmas dammen p.g.a. otillräcklig kapacitet eller fel hos utskoven. Händelser D och E kan då också inträffa. Även om händelse A, eller B, inte inträffar kan ändå dammen gå till brott p.g.a. C-E. Brott p.g.a. låg stabilitet kan vara en ändhändelse vid spruckna dammar. Beroende på hur ”Spröd” dammen är kan detta gå olika snabbt. T.ex. vid en slank, skadad valvdamm med osymmetrisk last, eller en slank, dåligt armerad lamelldamm som är genomgående sprucken, kan brottet gå relativt snabbt. Ju mer armerad dammen är och ju mindre känslig den är för olinjära tendenser den är, desto ”segare” blir brottet och ju mer tid har man att upptäcka och åtgärda skadan.
	- Exemplen i denna rapport behandlar framförallt brottmod E och något lite C avseende urlakning.
	A = Yttre erosion på grund av överströmning av dammkrön p.g.a. otillräcklig utskovskapacitet, funktionsfel i avbördningssystemet eller igensättning av utskov. Kan gälla för alla slags dammar men är mest kritiskt för jorddammar.
	B = Yttre erosion på grund av avbördning. Kan inträffa både på u.s.- och n.s.-sidan. Kan gälla för alla slags dammar men är mest kritiskt för jorddammar.
	C = Inre erosion. Mest kritiskt för fyllningsdammar. För betongdammar kan det röra sig om urlakning men är ett långsamt förlopp.
	D = Låg stabilitet och instabilitet i fyllningsdammar och grund. Kan röra sig om feldimensionering, nya krav, skador, nya större laster eller en kombination.
	E = Låg stabilitet och instabilitet i betongdamm/utskov. Kan röra sig om feldimensionering, nya krav, skador, nya större laster eller en kombination.
	Figur 575 Principfigur (händelseträd) vid hypotetiskt dammbrott.
	Figur 576 visar exempel på varför brott kan ske i betongdammar. 
	Figur 576 Principfigur för brottmoder (PFM). Dammarna visade i detta avsnitt har alla varit drabbade av ”Sprickor”.
	- Säsongsmässiga, eller kortare, temperaturvariationer och därmed spänningar i betongen bedömdes mycket ofta till att vara den huvudsakliga orsaken till sprickor i de visade objekten.
	- FEM och speciellt då olinjära FE-analyser visade sig vara en utmärkt metod för att hitta orsaken till sprickorna. Linjära FE-analyser är betydligt enklare och snabbare att numeriskt räkna, men ger ofta orealistiskt höga spänningar i vid punktlaster, hörn, etc.
	- Det saknas branschgemensamma riktlinjer och vedertagna metoder/kriterium för att säkerställa den strukturella säkerheten hos en sprucken damm beräknat med olinjära FE-modeller.
	- Ofta uppskattas säkerheten med enklare analytiska modeller eller en blandning där spänningar beräknas med FEM som sedan jämförs med analytiska acceptanskriterier enligt BBK eller Eurokoderna. Ett bra alternativ beskrivs även i kapitel 3.5.5.
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	Bilaga A: TEMPERATUR- OCH FUKTMÄTNING
	TEMPERATURMÄTNING – VAL AV GIVARE
	Det finns olika typer av termometrar/givare för mätning av temperatur. Innan man väljer typ av givare bör man beakta följande kriterier (Nordtec Instrument, 2018):
	 Mätområde
	 Noggrannhet
	 Utformning
	 Svarstid
	 Resistans
	De temperaturer som gäller vid inspektion av vattenkraftens betonganläggningar kan variera mellan -40° C (extremt kall vinter) till ca +50° C (solbelystyta varm sommardag). Den noggrannhet som krävs för mätningar beror på inspektionsobjektet, ca 0,1° C noggrannhet är tillräcklig för de flesta tillämpningarna inom betonganläggningstekniken.
	Valet av termometerns utformning styrs av inspektionsobjektet och mätningens ändamål. Man kan skilja mellan följande typer av givare, (Nordtec Instrument, 2018):
	 Anliggningsgivare
	 Luftgivare
	 Dopp-/insticksgivare
	Svarstid visar hur snabb en givarens sensor kommer i jämvikt med objektets temperatur. Resistans kännetecknar typ av sensor och styr bl.a. sensorns noggrannhet, snabbhet och mätområde. 
	Temperaturgivare kan indelas i följande grupper (Nordtec Instrument, 2018):
	 Termoelement”Temperaturmätning med termoelement grundar sig på den termoelektriska effekten. Termoelement består av två hopsvetsade ledningar. Ledningarna är tillverkade av olika metaller eller legeringar.”
	 Motståndssensorer”Vid mätning av temperatur med motståndssensorer, utnyttjas den temperaturberoende motståndsförändringen i ”resistansen" hos platina. Mätresistansen påförs en konstant ström. Mätning görs sedan av spänningsfallet, som förändras med resistansvärdet via temperaturen.”
	 Termistor”Temperaturmätning med termistorer grundar sig också på en temperaturberoende förändring i sensorelementets resistans. Till skillnad från motståndstermometrar har termistorer en negativ temperaturkoefficient (resistansen minskar med ökande temperatur). Egenskaper och toleranser är inte standardiserade.”
	Tumregel enligt (Nordtec Instrument, 2018): ”Givare med termoelement är snabba och har ett brett mätområde. Motstånds- och NTC-givare är långsammare men mer noggranna. Ju bredare mätområde desto mer generella tillämpningar.” 
	Material utstrålar (emitterar) infraröd strålning (elektromagnetiska vågor). Vågornas längd och energi styrs av materialets temperatur. Denna effekt utnyttjas i IR-temperaturmätning, som är en beröringsfrimätning. IR-instrumentens noggrannhet är sämre än de sensorer som beskrevs ovan. Fördelen med IR-instrumenten är att man kan bestämma ett objekts temperatur från avstånd. Metoden tillåter snabb skanning av temperaturvariationer över en sträcka/yta. På marknaden förekommer IR-kameror som tar en IR-bild av objektet. Bilderna kan användas för att bestämma temperaturfördelningen över en större yta och upptäcka värme/vätskeläckage. Genom att kombinera IR-mätning med vanlig temperaturmätning kan man höja mätnoggrannheten hos IR-mätningarna.    
	FUKTMÄTNING
	Bakgrundsteori
	Luftens relativa fuktighet definieras enligt följande samband:
	∅= 𝑣𝑣𝑠= 𝑃𝑃𝑠   (1)
	𝑣 = luftens aktuella ånghalt [kg/m3]
	𝑣𝑠 = luftens mättnadsånghalt [kg/m3] vid aktuell temperatur
	𝑃 = vattenångans aktuella partialtryck [Pa]
	𝑃𝑠 = vattenångans partialtryck vid mättat tillstånd [Pa], vid aktuell temperatur
	∅ är en kvot: 0<∅<1. Vid ∅≥1 kondenserar överskottet av vattenångan för att villkoret ∅<1 skall kunna uppfyllas.
	Relativa fuktigheten anges även som %, d.v.s. 100(∅. Mättnadsånghalten är den maximala ånghalt som luft kan innehålla vid en given temperatur. Ju varmare luften är desto mer vattenånga kan den innehålla. Sambandet mellan 𝑣𝑠 och temperatur (𝜃, °C) är enligt nedan:
	𝑣𝑠=𝑒(𝑎−𝑏𝑇) [g/m3] (2)
	𝑇=273,15+𝜃 [k] (3)
	𝑎=20,111 och 𝑏=5060,730 för 𝜃>0
	𝑎=23,077 och 𝑏=587,990 för 𝜃<0
	Sambandet enligt Ekvation 2 finns i tabellform i olika handböcker. 
	Sambandet mellan 𝑣 och 𝑃 är enligt nedan (Burström, 2007):
	𝑃=461,4∙𝑇∙𝑣 [Pa] (4)
	RF i luft kan inte bli större än 100 %. Absolut torr luft, d.v.s. luft med 0 % RF förekommer inte i vanliga anläggningstekniska sammanhang. Luft som först har torkats över is med temperaturen 40 °C och sedan värmts upp kan ha RF lika med 0. 
	Given är en luft (𝐿0) med temperaturen 𝜃0 och ånghalten 𝑣0. Om luftens temperatur gradvis sänks, medan 𝑣0 bibehålls oförändrad, uppstår så småningom kondens. Anledningen är att sänkning av luftens temperatur leder till sänkning av 𝑣𝑠, som i sin tur leder till ökning av ∅=𝑣0𝑣𝑠. När villkoret 𝜑≥1 uppfylls, kondenserar överskottet av den vattenånga (𝑣−𝑣𝑠) som finns i luften. Den temperatur strax före den temperatur vid vilken kondens sker kallas daggpunkt (𝜃𝑠) för luften 𝐿0. Daggpunkt är den lägsta temperatur som fuktig luft kan anta utan att vattenångan kondenserar, (Burström, 2007). Daggpunkt är alltså ett mått på luftens fuktinnehåll. Luftens aktuella ånghalt är lika med luftens mättnadsånghalt vid daggpunkten.
	Givartyper och mätprincip
	De moderna RF-mätarna är byggda med någon av följande typer av sensor:
	 KapacitivI en kapacitiv fuktsensor ändrar en kondensator sin kapacitans beroende på den omgivande luftens fuktighet. Sensorn är snabb och kan mäta RF med ±1 % (RF-enhet) noggrannhet. Enligt (Nordtec Instrument, 2018) kan sensorn mäta RF i lufttemperaturer från -40 °C till +180 °C. 
	 DaggpunktsspegelEn spegel kyls ned tills kondens uppstår, efter att daggpunktstemperaturen erhållits. Kondenseringen på spegeln övervakas och därefter mäts daggpunkten, (Nordtec Instrument, 2018). Metoden är noggrann förutsatt att temperaturmätningen är noggrann. Metoden är inte anpassad till fältmätningar.    
	 Psykrometer Psykrometer består av två temperaturgivare. En temperaturgivare täcks med en fuktig bomullsstrumpa. Båda temperaturgivarna blåses med den luft vars fuktighet skall bestämmas. Den temperaturgivare som är täckt med den fuktiga bomullsstrumpan svalnar mer än den torra temperaturgivaren. Anledningen är att avdunstning av vatten kyller ner givaren. Temperaturskillnaden mellan den torra givaren och den våta givaren styrs av luftens fuktighet. Temperaturskillnaden ökar med minskad fuktighet. Med hjälp av temperaturskillnaden kan luftens fuktighet bestämmas. Metoden är inte snabb och är inte lika noggrann som de övriga. Den är lämpad för en punktbestämning. Den är inte lämplig för de fall där man vill mäta luftens fuktighet på flera punkter.   
	REFERENSER
	Nordtec Instrument (2018), Fakta mätteknik, http://www.nordtec.se/matteknik.
	Burström, P. G., (2007), Byggnadsmaterial – Uppbyggnad, tillverkning och egenskaper. Studentlitteratur AB, Lund. 
	Bilaga B: FROSTNEDBRYTNING
	CENTRALA BEGREPP OCH PARAMETRAR
	Cementpasta Cementlim som omger ballastpartiklarna och inkluderar reagerade och icke reagerade cement samt porer. Cementpasta kan innehålla reagerade och icke reagerade tillsatsmaterial, finmaterial samt filler.
	BallastKornformigt material som används till byggande. Ballast kan vara naturlig, industriellt framställd eller återvunnen, (SS-EN 12620+A1:2008). Här antas enbart naturligt bergmaterial som inte utsatts för något mer än mekanisk bearbetning (SS-EN 12620+A1:2008), inklusive både naturgrus och krossat berg.  
	Finmaterial Fraktion hos ett ballastprov, vars korn passerat 0,063 mm-sikten (SS-EN 12620+A1:2008).
	Filler Ballast som till största delen passerar en 0,063 mm-sikt, och som kan tillsätta byggnadsmaterial för att erhålla vissa egenskaper.
	VattenmättnadsgradVolymen av vid 105 °C förångningsbart vatten dividerad med volymen hos cementpastans/betongens öppna porositet.
	Öppen porositetDen porvolym i betong som kan fyllas med vatten om vakuumbehandlad betong dränks i vatten. 
	Frysbart vattenDen mängd porvatten som fryser vid nedkylning av betong. På grund av de krafter som råder i cementpastans porsystem samt de salter som är lösta i porvattnet, fryser inte porvattnet när temperaturen sjunker under 0 °C. Först vid ca -2 °C fryser vattnet i de grova porerna. Vattnet i de fina porerna fryser betydligt senare. Det finns ofruset vatten vid -20 °C eller -30 °C. Allt vatten i cementpastans porsystem fryser vid -40 °C. Därmed är den frysbara vattnets mängd beroende av cementpastans porstorleksfördelning och temperatur.     
	Kritisk vattenmättnadsgradDen vattenmättnadsgrad vid vilken betongen skadas i samband med frysning. Den kritiska vattenmättnadsgraden är beroende av cementpastans porstorleksfördelning och temperatur. 
	LuftporerPorer som är luftfyllda när betongen är i färsktillstånd. Luftporer kan indelas i två grupper: 1) Naturliga luftporer (ca 1 mm i diameter) som uppstår p.g.a. ofullständig komprimering och kan utgöra mellan 1,5 och 2,5 % av betongens volym; 2) Extra luftporer (diameter mellan 0,01 mm och 1 mm) som tillsätts genom inblandning av luftporbildande medel.
	KapillärporerSmå sammanhängande kanaler i betong med förmågan att transportera vatten. Kapillärporer uppstår i de utrymmen som ockuperats av det inblandningsvatten som inte reagerar med cement. Porstorleken är ca 0,1 – 100 m. 
	AvståndsfaktornMedelavståndet mellan luftporerna.  
	FROSTANGREPPETS VERKNINGSSÄTT
	Frostangreppet diskuteras nedan med utgångspunkt från cementpastans egenskaper. Diskussionerna nedan utgår från att svenska ballast har låg porositet, tar inte upp fukt och är frostbeständiga. Följaktligen, avgörs betongens frostbeständighet av cementpastans frostbeständighet.  
	Frostangrepp orsakas av att den fukt som finns i cementpastans porer expanderar i samband med frysning. Isens expansion kan leda till stora tryck i cementpastans porer och i de kanaler som förbinder porerna. Trycket i porerna och förbindelsekanalerna leder till att dragspänningar i cementpastans skelett uppstår, som leder till sprickbildning och dragbrott om materialets lokala draghållfasthet överskrids.
	Isens densitet är 917 kg/m3, d.v.s. att vattnets volymökning är ca 9 % när den omvandlas till is. Teoretiskt skulle man kunna hävda att om cementpastans vattenmättnadsgrad är lika med eller mindre än 91 % skulle cementpastan kunna klara av frostangreppet, vilket i praktiken har visat sig vara icke tillräcklig låg. Cementpasta med vattenmättnadsgrader lägre än 80 % har skadats p.g.a. frostangrepp. På grund av att betongens porer har varierande storlek varierar de enskilda porernas vattenmättnadsgrad, d.v.s. att cementpastan som helhet kan ha en vattenmättnadsgrad på 91 % eller strax under 91 %, medan de större respektive de mindre porerna i samma cementpasta kan ha vattenmättnadsgrader som är lägre respektive högre än 91 %. I samband med frysning måste överskottsvattnet i de porer som är fyllda till mer än 91 % av sin volym tryckas ut till de porer som har plats. Överskottsvattnet trycks ut via kapillärporer till angränsande grövre porer (luftporer). När vattnet trycks ut i kapillärerna uppstår ett hydrauliskt tryck. Tryckets storlek beror på avståndet mellan de utrymmen som utväxlar överskottsvattnet. Det resulterande hydrauliska trycket inklusive det tryck som isen, i de mer än 91 % fyllda porerna, utövar mot cementpastan kan leda till dragspänningar som leder till sprickbildning i cementpastan.
	Av ovanstående beskrivning framgår att en cementpasta kan frostskadas trots att dess vattenmättnadsgrad är lägre än den teoretiska mättnadsgraden 91 %. Trots att det finns tillräckligt med utrymme för att isen skall kunna expandera är avstånden till de tillgängliga utrymmena så stora att det uppstår hydrauliskt tryck som skadar cementpastan.
	Bilaga C: ALKALISILIKAREAKTIONER
	Alkalisilikareaktioner
	Alkaliinnehåll
	Reaktiv ballast

	MEKANISMEN
	Här beskrivs kortfattat ASR (Alkalisilikareaktioner) fenomenet inklusive de mekanismer som orsakar expansionen samt de parametrar som påverkar expansionen. Enbart lokala effekter beaktas och bortses från de globala effekterna. Den lokala effekten presenteras genom den fria expansionen hos en representativ provkropp, vars minsta kant är minst 3 gånger större än den största inneslutna partikeln. 
	Området ASR är ganska komplext och relativt outforskat. Det finns många obesvarade frågor som för närvarande sysselsätter många forskare. Här berörs inte de frågeställningar som utgör forskningsfronten utan presentationen hålls på en allmän nivå.
	Enligt (Dyer, 2014) attackeras siloxanbindningar på ytan av mineraler som innehåller kiseldioxid av hydroxidjoner vid höga pH-värden. Reaktionen omvandlar kiseldioxidnätverket till ett öppet gel liknande nätverk som är mottagligt för vattenmolekyler. Gelen absorberar och binder vatten samt expanderar. Expansionen som kan bli betydligt styrs av gelens förmåga att absorbera vatten och den tillgängliga vattenmängden. Attacken fortsätter tills gelens yttre lager bryts ner och går i lösning. Det silikat som går i lösning reagerar med kalciumjoner och bildar CSH-gel, kalciumsilikathydrat. Reaktionerna liknar de puzzolana reaktioner som sker i bindemedel som innehåller puzzolaner. 
	Reaktionerna kan även ske inuti ett ballastkorn. Vatten samt alkali- och hydroxidjoner kan diffundera från cementpastan till insidan av ett ballastkorn och ackumuleras där det reaktiva mineralen befinner sig. Enligt denna mekanism sker reaktionerna enligt ovan, men med den skillnaden att silikatjonerna har svårare att ta sig ut från reaktionsstället och gå i lösning. De kan bli instängda på grund av den produkt som bildas genom reaktionen mellan kalcium och ASR-gel. Följaktligen, kan reaktionen mellan gelen och kalciumjonerna förhindra ASR-gelen att gå i lösning och ta sig ut. Detta medför att gelen expanderar inuti ballasten och spräcker ballasten.
	ASR uppstår när det alkali som finns i betongen reagerar med ballastens reaktiva kiseldioxid. Reaktionen styrs av det rådande pH-värdet i betongens porer. Enligt resultat från Min och Mingshu i (Dyer, 2014) sätter reaktionerna igång när pH överstiger 12. Betongens expansion orsakad av ASR ökar med ökad pH och ökningen blir accelererande när pH närmar sig värdet 13. Betongens pH styrs av dess alkaliinnehåll och de höga pH-värdena styrs av betongens innehåll av natrium och kalium. Alkaliinnehållet i cement och i betong uttrycks normalt genom ekvivalent natriumoxidinnehåll (% av cementvikt och kg/m3 betong). Ekvivalent natriumoxid beräknas enligt nedan:
	(𝑁𝑎2𝑂)𝑒𝑞=𝑁𝑎2𝑂+0,658𝐾2𝑂
	där 𝑁𝑎2𝑂 är mängd natriumoxid [kg/kg, eller %] i cement eller mängd natriumoxid i betong [kg/m3], och 𝐾2𝑂 är motsvarande för kaliumoxid, (Dyer, 2014).
	Alkaliinnehållet kan även anges som ekvivalent natriuminnehåll: 
	𝑁𝑎𝑒𝑞=𝑁𝑎+0,588𝐾
	För betong skall det totala alkaliinnehållet bestämmas, d.v.s. summan av den alkalimängd som härrör från cementet och ballasten. 
	Betongens expansion p.g.a. av ASR ökar med ökat alkaliinnehåll. Det finns, dock, gränsvärde för alkaliinnehåll under vilket risken för expansion på grund av ASR minskas nämnvärt, t.ex. 3 kg/m3 (𝑁𝑎2𝑂)𝑒𝑞 är ett gränsvärde som anges för betong. Motsvarande gränsvärde för alkaliinnehåll i cement är 0,6 %.
	Det bör, dock, noteras att betongens alkaliinnehåll styrs av bindemedelstyp och mängd bindemedel som blandas i betongen. Vidare, bör noteras att kvoten mellan reaktive kiseldioxid och alkaliinnehåll är också en styrande parameter. Betongens expansion ökar med ökat värde på kvoten mellan reaktiv kiseldioxid i betong och alkaliinnehåll i betong. Ökningen fortsätter, dock, till ett vist värde på kvoten och avtar därefter. Enligt resultat från D. W. Hobbs i (Dyer,2014) ligger den pessimala kvoten någonstans mellan 4 och 8.           
	Ballast som innehåller reaktiva mineraler kan reagera med alkali och expandera. I (Rombén, 1994) presenteras olika typer av reaktiva ballast och mineraler. Det bör noteras att typ och placering av den reaktiva mineralen i ballastpartikeln är viktig och påverkar reaktionerna och betongens expansion. I betong som innehåller flinta - en opalhaltig bergart som förekommer i Skåne – sker reaktionerna i gränsskiktet mellan ballast och cementpasta. I andra fall är den reaktiva mineralen inbäddad i ballastkornet och är mer eller mindre omgiven av täta mineraler. De reaktiva mineralernas kristallform och placering i ballastkornet påverkar deras reaktivitet och reaktionshastighet. (Trägårdh, 2014) indelar i Sverige förekommande ballasterna i tre huvudgrupper:
	A) Snabbt reaktiva bergarter: opal flinta, lågmetamorfa sedimentära bergarter typ gråvacka och opal sandsten. Skåne och inslag längs fjällkedjan.
	B) Medelreaktiva bergarter: mycket finkorniga (flintlika) metavulkaniter, finkorniga myloniter som inte har omkristalliserats, deformerade kvartsiter, sandstenar/sparagmiter, gråvackor och finkorniga kvartsrika metasediment. Fjällkedjan samt inslag i Bergslagen och söder om Bergslagen.
	C) Långsamt reaktiva bergarter: porfyrer och andra finkorniga metavulkaniter, finkorniga graniter, finkorniga kvartsiter, fin-medelkorniga metasediment. Kataklasiter längs östvästliga förkastningszoner i mellersta
	Enligt (Dunant & Scrivener, 2012) orsakar långsamt reaktiva ballast mikrosprickor i både ballast och cementpasta. I betongkonstruktioner initieras all spricktillväxt orsakad av AKR med mikrosprickbildning. Mikrosprickbildningen sker 
	i. enbart i cementpastan för betong med snabbt reaktiva ballast,
	ii. i både ballast och cementpasta för betong med långsamt reaktiva ballast.
	Betong med medelreaktiva ballast utgör mellanläge mellan de ovannämnda fallen.
	Ballastens storlek och form inverkar på betongens expansion. Enligt (Dyer, 2014) föreligger ett pessimum för ballastens partikelstorlek under respektive över vilken avtar betongens expansion. Den pessimala ballaststorleken varierar ibland inom vida storleksintervall och är beroende av ballasttyp. 
	EXPANSION OCH SPRICKBILDNING
	Betongens expansion styrs av ASR-gelens expansion. Reaktionsprodukterna kan uppkomma på ytan av ett ballastkorn eller inuti ett ballastkorn. Figur 1 visar en liten provkropp utsatt för ett ASR-angrepp. Provkroppen antas innehålla reaktiva ballastkorn som är jämnfördelade i provkroppen och att reaktionsvillkoren är uppfyllda i alla delar av provkroppen. Vidare antas att provkroppen är fri att expandera i alla riktningar. 
	Figur 1 - Liten provkropp utsatt för ASR angrepp.
	I början sker ASR samtidigt i samtliga reaktiva ballastkorn. På grund av att reaktionsprodukterna är jämnfördelade och provkroppen är tillräcklig liten så att töjningsgradienter och tvång inte förekommer – detta är en konsekvens av ovan beskrivna antagandena – expanderar provkroppen allsidigt. Reaktionerna leder till gelbildning och expansion av provkroppen. Lokala expansionsceller utövar allsidigt tryck i betongens porer och medför att betongen expanderar. I samband med expansionen utsätts betongskelettet för dragspänningar och töjningar. Expansionen fortsätter tills betongens gränstöjning uppnås och betongen spricker. Mikrosprickbildningen initieras före gränstöjningen men snabbt ökar i antal och storlek när gränstöjningen överskrids. I vissa fall fyller gelen mikrosprickorna helt eller delvis. Processen styrs, dock, av ballast- och mineraltypen. I de fall där gelen går i lösning och bildar CSH-gel förstärks mikrosprickan något och återfår en del av den förlorade hållfastheten. 
	Figur 2 visar provkroppen i Figur 1 men nu med växande reaktionsceller och mikrosprickor. Reaktionscellerna och mikrosprickorna växer tills de bildar ett sammanhängande sprickplan som delar provkroppen i två delar. Vid en enaxiell dragprovning krävs en sprickvidd av storleksordningen 0,15 till 0,25 mm att separera en provkropp i två delar. Om processen sker långsamt tar det en viss tid innan provkroppen spricker helt och separeras i två delar. Betong kan överföra dragspänningar även om den spricker. Om mikrosprickorna fylls med reaktionsprodukter som hinner bilda CSH-gel förstärks den skadade betongen något. Den bildade CSH-gelen medför viss kohesion och bidrar till hållfastheten.   
	Figur 2 - En liten provkropp med sprickbildning orsakad av ASR.
	Man bör dock skilja mellan expansion orsakad av olika typer av bergarter. När reaktionerna sker inuti ett ballastkorn är det svårare för gelen att omvandlas till en CSH-gel och trycket kan bli relativt högt inne i ballasten eftersom gelen inte kan ta sig till cementpastans porer och reducera trycket. Däremot när reaktionerna sker utanför ballastkornet fyller ASR-gelen en del av cementpastans porer vilket kan medföra viss avlastning.
	Spänningar som verkar inom det område där reaktionerna pågår påverkar både expansionen och sprickbildningen. Spänningarna påverkar inte de kemiska reaktionerna utan den påverkar expansionsriktningen. Undersökningar utförda av Dunant och Scrivener med betong som innehöll långsamreaktiv ballas visar att den axiella expansionen hämmas om provkroppen belastas med axiell tryckspänning motsvarande 5 till 10 MPa. Undersökningen visar att den axiella expansionen vid 5 MPa är en bråkdel av den fria expansionen. Vidare visar undersökningen att den axiella expansionen avstannar helt vid spänningar mellan 10 och 15 MPa. Enligt samma undersökning ökar den laterala (riktning som är vinkelrätt mot spänningsriktningen) expansionen med ökad axiell spänning. Volymökningen är störst hos den obelastade (fri expansion) provkroppen, medan den är minst hos provkropp som belastas med 5 MPa och ökar därefter med ökad spänning. Enligt Dunant och Scrivener påverkar belastningen expansionskinetiken. 
	Figur 3 visar en provkropp som är utsatt för ASR. Om Provkroppen belastas med tryckspänningar motsvarande 𝜎𝑥>5 𝑀𝑃𝑎 och 𝜎𝑧>5 𝑀𝑃𝑎 sker expansionen i y-riktning och brottytan bildas vinkelrätt mot y-axeln. Om provkroppen belastas enbart i en riktning, z-riktning, är det möjligt att två sprickplan bildas, ett plan vinkelrätt mot x-axeln och ett annat som är vinkelrätt mot y-axeln, eller ett sprickplan som är vinklat mot både x-axeln och y-axeln.
	Figur 3 – Inverkan av spänning på expansion orsakad av ASR.
	I en konstruktion uppkommer inhomogenitet av olika slag, vilket i kombination med randvillkoren kan leda till varierande sprickmönster. 
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	Bilaga D: UTSKOVSDAMM 2 (GJUTPALLAR/TEMP)
	BESKRIVNING KONSTRUKTION
	Se huvuddokumentet.
	UTREDNING
	I ett försök till att bedöma säkerheten mot material- och stabilitetsbrott i utskovspelarna utfördes en analys med en relativt enkel modell. Beräknade skjuvspänningar jämfördes med beräknad förmåga till ”kraftöverföring genom fogar” enligt BBK 04, ekvation (3.11.3c), se nedan.
	Pelarna beräknades med multifysik/FEM-programmet Comsol Multiphysics och som en ”solid” modell.
	Beräkningsmodellen bestod av tre fysikmoder; (i) porvattentryck, (ii) temperatur och (iii) mekaniska spänningar.
	Lastkombinationer för spänningsberäkningar sattes till:
	 LK1a (vanligt lastfall): övy = DG, islast 50 kN/m)
	 LK1b lika LK1a men dessutom T_ute = +10C
	 LK14a (exc. lastfall): övy = DG och T_ute = +37C
	 LK14b (exc. lastfall): övy = DG och T_ute = -31C
	Geometri hos dammen hämtades från ritningar. Geometri för sprickor uppskattades, dels från tidigare platsbesök och dels från foton.
	Porvattentryck i betong och berg beräknades enligt nedan. Temperatur i betong och berg beräknades enligt nedan, baserat på antagna säsongsmässiga temperaturvariationer i luft och vatten.
	I spänningsberäkningarna sattes allt vattentryck in som porvattentryck i betongen.
	Först beräknades spänningarna i det tänkta sprickplanet, under förutsättning av helt linjärelastiska förhållanden, alltså att det ”egentligen inte finns” några sprickor och att ingen degradering av hållfasthet eller E-modul finns i sprickområdet. Detta är en förenkling men kan accepteras då sprickorna inte är så vida. Sprickans ytor antogs vara så pass råa och i kontakt med varandra att kapaciteten att föra över skjuvkraft mellan ytorna fortfarande är god. 
	De beräknade spänningarna i sprickplanet jämfördes med skjuvkapaciteten i sprickplanet, med antagande enligt ”kraftöverföring i fogar” i BBK04, avsnitt 3.11, se nedan. Om de beräknade skjuvspänningarna överstiger kapaciteten finns risk för fortsatt sprickbildning och risk för minskad samverkan i sprickplanet. Det antas då finnas risk för att monoliten inte längre verkar som en hel monolit utan uppdelad i mindre delar. Metoden var:
	 Beräkna skjuv- och normalspänningar i det aktuella sprickplanet med FE-modellen med antagande om linjärelastiskt material. d.v.s. någon plastisk skademodell används inte.
	 Använd ekvationer Kraftöverföring genom fogar, rå yta i BBK04.
	 Skjuvspänning > kapaciteten enl. BBK?
	× Ja: Risk för vidare sprickbildning och ej fullständigt monolitiskt beteende hos pelaren.
	× Nej: Ingen större risk för att ovanstående ska hända.
	BBK 04, avsnitt 3.11.3:
	/
	Vid beräkning av spänningarna antogs konstruktionen vara upplagd och fixerad mot underliggande berg. I detta fall låstes bergvolymen fast i sin underkant i modellen. Detta fall underskattar något spänningarna i sprickorna, ty i verkligheten kan betongen tänkas ”glipa isär” något mot berget vid dragspänningar däremellan och då kan spänningarna i pelaren öka något.
	BERÄKNING AV PORVATTENTRYCK:
	Vattentryck beräknades med hjälp av kontinuitetsekvationen och Darcys lag:
	(((kw(H)=0
	H = z+pw/((g)
	där ( = nabla operator ((T=[(/(x (/(y  (/(z] ) (1/m); vw = vattenhastighet (m/s); kw = hydraulisk konduktivitet (ibland benämnd permeabilitet) (m/s); H = vattentryckshöjden (möh); z = lägesnivå över referensnivån (0.0 (m.ö.h); pw = porvattentrycket (Pa); ( = vattnets densitet (kg/m3); och g = tyngdaccelerationen (m/s2).
	Materialet (berg och betong) antogs vara isotropt, vilket innebär att kw (10-7 resp. 10-11 m/s) är konstant i alla punkter inom ett och samma material och i alla riktningar. Stationära flöden antogs. Materialen antogs helt vattenmättade.
	Figur 1 visar beräknat porvattentryck pw = (g*(H-z) (kPa)
	/
	Figur 1 Beräknat porvattentryck (kPa) i utskovsdelen (kPa).
	BERÄKNING AV TEMPERATURER I DAMMEN:
	Temperatur i betong och berg, beräknas med en FEM-formulerad balansekvation av formen:
	där k = värmekonduktivitet; T = temperatur; Q = värmekälla, antas till noll i detta exempel; Cp = värmekapacitet; u = flöde av mediet, t.ex. värme som strömmar med fuktflödet men antas till noll här då detta flöde är negligerbart i så här relativt tätt material som berg och betong.
	Randvillkoren antogs enligt Figur 2. På sommaren antas en värmepeak på +37°C och på vintern en köldpeak på -31°C under vardera 20 dagar. Den antagna temperaturkurvan ska spegla ”normala” genomsnittstemperaturer över dygnet, förutom ”peakarna” som ska spegla de högst uppmätta max eller mintemperatureren under de senaste femtio åren. Vid +10°C på våren antas max islast inträffa vid ett uppvärmt och expanderande istäcke.
	 För delar mot vatten: T = T_vatten
	 För delar mot luft: T = T_ute
	T_vatten antas bero på T_ute som: T_vatten = 0,8*T_ute
	vilket vid diverse mätningar av vattentemperaturen, där en stor omsättning av vattnet kan antas framför utskov och intag, visat sig vara ett relativt bra antagande.
	Tidskalan som visas i beräkningsresultatet är i beräkningssekunder.
	/
	Figur 2 Antagna temperaturer i luft och vatten. T_vatten varierar med vattendjupet.
	Figur 3 visar beräknade temperaturer under (a) värme- och (b) köldperioderna på sommaren resp. vintern. Naturligtvis erhålls beräknad temperatur även för alla mellanliggande tider, men här visas temperaturen bara för sommar och vinter.
	/ (a) sommar                                                 (b) vinter
	Figur 3 Beräknade temperaturer i dammen och berget, med randvillkor enligt XXX.
	BERÄKNING MEKANISKA SPÄNNINGAR:
	Spänningarna beräknades med ett FEM-program (Comsol Multiphysics) baserat på 
	(’ = (-pw
	Där (’ = effektiva trycket (porvattentrycket) mellan de fasta partiklarna/fasen i materialet (Pa); och (pw = beräknade porvattentrycksgradient (Pa/m).
	( = D(el+(0 =D((-(th-(0)+(0
	där D = elasticitetsmatrisen (Pa); (el = total elastisk töjning (-);( = töjning (-);(th = termisk elastisk töjning (-); (0 = initiell töjning (-), här satt till noll; och (0 = initiell spänning (Pa), här satt till noll.
	(th = (c((T-Tc0)
	där (c = termisk expansionskoefficient (1/(C); T = aktuell temperatur ((C);  och Tc0 = initial temperatur ((C). Temperaturerna i konstruktionen antas beräknad i separat temperaturmod.
	Armering:
	Säkerhetsklass 3 antas enligt RIDAS TA (2011). Armering Ks40.
	fyd = 390/1.15/1.2 = 283 MPa
	Ritning visar att det troligen lagts in armering i båda sidor och både vertikalt och horisontellt på 1(19 och 2(12 per meter.
	Antag att ytarmeringen verkar på hela pelarens tjocklek, ca 1,5 m.
	1(19+2(12 per m finns inlagda i rutnät och båda sidor.
	As = (horisontellt) = (((0.0192+2*+0.0122)/4(2 sidor = 1019(10-6 m2/m
	Skjuvkapaciteten med ekvation (3.11.3c) i BBK fås direkt från Comsolmodellen som:
	ft = 1.2([1019(10-6(283(106/1.5m + (y/(1.2(1.2)] = 0.231e6-0.83(sz (MPa)
	Om spänningen normalt sprickan är tryckande (sz<0) hjälper normalspänningen till att öka skjuvkapaciteten.
	Om spänningen normalt sprickan däremot är dragande (sz>0) hjälper normalspänningen inte till att öka skjuvkapaciteten, utan det är då endast den genomgående armeringen som hjälper till med värdet 0.231e6 MN/m.
	Detta kan sammanfattas i Comsol med ekvationen
	ff_S1 = (0.231e6-0.83*sz*(sz<0))
	där sz = beräknad normalspänning (vertikal) tvärs sprickan.
	Om skjuvspänningen sxz i en viss del av sprickan överstiger skjuvhållfastheten ff_S1 i samma del så behövs där ytterligare armering, eller spännstag, för att inte den delen av sprickan ska skjuvas. T.ex. kommer sprickväggarna i de röda streckade områdena i Figur 4 att skjuvas mot varandra då skjuvkraften är större än mothållande friktionskraft. Om skjuvkapaciteten Ff totalt över hela sprickan är större än totala skjuvkraften Vd finns risk att man får en större skjuvbrott i konstruktionen. Om inte så blir det troligtvis mindre konsekvenser och då bara i bruksstadiet då sprickan vidgar sig i de ”röda områdena”.
	/
	Figur 4 Principfigur över beräknad skjuvspänning ( och skjuvkapacitet ff_s1 vid en spricka.
	/
	Figur 5 Antagen spricka. Finns synlig, ovanför/nedströms skibordet, i verkligheten.
	BERÄKNINGAR:
	LK1b: Egentyngd+porvatten+temperatur +10°C
	Figur 6 och Figur 7 visar beräknade skjuv- resp. normalspänningar i sprickan för ett tänkt fall under vårvintern då även en islast på 50 kN/m verkar.
	/ 
	Figur 6 Beräknad skjuvspänning i spricka 1 under våren +10(C med islast 50 kN/m.
	/
	Figur 7 Beräknad vertikal normalspänning i spricka 1 under våren +10(C med islast 50 kN/m.
	Färgade små områden i Figur 8 visar var inte skjuvkapaciteten ff_S1 räcker till för skjuvspänningarna. Därmed finns det viss risk att sprickan i detta område vidgar sig något.
	/
	Figur 8 Område där skjuvspänningarna överstiger kapaciteten.
	För att bedöma hela sprickans skjuvkapacitet jämfört med hela skjuvkraften görs en integrering över sprickplanet, se nedan. Integrering över linjer, ytor eller volymer sker enkelt i Comsol om man ber om det.
	Integrering över hela sprickytan ger en total skjuvkapacitet Ff = 3.11 MN. Integrering av skjuvkraften över hela sprickytan ger Vd = 0,44 MN. Med andra ord överstiger beräknad skjuvkapacitet beräknad skjuvkraft totalt sett, för hela sprickplanet.
	Ff > Vd OK!
	Ingen ny extra armering, t.ex. i form av nya spännkablar, behövs för detta lastfall!
	LK14b: Egentyngd+porvatten+is+temperatur -31°C
	Lika lastkombination LK1b, men under en mycket kall vinter då uteluftens temperatur är -31 C.
	 /
	Figur 9 LK14b: Beräknade vertikala normalspänningar i sprickan 2-1.
	Figur 10 och Figur 11visar beräknad skjuvspänning resp. vertikal normalspänning.
	 /
	Figur 10 Beräknad skjuvspänning i spricka 1 under kall vinter -31(C.
	/ 
	Figur 11 Beräknad vertikal normalspänning i spricka 1 under kall vinter -31(C.
	Figur 12 visar var skjuvkapaciteten ff_S1 inte räcker till för skjuvspänningarna, de färgade ytorna. Därmed finns det viss risk att sprickan i detta område vidgar sig något. Observera dock att skjuvspänningarna i området x= ca 1-2 och x = ca 3-4 motverkar varandra, d.v.s. olika riktning, så om man betraktar en större del av sprickan så tar skjuvspänningarna i stort sett ut varandra, se mer om detta nedan.
	/
	Figur 12 Beräknat behov av extra sammanhållande kraft i spricka 1 under kall vinter -31(C. Vid värden < 0 behövs ingen extra kraft.
	För att bedöma hela sprickans skjuvkapacitet jämfört med hela skjuvkraften görs en integrering över sprickplanet, se nedan.
	Integrering av ff_S1 över hela sprickytan ger total skjuvkapacitet Ff = 5,52 MN
	Integrering av skjuvkraften över hela sprickytan ger Vd = 0,09 MN
	Att Vd blir så litet beror på att skjuvspänningen verkar i olika riktningar och summeringen innebär att det endast blir en liten total skjuvkraft i x-riktningen. Med andra ord överstiger beräknad skjuvkapacitet beräknad skjuvkraft totalt sett, för hela sprickplanet.
	Ff > Vd OK!
	Ingen ny extra armering, t.ex. i form av nya spännkablar, behövs för detta lastfall!
	SLUTSATSER:
	Beräkningarna visade på relativt små skjuvspänningar i tänkta sprickor jämfört med den skjuvkapacitet som antas vara där. Det bedömdes därför att säkerheten mot lokalt brott i sprickorna och därmed risk instabilitet hos utskovspelare och utskovsdamm till mycket liten. Däremot kan säsongsmässiga temperaturvariationer ev. orsaka att sprickorna kan växa och bli något längre och vidare.
	Bilaga E: LAMELLDAMM 2 (FÖRDJUPNING)
	BESKRIVNING AV DAMMEN
	Betongdammen består av dels ett utskovsparti med ett sektorlucka och två segmentutskov på ömse sidor, samt dels två dammdelar av typ lamelldamm på ömse sidor om utskovspartiet.
	/
	Figur 1 Plan över regleringsdammen.
	Monoliter M18 och M38 studerades speciellt med beräkingar.
	/
	Figur 2 Uppströmsvy av betongdammen.
	/   
	Figur 3 Nedströmssidan av regleringsdammen, innan åtgärder vidtogs.
	UTREDNING
	I beräkningarna är det viktigt att anta en realistisk modell för hur betongen och armeringen häftar emot varandra. Ju styvare samverkan mellan armeringsjärn och betong, desto mer kommer järnen att töja sig i sprickområdena. Om ingen glidning antas blir töjningen mycket stor i järnen i sprickan, kanske över flytgränsen hos stålet som Figur 6 visar. Om spänningarna och därmed töjningarna växlar kommer järnet mycket snabbt att gå till utmattningsbrott, vilket även den principiella Figur 7 visar. I verkligheten krossas troligen betongen runt järnets kammar och vidhäftningen minskar och därmed förlängs längden på vilken dragkraften ska töja järnet, vilket i sin tur bör innebära att töjningen minskar i järnet och inte når upp till så höga nivåer.
	I modellen användes en linjärelastisk fjädermodell för vidhäftningen mellan betongen och armeringen av formen
	Kx = k0*exp(slip_x*c1)
	Slip_x = abs(u2-u)
	där K_x = vidhäftningskraft mellan betong och armering i x-riktningen (N); k0 = initielll vidhäftningshållfasthet (N); slip_x = glidning mellan betongen och armeringen i x-riktningen (m); u, v = betongens rörelse i x- och y-riktningen; u2, v2 = armeringens rörelse i x- and y-riktningen; och c1 = antagen degraderingskoefficient (1/m). Fjädrar i y-riktningen antas på motsvarande sätt.
	I modellen veknar vidhäftningen ju mer betongen och armeringen rör sig i förhållande till varandra, i ett försök att efterlikna uppmätt vidhäftning enligt Figur 4. Dock plasticeras inte vidhäftningen mellan järn och betong i modellen som den gör i verkligheten, vilket är en svaghet i modellen. Vidhäftningen i modellen är elastisk och styvheten återgår till initiellt värde om skillnaden i rörelse mellan betong och järn minskar igen.
	/
	Figur 4 Vidhäftning – glidningskurvor bestämda med utdragsprov med kort vidhäftningslängd för Ks600S armering med diametern 12 mm vid fyra olika betonghållfastheter (Berggren, 1965 presenterat i Tepfers & Törnwal, 1994
	Figur 5a visar vidhäftningen mellan armering och betong med fjädermodellen. Just under dörrhålets nedre, högra hörn uppstår det i modellen en plastisk töjning i armeringen i den spricka som har uppstått där i modellen (och i verkligheten). Högra figuren b visar tillhörande beräknad glidning mellan järn och betong.
	/   
	(a)                                                          (b)
	Figur 5 Studie 2010: Viktigt att förstå hur vidhäftningen mellan armering och betong ser ut. (a) Plastisk töjning i armering just under dörrhålet med tillhörande (b) glidning mellan betong och armering.
	Figur 6 och Figur 7 visar filosofiskt hur armering snabbt kan utmattas till brott om den är helt fixerad till betongen, ty då blir töjningen hos stålet teoretiskt mycket stor just vid sprickan, samt om det sker lastväxlingar, av t.ex. temperaturväxlingar.
	/
	(a)                                                   (b)                                           (c)
	Figur 6 Om armeringen har en fullständig vidhäftning till betongen utmattas den snabbt vid temperatur- och spänningsväxlingar.
	/
	Figur 7 Vid många lastväxlingar och till betongen helt fixerad armeringsstång uppnås teoretiskt flytgränsen i stålet snabbt varvid det utmattas snabbt och går till brott.
	I studien 2010 antogs uteluftens och vattnets temperatur, inga uppmätningar vid dammen fanns att tillgå, varefter temperaturfördelningen i dammen beräknades. Med bl.a. detta som underlag föreslogs en klimatvägg med en viss tjocklek på isoleringen, för att åstadkomma en lämplig temperaturfördelning över året. Med lämplig avses här en temperatur som beräkningsmässigt varierade mellan -3 och +11(C under vintern och sommaren för ett normalår, vilket medför en betydligt mindre temperaturvariation än innan klimatväggen byggdes och därmed mindre rörelser och påkänningar på betongen.
	År 2016 utfördes en ny studie där uppmätta temperaturer, sprickrörelser, rörelser i krön samt porvattentryck jämfördes med beräknade värden, enligt den principiella gången i Figur 8.
	/
	Figur 8 Studie 2016: Beräkningsmetod vid analysen.
	Nya beräkningar av temperaturfördelningen i undergrund, betong och inneluften utfördes 2016. Indata för randvillkoren i beräkningsmodellen var de uppmätta temperaturer hos uteluft och vatten som skett 2012-12-03 – 2015-04-29. Beräknade temperaturer hos inneluft och betong jämfördes sedan med uppmätta värden för samma period.
	Från kraftstationens transformatorer tillförs värme via en trumma (Figur 9) under inspektionsgången.
	/
	Figur 9 Värme tillförs dammen i verkligheten och i modellen från trumma under inspektionsgången.
	Figur 10 visar uppmätt temperatur från tre givare som finns monterade i vattnet på tre olika vattendjup i magasinet vid monolit M38, som är belägen nära utskoven. De uppmätta värdena följer utetemperaturens variationer men mer utjämnat. Lägsta och högst uppmätt vattentemperatur är ca +1,5°C resp. +24(C. De uppmätta temperaturerna på alla de tre djupen är lika, vilket tyder på att vattnet i magasinet framför dammen rörs om starkt, av vattenflödet in till kraftstationen och ibland till utskoven när man spiller. Man ser också att vattentemperaturerna följer uteluften förvånansvärt väl, dock mer utjämnat, dygnstopparna finns inte med. Vattentemperaturen är i stort sett lika med luftens medeltemperatur.
	/
	Figur 10 M38: Uppmätt vattentemperatur T11-T13. Se huvuddokumentet för placering av givare.
	Figur 11 visar uppmätta utomhus (T_ute) och inomhustemperaturer (T_inne) i luft vid monolit M18 för tidsperioden från 2012-12-03 till 2015-04-29. Man kan se att inomhustemperaturen är starkt utjämnad jämfört med utomhustemperaturen tack vare den nya isolerväggen. Innan den nya isolerväggen byggdes så var betongen utanför den gamla klimatväggen, t.ex. vid T4, utsatt för utomhustemperatur med mycket större temperaturväxlingar, enligt T_ute.
	/
	Figur 11 M18: Uppmätta temperaturer i inneluft T2 och T4 och uteluft T5. Se huvuddokumentet för placering av givare.
	Figur 12 visar uppmätta temperaturer i luft (T_inne) och i betong (T_btg) vid punkterna T1-T4 (se huvuddokumentet). Temperaturen vid punkter 1 och 2, precis u.s. inspektionsgången är något varmare än vid punkter 3 och 4, som är belägna strax ovanför bergytan ganska nära isolerväggen, vilket är realistiskt då pkt 1 o 2 är belägna nära varmluftkanalen i inspektionsgången samt nära frontplattan, vars temperatur följer vattnets i stort sett.
	Temperaturen i betongen, 0.5 m in i betongen, är i stort sett densamma som T_inne, d.v.s. betongens temperatur följer inneluftens väl i denna tidskalan.
	/
	Figur 12 M18: Uppmätta temperaturer i betong (0.5 m) T1 och T3, samt  inneluft T2 och T4. Se huvuddokumentet för placering av givare.
	Temperaturfördelningen i betongkonstruktionen över tiden beräknas med Comsol Multiphysic FEM-program med transient lösare.
	Randvillkor för temperaturmodellen visas i Figur 13 och Figur 14.
	Mot alla ytor hos betong och ny klimatvägg som vetter mot uteluften ansätts den uppmätta uteluften M18_T5.
	Mot hela uppströmssidan, under övy = DG, antas en vattentemperatur enligt Figur 14. Under det fiktiva året antas förenklat vattentemperaturen T_vatten vara 70 % av utomhustemperaturen T_ute, förutom när T_ute är mindre än noll, då sätts T_vatten till +4°C. Att just 70% användes kan diskuteras när man ser Figur 10. Kanske skulle T_vatten ha satts istället till ca 80% av T_ute.
	Mot översidan av bergytor sätts T_berg enligt Figur 14, där ytan antas aldrig blir kallare än -4(C på grund av snö som isolerar.
	/
	Figur 13 Geometri och material hos modellen samt olika typer av temperaturer.
	/
	Figur 14 Uppmätta temperaturer i luft (T_luft) och vatten (T_vatten) mot monoliten och som används i temperaturberäkningen i 3D-modellen. T_berg är antagen temperatur mot bergytan just n.s. dammen.
	Figur 15 visar beräknade temperaturer inuti dammen under sommar och vinter 2014, med uppmätta temperaturer i uteluft och vatten som randvillkor mot isolerväggen och frontplatta.
	/ /
	(sommar 2014)                                                        (vinter 2014/15)
	Figur 15 Beräknad temperatur hos dammen under en sommar och en vinter. Värme 200 W/m2 tillförd vid T_inne<+4°C.
	Figur 16 visar beräknad och uppmätt temperatur vid givare M18_T2, vid inspektionsgången. Vid röd kurva antas 200 W/m2 av inspektionsgången tillföras första året (2013) men sedan bara när T_inne < +4°C därefter. Ingen tillförd värme är antagen vid grön linje. Det ses att om värme antas i beräkningen så ansluter beräknad T_inne bättre med uppmätt T_inne, vilket är förväntat då värme verkligen tillförs längs inspektionsgången.
	/
	Figur 16 Beräknade och uppmätta inomhustemperatur vid monolit M18 vid givare M18_T2_inne, vid inspektionsgången. I beräkningen antas att värme från ventilationsschaktet under gångbryggan kopplas på med 200 W/m2 gångbrygga vid T_inne < +4°C.
	Figur 17 visar att det är en mycket liten skillnad mellan beräknad temperatur i inneluften och 0,5 m in i betongen, vilket även uppmätta värden i Figur 12 visade. Med andra ord verkar antagen värmekonduktivitet och värmekapacitet hos betongen stämma väl. Betongen värms/kyls alltså relativt snabbt på inverkan av omkringliggande luft.
	/
	Figur 17 Beräknade temperaturer T_inne2 och T_btg2.
	I det följande jämförs först uppmätta rörelser hos monoliterna M18 och M38 (Figur 2) med beräknade rörelser hos en beräkningsmodell för en period 1, under 3/12-2012 till 29/4-2015 då mätvärden finns. Sedan beräknas rörelser ut för en efterföljande period 2 med fiktiva temperaturer. Se för beräkningstider t.o.m. respektive fr.o.m. ca 0,75(108 sek i Figur 14.
	Figur 18 visar hur sprickrörelsen i en fiktiv spricka beräknas. Vid tidpunkten t0 antas sprickgivaren sitta infäst i två punkter på ömse sida av sprickan, (x1, y1) och (x2, y2). Vid tidpunkten t antas betongen ha deformerats till ett nytt läge, varvid sprickgivaren har följt med till två nya positioner. Pytagoras sats ger längden mellan infästningspunkterna för de två olika tidpunkterna och skillnaden antas utgöras av sprickrörelsen. Det ska påpekas att den absolut huvudsakliga rörelsen av sprickgivaren antas ske p.g.a. en rörelse i sprickan och inte att betongen på ömse sidor av sprickan töjer sig nämnvärt. Man måste placera infästningspunkterna något ifrån den synliga sprickan då man inte vet hur ”sprickan” egentligen ser ut in i betongen. Kantänka det är något av en sprickzon. Men som sagt, rörelsen mäts beräknas i samma punkt som i beräkningsmodellen, så ”sprickrörelsen” som beräknas torde vara relativt giltig.
	/
	Figur 18 Metodik för att uppskatta rörelser i en fiktiv spricka.
	Då vattenytan u.s. ligger stilla vid DG så är det endast temperaturvariationer som skapar rörelsevariationerna. Ingen islast antas ty isfrihållning finns.
	De temperaturvariationer som tas hänsyn under period 1, 3/12-2012 till 29/4-2015, är dels uppmätt vattentemperatur T_vatten mot u.s.-sidan, dels antagen bergtemperatur T_berg samt uppmätt inomhustemperatur T_inne. Isolerväggen täcker in monoliten helt och hållet så ingen utomhustemperatur T_ute antas påverka monoliten. Bron och stödskivorna under bron ingår inte i modellen.
	För period 2 antas fiktiva temperaturer under ett beräkningsår med max sommartemperatur +32°C och min vintertemperatur -43°C, för att undersöka påverkan på rörelserna under ett tänkbart och dimensionerande år i framtiden. Under denna period ansätts de antagna randvillkoren T_vatten, T_ute och T_berg, varefter T_inne beräknas i 3D temperaturmodellen enligt ovan.
	Figur 19 visar beräknad deformation under sommar innan den nya isolerväggen monterades. Dammen böjer u.s. åt under sommaren och n.s. åt under vintern.
	/
	Figur 19 Deformation och plastiska töjningar under en sommardag innan ny isolervägg monterades.
	Figur 20 visar beräknad deformation under sommar efter den nya isolerväggen monterades 2012. Det är nu inte lika klart åt vilket håll som dammen böjer ut, den höjs något då både det varmare vattnet och luften expanderar monoliten uppåt.
	/
	Figur 20 Deformation och plastiska töjningar under sommaren 2014, efter det att en ny isolervägg monterades.
	Inga ytterligare plastiska töjningar, d.v.s. tillväxt av sprickor, fås i beräkningarna sedan isolerväggen monterades hösten 2012.
	I det beräknade fallet är vattentemperaturen under perioden 3/12-2012 och 29/4-2015 insatt med den verkligt uppmätta vattentemperaturen framför dammen.
	Figur 22 visar att de beräknade rörelserna i sprickan vid givare S1 som är placerad på stödskivan, se Figur 21. Rörelsen är lite beroende på var längs den beräknade sprickan som givaren antas sitta, s1a, s1b eller s1c, fås lite olika värden på de beräknade rörelserna. Vid placeringen s1a fås bäst överensstämmelse med uppmätta värden hos givaren S1. Enligt foton stämmer detta läge även bäst för den verkliga givaren. Beräknad rörelse (blå linje med blå kvadrater) överensstämmer bra med uppmätt (röd linje) under Period 1, så länge mätvärden finns.
	Lite osäkerhet kvarstår hur pass sprucken frontplattan är i verkligheten. Beräkningen gav att frontplattan inte sprack nämnvärt, utan sprickan fortsätter istället rakt uppåt i stödpelaren som kan ses i figuren.
	Under Period 2, med fiktivt antagna temperaturer T_ute och T_vatten visas beräknad sprickrörelse med max. 0,20 mm och min. -0,06 mm under sommar resp. vinter.
	/
	Figur 21 Punkter (röda) där beräknade värden för givare s1 är tagna.
	/
	Figur 22 Beräknade och uppmätta rörelser. Temperaturer som ingått i beräkningen visas som information.
	Då beräkningsmodellen nu kan anses relativt giltig utfördes även en beräkning av sprickrörelserna vid givare S1 innan ny isolervägg monterades 2012. Figur 23 visar beräknade sprickrörelser vid givare s1 för ett tänkt extremår, innan den nya isolerväggen monterades. Sprickrörelsen under en antagen extremt varm och kall sommar resp. vinter och kan utan den nya isolerväggen (blå linje) ha varit i storleksordningen +1,2/-0,2 mm, vilket är betydligt mer än de ovan beräknade 0,20 och -0,06 mm med den nya isolerväggen (röd linje). Påfrestningarna måste därför ha sjunkit betydligt med den nya isolerväggen.
	/
	Figur 23 Beräknad sprickrörelse (blå linje) vid givare s1 för hypotetiskt T_inne utan en ny isolervägg, jämfört med uppmätt rörelse (röd linje) efter ny isolervägg monterades 2012.
	På samma sätt beräknades sprickrörelserna hos givare 2-5, se Figur 24 - Figur 27, vilket gav en bra överensstämmelse med uppmätta värden, dock lite beroende på var längs sprickan i modellen man mäter då töjningen i sprickorna inte är distinkta utan varierar något längs och ifrån sprickan.
	/
	Figur 24 Studie 2016: Beräknade och uppmätta rörelser. Temperaturer som ingått i beräkningen visas som information.
	/
	Figur 25 Beräknade och uppmätta rörelser. Temperaturer som ingått i beräkningen visas som information.
	/
	Figur 26 Beräknade och uppmätta rörelser. Temperaturer som ingått i beräkningen visas som information.
	/
	Figur 27 Beräknade och uppmätta rörelser. Temperaturer som ingått i beräkningen visas som information.
	Figur 28 och Figur 29 visar de beräknade rörelserna i sprickan vid givare S6 resp. S7 (Figur 30). Överensstämmelse är inte god, vilket kan bero på en överskattning av den beräknade sprickan mellan monolit och berg. I verkligheten finns kanske inte en sådan spricka. Eller kanske givaren inte är fastsatt tillräckligt djupt i berget, så att givaren och den delen av berget den är fastsatt i realiteten följer med monoliten och inte speglar skillnaden mellan berget och monoliten.
	/
	Figur 28 Beräknade och uppmätta rörelser. Temperaturer som ingått i beräkningen visas som information.
	/
	Figur 29 Beräknade och uppmätta rörelser. Temperaturer som ingått i beräkningen visas som information.
	/
	Figur 30 Punkter (röda) där beräknade värden för givare s6 är tagna.
	Figur 31 visar beräknade (blå linje med kvadrater) krönrörelser innan och efter det att en ny klimatvägg monterades 2012, samt uppmätta krönrörelser (röd linje) med pendeln under samma period. Det kan ses att beräknad krönutböjning överensstämmer bra med uppmätta värden.
	/
	Figur 31 Uppmätta (grön linje) och beräknade (fall A-E) krönrörelser samt temperaturen innanför klimatvägg.
	Figur 32 visar beräknade krönrörelser (blå linje) i strömriktningen för ett extremår, innan den nya isolerväggen monterades. Grön linje i Period 1 visar samma som röd linje i Figur 31 vid samma tidsperiod. Krönrörelsen under en antagen extremt varm och kall sommar resp. vinter utan den nya isolerväggen kan ha varit i storleksordningen +13/-5 mm, vilket är betydligt mer än de ovan beräknade 1,5 och -0,5 mm med den nya isolerväggen och ett extremår. Påfrestningarna måste därför ha sjunkit betydligt med den nya isolerväggen.
	/
	Figur 32 Uppmätta (grön linje) och beräknade (fall E) krönrörelser Ekström (2014).
	Figur 33 visar förändringar i krönutböjningen vid de olika antagna islasterna 154, 200 och 300 kN/m. Värdena motsvaras inte av värden i RIDAS utan är antagna för att utföra en känslighetsanalys. RIDAS säger 200 kN/m. Här antas att islasten kan angripa under en uppvärmningsfas på vårkanten, t.ex. vid beräkningstiden 0,73e8, 1,02e8 eller 1,37e8 sek, se streckade, röda rektanglar i Figur 34. Som mest blir det en skillnad på ca 0,2 mm mellan 154 och 300 kN/m vid beräkningstiden 1,57e8 sek.
	Jämfört med beräknade skillnader på 18 mm och 2 mm p.g.a. temperaturrörelser mellan sommar och vinter, före resp. efter ny isolervägg, är det litet och försumbart. Med andra ord påverkar inte islasten krönutböjningen nämnvärt, utan det är temperaturvariationer som i allt huvudsak får krönet att böja fram och tillbaka.
	/
	Figur 33 Beräknade krönutböjningar i x-led (i strömriktningen), vid olika antagna islaster.
	/
	Figur 34 Uppmätta utetemperaturer år.
	Ett sätt att analysera orsaken är att utföra en brottmekanisk beräkning, vilket utfördes här ovan.
	Ett annat sätt kan vara enligt kapitel 3.5.4 i huvuddokumentet, med distinkta sprickor med speciella egenskaper insatta i modellen.
	Ett tredje sätt att bedöma säkerheten för en sprucken dammmonolit kan vara att beräkna skjuv- och normalspänning i tänkta sprickplan, där sprickor kan observeras i verkligheten och sedan jämföra med beräknad skjuvkapacitet i sprickorna enligt ”kraftöverföring genom fogar” i BBK 04, avsnitt 3.11, vilket bör vara applicerbart i sammanhanget. Denna metod används i detta avsnitt för att uppskatta risken för att de spruckna delarna helt ska dela sig, utan samverkan mellan sig och att monoliten därmed ska förlora en del av sin stabilitet.
	Sprickorna antas motsvara ”skrovlig yta” enligt BBK 04, avsnitt 3.11. De antas inte så vida att friktionen mellan sprickväggarna har gått förlorad.
	Först beräknas spänningarna i det tänkta sprickplanet i FEM-programmet, under förutsättning av helt linjärelastiska förhållanden, alltså att det ”egentligen inte finns” några sprickor och att ingen degradering av hållfasthet eller E-modul finns i sprickområdet. Detta är en förenkling men kan accepteras då sprickorna inte är vida.
	De beräknade spänningarna i sprickplanet jämförs sedan analytiskt med skjuvkapaciteten i sprickplanet, med antagande enligt ”kraftöverföring i fogar” i BBK04, avsnitt 3.11. Om de beräknade skjuvspänningarna överstiger kapaciteten finns risk för fortsatt sprickbildning och risk för minskad samverkan i sprickplanet. Det antas då finnas risk för att monoliten inte längre verkar som en hel monolit utan uppdelad i mindre delar. D.v.s.
	- Beräkna skjuv- och normalspänningar i det aktuella sprickplanet med antagande om linjärelastiskt material. d.v.s. någon plastisk skademodell används inte.
	- Använd ekvationer Kraftöverföring genom fogar, rå yta i BBK04.
	- Skjuvspänning > kapaciteten enl. BBK?
	o Ja: Risk för vidare sprickbildning och ej fullständigt monolitiskt beteende hos pelaren.
	o Nej: Ingen större risk för att ovanstående ska hända.
	Vid beräkning av spänningarna kan diskuteras hur monoliten ska fästas till berget under, t.ex. längs stjälplinjer eller fixerad till berget.
	a. Konstruktionen upplagd på två linjer som i stabilitetsberäkningar. Detta fall överskattar spänningarna i sprickplanet.
	b. Konstruktionen upplagd och fixerad mot underliggande berg. I detta fall låses bergvolymen fast i sin underkant i modellen. Detta fall underskattar något spänningarna i sprickorna, ty i verkligheten kan betongen tänkas ”glipa isär” något mot berget vid dragspänningar däremellan och då kan spänningarna i pelaren öka något.
	/
	Figur 35 Armering i monoliter 15-18 (ritn PL 01-007a, 1955).
	/
	Figur 36 Sprickor S3  och S5 i pelare 1.
	Följande lastfall beräknades med den linjärelastiska 3D-modellen:
	 Lastfall LF1a (övy=DG, islast 200 kN/m och T_ute=+10(C) vanligt lastfall
	 Lastfall LF1b (övy=DG, islast 200 kN/m och T_ute=-15(C) vanligt lastfall
	 Lastfall LF14a (övy=DG och T_ute = +33(C) Exceptionellt lastfall
	 Lastfall LF14b (övy=DG och T_ute=-43(C) Exceptionellt lastfall
	Vid de studerade sprickorna S3 och S5 (Figur 35 och Figur 36) uppfylldes kraven, d.v.s. skjuvspänningskapaciteten i sprickorna översteg beräknade skjuvspänningar. Därmed kan monoliten trots sina observerade sprickor sägas utgöra en monolit och inte inverka på totalstabiliteten beräknat som en stel kropp enligt RIDAS
	Bilaga F: Olinjära materialmodeller som använts i referensprojekten
	BETONG
	Dragen betong är tämligen rätlinjigt elastisk upp till brott där gränstöjningen (u är av storleksordningen 0,1-0,2 ‰ (1-2(10-4) (Hillerborg, 1994). Nilsson (1983) anger linjära förhållanden upp till ca 70 % av draghållfastheten.
	Tryckt betong har en betydligt mer krökt, olinjär, spänningskurva upp till maximal upptagbar spänning. Gränstöjningen (u är då av storleksordningen 2-3 ‰ (20-30(10-4). Rätlinjiga förhållanden råder upp till 30 á 60 av tryckhållfastheten. (Hillerborg, 1994).
	Hållfasthet kan t.ex. definieras som den maximala tryck- eller dragspänning som kan uppstå i ett spännings-deformationssamband, t.ex. enligt Figur 1 som visar ett enaxiellt tryckspänningstillstånd. När lasten ökar upp mot hållfastheten (fc) blir systemet instabilt, punkten för diskontinuitet, frigjord energi blir större än betongens förmåga att absorbera denna energi, spricktillväxten fortsätter i snabb takt och materialet kollapsar. Punkten för denna diskontinuitet, punkten C i figuren, för spröda material som betong är analog med flytgränsen för töjbara, sega material (Möller m.fl., 1994).
	/
	(a) Spänning-stukning för tryckt betong.    (b) Förenklad spänning-stukning för tryckt betong
	Figur 1 Spännings-deformationskurva för enaxiell tryckspänning i betong enligt BBK (fig 13.2:20 i Hillerborg, 1994).
	Betongens hållfasthet beror på flera faktorer, t.ex. inneboende betongegenskaper som bl.a. vattencementtal och vattenluftcementtal, cementtyp, tillsatsmedel, ballasttyp, mognadsgrad, härdningsförhållanden, gjutriktning och yttre påverkningar som bl.a. temperatur, temperaturgradienter, fukttillstånd och belastningshastighet och belastningsvaraktighet, växlande laster, etc. Även provningssättet och provkroppens form och storlek inverkar på uppmätt hållfasthet. Hållfastheten bestämd enligt någon standardiserad provningsmetod ger betongens potentiella hållfasthet vid 28 dygn (Möller m.fl., 1994). Betongens verkliga hållfasthet i den existerande konstruktionen är en annan p.g.a. av förhållandena vid gjutning och härdning avviker samt att betongen har hunnit härda en lång tid. Betongen kan även ha fått beständighetsskador under driftskedet som har minskat hållfastheten.
	I verkligheten existerar oftast ett fleraxiellt spänningstillstånd. Tryck- respektive draghållfasthet kommer då att öka eller minska relativt den enaxiella hållfastheten. Figur 3 visar några experimentella samband framtagna av Kupfer m.fl. (1973). I figuren ses att vid samtidig tryckbelastning blir hållfastheten högre medan vid tryck-drag eller drag-drag avtar den relativt utnyttjningsbara hållfastheten. Figur 3 visar samma data men i spänning-töjningssamband.
	/
	Figur 2 Hållfasthet hos betong i olika hållfasthetsnivåer vid tvåaxiell belastning enligt Kupfer (1973), se fig 11.4:18 i Möller m.fl. (1994).
	///
	Figur 3 Spänning-töjningssamband Kupfer et al (1973).
	Brottkriterier för betong kan t.ex. vara (Möller m.fl., 1994):
	1. Spänningskriterier med gränsvärden för maximala huvudspänningar.
	2. Töjningskriterier med gränsvärden för maximala töjningar.
	3. Energikriterier med gränsvärden för maximal total energiupptagning.
	4. Brottmodellkriterier.
	Materialet utanför brottzonen är fortfarande homogen och töjningen ( är densamma inom närbelägna delar. Inom brottområdet sker en ökande lokal deformation w, som är brottområdets totala tillskottsdeformation. Denna deformation kan inte anges som en relativ deformation, utan måste anges som en absolut deformation, t.ex. i mm. En konsekvens av detta är att det inte existerar något entydigt samband mellan ( och ( efter passagen av maximipunkten. Ett samband beskriver (-w-kurvan för brottzonen och ett samband beskriver (-(-kurvan för resterande, osprucket material. Beräknas spänningarna med antagande om kontinuum så går vissa spänningskoncentrationer mot oändligheten runt sprickspetsarna. Det är då inte möjligt att använda traditionell hållfasthetslära utan brottmekaniska principer måste användas. (Hillerborg, 1994)
	För dragen betong inleds brottet genom att mikrosprickor börjar bildas i huvudsak vinkelrätt mot dragspänningsriktningen. Mikrosprickorna växer ihop till större sprickor, som så småningom leder till brott. Vid bildande av sprickorna avges energi som måste tas upp av resterande betong, och för armerad betong även av armeringen. Ju mer energi som kan tas upp desto segare är materialet.
	För tryckt betong är förhållandena mera komplicerade än för dragen betong, beroende på att tryckbrottet sker under kraftig tvärutvidgning och sprickbildning i spänningsriktningen.
	För stora och relativt tunna konstruktioner sker brottet mera av typen sprött brott p.g.a. av den stora brottenergin som frigörs kan inte tas upp av den relativt tunna betongen.
	Vid gjutning av stora och grova konstruktioner som dammar kan, om inte erforderliga åtgärder mot detta görs, det uppstå sprickor vid betongens avsvalning. Ytsprickor kan uppstå om temperaturgradienten mellan ytan och det inre av betongen blir för stor. Genomgående sprickor kan uppstå om temperaturgradienten mellan aktuell konstruktion och berg eller tidigare gjuten del blir för stora.
	Sprickbildning innebär att snittkrafter omfördelas till andra betongdelar och/eller till armering, om sådan finns. Det statiska systemet för hela eller delar av strukturen kan därvid förändras och ofta försämras.
	Sprickor i dammar innebär oftast sämre beständighet mot t.ex. vattengenomträngning med åtföljande risk för urlakning, frostskador eller armeringskorrosion. Erfarenhetsvärden för acceptabel sprickbredd för att självläkning ska ske är enligt Lohmeyer (1984), återgivet i Peterssons (1994) 0,15 mm för vattentrycksgradienten (P ( 5 m/m och 0,10 mm för (P ( 10 m/m.
	ARMERING
	Ks40-stål har ofta använts i den existerande dammanläggningar. Detta stål är varmvalsat. För en varmvalsad stång Ks400, vilket i princip är densamma som Ks40, ser arbetskurvan ut som visas i Figur 4 a och b. Töjningen vid maximal brottlast, gränstöjningen (g, är ca 16% för Ks400s och brottförlängningen vid mätlängderna 10( och 5( är 20 respektive 24% (Tepfers & Törnwall, 1994).
	/
	Figur 4 Typiska minimi- och maximiarbetskurvor för stålarmering (Tepfers & Törnwall, 1994).
	/
	Figur 5 Principiell arbetskurva för stålarmering.
	Betongen, berget och armeringen modelleras med plana spänningsmodeller i denna rapport. Speciellt för armeringen är detta en relativt grov förenkling, men bör i sammanhanget vara tillfyllest.
	PLASTISKA MATERIALMODELLER FÖR BETONG:
	Grundläggande plastiska modeller som t.ex. Drucker-Prager kan oftast bara utgöra mycket grova approximationer när det gäller gränslastanalyser av betong. Användbarheten av plastiska modeller när det gäller betong är egentligen mycket begränsade. Endast för extremt höga hydrostatiska tryck uppvisar betong en plastisk flytnivå. Istället mjuknar betong efter att ha uppnått maximal spänning, vilket orsakar en lokalisering av materialbrott som inte är samtidig över något större område. Detta innebär att det finns storlekseffekter, vilket är viktigt för större strukturer Därför måste plastiska flytvillkor användas ihop med realistiska modeller för lokalisering och propagering av mjuknande oelastiska zoner samt måste kopplas till vissa karakteristiska längder som är en materialegenskap (Jirásek & Basžant 2001).
	Betong är ett anisotropt tryckkänsligt material med en mycket lägre drag- än tryckhållfasthet. Huvuddragspänning överstigande flytgränsen för dragning medför bildande och propagering av sprickor i samma riktning som huvuddragspänningen. Dragsprickor orsakar vanligtvis en nedbrytning av E-modulen, betongen ”mjuknar”, vilket inte medtas i vanliga plasticeringsmodeller, vilka vid avlastning följer den initiella E-modulen. Nedbrytning av E-modulen kan tas med vid brottmekanik eller skademekanik. De så kallade ”smeared crack models” kan utgör en speciell typ av skademodell. Plasticeringsteoretiska modeller kan vid monotoniskt ökande laster användas förutsatt att energiavgivningen vid sprickbildningen och den karakteristiska längden medtas på ett bra sätt. (Jirásek & Basžant 2001)
	Deformationen hos materialet innanför brottzonen kan bara, som nämnts ovan, anges som en absolut deformation och kan inte anges som en relativ deformation. Ett konstgrepp man ofta gör vid beräkningar är att använda sprickbandmodeller där brottzonens längd w relateras till en sprickbandets bredd, h. Sedan kan deformationen w ”smetas” ut över denna bredd (smeared crack model) och man erhåller en fiktiv töjning
	 (pl =w/h ( 1)
	Ju större h desto brantare lutning på den nedåtgående arbetskurvan. Den nedåtgående delen av kurvan får inte bli hur brant som helst, d.v.s. elementet får inte göras hur stort som helst. Den elastiska energi som för varje ökning av töjning frigörs inom elementet måste vara lägre än den som förbrukas. För att villkoret skall vara uppfyllt, för den typ av kurva som visas i Figur 7b, måste följande villkor vara uppfyllt:
	  (2)
	E = E-modul (Pa); GF = brottenergi (Nm/m2); lch = materialets karakteristiska längd och är ca 300 mm för normalbetong, vilken ger den övre gränsen för elementets storlek. I praktiken kan betydligt mindre element behöva väljas eftersom den verkliga kurvan är betydlig brantare än lutningen hos den linjära approximationen. Dessutom frigörs elastisk energi från andra närliggande element.” (Hassanzadeh, 2006) 
	Spänning-töjningsamband för en plastisk, isotropisk skademodell kan skrivas (Lee & Fenves, 1998):
	  (3)
	där d = degradering av E-modulen (-); E0 = initiell, ”oskadad” E-modul (Pa); ( = total töjning (-); och (pl = plastisk töjning (-).
	Brottkriteriet Gf för betong bör kalibreras mot experimentella data. Detta är inte gjort i de aktuella arbetetena. I praktiken, för hur sprickorna slog upp i beräkningsmodellerna, innebar inte det någon stor skillnad om Gf varierades.
	Figur 6 visar ett antal olika teoretiska brottkriterier som jämförs med experimentella data i Jirásek & Basžant (2001).
	/
	Figur 6 Biaxiala brottenveloper av olika flytkriterier och plottade av Jirásek & Basžant (2001) i normaliserade huvudspänningsplan ((1/fc, (2/fc) och jämförda med experimentella data från Kupfer & Gerstle (1973).
	Drucker-Prager’s brottvillkor skrivs vanligtvis som: 
	  (4)
	  (5)
	  (6)
	 (m = I1/3 (7)
	 Sx=(x - (m,     Sy=(y - (m,       Sz=(z - (m (8)
	F = jämförelsespänning enligt Drucker-Prager, Pa (1952); I1, J2 = spänningsinvarianter; (x, (y, (z = normalspänningar i x-, y- och z-riktning; (xy, (yz, (xz  = skjuvspänningar i de olika riktningarna; och c_tot = aktuell flytspänning. Vid ideal-plastiska material är c_tot konstant, vid mjuknande material sjunker c_tot med aktuell ackumulerad plastisk töjning.
	Genom att ersätta I1 och J2 vid maximal spänning vid enaxiellt drag och enaxiellt tryck erhålls (Jirásek & Basžant, 2001) för Drucker-Prager-villkoret:
	  (9)
	  (10)
	(, c_tot = materialparametrar, fc och ft antas vara medeltryckhållfastheten respektive medeldraghållfasteten. Vid  ft/fc(1 ger uttrycken (2.12) – (2.18) en kurva som är en ellips. Vid mindre kvoter, men över  0.1, närmar sig kurvan Kupfer & Gerstler’s data. Vid mindre kvoter, ( 0.1 vilket är vanligt vid betong, går kurvan iväg mot oändligheten på trycksidan, en hyperbolisk fördelning, enligt vad som kan ses Figur 6b. De andra visade modellerna i Figur 6 (Mohr-Coulomb, parabolic Leon, Hoek-Brown, Menetrey-William och Ottosen) ansluter mer väl till Kupfer & Gerstlers data.
	Man kan skriva om ekvation (4) med s.k. Haigh-Westergaard koordinater (Jirazek & Bazant, 2001):
	  (11)
	Där 
	(Jirazek & Bazant, 2001, D.69)  (12)
	(Jirazek & Bazant, 2001, D.70)  (13)
	En generaliserad utökning av ekvation (11) enligt Jirazek & Bazant, 2001, eq. (21.7) är
	  (14)
	Där den s.k. Lode vinkeln ( skrivs som
	  (15)
	För att få en bra anpassning till flytkurvor enligt Figur 2 och Figur 6 (c)-(g) föreslog Ottosen (1977) följande funktion av Lode-vinkeln (
	  (16)
	För värden på variablerna c1, c2, c3 och k2 ges i Tabell 1 vissa förslag från litteraturen.
	Tabell 1 Värden från litteraturen på parametrarna c1-c3 och k2 i ekvation (2.22) och(2.24).
	Tiecheng et al (2003)
	1) s. 366
	1) s. 366
	Ottosen (1977)1) s.366
	CEB-FIP (1991)1) s.361
	2)
	c1
	c2
	c3
	0.980
	1
	0.994
	0.98
	k2
	1) Jirazek & Bazant (2001),     2) CEB-(FIP, 1991): (Jirazek ) p.361:   
	(Jirazek) (21.12)  (17)
	(Jirazek) (21.11)  (18)
	Skriv istället ekvation (14) som
	  (19)
	eller uttryckt som en jämförelsespänning F
	  (20)
	Där
	  (21)
	D.v.s., när ”jämförelsespänningen” F överstiger börjar materialet flyta, plasticeras. Vid deformationshårdnande och deformationsmjuknande material ökar respektive minskar flytspänningen efter det att plasticeringen börjar. Högerledet  i ekvation (20) är därför inte konstant utan förändras med den plastiska töjningen. Den beror på töjningens storlek samt om det rör sig om drag- eller tryckspänningar. Här benämns flytspänningen även för c_tot. 
	Både betongen och berggrunden antas i detta arbete plasticeras vid en spänning F enligt ekvation 20.
	där a, b, and c är materialparametrar, här satta till 3, 11 and 2. Tryck- och draghållfastheten antas till 25 respektive 2,5 MPa. Elasticitetsmodulen E = 30 GPa, tvärkontraktionstalet = 0,15. Brottenergin Gf är satt till 140 N/m, men varieras, lite orealistiskt, upp till 200 N/m i vissa beräkningar, för att få numerisk konvergens.
	Betongen och berget antas mjukna efter det att spänningsgränsen F har uppnåtts med en hållfasthet ( enligt ekvation (22) och (b) i Figur 7, d.v.s. bara för dragbrott och inte för tryckbrott. Detta är i sammanhanget en godtagbar förenkling ty tryckspänningarna är så låga relativt tryckhållfastheten att tryckbrott enligt (a) inte inträffar. Betong är ca 10 ggr starkare i tryck än drag.
	  (22)
	där fc = tryckhållfastheten (MPa), (pe = effektiv (ackumulerad) plastisk töjning (-); och (2 = faktor varvid hur snabbt mjukningen sker (-).
	/
	Figur 7 Modell av Feenstra och de Borst (1996): a) hårdnande-mjuknande för tryck, b) mjuknande för drag.
	E-modulen antas degraderas till Edamage när betongen mjuknar, d.v.s. vid avlastning och ny pålastning är E-modulen lägre än den ursprungliga E0, se Figur 8. Vid varje pålastning som innebär en större ackumulerad plastisk töjning (pe minskar E-modulen ytterligare. 
	/
	Figur 8 Antaget mjuknande enligt (ekv 2.30) och skada på E-modulen ( ekv. 2.31).
	Faktorn 10 000 har använts generellt i beräkningsfallen, vilket är en anpassning till data från litteraturen.
	 Edamage = E0( (-exp((pe(10 000)) (23)
	Armeringen antas flyta ideal-plastiskt när von Mise-spänningen i det skikt som symboliserar armeringen överstiger dimensionerande bärförmåga fyd = 286 MPa.
	Den exakta vidhäftningen mellan betong och armering är svår att uppskatta. Ju mer armeringen fixerad till, ”hänger ihop” med betongen desto mer följer den betongens töjning. Är töjningen då stor blir även armeringens töjning stor, liksom spänningen. Detta gäller speciellt vid sprickan då töjningen är lokaliserad till en kort sträcka. Uppnås t.ex. höga och över året växlande spänningar i armeringen finns risk för utmattningsbrott så småningom. Uppnås t.o.m. flytning i stålet kan teoretiskt armeringen gå av relativt snabbt. I verkligheten glider järnen mot betongen när kraften blir hög, se Figur 9.
	Här antas vidhäftningen följa en förenklad modell med linjärelastiska fjädrar i x- och y-riktningen (horisontellt och vertikalt). Fjädrarna antas mjukna vid ökande glidning mellan betongen och armeringen. Fjädrarna i x-riktningen antas med samband enligt
	 Spring_x = Spring0*exp(-slip*df_const) (24) 
	 Slip = abs(u2-u) (25)
	där Spring_x = vidhäftningskraft mellan betong och armering i x-riktningen (N); Spring0 = ursprunglig vidhäftningshållfasthet (N); slip = glidning mellan betongen och armeringen (m); u, v = betongens rörelse i x- och y-riktningen; u2, v2 = armeringens rörelse i x- and y-riktningen; och df_const = degraderingskoefficient (1/m). Fjädrar i y-riktningen antas på motsvarande sätt.
	/
	Figur 9 Vidhäftning – glidningskurvor bestämda med utdragsprov med kort vidhäftningslängd för Ks600S armering med diametern 12 mm vid fyra olika betonghållfastheter (Berggren, 1965 presenterat i Tepfers & Törnwal, 1994
	En nackdel med modellen Spring_x respektive Spring_y är att den är elastisk. Om ”slip” minskar igen så ökar Spring igen, till Spring0 om slip blir noll. I verkligheten blir vidhäftningen skadad till ett lägre värde.
	En annan nackdel är att för stora glidningar, ”slip”, så minskar Spring orealistiskt mycket, d.v.s. armeringen tar för lite last vid stora ”slip” jämfört med verkligheten
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	Strukturell säkerhet hos spruckna betongdammar
	Det finns ett stort behov av att kunna avgöra tillståndet i en betongdamm ur säkerhetssynpunkt och för att bedöma dammens återstående livslängd när det uppstår sprickor i dammen. 
	För att få svar på det aktuella tillståndet och dammens framtida utveckling gör man tillståndskontroller då det krävs kunskap om vilka typer av sprickor som uppstått och vad som orsakat dessa. Därför behövs en kombination av observationer, mätningar och teoretiska modeller och analyser. 
	Målet har här varit att utveckla en svensk riktlinje för att bedöma status och säkerhetsnivå för en sprucken betongdamm genom att utveckla en enhetlig och tillförlitlig metodik för tillståndsbedömning av spruckna betongdammar och en bra vägledning för planering av åtgärder.
	Rapporten avspeglar en förvaltningsprocess med delarna krav, undersökning, analys och åtgärd. Den ger också exempel som visar de rekommendationer som här ges ska tillämpas. 

