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FÖRORD

Våren 1982 ti11satte Transportforskningsdeiegationen (TFD)* en
kommitté med uppgift att de1s kartiägga och prioritera FoU-be-
hovet inom driftområdet, de1s föija av TFD finansierade FoU-
projekt inom detta de1område, deis verka för en samordning av
driftforskningen.

På basis av deis utförda behovsanaiyser med ti11hörande prob1em-\
struktureringar, de1s översikten av kunskaps1äget, de1s samman-
fattningar av pianerade FoU-arbeten föres1og kommittén TFD att
koncentrera ti11gäng1iga FoU-mede1 ti11 nedanstående deiområden
för ett fördjupat p1anerings- och programmeringsarbete- b] a i
avsikt att få fram ett under1ag för besiut om det fortsatta FoU-
arbetet.

System för kostnadsuppfö1jning -standardbeskrivning

Vintervägservice -trafiksäkerhet och framkom1ighet

Vägbeiäggningar- nedbrytningsmode11er

Tung trafik -axe11aster

Konstbyggnader

Närings1ivets transportkostnader- ande] som beror av
driftstandarden

För fyra av ovanstående sex deiområden har det varit möj1igtatt
genomföra det ti11tänkta p1anerings- och programarbetet, vi1ket
dokumenterats i fö1jande VTI Meddeianden.

449 Drift och underhå11 av konstbyggnader. Kunskaps1äge
och FoU-behov
av Hans Ingvarsson och Bo Westerberg

450 Drift och underhå11 av gator och vägar. System för
kostnadsuppfö1jning och beskrivning av standard-
nivåer. Förs1ag ti11 utveckiingsprognos
av Sten-Åke Larsson

451 Fyra projektförs1ag inriktade på trafiksäkerhet och
framkom1ighet
av Rein Schandersson, Börje Thunberg och Gudrun Oberg

452 Ti11ståndsförändrings-(nedbrytnings-)mode11er för
gator och vägar i tätort. P1anprojekt
av Lennart Djärf

 

* Efter den 1 juii 1984 Transportforskningsberedningen (TFB)
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FÖRFATTARNAS FÖRORD

Denna rapport är utarbetad på uppdrag av Transportforskningsbered-
ningen (TFB). Författare är tekn.dr. Hans Ingvarsson, Vägverket,
Boriänge och tekn.iic. Bo Westerberg, AB Jacobson & Widmark,
Lidingö.

Uppdragets syfte har varit att göra en probiemstrukturering samt
att kartiägga det aktueiia kunskapsiäget jämte behovet av fort-
satt forskning och utveckiing inom området drift och underhåii av
konstbyggnader (broar, tunniar, stödmurar, kajer m m). Uppdraget
är ett av TFB:s sex s k initiativprojekt för styrning och initie-
ring av forskning och utveckiing ifråga om drift av gator och
vagar.

Rapporten är inte avsedd att vara en handbok. Det aktueiia
kunskapsiäget redovisas såiedes väsentiigen genom iitteratur-
hänvisningar och mer e11er mindre utföriiga sammanfattningar.
Utföriigheten har bi a styrts av iitteraturens svårtiiigäng-
iighet.

Referensgrupp för arbetet med rapporten har varit Driftskostnads-
utredningens arbetsgrupp 7, Konstbyggnader, bestående av Jan
Gustafsson, gatukontoret i Göteborg, Hans Ingvarsson, Vägverket,
Ingemar Karisved (ordf), gatukontoret i Västerås, Arne Maimberg,
gatukontoret i Stockhoim, Cari-Heimer Siifwerbrand, gatukontoret
i Stockhoim, Werner Skottke, tekniska kontoret i Soina samt
Gunnar Wegreii (sekr), gatukontoret i Västerås.

Maj 1985

Hans Ingvarsson Bo Westerberg
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1. 1

INLEDNING

Bakgrund tiii rapporten

Transportforskningsde]egationens (TFD) driftsforskningskommittê har
i samarbete med Väg- och trafikinstitutet (VTI) översiktiigt
kartiagt behovet av forskning ifråga om drift av gator och vägar.
Resuitatet presenteras i /1/.

Från 1984-07-01 är TFD sammans1agen med Ko]1ektivtrafikberedningen
(KTB) til] Transportforskningsberedningen (TFB). På driftsforsk-
ningskommittêns försiag har TFB satsat 450.000:- på sex s k initia-
tivprojekt, som skal] bi1da underiag för TFB:s fortsatta arbete.
Detta arbete innebär styrning och initiering av forskning och
utveckiing inom området.

De sex initiativprojekten är

0 System för kostnadSUppfö1jning - standardbeskrivning

o Vintervägservice - trafiksäkerhet

0 Vägbeiäggningar - nedbrytningsmodeiier

o Tung trafik - axe11aster

o Konstbyggnader (föreiiggande rapport)

0 Näringsiivets transportkostnader - ande] som beror av drift-
standarden.

De nämnda 450.000:-, dvs 75.000:- per deiområde, avser probiemfor-
mu1ering, genomgång av pågående och utförd FoU samt kart1äggning av
fortsatt FoU-behov. Utöver dessa 75.000:- från TFB har Vägverket
dessutom stä11t 25.000:- ti11 förfogande för arbetet med föreiig-
gande rapport.

Para11e11t med TFB:s driftsforskningskommittê arbetar den s |<
driftskostnadsutredningen (DKU), som är en från Kommunförbundet
fristående sammanslutning me11an sex kommuner, Stockho1m, Göteborg,
Västerås, Sundsvaii, Luieå och Soina. Inom DKU görs b] a jämförei-
ser ifråga om driftskostnader för gator och vägar. DKU har en
arbetsgrupp, Konstbyggnader, DKU/7, som är utsedd som referensgrupp
för föreiiggande utredning. Härigenom erhå115 en samordning me11an
DKU och TFB vad gä11er drift och underhå11 av konstbyggnader.

Även Kommunförbundet har ti11satt en FoU-grupp som tiils vidare,
eniigt underhandsuppgift, avser att satsa ca 1 mi1jon kr per år för
FoU inom driftområdet, varav konstbyggnader utgör en tänkbar del.
På förfrågan har referensgruppen (DKU/7) föres1agit att föreiig-
gande utredning skai] utgöra underlag även för Kommunförbundets
framtida FoU-satsning.

VTI MEDDELANDE 449



1.2 Begreppsbestämningar

 

Föreliggande rapport behandlar inspektion, underhåll, reparation
och förstärkning av konstbyggnader. Nedan förtydligas de defini-
tioner av respektive begrepp som används i rapporten.

Med konstbyggnader menas broar, tunnlar, stödmurar, kajer, bryggor,
färjelägen m m. Den vanligaste av dessa olika typer av konstbygg-
nader är naturligtvis broarna. De erfarenheter som finns dokumen-
terade i fråga om drift och underhåll av konstbyggnader hänför sig
också väsentligen till broar. Dessa erfarenheter är dock i stor
utsträckning tillämpliga även för övriga typer av konstbyggnader.

 

De övriga begreppen är en närmare specificering av det mer över-
gripande "drift och underhåll". Det går visserligen inte att dra
några skarpa gränser mellan inspektion, underhåll, reparation och
förstärkning, men någon uppdelning än" ändå nödvändig för att
strukturera det mycket omfattande ämnet.

Med inspektion menas dels regelbundna besiktningar enligt ett visst
schema, dels speciella besiktningar föranledda av någon akut orsak.
Syftet är att kartlägga och bedöma konstruktionens tillstånd och
dess behov av underhåll, reparation eller förstärkning. Inspektion
kan omfatta allt ifrån enkel okulärbesiktning till ingående under-
sökningar med provtagning, mätning och provning. Mer djuplodande
bedömningar baserade på mätningar och provningar betecknas i denna
rapport som tillståndsbedömning. En viktig del i all inspektion är
dokumentation och rapportering.

 

 

Med underhåll i specifik bemärkelse avses här regelbundna före-
byggande åtgärder i syfte att vidmakthålla konstruktionens funk-
tionsduglighet på ENl önskad nivå, samt att nñnska risken för
skador. Ofta innefattas i begreppet underhåll även inspektion.
Enligt DKU:s definition är underhåll en sammanfattande benämning
för inspektion, skötsel, reparation och målning. Skötsel avser här
närmast rengöring. I denna rapport behandlas inspektion som ett
separat begrepp.

 

Med reparation avses åtgärder för att återställa konstruktionens
funktionsduglighet efter inträffade skador. Reparation omfattar
allt ifrån små enkla lagningar till ersättning av större delar av
bärande konstruktioner. Rivning och utbyte av en hel konstruktion
eller större delar av den, t ex brobaneplattan eller hela över-
byggnaden, benämns här nybyggnad respektive omb nad. Man talar i
detta sammanhang också ofta om reinvestering, Vliket normalt är
liktydigt med nybyggnad men även kan avse större ombyggnad.
Reinvestering kan få delvis olika innebörd beroende på finansie-
ringssätt.
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Med förstärkning avses åtgärder för att förbättra konstruktionens
funktion, t ex öka bärförmågan med hänsyn tiil en förväntad 1astök-
ning. Skiiinaden me11an förstärkning och kraftöverförande repara-
tioner i bärande konstruktioner 1igger väsentiigen i åtgärdernas
syfte, medan däremot metoderna och tekniken i många faii kan vara
Tikartade. Vid reparation av en betongkonstruktion är det tiii
exempel ofta fråga om att ersätta skadad betong och armering med
motsvarande mängder ny betong (Müi armering. Samma teknik kan
användas för förstärkning, med den skiiinaden att ny betong och
armering tiiiförs utöver vad som fanns från början. Probiemet att
få ny betong och armering att samverka med den befintiiga konstruk-
tionen är i princip detsamma i båda faiien. Om- eiier nybyggnad som
medför t ex höjd bärförmåga kan ses som gränsfaii av förstärkning.

 

 

Sammanfattning av definitioner:

Inspektion - kartiägga och bedöma tiiistånd

Underhåi] - vidmakthåiia funktionsdugiighet

Reparation - återstäiia - " -

Förstärkning - förbättra - " -

Ombyggnad - ersätta större de1ar av konstruktion

Nybyggnad - ersätta he] konstruktion

Reinvestering - nybyggnad eiier större ombyggnad
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2.1

KUNSKAPSLÃGE

Aiimänt

Praktiskt taget aiia materia] bryts ner med tiden, förr eiier
senare, på grund av den omgivande miijöns inverkan e11er på grund
av siitage, beiastningar m m. Detta gäiier även betong och ståi,
inkiusive armeringsståi. Bärande konstruktioner av stå] och betong
har därför aiitid en begränsad iivsiängd, dvs en tid under viiken
konstruktionens bärande funktion är ti11fredsstä11ande. Livsiängden
kan vara mycket varierande beroende på konstruktiv utformning,
materiaikvaiiteter, utförande, skyddsbehandiing, miijöpåverkan och
beiastningar.

I normer och andra regeisamiingar finns föreskrifter i de avseenden
som påverkar konstruktionen en1igt ovan. Den kunskap som kommer
ti11 uttryck i normerna ökar ständigt, varför normeniigt utförda
konstruktioner får a11t bättre beständighet. Kunskaperna vad gäiier
beständighet mot miijöpåverkan är dock i många avseenden ganska
nya, varför äidre konstruktioner, om än perfekt utförda eniigt
dåtidens normer, kan vara i stort behov av underhåii och reparation
för att "håiias vid iiv". Konstruktioner utförda en1igt nu gäiiande
normer har förutsättningar att få betydligt bättre beständighet.
Eniigt Vägverkets uppfattning bör t ex en modern betongbro kunna
uppnå en iivsiängd av 100 år /2/. Detta förutsätter dock att
konstruktion, utförande, inspektion och underhåi] sker i eniighet
med den kunskap som nu finns. Brister i något eiier några av dessa
avseenden, genom okunnighet e11er siarv, kan även för moderna broar
iätt förkorta iivsiängden eiier föranieda reparationer utöver
normalt underhåii.

I detta kapitei beskrivs de vaniigaste nedbrytningsmekanismerna
enligt svenska förhåiianden. Man kan härvid särskiija två huvud-
typer av nedbrytning:

- miijöbetingad nedbrytning, t ex armeringskorrosion och inverkan
av sait och frost

- funktionsbetingad nedbrytning, t ex utmattning, överbeiastning.

I beskrivningen av nüijöbetingade nedbrytningsmekanismer iigger
tyngdpunkten på betongkonstruktioner, emedan de fiesta konstbygg-
nader i Sverige är utförda i betong. Även ståibroar har vaniigen
sina mest utsatta deiar, brobanepiatta och underbyggnad, utförda i
betong. Träkonstruktioner är numera säiisynta. Ståi- och framför-
aiit träkonstruktioner behandias därför mera kortfattat än betong-
konstruktioner.
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I samband med nedbrytningsmekanismerna behandlas även övriga fak-
torer som påverkar livslängden, såsom betongkvalitet, skyddsåt-
gärder m m.

Kapitlet behandlar i övrigt kunskapslåget ifråga om inspektion,
underhåll, reparation och förstärkning.

Miljöbetingad nedbrytning av betongkonstruktioner

 

Miljöpåverkan kan ge nedbrytning av både betong och armering. För
betongen år det främst fråga om fysikalisk nedbrytning i form av
frostsprängning eller saltkristallisation, eller kemisk nedbryt-
ning. För armering år det fråga om korrosion.

EVêiEê1iêE-E§9§IVEEÅQS-§Y-§§EQDS

Frostsprängning

Vatten ökar ca 9% i volym vid frysning. Vatten som fryser i fuktig
betong kan därför medföra en rent mekanisk nedbrytning av cement-
pastan, om kathalten ih" hög och expansionsmöjligheterna små.
Nedbrytningen sker successivt vid upprepad frysning och upptining.
Detta är en vanlig skadetyp i broar, framförallt på kantbalkar,
brobaneplattor med otåt isolering, lagerpallar under otåta fog-
konstruktioner samt pelare nära våg. Typiska frostskador visas i
fiq. 1 och 2.

Expansionsmöjligheter som ininskar risken för 'frostskador kan
erhållas genom luftporer av viss storlek, mängd och fördelning, och
sådana kan åstadkommas genom särskilda luftporbildande tillsats-
medel. Bidragande till god frostbeståndighet år även att betongen
år tät, eftersom detta minskar vattenintrångningen. Tåthet uopnås
framförallt genom ett lågt vattencementtal (vct), dvs lite vatten i
förhållande till cementmängden, samt lämplig ballastgradering.
Täthetens beroende av vct framgår av fig. 3. Vidare fordras god
komprimering av betongen i samband med gjutningen (vibrering) samt
lämplig efterbehandling i form av fukthårdning och vid behov skydd
mot frysning. Se vidare /2/, /3/, /4/, /5/ och /6/.

Betongbestämmelsernas (BBK 79, /7/) krav på betongsammansåttning
med hänsyn till frostbeståndighet omfattar lägsta hållfasthets-
klass, lägsta lufthalt, högsta \MH: och s l< vattentåthet. Vid
upprepad frysning och tining med vatten som inte innehåller salt,
s k "måttligt betongaggressiv miljö", fordras hållfasthetsklass
lägst K30, lufthalt 4,5 resp. 5,0% vid max stenstorlek 32 resp.
16 mm, s k vattentät betong samt vct högst 0,6.
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 Fig. 1 Frost- och sa1tskadad betong i kantbalk (ovan) och pelare
(nedan)
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Fig. 2 Exempel på frost- och sa1tskadad brobanep1atta
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2.212

Risken för frostsprängning ökar vid närvaro av kioridjoner, t ex om
vattnet innehåiier sait, även vid små koncentrationer, se t ex /8/.
Saitet driver på fuktvandringen genom osmotiskt tryck samt för-
dröjer uttorkning. Detta motverkas bäst genom ökad täthet hos
betongen. I eniighet därmed kräver betongbestämmeiserna, iiksom
Vägverket, betongkvaiitet minst K40 och vct högst 0,5 vid risk för
upprepad frysning och upptining ggh förekomst av sait, s k "mycket
betongaggressiv miijö". Vägverkets bronormer /9/ kräver dock något
högre iufthait, 5,0 resp. 6,0% vid maximal stenstoriek 32 respek-
tive 16 mm.

Lågt vattencementtai är aiitså teoretiskt bra med hänsyn tiil
frostbeständigheten, men det får inte vara aiitför iågt med hänsyn
tiii betongmassans konsistens och inte heiier med hänsyn tiii
sprickbiidning i samband med härdningen /2/. Lite vatten ger styv
konsistens och svårighet att uppnå fuiigod komprimering, medan hög
cementhait ger hög värmeutveckiing och risk för temperaturberoende
sprickbiidning. Genom vattenreducerande medei eiier fiyttiiisats-
medei kan god konsistens erhåiias även vid iågt vattencementtai,
men eventueii inverkan på lufthait och övriga egenskaper måste noga
beaktas (1uftporbi1dande tiiisatsmedei och fiyttiiisatsmedei kan i
många faii motverka varandra). Samma gäiier vid användning av andra
tiiisatsmedei eiier ersättningsmateriai typ flygaska, siiicastoft
och masugnssiagg.

Anaiys av saitbemängd betong har visat att god framtida beständig-
het kan väntas om kioridhaiten är högst 0,2% (ekvivaient mängd
Ca01 i förhåiiande tiii cementmängden). Om däremot haiten över-
stiger 0,5% kan aiivariiga betongskador väntas, om de inte redan
inträffat /2/, /8/, /10/. Dessa gränsvärden gäiier dock äidre betong
utan iuftporbiidande tiiisatsmedei och med vct vaniigen högre än
0,5. Betong som uppfyiier kraven för "mycket betongaggressiv miijö"
eniigt ovan torde tåia väsentiigt högre kioridhaiter. Kriterier för
okuiärbedömning av kioridhait i samband med biining i äidre betong
finns angivna i /2/, /8/, se vidare 2.431.

Saitkristaiiisation

Sait i betong kan vara nedbrytande även utansamband med upprepad
frysning och upptining. En viss typ av nedbrytning antas samman-
hänga med att en saitiösning aiitid eftersträvar att uppnå sin
"mättnadskoncentration", dvs en övermättad saitiösning absorberar
fukt medan en omättad saitiösning avger fukt /2/, /11/. Då mätt-
nadskoncentrationen beror av tryck och temperatur kan porvattnet i
betongen v'a'xia meHan övermättnad och omättnad aHt eftersom
temperaturen varierar. Detta i sin tur medför att saitkristaiier
omväxiande byggs upp och går i iösning. Kristaiibiidning medför på
grund av voiymökning uppiuckring och avfiagning av cementpastan på
porväggarna, såvida inte dessa är hydrofoba (vattenavvisande) så
att de inte suger åt sig någon saitiösning. Försök och erfarenhet
tyder på att iuftporbiidande tiiisatsmedei ökar beständigheten även
mot denna typ av nedbrytning, viiket skuiie kunna förkiaras av att
tiiisatsmedien ger porväggarna hydrofoba egenskaper. Detta är i så
faii en positiv bieffekt vid sidan av mediens huvuduppgift att
förhindra frostsprängning.
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I detta sammanhang skall nämnas att förekommande flyttillsatsmedel
har hydrofila egenskaper (vätande), dvs motsatt effekt. De kan
därför i kombination med luftporbildare ha en negativ inverkan på
beständigheten, vilket understryker vikten av att olika tillsats-
medels kombinerade effekter klarläggs.

Kemisk nedbrytning av betong

Betong kan brytas ned av en mängd olika slags kemisk påverkan. Här
behandlas endast sådan påverkan som normalt drabbar broar och andra
konstbyggnader. Då är det främst fyra typer av påverkan som är
aktuella:

- kloridangrepp
- sulfatangrepp
- alkali-kiselsyrareaktioner
- urlakning

Kemisk påverkan av klorider har konstaterats framförallt i fråga om
kalciumklorid, CaCl Kalciumklorid har tidigare använts i stor

 

utsträckning för töêaltning. Även magnesiumklorid kan användas som
tösalt, och synes ge liknande angrepp. Förutom att saltet kan skada
betongen på fysikalisk väg genom frostSprängning och/eller salt-
kristallisation enligt ovan, så kan det alltså även reagera kemiskt
med vissa beståndsdelar i den hårdnade cementpastan på ett sätt som
bryter ned betongen. Mot denna typ av nedbrytning hjälper inga
luftporbildande tillsatsmedel. Nedbrytningen beror av temperaturen
och saltlösningens koncentration, varvid +5 C och 30% koncentration
syns vara kritiska värden.

Numera används huvudsakligen natriumklorid, dvs vanligt koksalt,
som tösalt. Natriumklorid har liksom kalciumklorid nackdelen att
medverka till 'frostsprängnirmi och saltvandring. .Alla klorider
bidrar dessutom till korrosion på armeringen, se nedan avsnitt
2.23. Ett alternativt tösalt är kalciummagnesiumacetat (CMA), som
är intressant med hänsyn till att det inte befrämjar korrosion på
t ex armering och bilplåt. Detta har dock nackdelen att genom even-
tuell kemisk reaktion med cementpastans kalciumhydroxid kunna redu-
cera betongens hâilfasthet. Se /12/ samt 3.11.

Sulfater reagerar med cementpastans trikalciumaluminat till fasta
ämnen, som på grund av sin större volym kan ha en sprängande
effekt. Kristaller som bildas kan fylla ut porerna, vilket också
kan öka risken för frostsprängning.

Sulfatsalter av olika slag förekommer t ex i havsvatten och grund-
vatten (dock mindre vanligt i Sverige). Åtgärder som ökar bestän-
digheten mot sulfatangrepp är att använda cement med högst 5%
trikalciumaluminat samt att göra betongen tät, dvs vct högst 0,5.
Svensk cement innehåller vanligen 8-9% trikalciumaluminat, men det
finns också cement med lägre halt än 5%, såsom Degerhamn P Std
(anläggningscement).
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En annan käiia tiii suifatangrepp kan vara baiiast innehåiiande
t ex svaveikis. Här hjäiper det inte enbart att göra betongen tät,
eftersom suifatet är inbyggt från början, utan man bör även använda
suifatresistent cement eniigt ovan eiier undvika sådant baiiast-
materiai, eiier i varje faii begränsa mängden suifathaitigt mate-
riai.

Ytteriigare en käiia tiii suifatangrepp kan b1i den aiit surare
nederbörden. Detta är redan ett probiem i vissa iänder på konti-
nenten, se fig. 4. v

Aikaii-kiseisyrareaktioner kan uppstå med vissa typer av baiiast,
bi a fiinta som förekommer i Skåne. Om baiiasten innehåiier aikaii-
iösiig kiseisyra sker en reaktion med det aikaiiska porvattnet i
fuktig betong, varvid starkt sväiiande pwodukterbiidas, med
sprickbiidning och försvagning av betongen som föijd. Detta är en
mycket vaniig skadetyp, t ex i Danmark och på Isiand. Dessa kemiska
reaktioner kan motverkas genom användning av så kaiiat aikaiiresis-
tent cement, som har begränsad mängd aikaiimetaiioxider, t ex det
tidigare nämnda s k aniäggningscementet Degerhamn P Std, som har en
ekvivaient mängd Na O mindre än 0,5%. En annan viktig motåtgärd är
att reducera betongens fuktinnehåii.

 

Uriakning innebär att kemikaiier reagerar med de kaiciumföreningar
som bygger upp cementpastan, varvid iättiösiiga saiter bildas som
iöses ut ur betongen. Resuitatet biir att porositeten ökar och att
betongen vid fortsatt angrepp så snáningom vittrar sönder. De
fiesta syror och vissa saiter angriper betongen på detta sätt, men
även rent vatten, som iöser och transporterar bort kalciumhydroxi-
den. Nedbrytningen går dock vanligen mycket iångsamt, specieiit om
betongen är tät, och begränsas vaniigen av att vattnet innehåiier
små mängder koisyra, som ombildar kaiciumhydroxiden tiii svåriös-
iigt kaiciumkarbonat. Uriakning kan dock vara en nedbrytningsrisk
att räkna med för konstruktioner i strömmande vatten, såsom bro-
fundament, specieiit vid mycket rent vatten såsom i fjäiikedjan.
Detta gäiier framföraiit vid otät betong som ger stor angreppsyta.

För brobanepiattor är uriakning av intresse framföraiit därigenom,
att kaikutfäiiningar på undersidan avsiöjar sprickor och otät
isoiering.

Armeringskorrosion

Korrosion på armering kan innebära deis att täckskiktet spjäikas av
på grund av rostens voiymökning, dels att armeringens håilfasthet
minskar på grund av reducerat tvärsnitt, se fig. 5. De aiimänna
förutsättningarna för att korrosion skaii uppstå iiiustreras i
fig. 6.
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Bild 1. Gemessene mittlere pH-Werte des Niederschlagwassers;
Deutscher Wetterdienst; Der Spiegel 52/1983

Fig. 4 Nederbördens ti11tagande surhet en1igt tyska mätningar.
Kordina /13/

 
Fig. 5 Rostskadad armering. Observera spåret av en he1t genom-

rostad stång.
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Bewehoungosfo korrosion

Fig. 6 Aiimänna förutsättningar för korrosion på armeringsståi.
Wischers /13/

Armeringsstâi ingjutet i betong skyddas från början mot korrosion
av betongens aikaiitet, pH 12-14. I det föijande beskrivs närmare
de vaniigaste orsakerna tiii att korrosion ändå kan uppstå så
småningom, nämiigen

- karbonatisering
- kiorider
- grova sprickor

2.231 Karbonatisering

Karbonatisering innebär att betongens kaiciumhydroxid, Ca(OH) , i
närvaro av vatten reagerar med inträngande koldioxid CO,3 fr n
omgivande iuft, varvid det biidas kaiciumkarbonat, CaCO 3 Detta
medför ingen håiifasthetsföriust i betongen, snarare tväâtom, men
pH-värdet sjunker under den nivå på ca 9 där korrosionsskyddet för
armeringen upphör.

Den tid det tar innan "karbonatiseringsfronten" når armeringen
beror av täckande betongskiktets tjockiek, betongens täthet samt
dess fukthait. Ju tätare betong och ju högre fukthait desto större
biir diffusionsmotståndet för koidioxiden, och desto iångsammare
går karbonatiseringen. Högt vattencementtai och torr betong medför
aiitsâ snabb karbonatisering. I tiiiräckiigt torr miljö, såsom
normai inomhusmiijö, sker å andra sidan ingen korrosion på arme-
ringen, även (nn betongen än" karbonatiserad. Vattencementtaiets
inverkan på karbonatiseringen framgår på oiika sätt av fig. 7 och
fig. 8.
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Fig. 7 Inverkan av vattencementta1, hå11fasthetsk1ass och cement-
ha1t på karbonatiseringsdjupet efter 10 år utomhus under
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Karbonatiseringsdjupet som funktion av tiden kan i ett diagram med
Tämpiiga skaior återges med räta iinjer, som endast paraiieiiför-
skjuts av inverkande faktorer såsom miijö, vct m m, fig. 9. Häri-
genom kan man enkeit göra prognoser om återstående iivsiängd för en
konstruktion genom att mäta täckande betongskikt och aktuth
karbonatiseringsdjup. Se vidare /3/ eiier /14/ samt avsnitt 2.432.

.mm

.60

 

1 2 3 L 5 10 15 20 30 1.0 50 607080 100. 150

t, Ar

Fig. 9 Nomogram för bestämning av karbonatiseringsdjupet x som
funktion av tiden t /41/.
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Klorider

Klorider kan medföra korrosion på armering även i okarbonatiserad
betong. Klorider kan tillföras den färdiga konstruktionen genom
tösalter (jfr ovan) eller havsvatten, eller tillsättas redan vid
blandningen genom kloridhaltiga delmaterial eller tillsatsmedel.
Armeringskorrosion skulle t ex kunna initieras redan efter något
eller några år i betong med vct 0,5 eller uppåt och med normala
täcktskikt, om betongen utsätts för klorider i sådana koncentra-
tioner som är normala i havsvatten eller i samband med tösaltning
/3/. Exempel på kloridhaltiga delmaterial är havsvatten och ballast
från havsbotten. Ett vanligt kloridhaltigt tillsatsmedel är kal-
ciumklorid, som används för att påskynda betongens hållfasthets-
tillväxt och värmeutveckling, speciellt vid vintergjutning.

Betongbestämmelserna BBK 79 anger gränsvärden för klorider i
delmaterial, knutna till miljön och armeringens korrosionskänslig-
het. Vid "föga korrosionskänslig armering" och "obetydligt arme-
ringsaggressiv miljö" får kloridhalten uppgå till 1,5% (detta
gäller väsentligen inomhuskonstruktioner med ospänd armering). I
övriga fall, dvs i fuktig miljö eller om korrosionskänslig armering
förekommer, gäller dels att högsta kloridhalt är 0,5%, dels att
kalciumklorid överhuvudtaget inte får tillsättas. Värdena kan före-
falla höga i jämförelse med vad som anges i 2.211, men å andra
sidan har BBK strängare krav ifråga om täthet och luftinblandning
än vad som gällt för betong i äldre konstruktioner.

Både ifråga om karbonatisering och kloridinträngning är betongens
täthet avgörande för beständigheten, dvs tiden till dess att ett
korrosionsangrepp initieras. Kraven på betongen blir härigenom
likartade dem som gäller med hänsyn till frostbeständighet, dvs
lågt vct, s k vattentäthet och god komprimering och efterbehand-
ling. (Förhöjd lufthaltinverkar däremot inte på korrosionsbestän-
digheten, annat än indirekt på så sätt att ett frostskadat täck-
skikt skulle ge sämre korrosionsskydd.)

Sprickor

Sprickor av viss grovlek anses medföra ökad risk för korrosion på
armeringen, dels genom att betongen snabbare kan karbonatiseras
ända in till armeringen, dels genom att klorider kan tränga in. I
normer anges därför värden på största tillåtna beräknade sprick-
bredd. BBK 79 anger t ex för "korrosionskänslig armering" i "mycket
armeringsaggressiv miljö" största sprickbredd 0,1 mm och i "mått-
ligt armeringsaggressiv miljö" 0,2 mm. Motsvarande värden för "föga
korrosionskänslig armering" är 0,2 resp. 0,4 mm. (Till korrosions-
känslig armering räknas väsentligen spännarmering. Mycket arme-
ringsaggressiv miljö är fuktig miljö med förekomst av salt, mått-
ligt armeringsaggressiv miljö är fuktig miljö utan salt.) Vägverket
begränsar sprickbredden indirekt till 0,3 mm genom den s k TL
formeln. Siffran är dock inte direkt jämförbar med värdena enligt
BBK 79, dels på grund av olika beräkningsmetoder, dels emedan
kraven avser olika last. För spännarmerade konstruktioner tillåter
Vägverket överhuvudtaget inga sprickor.
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Sprickbreddens betyde1se 'ñh^ armeringskorrosionen är"i sjä1va
verket långt ifrån k1ar1agd. Detta framgår tyd1igt av t ex fig. 10,
som återger resu1tat från tyska 1ångt1dsförsök på betongba1kar i
det fria. Man ska11 därav kanske inte dra s1utsatsen att sprick-
bredden saknar betyde15e, men dess eventue11a inverkan synes svår
att separera från andra faktorer.

 

        

 

 

   

 

 

 

         

 

 

 

 

 

   
   

    

M_ h 0 untenliegende Balken Stohl: Rippentorstahl 08mm
' n

o obenl'eg'nde Betondeckung: ü.=2,5cm
Ruh_r- A untenliegende
gebmt A obenliegende *'25 "'4

I untenlie ende " T
500 , 9 _T_ 0 0425

D obenllegende _ J ;I

I" Korrosionsstellen bei Bügeln u"
(ungerissener Beton ) l '

4.6A4'k)

so I 0 i enhgo--_--

I
4 0

Q0 T i
i : i
l 3 i I

I
70 l. L ,

1 i

6,0 . >
0

0

5,0 0 g

0 0

kO 0: l
i o . i

3,0

;0

'-° T

4 . j ' LJILan-
0 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 w(mrn)

 

Bild 2: Querschnittsminderungen A As an der Längsbewehrung in Abhän-
gigkeit von der RiBbreite w nach 10jähriger Auslagerungsdauer nach Lit. [5]

F19. 10 Sprickbredd och armeringskorrosion i 01ika miljöer.
Schiess1 /13/
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Förutom att sprickbreddens betydeise är osäker så är sprickbredden
inte aiitid beräkningsbar. Man kan här fördet första skiija me11an
1astberoende och 1astoberoende sprickor.

Av iastberoende sprickor är det 'i stort sett endast sprickor
orsakade av böjande moment med e11er utan normaikraft, dvs sprickor
i huvudsak vinkeiräta mot armeringen, vars bredd kan beräknas.
Existerande beräkningsmetoder är dock behäftade med stor osäkerhet,
viiket kiart framgår av fig. 11. Figuren visar sambandet meiian
uppmätt och beräknad sprickbredd i en bearbetning av 1600 försöks-
resuitat. (Beräkning är gjord eniigt CEB-FIP Mode] Code /15/, dvs
med samma metod som den som ges i BBK.) För andra 1astberoende
sprickor, såsom skjuvsprickor och vridsprickor, finns överhuvud-
taget inga beräkningsmetoder.
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Bild 1: Zusammenhang zwischen berechneter kritischer RiBbreite wk-cal
(nach CEB - FIP Model Code) und im Versuch gemessener RiBbreite wk-
Test (95% Fraktilwert) 1600 Versuche (Nach Lit. [6])

Fig. 11 Samband meiian beräknad och uppmätt sprickbredd. Schiessi
/13/
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Lastoberoende sprickor kan vara av nwcket olika ursprung och

 

karaktär. Hos nygjuten betong förekommer dels s l< plastiska
krympsprickor, dels temperatursprickor. Dessas uppkomst samman-
hänger främst med betingelserna under betongens härdning. Arme-
ringsmängd och -utformning har däremot ingen större inverkan på
sådana sprickors bredd och fördelning. Plastiska krympSprickor
motverkas genom fullgod fukthärdning av betongen, så att betongytan
inte ges tillfälle att torka ut under de kritiska första timmarna
efter gjutningen. Temperatursprickor kan uppträda i grova konstruk-
tioner, och motverkas främst genom val av lämplig cementtyp, t ex
det tidigare omnämnda anläggningscementet, son: har begränsad
värmeutveckling. (Sådant cement föreskrivs numera av Vägverket för
konstruktioner med tjocklek större än 1,0 m.) Andra motåtgärder kan
vara ingjutna kylslingor, kylning av betongmassan medelst is vid
blandningen m m. Ett annat alternativ är användning av isolerande
formar för att motverka för stora temperaturgradienter.

 

En vanlig typ av lastoberoende sprickor i hårdnad betong är vanliga
krympsprickor, som kan uppstå på grund av betongens normala uttork-
ningskrympning. Betongens slutkrympning kan i torr miljö uppgå till
0,5 ä 1,0 o/oo, men blir mindre i utomhusmiljö eller annan fuktig
miljö. Om krymprörelserna förhindras spricker emellertid betongen,
eftersom dess brottöjning är mindre än krympningen. Sprickbredderna
beror dels av krympningens storlek, dels av armeringsutformningen.

 

Lastoberoende sprickor i färdiga konstruktioner kan även uppstå på
grund av yttre temperaturvariationer, varvid det speciellt i grova
konstruktioner kan uppstå temperaturskillnader och därav orsakade
dragspänningar. Exempelvis skulle en temperaturskillnad på 10 a 200
mellan olika delar av ett betongtvärsnitt kunna ge upphov till
sprickor. En sådan temperaturskillnad uppstår lätt 'i en grov
konstruktion vars yta värms av solen under dagen och kyls genom
utstrålning under natten.

De ovan redovisade osäkerheterna och bristerna när det gäller
möjligheten att beräkna sprickbredder, liksom osäkerheten beträf-
fande deras betydelse för armeringskorrosionen, betyder inte att
normernas krav på sprickbreddsbegränsning är meningslösa. Genom
sprickbreddskontrollen undviker man i varje fall klart olämpliga
konstruktionslösningar, vad gäller utformning av armeringen och
förekomst av dragspänningar i betongen. Här är dock tydligt att det
fortfarande finns stort behov av FoU, framförallt ifråga om

- vilken betydelse sprickbredden har för beständigheten
- hur lastoberoende sprickor skall undvikas resp. begränsas
- dimensioneringsunderlag med hänsyn till temperaturvariationer.

En viktig fråga i detta sammanhang är också vad som behöver, resp.
kan, göras åt sprickor i befintliga konstruktioner. Se vidare om
injektering av sprickor, 2.514.
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Armeringskorrosion i broar

Korrosionsskadad armering i broar förekommer i Sverige väsentligen
på brobaneplattornas undersidor (Mil på vertikala ytor, såsom
landfästen och mellanstöd. Dessa ytor är exponerade för luftens
koldioxid, vilket är (Hi förutsättning för karbonatisering. På
brobaneplattornas översidor är frost- och kloridangrepp på betongen
vanligast, medan armeringen i många fall kan vara fri från korro-
sion trots att betongen är helt förstörd /2/. Att armeringen inte
rostar här, trots klorider i betongen, kan förklaras av syrebrist
under den täta isolering, som vanligen finns mellan asfaltbelägg-
ning och betongplatta. (I t ex USA och Norge förser man däremot
inte brobaneplattorna med någon tät isolering, och följaktligen är
armeringskorrosion det allt överskuggande problemet. Numera använ-
der man därför i USA alltid epoxibehandlad armering i brobane-
plattans översida.)

Netêtgärésr_n9§-wiliêêsêingê§_nêéêrx30ins_§!_9s2909599§3295:199?!

Ovan har nämnts olika faktorer som bidrar till god beständighet mot
olika slags miljöbetingad nedbrytning:

hög täthet (lågt vct och lämplig ballastgradering)
luftporer (luftporbildande tillsatsmedel)
god komprimering (vibrering)
lämplig efterbehandling (fukthärdning och skydd mot frysning)

--
|

det följande behandlas andra åtgärder för att öka beständigheten.

Isolering, dränering och beläggning

Väl fungerande isolering och dränering är av fundamental betydelse
för speciellt de äldre broarnas bestånd. Broar byggda före 1965 är
ofta utförda i en betongkvalitet, vanligen K30 utan lufttillsats,
som inte har förutsättningar att klara angrepp av frost och salt.
Nämnda betongkvalitet klarar inte ens kraven för "måttligt betong-
aggressiv miljö" enligt BBK 79, medan den aktuella miljön, vid
otillfredsställande isolering eller dränering, är att betrakta som
"mycket betongaggressiv"! Detta medför ett stort behov av under-
håll av befintliga broisoleringar, förutan vilket omfattande och
allvarliga betongskador kommer att uppstå förr eller senare.
Omfattande skador har redan uppstått i många fall, se fig. 12.

Isolering, dränering och beläggning behandlas ingående i /2/ och
/16/. Exempel på utföranden visas i fig. 13-16. Ytavlopp är till
för att dränera bort ytvatten, medan grundavlopp 'i nivå med
isoleringen fordras för att dränera bort vatten som rinner ner
genom beläggningen. Om inspektion av isolering och underliggande
betong, se vidare 2.424.
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F19. 12 Brobanep1atta som ko11apsat på grund av överbeIastning och
sa1tfrostnedbrytning av betongen

 

F19. 13 IsoIering av brobanep1atta med gjutasfa1t ovanpå gas-
av1edande g1asfibernät
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Fig. 15 Kombinerat yt- och grundav10pp
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Fig. 16 Grundavlopp

Ytbehandling

Impregnering har provats av Vägverket sedan omkring 1970 som skydd
för kantbalkar på broar. Dessa hör till de svårast utsattadelarna
på en bro med både fukt, salt och upprepad frysning och upptining.
Olika impregneringsmedel har prövats, såsom silikonhartsbaserade
preparat, linolja upplöst i fotogen samt epoxipreparat.

Epoxipreparat har visat sig ha en rent negativ effekt; epoxin är
diffusionstät varför ett inre övertryck av vattenånga kan medföra
avspjälkning av de behandlade ytorna.

Silikonpreparat respektive linolja löst i fotogen har visat sig ha
mätbar effekt på. betongens vattenabsorption i uppemot 5 år. De
preparat som sedan ett par år föreskrivs av Vägverket är s k silan-
och siloxanbaserade preparat. Dessa har större intrångningsdjup,
större alkalibeständighet och därigenom skyddseffekt under längre
tid, enligt leverantörernas uppgift uppemot 10 år. Den kemiska
uppbyggnaden och funktionen hos dessa preparat, liksom hos silikon-
harts, beskrivs närmare i /2/.
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Vakuumbehandiing

Vakuumbehandiing har konstaterats ge god beständighet. Detta beror
på att vakuumsugningen ger ökad täthet hos betongen närmast ytan,
deis på grund av att vct minskar då vatten sugs bort, dels på grund
att finmateriai koncentreras mot ytan. Djupeffekten vid vakuumbe-
handiing är dock starkt beroende av betongsammansättningen. Hög
cementhait och hög hait av finmateriai i baiiasten ger såiedes
sämre "sugbarhet".

Vakuumbehandiing av brobanepiattor har utförts på försök i ett
antal år av Vägverket. Den pumpbara höghåiifasta betong som van-
1igen används har visat sig ha dåiig sugbarhet av ovan angivna
skäi. Med iiten djupverkan får man ett tunt skikt i den nysugna
betongen, som fiyter ovanpå den iösare betong som inte påverkats av
vakuumsugningen. Detta ytskikt kan iätt brytas om det biir röreiser
i betongen, t ex om man går på den eiier vid varierande sättning på
grund av varierande betongdjup, såsom vid övergången meiian piatta
och baikiiv. För att vakuumbehandiing skaii ge gott resuitat i
oiika avseenden är det såiedes viktigt att betongen har en iämpiig
sammansättning, så att tiiiräckiig djupeffekt kan erhåiias. Med
iedning av de försök som gjorts kan vissa rekommendationer ges
beträffande iämpiig betongsammansättning, vakuumbehandiingens
utförande m m, se vidare /2/.

Injektering av spännkabiar

Injektering av spännkabiarnas ursparingsrör med cementbruk efter
uppspänning är viktig från beständighetssynpunkt. Cementbruket ger
korrosionsskydd åt spännarmeringen, vilket är synneriigen viktigt
eftersom spännarmering är särskiit korrosionskänsiig på grund av
sin höga håiifasthet och de höga påkänningar som den permanent är
utsatt för, vartiii kommer att spännkabiar ofta är sammansatta av
många tunna trådar. Dessutom nöjiiggör injekteringen samverkan
genom vidhäftning meiian spännarmering och betong. Denna samverkan
har avgörande betydeise för konstruktionens funktion, framföraiit
bärförmågan vid brott. Siutiigen undantränger cementbruket even-
tueiit vatten, som skuiie kunna orsaka skador vid frysning.

Fuiigod injektering stäiier stora krav både på injekteringsbrukets
egenskaper och på utförandet. Krav och anvisningar i dessa avseen-
den finns deis i BBK 79, deis i /17/. Bristfäiiig injektering har
förekommit i många faii framföraiit på äldre broar. Om att upp-
täcka, kartiägga och reparera sådana fei, se vidare 2.516.

VTI MEDDELANDE 449



30

2.245

2.25

Speciella åtgärder mot armeringskorrosion

Alla de ovannämnda åtgärderna bidrar till att minska risken för
armeringskorrosion. Mer speciella åtgärder för att erhålla skydd
mot armeringskorrosion är

- användning av rostskyddad armering
- katodiskt skydd

Rostskydd kan vara t ex varmförzinkning eller epoxibeläggning.
Zinkskiktet är normalt inte beständigt i alkalisk miljö. Försök med
förzinkad armering pågår i Finland. Epoxibelagd armering används
numera i USA som överkantsarmering i brobaneplattor, jfr 2.234. En
nackdel är att epoxibeläggningen medför försämrade förankrings-
egenskaper.

Katodiskt skydd bygger på att stålets elektriska potential ändras
så att korrosion inte kan äga rum. Detta kan åstadkommas på två
sätt:

- offeranoder
- pålagd ström

Metoden med offeranoder innebär att en oädlare metall, t ex zink,
ansluts till armeringen. Den oädlare metallen blir då den anod som
förbrukas medan stålet blir katod. Offeranoderna måste således
bytas efter en tid. Jämför vad som ovan sagts om zinkens beständig-
het i alkalisk miljö.

Pålagd ström innebär att en spänning läggs mellan permanenta anoder
och armeringen, som härigenom passiviseras och ej korroderar. Båda
metoderna, offeranoder och pålagd ström, har prövats i USA på
brobaneplattor, se t ex /18/. Se även /19/. Katodiskt skydd kan
byggas in från början i en konstruktion, men kan även användas som
reparationsmetod för att stoppa eller förhindra korrosion i en
befintlig konstruktion, jfr 2.515 som även behandlar andra metoder
för detta ändamål.

Miljöbetingad nedbrytning av stålkonstruktioner

Att stål rostar vid tillgång på fukt och syre är ett välkänt
faktum. Allt stål i utomhusmiljö måste därför rostskyddas. Alla
former av rostskydd har dock en begränsad livslängd, dessutom kan
rostskyddet skadas lokalt genom mekanisk påverkan. Rostskador är
därför ganska vanliga, framförallt vid nit- och skruvförband, där
rörelser i förbanden kan skada rostskyddet. Dessutom bildas på
sådana ställen skrymslen där fukt och salt kan samlas, förutom att
skrymslena försvårar såväl förbehandling som målning. Fukt kan
tränga 'Hi mellan plåtarna 'i förbanden, med svårupptäckta och
svårreparerade rostskador som följd. Svetsförband är gynnsammare ur
rostskyddssynpunkt.
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Förutom aiimänt vid nit- och skruvförband uppträder aiivariiga
rostskador (gravrost) ofta vid bmikändar och iandfästen, vid
båganfang och på andra stäiien där oiika konstruktionsdeiar möts,
så att det iätt samias saitbiandad sand som binder fukt. Se /20/.

Livsiängden hos oiika rostskyddssystem kan vara mycket varierande.
Ett positivt exempei utgör Västerbron i Stockhoim, som togs i
trafik 1934 och ommåiades först 1984, dvs efter 50 år. Andra broar
har visat betydiigt kortare iivsiängd /21/. Moderna rostskydds-
system stäiier större krav på förbehandiing, dvs renbiästring, än
de gamla biymönjesystemen. Vägverkets ambition är att höja kraven
på rostskyddsbehandiingar, så att större ommåiningar skaii behöva
göras först efter 30 år och fuiiständig ommåining först efter 50
år. För nya broar torde detta vara reaiistiskt med tanke på att
konstruktionerna numera kan göras mera måiningsväniiga (mer svets-
förband och mindre skruv- och nitförband).

För rostskyddsmåining av broar gäiier Vägverkets ytbehandiings-
föreskrifter /22/ samt rostskyddsnormen StBK-N4 /23/. En nyutkommen
handbok i rostskyddsmåining /24/ förtjänar också att nämnas. En
översikt över oiika rostskyddssystem och deras egenskaper ges bi a
i /25/.

Miijöbetingad nedbrytning av träkonstruktioner

Träkonstruktioner utgör en aiit mindre de] av konstbyggnaderna, och
skaii här inte ägnas så mycket utrymme.

En dei äidre broar är emeiiertid grundiagda på träpåiar, viiket kan
ge specieiia nedbrytningsprobiem. Från början föriades träpåiarna
heit under grundvattenytan, eiier vattenytan vid konstruktioner i
vatten. Med tiden har emeiiertid många träpåiar kommit att hamna
över vattnet, genom grundvattensänkning eiier iandhöjning. Därvid
angrips träet förr e11er senare av rötsvampar, som försvagar och så
småningom heit IGN] förstöra virket. Trävirke 'i saitvatten kan
dessutom angripas av påimask. Dessa förhåiianden är väi kända även
från husbyggnadsområdet, där en mängd oiika metoder för grundför-
stärkning utveckiats.

Ett fiertai äidre broar, företrädesvis ståibroar, är försedda med
s.k. träiameiidäck som brobanepiatta. Beständigheten mot miijö-
betingad nedbrytning är vaniigtvis tiiifredsstäiiande genom att
trävirket tryckimpregnerats med kreosotoija. Mekaniskt siitage är
därför dominerande nedbrytningsmekanism för denna typ av träkonst-
ruktion, och utbyte av iameiidäck är en ofta återkommande under-
håiisåtgärd.
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2.3

övriga former av nedbrytning

 

Inverkan av laster
_------b----------

Här avses i första hand inverkan av de laster som konstruktionen är
avsedd att bära, med broars trafiklast som det vanligaste exemplet.
Laster kan ge upphov till dels överbelastning av engångskaraktär,
dels utmattning. Utvecklingen innebär att trafiken blir både tyngre
och intensivare, vilket medför risk för både överbelastning och
utmattning på äldre broar. Utvecklingen mot tyngre trafik kan
illustreras med hjälp av belastningsbestämmelser från olika tider,
se tabell 1. Siffrorna i tabellen avser broar på huvudväg (vissa
perioder har lastbestämmelserna varit olika för olika slags vägar).
Siffror på samma rad avser laster som skall antas uppträda
samtidigt, medan siffror på olika rader anger alternativa lastfall,
vars inverkan beaktas var för sig.

Tabellen ger naturligtvis ingen fullständig beskrivning av de olika
lastbestämmelserna. Noggranna jämförelser är svåra att göra annat
än genom beräkning av trafiklastens inverkan på givna broar. Det
framgår ändå klart att det äldre brobeståndet ofta har otillräcklig
bärförmåga i förhållande till nutida trafik. Detta gäller speciellt
broar byggda före vägväsendets förstatligande år 1944.

Tabell 1. Trafiklast genom tiderna

  

 

År Alternativa filbelastningar inklusive eventeullt dynamiskt tillskott

Jämnt Lastgrupp Enstaka

fördelad (enstaka fordon) axeltryck

thn kN kN

1886 12 - -

1901 12 - -

- 40-120 -

1919 12 - -
.. ..

1931 10-17 - -

- 120 -

1938 10-17 - -

- 265-310 -

- - 85-100

1944 12-24 - 196

1950 14-24 - 196

1960 11-24 - 196

- 1000 -

1975 9 630 -

- - 260
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Enstaka överbelastningar är knappast någon vanlig form av nedbryt-
ning. De förebyggs normalt genom begränsning av tillåtna fordons-
vikter och axeltryck med hänsyn till beräknad bärighet, eller vid
behov genom förstärkning av bron, se vidare 2.6. När överbelastning
sker beror det vanligen på den "mänskliga faktorn", antingen i form
av överträdelse av gällande bestämmelser, fig. 17, eller olycks-
händelse, fig. 18. Konsekvenserna kan som synes bli förödande vid
den förstnämnda typen av överbelastning. Däremot är broarna normalt
dimensionerade för att klara påkörning av enstaka pelare utan att
bron kollapsar (numera dimensioneras även större husbyggnader för
att tåla vissa s k olyckslaster utan alltför omfattande skador).

Utmattning är en form av successiv nedbrytning som kan vara svår
att upptäcka innan det är för sent. Inträffade utmattningsskador
har hittills främst drabbat detaljer eller sekundärt bärande
funktioner i konstruktionen. Utsatta detaljer är t ex övergångs-
konstruktioner, upplag, svetsar, nit- och skruvförband m m. Beträf-
fande utmattningsskador 'i betongkonstruktioner, se 1: ex /26/.
Nordiska erfarenheter med olika typer av övergångskonstruktioner är
sammanställda i /27/.

Förutsättningar och metoder för utmattningsdimensionering av
betongkonstruktioner har saknats i tidigare normer, men är införda
i de nya betongbestämmelserna BBK 79. Betydelsen av kvalificerad
utmattningsdimensionering ökar alltmer, även i primärbärande
konstruktioner, beroende på attt mer nyanserade dimensionerings-
metoder möjliggör ett "snålare" utnyttjande av materialen, samti-

digt som utvecklingen går mot tyngre och intensivare trafik.

Inverkan av tvång

Med inverkan av tvång avses här de krafter som uppstår när en
konstruktions naturliga rörelser förhindras. Naturliga rörelser är
temperaturrörelser, krympning och krypning. Att rörelserna delvis
förhindras och därvid ger upphov till krafter är också naturligt i
s k statiskt obestämda konstruktioner. Sådan inverkan beaktas vid
normal dimensionering, men de fenomen som orsakar dem kan vara
svårbedömda, och skador, främst i form av sprickor, är inte ovan-
liga. Temperaturvariationer inom enskilda tvärsnitt kan som tidi-
gare nämnts (2.233) även ge stora dragSpänningar, oberoende av
konstruktionens rörelsemöjligheter i stort.

Fogars och lagers funktion

Konstruktionens naturliga rörelser enligt föregående avsnitt måste
beaktas vid övergången mot anslutande konstruktioner, t ex väg-
bankar, eller vid övergången mellan olika delar såsom överbyggnad
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F19, 18 Påkörd bropeiare /99/.

och underbyggnad, i det senare faiiet beroende på typ av statiskt
system. Röreiser i fogar mot ansiutande konstruktioner tas upp
genonr specieiia övergångs- eiier fogkonstruktionerx Så iänge
övergångskonstruktionerna fungerar tiiifredsstäiiande uppstår inga
"obehöriga" krafter i fogen. Skadiiga krafter kan däremot uppstå om
övergångskonstruktionen biir igensatt av grus e d, eiier om den
från början är feidimensionerad med hänsyn tiii speirum och för-
väntade röreiser. (En annan aspekt på fogkonstruktioner är tät-
heten, jfr 2.211 och vidare 2.422.) Se /27/.

Lagerkonstruktioner skaii kunna uppta förekommande vinkeiändringar
och förskjutningar utan att ge upphov tiii stora krafter och
moment, som kan skada konstruktionen. De måste också vara utformade
så att förekommande röreiser ryms inom iagrets röreisemöjiigheter.
Ett 1ager som kårvar, t ex på grund av grus eiier andra förore-
ningar, kan ge icke beaktade krafter på meiianstöd och 1andfästen.
Ett iager som utsätts för aiitför stora röreiser kan skadas, ge
snedbeiastning i uppiaget eiier ge stora horisontaikrafter, be-
roende på typ av 1ager såsom ruiiager eiier gummiiager. Se även
2.422 samt /28/.
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Stödförskjutningar kan uppstå på grund av röreiser i undergrunden.
Bromeiianstöd i vattendrag kan t ex undermineras på grund av
isdämning i samband med vårfioden, varvid vattenhastigheten ökar
iokait så att kraftig erosion uppstår, se fig. 19.

På gamia träpåigrunder kan sättningar uppstå på grund av grund-
vattensänkning, som orsakar röta i träpåiar som från början varit
avsedda att stå under vatten. I saitvatten kan träpåiar angripas av
påimask. Se vidare 2.26.

I detta sammanhang kan också nämnas sättningar i fyiiningen bakom
iandfästen. Dessa sättningar kan medföra stötar och ökade påfrest-
ningar på övergångskonstruktioner (och naturiigtvis på fordon),
skador på räcken samt skador på eventueiia iedningar för fjärr-
värme, vatten och aviopp e d som passerar bron.

Kombinerad nedbrytning

En specieii men samtidigt aiivariig form av utmattningsskador har
konstaterats på broar i Tyskiand, där man i gjutfogar ofta skarvat
aii genomgående spännarmering. Skadorna består 'i att betongen
spruckit vid gjutfogen, viiket medför deis kraftigt ökade påkän-
ningsvariationer 'i Spännarmeringen jämfört amd (mi tvärsnittet
förbiivit osprucket, deis korrosionsangrepp. Bidragande tiii att
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betongen spricker just vid gjutfogen är att betongens draghålifast-
het där är låg, ofta obefintlig, samt att koncentrationen av
skarvar medför spänningskoncentrationer. Saken förvärras av att
skarvanordningar är speciellt känsliga för såväl utmattning som
korrosion. Korrosion och utmattningspåverkan i kombination leder
även i övrigt till förkortad livslängd jämfört med vardera inverkan
för sig, se t ex /30/. Liknande skadefall har ännu inte uppdagats i
Sverige. Bidragande till detta torde vara dels att antalet spänn-
betongbroar är förhållandevis litet (ca 400 av drygt 9000 betong-
broar), dels att praxis i fråga om skarvning varit mer försiktig,
med högst hälften av all spännarmering skarvad i samma snitt. Se

/31/.

Även betong kan utsättas för kombinerad inverkan av miljöbetingad
och funktionsbetingad nedbrytning. Kemisk och fysikalisk nedbryt-
ning medför försämrad hållfasthet och alltså ökad risk för brott på
grund av såväl överbelastning som utmattning. Speciellt utsatta i
detta avseende är t ex brobaneplattor, vars betong kan brytas ned
av frost och salt samtidigt som den utsätts för stora påkänningsva-
riationer av trafiklasten. Allvarliga skador av den typ som visas i
fig. 12 kan således vara resultatet av den kombinerade inverkan av
salt- och frostnedbrytning, utmattning och slutlig överbelastning.

Inspektion och underhåll

êêkgrgng
Antalet broar inom det allmänna vägnätet är totalt ca 15.300,
fördelat enligt tabell 2 nedan. (Med bro avses här sådana med
Spännvidd minst 3 m. Medräknas även trummor ned till 0,2 m spänn-
vidd blir antalet enbart inom det statliga vägnätet ca 275000.) Med
statliga broar avser broar som förvaltas och finansieras av staten
genom Vägverket. Med statskommunaia broar avses broar som förvaltas
av kommunerna men deTfinansieras med statsbidrag. Med kommunala
broar avses broar som både förvaltas och finansieras av kommunerna.
Kommunala broar återfinns inom tätorter. Statskommunala broar ingår
i vägar och gator inom tätorter som är nödvändiga för den allmänna
samfärdsein, såsom viktigare genomfartsieder och tillfartsvägar.

 

Tabell 2. Sammanställning av antal broar

 
  

Stockholm Göteborg Övrigt Hela landet

Statliga 0 0 10.800 10.800 .

Statskommunala 520 340 940 1.800

Kommunala 240 240 2.220 2.700

Totalt 760 580 13.960 15. 300
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Till detta kommer ett okänt antal broar på enskilda vägar. Det
enskilda vägnätet omfattar ungefär dubbelt så många km som det
allmänna, men brotätheten torde vara betydligt lägre. En rimlig
gissning kan vara totalt 7-8000 broar på det enskilda vägnätet.
Härtill kommer ca 3000 järnvägsbroar, som torde ha liknande
underhållsbehov frånsett inverkan av tösaltning. Totalt skulle
alltså i Sverige finnas ca 25000 broar.

Statliga och statskommunala broar utom Stockholm och Göteborg

Det följande baseras på /32/ och /33/ kompletterat med dags-
aktuella siffror som inhämtats underhand.

Antalet broar inom denna grupp är enligt ovan 10.800 + 900 =
11.700. Antalet ökar med ca 100 per år. Ca 9000 av dessa broar har
bärande huvudkonstruktion i betong, varav 400 i spännbetong. Av
återstående broar har ca 2000 bärande huvudkonstruktion i stål.
Även de flesta stålbroar har dock sina mest utsatta delar utförda
i betong, nämligen brobaneplattan och underbyggnaden.

Den genomsnittliga broöverytan är ca 300 m2 per bro eller totalt
3,5 km2. Den genomsnittliga kostnaden för att bygga en ny bro kan
uppskattas till 1,8 Mkr per bro, eller totalt ca 20.000 Mkr (20
miljarder kronor). Räknat per m2 broöveryta blir nybyggnadsvärdet
ca 6.000 kr.

De årliga kostnaderna för att vidmakthålla detta brobestånd enligt
Vägverkets bedömning för 1985 anges i tabell 3. Det löpande under-
hållet fördelar sig enligt tabell 4 (baserat på 1982 års fördel-
ningl. Av kostnaden för det löpande underhållet går ca 5% till
regelbunden inspektion.

 

 

  

 

 

 

Tabell 3. Kostnader för att vidmakthålla brobeståndet

Totalt kr/m2 % av nybyggnadsvärde

Mkr broyta

Löpande underhåll 140 42 0,7

Eftersläpning 60 18 0,3

Reinvestering 300 90 1,5

Totalt . 500 150 2,5

Tabell 4. Fördelning av underhållskostnader

Totalt KrhnZ %

Mkr broyta

Räcken 23 7 16

Kantbalkar 17 5 12

Övergångskonstruktioner 11 3 8

Isolering och beläggning 44 13 32

Överbyggnad 31 9 22

Underbyggnad 10 3 7

Övrigt 4 1 3

Totalt 140 42 100
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Med eftersläpning, tabell 3, avses det utökade underhållsbehov som
uppdagats vid särskilda inspektioner på äldre broar, se 2.421. Det
gäller beläggning, isolering och betong i brobaneplattor på broar
byggda före 1965, ca 6.000 betongbroar och 1000 stålbroar med
betongplatta (2/3 av betongbroarna och hälften av stålbroarna).

 

Som framhållits ovan (t ex i 2.241) har betongen i dessa broar
otillräcklig beständighet, vilket lett till skador. Omkring var
fjärde av dessa broar fordrar omisolering och var åttonde betong-
reparationer.

Total kostnad för dessa åtgärder, utöver det löpande underhållet,
beräknas till ca 600 Mkr varav 240 för isolering och beläggning och
360 för betongreparationer. Dessa kostnader beror på att förebyg-
gande underhåll satts in för sent. Beläggning och isolering har
tidigare bytts ut med 30 års mellanrum, men med tätare byten,
exempelvis 20 år, hade betongreparationerna möjligen kunnat und-
vikas helt. Vägverket avser nu att ta igen denna eftersläpning
under 10 år, vilket ger en ökning av underhållskostnaderna med 24
Mkr/år för beläggning och isolering och 36 Mkr/år för betongrepara-
tioner i överbyggnad. 0m kostnaderna för eftersläpningen slås ihop
med det löpande underhållet erhålls en fördelning enligt tabell 5.

Tabell 5. Underhållskostnader med eftersläpningen inkluderad.
o\

°Totalt kr/m2

 

 

Mkr broyta

Räcken 23 7 11

Kantbalkar 17 5 8

Övergångskonstruktioner 11 4 6

Isolering och beläggning 68 20 34

Överbyggnad 67 20 34

Underbyggnad 10 3 5

Övrigt 4 1 2

Totalt 200 60 100

 

Dessa siffror avser genomsnittet för samtliga broar, oavsett
storlek och typ. Någon jämförelse mellan t ex stål- och betongbroar
föreligger inte. För stålbroar utgör målningskostnaden en stor
post. Målning kostar ca 300 kr/m2, och målningsytan för en stålbro
är 2 ä 3 ggr så stor som brons överyta. Med ommålning i genomsnitt
vart 30:e år erhålls då följande kostnad för målning:

2,6x300/30 = 25 kr per m2 broyta och år.

Med reinvestering, tabell 3, avses normalt utbyte av hel bro, jfr
avsnitt 1.2. Orsaken kan vara att bron är i så dåligt skick att
det inte lönar sig att reparera den, men också att den har otill-
räcklig bredd, höjd eller bärighet, att den har olämplig geomet-
risk utformning eller att vägsträckningen skall ändras. Man räknar
med att framledes reinvestera i ca 150 broar per år (jämför ny-
tillskottet, som är 100 per år). Detta motsvarar en genomsnittlig
livslängd på 11600/150 = 80 år.
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2.412 Kommunalt förvaltade broar

Kommunerna förvaltar ca 4500 broar med en sammanlagd yta av ca
2,5 km2, alltså 550 m2 per bro /34/. Av dessa ingår 900 i ovan-
stående redovisning, och av de återstående 3800 broarna är 1000
statskommunala broar i Stockholm och Göteborg medan resterande
2700 är rent kommunala, jfr tabell 2.

De kommunala broarna är yngre än Vägverkets broar, och i stället
för 2/3 är endast ca 1/3 av broarna "äldre broar" byggda före 1965,
se /34/ och /35/.

Om man utgår från att underhållsbehovet för de kommunala och
statskommunala broarna är detsamma som för Vägverkets broar, så kan
en rimlig genomsnittlig underhållskostnad per m2 broyta räknas fram
med ledning av föregående avsnitt. "Eftersläpningen" kan här antas
ge hälften så stort tillskott till det löpande underhållet på grund
av den gynnsammare åldersfördelningen.

42
9

ca 50 kr/m2, år

Löpande underhåll
Eftersläpning 18/2

 

Total underhållskostnad blir 2,5x50 == 125 Mkr/år för de 4500
broarna.

Som jämförelse visas i tabell 6 uppgifter från fyra av de kommuner
som ingår i DKU. Uppgifterna har erhållits underhand från DKU/7,
arbetsgruppen för konstbyggnader. Motsvarande siffror för Vägver-
kets broar visas även för jämförelse.

 

Tabell 6. Faktiska underhållskostnader för kommunalt förvaltade
broar (1983)

Broyta Antal Underhåll Median- Genomsnittlig

m2 broar kr/m2 ålder saltmängd gr/m2

Göteborg 290.000 580 30 19 760

Solna 81.000 83 7 19 260

Stockholm 700.000 760 60 26 600

Västerås 57 000 177 20 - ____lz__ _ _160 __ _

eagçgçgg;""'STBÖÖTÖÖÖ""'ii'iöö""'êö "" ' §5 """ ' §50' ° ' ' ' "

 

Satsningen på underhåll är som synes låg, med undantag för
Stockholm, som till och med ligger över 50 kr/m2. Stockholms broar
är dock genomsnittligt äldre än de övriga kommunernas, vilket kan
motivera en något större satsning på underhåll. I många kommuner
har man också påbörjat s k särskilda inspektioner av brobaneplat-
tor enligt ovan (se vidare 2.424), dock inte alltid med samma
intensitet som den som tillämpas av Vägverket; man räknar exempel-
vis i Stockholm med att framöver inspektera ca 20 broar per år.
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Sammanstä11ning, broar

Det stat1iga, statskommuna1a och kommuna1a brobeståndet utgör a11t
som a11t 15.300 broar med en samman1agd broöveryta på ca 5,5 km2.
Anta1, yta och bedömd erforderlig nivå på underhå11et en1igt ovan
förde1ar sig en1igt tabe11 7.

 

  

Tabe11 7. Sammanstä11ning av broanta1 och förväntade underhå11s-
kostnader.

2 Underhåll/år

Antal Yta km kr/mz Totalt Mkr

Statliga 10.800 3,2 60 192

Statskommunala 1.800 1,0 50 50

Kommunala 2.700 1,5 50 75

Totalt 15.300 5,7 . 56 317

 

Tota1a återanskaffningsvärdet är en1igt tidigare ca 6000:-/m2, och
underhå11et b1ir en1igt ovan ca 1% av nybyggnadsvärdet. Ti11 detta
ska11 1äggas 1,5% för utbyte av broar en1igt 2.411, vi1ket ger
tota1t 2,5% av nybyggnadsvärdet för att vidmakthå11a brobeståndet.
Som jämföre1se kan nämnas att OECD anger 1,5-2,0% som en rim1ig
nivå för "rehabi1itation or rep1acement of 'be1ow standard'
bridges" /36/.

Jämföre1ser med andra konstruktioner

En vägtunne] med 10-11 meters bredd kostar en1igt Vägverket i 1984
års kostnads1äge uppskattningsvis 20.000-100.000 kr/m att bygga,
dvs 2.000-10.000 kr per m2 körbaneyta (jämför brokostnaden 6000
kr/m2!). Drift och underhå11 av insta11ationer (be1ysning, f1äk-
tar) kostar ca 35 kr per m2 och år, isrensning och övrigt under-
hå11 uppskattas kosta ungefär 1ika mycket, tota1t a11tså 70 kr per
m2 och år. Detta utgör en ti11 ett par procent av nybyggnadsvärdet
en1igt ovan. För Göteborg och Stockholm uppges underhå11skostnader
av samma stor1eksordning.

I Sverige finns ca 400 hamnar med en samman1agd kaj1ängd på 200 km
/37/. Nybyggnadsvärdet uppskattas tñ11 8-10 nü1jarder In", och
reparationsbehovet ti11 150-200 Mkr per år, dvs ca 2% av nybygg-
nadsvärdet. Omkring 70% av hamnarna ägs av kommuner och resten av
industrier. Beträffande skador, se /38/.

 

De f1esta parkeringsdäck har byggts under 60- och 70-ta1en. Mi1jö-
påverkan är av samma typ som för broar, 1ikaså skadorna. Systema-
tisk inspektion, underhå11 och erfarenhetsåterföring förekommer
däremot knappast, vi1ket torde sammanhänga de1s med ägarbi1den
(många små ägare jämfört med vad som är fa11et för broar) och de1s
med att konstruktionerna ännu är ganska unga. Behovet av underhå11
visar sig dock mer och mer. Se /39/.
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2.421

De omfattande skadorna på baikonger är vä] kända från forsknings-
rapporter, tidningsartikiar nirn. Se t en< /40/, /41/, /42/ ned
vidare referenser. Av de 800.000 baikonger som byggdes 1940-60 är
mer än en fjärdedei aiivariigt skadade av frost och armeringskorro-
sion, främst beroende på otiiiräckiig betongkvaiitet (ingen luft-
tiiisats, för högt vct).

VA-nätet omfattar totait ca 130.000 km. Under 1982 renoverades ca
90 km, dvs 0,07% av he1a nätet. Mot bakgrund av det ovan
redovisade underhåiisbehovet för broar och hamnar är siffran
mycket 1åg. Även om miijö och övriga betingeiser inte är
jämförbara så torde underhåiiet behöva ökas avsevärt. Mot siutet
av 80-ta1et väntas renoveringstakten vara uppe i 400 km/år, dvs
0,3% av heia nätet /43/.

Inventering av underhåHsbehov för kraftverksdammar pågår, se
vidare 3.6.

 

lDêEêEEiQD

Aiimänt

Grunden för aHa former av underhåH är inspektioner av oiika
omfattning och frekvens.

Inspektioner kan vara deis regeibundet återkommande, deis ti11-
fäiiiga och föraniedda av någon akut skada e.d. En1igt b] a 0ECD:s
Road Research Group kan inspektioner indeias i tre huvudkategorier
/44/, /45/:

o Superficia] inspection. Utförs av underhålispersonai när de är
i närheten av konstruktionen. Normait upptäcks endaststörre
defekter.

o Principa] inspection. Utförs rege1bundet av specieii personai.
Här skiijer man även på

- genera] inspection, med 1 tii] 2 års me11anrum

- major inspection, med 3 iii] :H3 års meiianrwn och med
ingående undersökningar.

o Specia1 inspection. Utförs vid specieiia omständigheter, t ex
om a11var1iga skador upptäcks på en bro, om en viss skadetyp
visar sig vaniig, vid ökad 1ast o.dy1.

I Sverige har Vägverket ända sedan mitten av 1940-ta1et utfört
systematiska broinspektioner, eniigt principer iiknande de ovan
nämnda. Dessa beskrivs ingående i /46/. Man skiijer här meiian
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fortiöpande tiiisyn och heiinspektion. Dessutom förekommer s.k.
särskiid inspektion av brobanepiattor av betong eniigt /47/, jfr
2.411. Anvisningarna i /46/ är bindande för konstbyggnader på det
statiiga vägnätet, ingåendel'i den 5 l< broiiggaren. De "bör" i
tiiiämpiiga deiar användas även för motsvarande konstbyggnader på
det statskommunaia vägnätet. Det "rekommenderas" också att de
tiiiämpas vid inspektion av konstbyggnader på övriga kommunaia samt
enskiida vägar, över viika Vägverket är tiiisynsmyndighet.

Fortiöpande tiiisyn av broar

Fortiöpande tiiisyn utförs inom Vägverket av vägmästaren, dvs den
driftområdesansvarige. (Vägverket omfattar totait ca 250 drift-
områden, viiket är ungefär 1ika med antaiet kommuner i 1andet.)
Härvid uppmärksammas framföraiit skador som påverkar trafiksäker-
heten och sådana som påverkar brons fortbestånd. Denna tiiisyn
utförs kontinueriigt minst en gång per vecka, i huvudsak som
okuiärbesiktning från brons överyta och med inriktning på t ex

- påkörningsskador på räcken o.dy1.
- skador på trafiksignaier, beiysning o.dy1.
- nedfaiiande de1ar av konstruktioner över brobanan
- skador på brobanans beiäggning (siitiager)
- sättningar i vägbanan intiii 1andfästen
- igensatta ytaviopp, vattensamiingar på brobanan
- vegetation och föroreningar på överbyggnaden.

I den fortiöpande tiiisynen ingår även en mer omfattande tiiisyn
två gånger per år. Härvid observeras konstruktionen i sin heihet,
även från undersidan, t ex ifråga om

- iagers snedstäiining
- diiatationsfogars speirum, funktion och täthet
- hängstags spänning
- anmärkningsvärd sprickbiidning
- fuktgenomsiag på brobanepiattans undersida.

Här skaii infiikas att täta fogkonstruktioner är av väsentiig
betydeise för att skydda iandfästenas iagerpaiiar, som annars biir
utsatta för genomiäckande saitvatten. Betongen i dessa deiar har i
äidre broar normait inga förutsättningar att kiara denna miijöpå-
verkan.

Heiinspektion av broar

Heiinspektion utförs normait vart 3:e år. Plattrambroar byggda
efter 1947 behöver dock bara inspekteras vart 6:e år, medan vissa
broar inspekteras oftare än vart 3:e år. Det gäiier äidre broar i
mindre gott skick, broar i s.k. dispensvägnät samt broar som
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uppklassats. För stålbroar tillkommer särskilda inspektioner vart
12:e år av nit- och skruvförband, samt inspektion av svetsade
konstruktioner. De senare inSpekteras en första gång 12 år efter
färdigställandet och därefter vid en tidpunkt som bedöms lämplig
med ledning av resultatet vid den första inspektionen.

Helinspektion utförs av personer med god kännedmn om konstruk-
tionens verkningssätt samt om underhåll och reparation.

Alla synliga delar inspekteras, vid behov från ställning, stege
e.d., alternativt med kikare. Härvid kartläggs bl.a.

- brons allmänna tillstånd
- sprickor och sättningar
- skador genom förslitning, korrosion, frost och salt
- läckage genom betong och isoleringar
- tillstånd hos lager, fogar, dräneringsanordningar och räcken
- tillstånd hos pelare, bottenplatta, spont och pålar
- eventuell erosion vid pelare.

För en mer detaljerad genomgång av inspektionsmoment, rapportering
m m hänvisas till /46/.

Särskild inspektion av brobaneplattor av betong

För närvarande genomförs i Sverige s.k. särskilda inspektioner av
brobaneplattor av betong. Dessa har föranletts av att man vid
förnyelse av beläggning och isolering ofta upptäckt allvarliga
frost- och saltskador i brobaneplattans betong. Dessa skador är
speciellt lömska, eftersom de är dolda under beläggning och isole-
ring och ibland inte upptäcks förrän plattan brister under ett
stort hjultryck. Tidigare har man väntat med att byta isolering
tills kalk- eller fuktfläckar visat sig på undersidan, men då är
det vanligen för sent, med frostskador redan uppkomna i betongen på
översidan. Betongplattan måste därför inspekteras ovanifrån, vilket
sker vid den särskilda inspektionen. Detta är också bakgrunden till
den eftersläpning av underhållet som beskrivits i 2.411. Se vidare
/32/, /33/ och /47/. På saltade vägar skall alla broar äldre än
15 år inspekteras och på icke saltade vägar alla som är äldre än
24 år. Inspektionen skall sedan upprepas vart 9:e år. Inom grup-
perna "saltade" resp. "icke saltade" broar planeras inspektionerna
med följande prioritering:

1. Spännarmerade broar nmxi ofullständig isolering, exempelvis
endast asfaltstrykning.

2. Slakarmerade broar med ofullständig isolering.
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3. Broar med erfarenhetsmässigt dålig isolering.

4. Broar med skyddsbetong på membranisolering.

5. övriga inspektionsaktuella broar.

Inspektionen omfattar till att börja med en grundlig okulärbesikt-
ning av brons över- och undersida. På översidan observeras
krakeleringar, sprickor och håligheter samt utförs bomknackning
med hammare eller mindre slägga. På undersidan observeras fukt-
genomslag, kalkutfällningar, färgskillnader, rost- och frost-
sprängningar, sprickor nirn, speciellt vid brobanans lågpunkter
inklusive eventuella hjulspår.

För närmare besiktning av isoleringen måste beläggningen avlägsnas.
Av praktiska skäl måste undersökningen göras stickprovsmässigt. I
/47/ föreslås att man frilägger isoleringen inom ett antal mindre
ytor, s k fönster på ca O,5xO,5 m. Dessa lokaliseras till ytor där
okulärbesiktningen visar eller antyder läckage, eller till sådana
ställen där läckage kan befaras. Om några speciella läckageställen
inte upptäcks eller befaras, lokaliseras "fönstren" slumpmässigt.
Antalet fönster på en bro bör vara minst tre, varav ett s k refe-
rensfönster på ett ställe där man inte misstänker skador. Vid stora

Q

broar ökas antalet, t ex fem a sju st vid spännvidder på 30 a 40 m.

Vid tösaltade vägar kan läckage alternativt studeras genom utborr-
ning av kärnor, eftersom läckage då avslöjar sig genom hög klorid-
halt i betongen. Borrprover ger dessutom nñjlighet till direkt
undersökning av betongen i flera avseenden, se 2.423. Borrningar
lokaliseras enligt reglerna för "fönster" enligt ovan, med 1-2 hål
per fönster. Om kloridhalten i betongen är mindre än 0,2% kan
isoleringen antas fungera. I annat fall är det troligt att isole-
ringen läcker, varvid undersökningen bör kompletteras.

Om isoleringen befinns eller misstänks vara skadad görs en noggrann
betongundersökning av brobaneplattan, se vidare 2.43.

 

Som ovan nämnts (2.412) genomför bl a även Stockholms gatukontor
särskilda inspektioner' ungefär' enligt Vägverkets modell. Med
ledning av "fönsterundersökningen" graderas behovet av fortsatta
åtgärder enligt tabell 8.

Tabell 8. Angelägenhetsgradering enligt Stockholms Gatukontor

 

Angelägenhetsgrad Konstruktionsbetong Isolering Skyddsbetong

l skadad - -

2 bra skadad -

3 bra bra helt slut

4 bra bra skadad >2 cm

5 bra bra skadad <2 cm

6 inga skador inga skador inga skador
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Systematisk registrering och bearbetning av iakttagelser vid
inspektioner

En systematisk registrering och bearbetning av de iakttagelser som
görs vid inspektioner ger möjligheter att analysera olika slags
skadors förekomst, till gagn för styrningen av såväl nyproduktion,
underhåll som FoU. System för databehandling av inspektionsproto-
koll är därför under utveckling, både i Sverige och andra länder.
För databehandling fordras ett enhetligt system för kodning av
iakttagelser. Det kan gälla benämningar på konstruktionstyper och
konstruktionsdelar, lägesangivelser, material, skador, etc. Ett
system för detta finns redan i Danmark, se /48/, /49/.

I Sverige håller Vägverket på att bygga upp en s.k. broskadebank,
som skall integreras med den s.k. Vägdatabanken. Vid inspektioner
ifylls en blankett för skade- och tillståndsrapportering. Uppgif-
terna inmatas regionalt av broingenjören via terminal till central-
förvaltningens dator.

 

Av intresse i detta sammanhang är den klassning av broar från
underhållssynpunkt som tillämpas vid Stockholms Gatukontor.
Klassningen utgår från dels ritningsstudier, dels besiktning. Med
ledning av ritningar sätts poäng för den konstruktiva utformningen
i olika avseenden, såsom typ av isolering, typ av räcken, typ av
fogar, betongkvalitet, täckande betongskikt Ulln. Vid besiktning
görs poängavdrag med hänsyn till eventuella skadoroch andra iakt-
tagelser. En dylik poängsättning ger ett gott underlag för prio-
ritering av underhållsåtgärder, och lämpar sig väl för registre-
ring i en broskadebank, något som till viss del redan finns i
Stockholm.

Iillâtênäâäeéêmnins_

De metoder som används vid inspektion för att bedöma konstruk-
tionens tillstånd kan variera från enkel okulärbesiktning till
provtagning och mätning. Största utrymmet ägnas här åt olika slags
betongundersökningar. Följande undersökningar är aktuella, se t ex
/47/:

0 Okulärbesiktning av friliggande och frilagda betongytor

o Karbonatiseringskontroll

0 Okulärbesiktning av borrprover

0 Kloridhaltsbestämning

o Bestämning av frost- och saltfrostbeständighet

0 Hållfasthetsprovning
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Okulärbesiktning

Okulärbesiktning ger besked om uppenbara skador, såsom frostskador,
långt framskriden armeringskorrosion, grova sprickor m m. Dolda
skador och skador under utveckling kan också ge sig tillkänna genom
färgskiftningar, kalkurlakningar m m.

Friliggande eller frilagd betong kan bedömas närmare genom bearbet-
ning med huggmejsel och mindre Slägga, varvid följande slutsatser
kan dras genom observation av brottytor:

0 Om både cementpasta och ballast krossas eller spricker är
betongen "frisk" och kloridhalten troligen mindre än 0,2%.

0 Om brottytor uppstår mellan cementpasta och ballast är vidhäft-
ningen dålig, vilket kan tyda på att kloridhalten är högre än
0,5%. Vita avlagringar är också ett tecken på hög kloridhalt.

I övrigt observeras till vilket djup betongen är skadad, om över-
kantsarmeringen har börjat rosta etc.

Karbonatiseringskontroll

Karbonatisering är aktuell att undersöka i första hand för betong-
ytor som är exponerade mot luften. Karbonatiseringsdjupet undersöks
enkelt genom att en indikatorvätska bestående av fenolftalein löst
i etanol sprutas på en torr, färsk snittyta genom betongen. Snitt-
ytan kan vara antingen en borrkärna som spräckts eller en yta som
bilas fram i betongen. Vid pH = 9 eller högre färgas betongen röd,
medan ofärgad betong anses karbonatiserad. När det karbonatiserade
området sträcker sig in till armeringen kan denna börja rosta, se
vidare 2.23. För broar är normalt undersidor och vertikala ytor
mest aktuella att undersöka i detta avseende.

Om karbonatiseringen ännu inte nått in till armeringen kan åter-
stående livslängd bedömas med hjälp av nomogrammet i fig. 9, hämtat
ur /41/. Enligt exemplet i figuren har karbonatiseringsdjupet 10
mm uppmätts i en 7 år gammal betong. Om täckskiktet är 30 mm skulle
det dröja ca 62-7 = 55 år innan karbonatiseringen når armeringen
och denna kan börja rosta. Därefter kan man på säkra sidan räkna
med en återstående livslängd på 5-10 år. Total återstående livs-
längd skulle sålunda kunna uppskattas till minst 60 år. Detta
gäller dock endast med hänsyn till korrosion initierad genom
betongens karbonatisering, och förutsatt att miljöbetingelserna är
någorlunda konstanta. Andra faktorer, t ex klorider, kan naturligt-
vis förkorta livslängden för armeringen, liksom frostcykler kan
förkorta livslängden hos betongen och försämra dess korrosions-
skyddande egenskaper.
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2.433 Borrkärnor

Utborrade kärnor kan undersökas på många sätt. En okulär bedömning
med avseende på porositet, ytstruktur, sammanhållning, sprickor,
armering m m bör alltid göras, då den är ett viktigt komplement
till mätningar och provningar. Kärnor borras vanligen med 100 mm
diameter. Exempel på hur borrkärnor kan disponeras för olika
undersökningar visas i fig. 20. Utborrning visas i fig. 21.

Kloridhalt bestäms genom kemisk analys av skivor sågade ur borr-

 

kärnan. Dessa tas ut på olika nivåer så att en s k kloridprofil
kan uppritas, se fig. 22. (Med kloridhalt avses totala innehållet
av fria kloridjoner"i fomn av natrium- eller kalciumklorid i
förhållande till cementvikten.) län" kloridhaltsbestämning finns
svensk standard, SS 137235.

Frostbeständighet kan mätas på olika sätt, se /3/. En vanlig metod

 

är att en skiva sågad ur en borrkärna, fuktad av eller nedsänkt i
vatten- eller saltlösning, utsätts för upprepade cykler av frys-
ning och upptining. Viktförlusten på grund av avskalning som
funktion av antalet cykler är då ett mått på frostbeständigheten.
Enligt /47/ skall betong med god frostbeständighet klara 200
cykler i saltlösning utan synbara skador. Jfr fig. 23. (Gammal
betong har normalt inga förutsättningar att klara ett prov med
saltlösning. Prov med rent vatten är då mera upplysande.) För att
olika prov skall vara jämförbara fordras hård standardisering
ifråga (m1 salthalt, förlagrinstid, fryshastighet, fryscyklernas
längd Ulln. Svensk standard för frostbeständighetsprov finns, SS
137225. Beträffande andra metoder för bedömning av frostbeständig-
het, se /3/ och däri anvisad litteratur.

Hållfasthet kan bestämmas på utborrade kärnor genom tryckprovning

 

eller spräckprovning (draghållfasthet). För båda dessa provningar
finns svensk standard, SS 137253 resp. SS 137213. Tryckhållfast-
heten för en cylinder 100x100 mm är utan omräkning direkt jämför-
bar med hållfastheten för 150 mm kuber, vad beträffar inverkan av
provkroppens form. Provning av hållfasthet i färdig konstruktion
är dock av andra skäl inte direkt jämförbar med provning av
normenligt lagrade provkroppar, varför' en omräkning fordras.

Regler för värdering av hållfasthet i färdig konstruktion ges i
BBK 79, se även /3/. Reglerna i BBK innebär att uppmätt tryckhåll-
fasthet i konstruktionen motsvarar ca 0,8 ggr normenlig kubhåll-
fasthet.
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Fig. 20 Disposition av borrprov för olika undersökningar eniigt
Vägverkets anvisningar /47/. Mått är ungefärligt angivna
och utan hänsyn tili sågmån

Fig. 21
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2.434

Eniigt Vägverkets erfarenhet är reiationen meiian spräckhäiifast-
het och tryckhåiifasthet en viktig indikation på betongens tiii-
stånd. Spräckhåiifastheten tycks såiedes reduceras snabbare än
tryckhåiifastheten om betongen bryts ner av frost och sait. En iåg
spräckhåiifasthet,'i reiation ti11 tryckhåiifastheten kan därför
vara ett tecken på att betongen är skadad, även om tryckhåiifast-
heten skuiie vara tiiifredsstäiiande. Såiedes ansem* man att
spräckhåiifastheten bör vara minst 6-7% av den aktueiia tryckhåii-
fastheten för att betongen skaii anses "frisk". Se /50/. (Detta
gäiier vid betongkvaiitet K30-K40.)

Utöver de ovan nämnda undersökningarna kan man på utborrade kärnor
bestämma betongsammansättning och övriga egenskaper i detaii med
den s k tunnsiiptekniken /51/. Med tunnsiip menas en 0,02 mm tunn
betongskiva, framstäiid genom sågning och stegvis nedsiipnino av
ett epoxi-impregnerat betongprov. Ett fiuorescerande ämne har
tiiisatts epoxin, och genom att studera provet i mikroskop med
fluorescerande eiier poiariserat ijus kan man få besked om

 

- cementtyp
- vct
- biandning (varierande vct)
- iuftporstruktur (storiek, form, fördeining)
- omkristaiiisation
- kontakt cementpasta-baiiast
- karbonatisering
- sprickor (mikro- och makro-)
- frysning (i byggskedet eiier senare)
- betongens åider
- sandkorns form
- ev. aiikaii-kiseireaktion
- petrografisk sammansättning hos baiiast

Indirekt håiifasthetsbestämning

För bestämning av håiifasthet finns även indirekta, mer eiier
mindre oförstörande metoder. Man mäter då inte tryckhåiifastheten,
utan draghåiifasthet, eiasticitetsmodui, hårdhet eiier annan
egenskap som antas stå i viss reiation tiii tryckhåiifastheten.
Dessa samband är aidrig entydiga, varför metoderna blir mer eiier
mindre osäkra jämfört med direkt tryckprovning av borrkärnor. I
detta sammanhang skaii man dock ha kiart för sig att den norm-
eniiga provningen av kuber inte heiier är särskiit tiiiföriitiig
vad gäiier håiifastheten i den färdiga konstruktionen. Eniigt /3/
kan man rangordna oiika provningsmetoder på föijande sätt med

hänsyn tiii noggrannheten, varvid siffran inom parentes anger
standardavvikeise i MPa:
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1. Provning av utborrade cyiindrar (1,6)
2. Utdragsprovning (3,3)
3. Kombinerad NDT-mätning (3,9)
4. Studsmätning (4,5)
5. Provning av normkuber (5,7)
6. Uitraijudsmätning (8,0)

Utdragsprovning innebär att man med hjäip av en ingjuten (Lok-
test) eiier i efterhand inborrad buit (Capo-test) drar ut en kon
ur betongen, varvid utdragskraften i huvudsak beror på betongens
draghåiifasthet. Se fig. 24.

 

Kombinerad NBT-mätning (NDT == Non-Destructive Testing) innebär
vaniigen kombination av uitraijudsprovning och studsmätning, se
nedan. '

Studsmätning innebär att man mäter återstudsen hos en vikt som med

 

viss energi siungas mot betongytan. Återstudsen âh^ ett mått på
betongens ythårdhet. En studsmätare eniigt fig. 25 är enkei att
hantera, men resuitatet kan vara svårtoikat eftersom studsvärdet
biir för högt om betongen är djupt karbonatiserad eiier om man
träffar på baiiast nära ytan. Låg temperatur kan inverka både
uppåt och neråt och även fukthaiten kan ha stor inverkan.

För att erhåiia ett samband meiian studsvärdet och den aktueiia
betongens håiifasthet fordras en kaiibrering, antingen mot gjutna
provkuber e11er mot konstruktionen på ett stäiie där cyiindrar
utborras för provtryckning. Metoden beskrivs i Svensk standard SS
137250.

Uitraijudsprovning innebär att man mäter iiudhastigheten i be-
tongen, som i sin tur beror av eiasticitetsmoduien. I kombination
med studsmätning kan hyggiig noggrannhet erhåiias, jfr ovan. För
uppskattning av tryckhåiifasthet med iedning av studsvärde och
1judhastighet finns Svensk standard, SS 137252. Utrustning för
u1tra1judsprovning visas i fig. 26.

 

Andra metoder för indirekt bestämning av håHfasthet, såsom
Windsor probe test (fig. 27), TNS-metoden (fig. 28) m fl beskrivs i
/3/.
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F19. 25 Studsmätare
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F19. 26 Utrustning för u1tra1judsprovning

 F19, 27 Utrustning för Windsor-DVOVning
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F19. 28 Princip för hâ11fasthetspr0vning in situ en1igt TNS-
metoden /52/

 

F19. 29 Exempe] på täckskiktsmätare
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Uvriga betongundersökningar

Täckande betongskikt kan bestämmas på oförstörande sätt med

 

hjäip av eiektromagnetiska mätare av viika fiera oiika finns på
marknaden. Se fig. 29. För iokaiisering av armeringsstänger duger
ofta en enkei metaiidetektor, typ iedningssökare.

Armeringskorrosion som ännu inte givit synliga skador kan spåras

 

genom potentiaimätning. Ju större potentiaiskiiinad meiian arme-
ring och omgivande betong desto större är risken att armeringen
har börjat rosta. Se t ex /53/. Jämför det omvända förhåiiandet,
då eiektrisk potentiai läggs på för att förhindra korrosion, se
2.245.

Tiiiståndsbedömning av ståikonstruktioner

Tiiiståndsbedömning av ståikonstruktioner kan bi a omfatta under-
sökningar för att upptäcka sprickor, framföraiit vid svetsförband,
men även vid nit- och skruvförband. Förutom okuiärbesiktning
förekommer föijande undersökningsmetoder /20/:

0 Röntgen. Används på dragna svetsskarvar i huvudbaikar (vaniigen
är endast underfiänsar åtkomliga).

o Magnetpuiverundersökning. Används på övriga fiänsskarvar,
infästning av tvärförband i huvudbaikars fiänsar, stickprovsvis
på övriga svetsförband i tvärförband samt på hängstagsinfäst-
ningar. Endast ytsprickor upptäcks med denna metod.

o Undersökning med penetrerande vätskor. Ersättning för magnet-
pulverundersökning i vissa faii, t ex vid iättmetaiikonstruk-
tioner.

o Uitraijud. Ersättning för röntgen 'i vissa fail, t ex vid
överfiänsar, haissvetsar,hängstag, hängstagsinfästningar.

övriga skador på ståikonstruktioner är i regei sådana att de kan
upptäckas för blotta ögat, och fordrar då inga avancerade under-
sökningar för tiiistândsbedömningen. Se vidare 2.52.

Tiiiståndsbedömning av ståikonstruktioner kan i vissa fai] även
omfatta undersökning av håHfasthetsegenskaper. Detta kan vara
aktueiit t ex vid bedömning av förstärkningsbehov i äidre konst-
ruktioner där ståikvaiiteten inte är närmare känd. Håiifasthet kan
bestämmas direkt eiier indirekt. Direkt bestämning fordrar uttag-
ning av provstycken ur konstruktionen, viika sedan kan dragprovas
på vaniigt sätt. Indirekt uppskattning av håiifasthet kan göras
genom hårdhetsmätning. Det senare är en heit oförstörande metod
som har vissa iikheter med studsmätning på betong, bi a såtiiivida
att sambandet meHan hårdhet och håHfasthet är iångt ifrån
entydigt. Metoden kan dock vara ett värdefuiit kompiement tiii
dragprovning, som av naturiiga skäl måste begränsas tiii omfatt-
ningen.
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2.44

Viss uppfattning om håiifasthet kan även erhåiias genom anaiys av
den kemiska sammansättningen, där framföraiit koihaiten har stor
betydeise. Anaiys är dock i första hand aktueii för bedömning av
svetsbarhet. Detta är en absoiut förutsättning för att man över-

 

huvudtaget skaii kunna svetsa i äidre ståi med okänd sammansätt-
ning. Anaiys kan göras på små materiaimängder, t ex borrspån. En
viktig egenskap med hänsyn tiii möjiigheterna att svetsa med gott
resuitat är även siagsegheten. För att bestämma denna fordras dock
uttagning av provstycken, dvs förstörande provning.

Att kunna svetsa i en befintiig konstruktion ger möjiighet tili
enkei sammanfogning i samband med reparation och förstärkning.
Svetsförband dimensioneras på vaniigt sätt, bi a med hänsyn tiii
utmattning (nn så behövs. Se byggsvetsnormen StBK-NZ /54/. (Om
anaiysen ger vid handen att svetsning är oiämpiig återstår aiitid
möjiigheten att nita eiier skruva.)

Om bedömning av håiifasthet och svetsbarhet, se vidare /55/ och
/56/.

Underhåii

Underhåii av broar i Sverige behandias ingående i /46/. F09- och
iagerkonstruktioner behandias ingående 'i /27/ resp. /28/, inte
enbart ifråga om underhåii utan även ifråga om andra förhåiianden.

Fortiöpande underhåii av broar omfattar bi a föijande åtgärder
/46/:

o Rengöring. Samtiiga ytor håiis fria från vegetation, grus och
andra föroreningar. Det gäiier brobanebeiäggning, ytaviopp,
kantbaikar, iagerpaiiar, meiianpeiare och ståikonstruktioner.
Rengöring från grus görs åriigen efter vinterns siut.

o Täckpiåtar och kantskoningar. Täckpiåtar över diiatationsfogar
håiis vä] fastsatta så att inte siag och oijud uppstår. Vid
kantskoningar justeras beiäggning i höjdied.

0 Beiäggning. Lokaia skador iagas, fogar håiis vä] fyiida.

0 Räcken. Pâkörda räckesdeiar riktas eiier byts ut. Ansiutningar
meiian väg- och broräcken justeras i höjd- och sidied.

0 Koner. Stenkoner samt sten- och piattkiädda koner håiis fria
från vegetation. Jordkoner håiis fria från grövre vegetation,
medan gräs och iägre örtvegetation är önskvärd. Skador repare-
ras snarast möjiigt.
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Underhållsåtgärder som utförs med längre intervall är följande:

0 Skyddsbehandling av betong. För broar är det i första hand
fråga om impregnering av kantbalkar, jfr 2.242. Se även /50/.
Enligt /2/ är livslängden för en sådan skyddsbehandling 5-10
är beroende på preparat.

0 Målning av stålkonstruktioner. Fläckmålning av mindre omfatt-
ning utförs som ftwtlöpande underhåll. Större ommålningar
utförs med långa mellanrum. Ca 50 broar per år fordrar full-
ständig ommålning, dvs renblästring och nytt rostskyddsystem.
Se även 2.25. Kriterier för ommålning med hänsyn till rost-
skyddsgrad anges i /46/. Detaljerande föreskrifter för ut-
förandet ges i /22/.

o Revision av nit- och skruvförband utförs vart 12:e år och
omfattar ersättning av skadade nitar samt åtdragning av
skruvar.

o Byte av beläggning och isolering

0 Byte av fogkonstruktion (från otät till tät typ)

De båda sistnämnda åtgärderna kan behöva vidtas i förebyggande
syfte för att skydda underliggande betong, dvs brobaneplattan om
det gäller isoleringen respektive lagerpallar vid landfästen om
det gäller fogkonstruktioner. Det sista är inte minst viktigt,
eftersom otäta fögar tillåter saltvatten att rinna ned på en
konstruktion, som åtminstone tidigare utförts i en betongkvalitet
som inte klarar denna påverkan. Byte av beläggning och isolering
respektive fogkonstruktion kan naturligtvis också föranledas av
akuta skador, och faller då snarare under rubriken reparation.
Fig. 30 visar ett exempel på byte till tät fogkonstruktion. En
omfattande översikt av olika fogtyper och deras egenskaper ges i

/27/.

Reparation

 

Krav rörande material, utförande och kontroll vid reparation av
betongbroar ges 'i /50/, som komplement till gällande bronormer
/9/. I /48/ behandlas även organisation, planläggning och ut-
bildning inom broreparationsområdet enligt svenska förhållanden
samt förutom betongbroar även stenvalvbroar och stålbroar. Dessa
publikationer täcker tillsammans det mesta inom broreparations-
området.
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Fig. 30 Ä1dre fogar av otät typ (ovan t v) ersätts numera med
fogar av tät typ (nedan)
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Reparation av betongkonstruktioner innebär van1igen att skadad
betong, eventue11t även armering, aviägsnas och ersätts med ny.
Sådana reparationer innehåiier tre viktiga deimoment, nämiigen

- att avgöra viiken betong som är skadad och måste aviägsnas

- att aviägsna skadad betong med 1ämp1ig nmtod, som 1ämnar
kvarvarande frisk betong och armering oskadad och med en yta
1ämpad för på- e11er igjutning

- att tiiiföra ny betong och eventue11 armering på ett sätt som
ger en hå11fast och beständig reparation.

Skadekriterier

I /50/ anges kriterier för aviägsnande av skadad betong. Betongen
ska11 aviägsnas om någon av fö1jande förutsättningar är uppfyiida
(se vidare om metoder för tiiiståndsbedömning i 2.43):

0 Betongen är "bom", vi1ket kan avgöras genom ijudet vid knack-
ning med hammare e.d.

0 Kioridhaiten är högre än 0,5%. För att säkerstäiia repara-
tionens beständighet bör man sträva efter att av1ägsna betong
med mer än 0,2% kiorid (ekvivaient mängd CaC]2 relativt
cementvikten).

o Betongen är inte frostbeständig i rent vatten (detta kan
tinöras en brobanepiatta underifrån genom absorption av
1uftfuktighet trots tät beiäggning på ovansidan).

o Tryckhåiifastheten vid provning av utborrade cyiindrar är 1ägre
än 80% av nomine11 håiifasthet (K-värdet), eiier spräckhâii-
fastheten är 1ägre än 7% av uppmätt tryckhåiifasthet e11er 6%
av K-värdet.

o Mikrosprickor förekommer på biiningsyta efter renbiåsning med
efterföijande vattning i två dagar. (Biiningen fortsätts då
ti11 dess resuitatet biir tiiifredsstäiiande i detta avseende.)

o Betongen är karbonatiserad in ti11 armeringen, e11er så iångt
att återstående 1ivs1ängd bedöms bli för kort (jfr 2.432).
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Avverkningsmetoder

Metoder för att aviägsna skadad betong är i första hand tryck-
1uftsbi1ning och vattenbiining. Vid tryckiuftsbiining än" det
viktigt att se ti11 att armeringen inte skadas och att kvarvarande
frisk betong är fri från sprickor. Metoden är väl beprövad och
fordrar igen närmare presentation.

 

Vattenbiining är en1 reiativt ny netod, där vatten sprutas mot
betongen i tunna stråiar med mycket högt tryck. Metoden är iångt
ifrån färdigutveckiad, men har redan visat sig ha många påtagiiga
fördeiar /57/:

o Bättre arbetsmiijö jämfört med tryckiuftsbiining (inga probiem
med damm eiier vibrationer)

o Vattentrycket syns kunna avpassas så att ai] betong som inte
har en viss håiifasthet och täthet aviägsnas. Skadad betong kan
aiitså eventueiit sorteras ut automatiskt, så att endast frisk
betong biir kvar.

0 Biiningen orsakar inga sprickor i kvarvarande betong, utan
iämnar en frisk betongyta med förutsättningar för god vidhäft-
ning mot ny betong. Noggrann rengöring fordras dock.

0 Armeringen skadas inte, utan biir i stäiiet effektivt rengjord
från betongrester och 1ös rost. (Vid andra avverkningsmetoder
måste armeringen 'i efterhand rengöras genom sandbiästring,
stålborstning, e.d.)

0 God precision medger biining nära känsiiga stäiien, såsom vid
spännarmering.

Biand övriga avverkningsmetoder kan nämnas krysshamring, kaiifräs-
ning och fiamrensning. För aviägsnande av större betongstycken,
t ex en he] brobanepiatta e11er delar därav kan nämnas sågning,
sprängning, spräckning, termisk 1ans m fi. Se vidare /3/, /58/,

/59/, /60/, /68/.

Ny betong och armering

Efter aviägsnande av skadad betong och rengöring av friiagd arme-
ring återstår att ersätta med ny betong, och vid behov att ersätta
skadad och rostad armering med nmtsvarande mängd ru/ armering.
Denna kan antingen omiottskarvas ti11 befintiig armering, viiket
kräver frambiining av oskadad armering en sträcka motsvarande
förankringsiängden, e11er inborras och injekteras fast i betongen.
Svetsning är en annan möjlighet, förutsatt att den befintiiga
armeringen har ewförderiig svetsbarhet och inte är utsatt för
utmattningsiast. Svetsbarheten kan bedömas med iedning av kri-
terierna i BBK 79 avsnitt 7.5.2.1.
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Före påförande av ny betong måste den befintliga betongytan vara
rengjord och fri från sprickor och lösa betongrester. Detta uppnås
ofta indirekt genom vattenbilning, men vid andra avverknings-
metoder kan ikwdras renblåsning, vattenspolning, sandblästring
e.d. (rengöring fordras även efter vattenbilning). Före pågjutning
skall ytan vattnas i minst två dagar.

Ny betong kan tillföras genom gjutning eller sprutning, eller som
injekteringsbetong. Detaljerade anvisningar ges i /50/ beträffande
material, utförande inklusive efterbehandling samt kontroll.
Problemet med kraftöverföring i fogen mellan gammal och nytillförd
betong är gemensamt för många reparations- och förstärkningsmeto-
der.

En yta som är lämpligt förbehandlad enligt ovan kan eventuellt
grundas innan den nya betongen påförs. Värdet av denna Operation
är dock omtvistad. Grundningen har till uppgift att förstärka ytan
och binda eventuella lösa partier samt att tjäna som ett lim mot
underlag och nytillförd betong. Se t ex /61/. En traditionell
metod är slamning med cementbruk, som borstas in i ett tunt lager.
Bättre effekt uppnås om slamningen görs med ett polymermodifierat
cementbruk, då polymertillsats ökar brukets draghållfasthet och
töjbarhet. Grundning kan även utföras med enbart en utspädd poly-
merdispersion eller latex, bestående av små polymerpartiklar
dispergerade i vatten. Bästa vidhäftningen kan erhållas genom
grundning med epoxi, använd på rätt sätt och i rätt sammanhang.
Användningen av epoxi begränsas dock av hälsorisker och högt pris.
Dessutom riskerar man att få icke önskvärda diffusionsspärrar för
vattenånga.

Även pågjutningsbetongens egenskaper kan i vissa avseenden för-
bättras genom polymerinblandning, dvs tillsats av polymerdispersion
vid blandningen. Man talar då om polymermodifierad betong (PMB)
eller latexmodifierad betong (LMB). Se /61/. Polymerinblandning
har provats ända sedan 1930-talet. Tidigare användes, och används
än idag, polyvinylacetat (PVA), som dock genom sin känslighet för
fukt endast kan användas i torra utrymmen. Sedermera har förbätt-
rade polymerdispersioner utvecklats, baserade på termoplastiska
polymerer såsom akryler och vinylidenklorid. Elastomerlatex som
styren-butadien-latex (SBL) har fördelen av lågt pris och stor
töjbarhet, men sämre beständighet än de termoplastiska typerna.
Egenskaper som förbättras hos betongen genom polymerinblandning är
framförallt draghållfasthet, töjbarhet, vidhäftning och täthet.

Kraftöverföring mellan pågjutning och befintlig betong har stude-
rats i försök, se t ex /62/. Ytterligare synpunkter härpå ges i
2.621.
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För närvarande studeras på olika håll reparation med fiberbetong,
se t ex 3.4. Av de många olika fibertyper som förekommer är
stålfibrer mest aktuella i detta sammanhang. Glasfibrer är inte
beständiga i den alkaliska miljön (s.k. alkaliresistent glasfiber
har bättre beständighet än äldre typer, men är inte helt bestän-
dig). Polymerfibrer, t ex polypropylen, är känsliga för måttligt
höga temperaturer._

 

Fördelen med fiberbetong jämfört med betong utan fibrer är fram-
förallt den högre draghållfastheten och töjbarheten, vilket ger
mindre problem med sprickbildning på grund av krympning. Se 2.233.

Sprickinjektering

Sprickinjektering är en vanlig typ av reparation i betongkonstruk-
tioner. Behovet av injektering kan vara mycket olika, beroende på
typ av sprickor, sprickbredd, typ av konstruktion m m. Vissa
sprickor är således normala och fordrar ingen injektering, medan
andra bör injekteras med hänsyn till armeringens korrosionsskydd,
konstruktionens styvhet, utmattningspåkänningar i armeringen m m.
Vanligen används en lättflytande epoxiplast. För injekteringen
placeras munstycken på högst 0,5 m avstånd längs sprickan, och
däremellan spacklas Sprickan över. Injekteringen påbörjas i det
lägsta munstycket, och flyttas till högre belägna munstycken när
inträngningen börjar gå trögt. Utförandet beskrivs i detalj i
/50/. Det statiska verkningssättet för konstruktioner med injek-
terade sprickor, egenskaper hos epoxiplaster, injekteringens
praktiska utförande m m behandlas ingående i /63/. Det skall här
påpekas att sprickinjektering kan vara en dyr reparation om
sprickbildningen är omfattande. Man kan räkna med en kostnad på
700-1000 kr per meter spricklängd. I vissa fall bör därför alter-
nativa reparationsmetoder övervägas, såsom enbart spackling eller,
vid sprickor i horisontella överytor, att endast hälla plast över
sprickan.

Förhindrande av armeringskorrosion

För att stoppa eller förhindra armeringskorrosion finns metoder,
delvis på utvecklingsstadiet, sådana att man inte skall behöva
frilägga armeringen och ersätta med ny betong, se /19/. Val av
metod blir beroende i första hand på om korrosionen initieras
genom karbonatisering eller kloridinträngning i betongen.

I det första fallet beror lämplig åtgärd på hur långt karbonatise-
ringsfronten nått. Om karbonatiseringsfronten inte nått armeringen
kan fortsatt karbonatisering stoppas genom pågjutning av täckskik-
tet med ny betong. Detta kan ha effekt även om karbotiseringen
nått armeringen så att stålets passivitet upphört, genom att
alkalierna i pågjutningen transporteras in i den karbonatiserade
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betongen så att pH-värdet höjs. En annan metod är katodiskt skydd,

se nedan. Om karbonatiseringsfronten passerat armeringen och denna

börjat rosta finns emeiiertid ingen annan möjiighet än att biia

bort ai] karbonatiserad betong, rengöra armeringen och ersätta med

ny betong. Det är viktigt att armeringen heit omges av ny betong.

Vid kioridinitierad armeringskorrosion finns teoretiskt vissa

möjiigheter att stoppa korrosionsprocessen, såsom

- inhibitorer
- katodiskt skydd
- utdrivning av kiorid

Metoderna undersöks på oiika hå11, men de förefaiier ännu inte

färdigutveckiade för praktiskt bruk. Katodiskt skydd anvands dock

redan i viss omfattning, framföraiit i USA. Se 2.245 och /18/.

Efterinjektering av spännkabiar

Efterinjektering av spännkabiar kan visa sig nödvändig i vissa
faH, på grund av brister i den ursprungiiga injekteringen.
Brister i injekteringen kan orsaka korrosion på spännarmeringen,
vi1ket kan ge sig ti11känna genom avspjäikning av täckskikt e11er
sprickor på grund av kabeibrott, men även frostsprängning av
kvarvarande vatten i håiigheter. För att upptäcka håligheter som
ännu inte orsakat syniiga skador har oiika metoder provats, se
t ex /64/, /65/, /66/. Här kan nämnas uitraijud, röntgen och
inspektion genom borrhåi.

Uitraijud är svårtoikat och ger inget exakt besked om 1äget för
feistäiiet. Röntgen ger en god bi1d EMI håiighetens utbredning
förutsatt att man hittat den. Att leta rätt på feistäiien inom
stora områden biir dock dyrt och omständiigt med denna metod,
eftersom varje tagning kräver ca 11 tim exponering och endast
täcker en yta av ca 300x400 mm. Dessutom fordras så höga strå]-
doser att det kan bii svårt att skydda aiimänheten, t ex om det
gäiier en viadukt.

Inspektion genom borrhåi med endoskop med fiberoptik är en direkt,
men också något förstörande metod, även om håien är små, øZO mm.
Att förutsättnigsiöst iokaiisera feistäiien med denna metod kan
bli dyrt eftersom många borrhåi fordras. När ett feistäiie vä]
iokaiiserats kan dock samma hå] användas för sjäiva reparationen,
dvs efterinjekteringen. Skadan kan också dokumenteras fotogra-
fiskt, fig. 31.
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Fig. 31 Foto av en spännkabei taget genom endoskop
(före injektering) /66/.

När det gäiier själva reparationen så förefaiier vakuuminjektering
vara en intressant metod /66/. Först sugs iuften ur håiigheten tiii
ca 95% vakuum, varvid den utsugna 1uftmängden ger ett mått på
håiighetens volym. Injekteringsbruket sugs sedan in genom
vakuumet, och genom att avsiuta med ett övertryck anses 99% utfyii-
nad kunna uppnås.

Gjutfogar i spännbetongbroar

En typisk spännbetongreparation gäiier gjutfogar med skarvkopp-
iingar, jfr avsnitt 2.35. Om inträffade skador samt reparation av
dessa finns en omfattande litteratur, se t ex /31/ och /67/ med
vidare hänvisningar. Reparation, eiier om man så vi11 förstärk-
ning, genom en kraftigt armerad pågjutning som dubbas fast i den
befintiiga betongen beskrivs 'i /67/. Pågjutningen |GH1 göras på
insidan av ett iådtvärsnitt och biir därigenom "osyniig". Pâgjut-
ningens statiska funktion är att genom tiiiäggsarmeringen ta upp
en stor dei av de tiiiskottSpâkänningar, som uppstår i spännarme-
ringen på grund av fogens uppsprickning. (Eniigt samma princip
föreskriver Vägverket i förebyggande syfte en extra siakarmering
genom dy1ika fogar /31/.)
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Reparation av stålkonstruktioner

Reparation av stålkonstruktioner behandlas i /20/. Vanliga skador
på stålkonstruktioner i broar är:

- påkörningsskador på stänger, hängstag och räcken
- rostskador
- sprickor vid svetsar eller andra förband
- lösa nitar eller skruvar med åtföljande rörelser i förbanden.

Krökta fackverksstänger, hängstag och räckesdelar kan antingen
riktas på platsen eller bytas ut. Endast måttligt deformerade
delar kan riktas.

Rostskador som medför tvärsnittsreduktion måste undersökas från
hållfasthetssynpunkt. Kontrollberäkning nmxl hänsyn till åter-
stående godstjocklekar kan visa om lokal förstärkning är nöd-
vändig, eller om säkerheten kan anses tillräcklig utan åtgärd med
hänsyn till återstående livslängd. Det rostskadade området måste
dock alltid blästras rent och rostskyddsbehandlas. Se även 2.25.

Sprickor i stålkonstruktioner måste alltid åtgärdas omedelbart.
Metoder för att upptäcka mer eller mindre dolda sprickor har
behandlats ovan, 2.436. En första åtgärd kan vara att borra ett
hål vid sprickans spets ikh" att hejda fortsatt tillväxt, s k
stoppborrning. Sedan kan en lokal förstärkning fordras för att
dragpåkänningar åter skall kunna överföras inom området, t ex
genom påskruvade eller påsvetsade plåtar.

Sprickor i svetsade konstruktioner har visat sig vanliga i de
första broarna med svetsförband från 1930-talet. Detta beror på
att man då använde stål med dålig svetsbarhet. Eftersom svetsning
ofta ligger nära till hands i samband med reparation och förstärk-
ning, är det viktigt att man först förvissar sig om det befintliga
stålets svetsbarhet, speciellt vid äldre broar. Vid otillfreds-
ställande svetsbarhet finns alltid möjligheten att nita eller
skruva. Se vidare om tillståndsbedömning av stålkonstruktioner i
avsnitt 2.436. Se även 2.25.
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Förstärkning

 

När frågan om förstärkning av en konstruktion aktuaiiseras, gäiier
det först och främst att avgöra om förstärkning verkiigen är
nödvändig, och sedan om så visar sig vara fa11et, att väija iämpiig
metod för förstärkningen. Dessa båda huvudaspekter av frågan
behandias ingående i /68/. En sammanfattning ges i /69/. Se även
/70/, som behandiar bedömning av förstärkningsbehov och dimensione-
ring av förstärkningar från en mera teoretisk utgångspunkt. Nämnda
referenser behandiar endast betongkonstruktioner. I /36/ behandias
även ståikonstruktioner något. I 1itteraturen finns också många
praktikfaii beskrivna, se bi a referenser i /68/.

Bedömning av förstärkningsbehov

Frågan om förstärkning av en konstruktion aktuaiiseras vaniigen av
att man avser att öka iasten eiier att man misstänker att bärför-
mågan är oti11fredsstä11ande redan under aktueiia be1astningar.
(Andra vaniiga orsaker, dock huvudsakiigen aktueiia för husbygg-
nader, är ombyggnad e11er ändrad användning av konstruktionen.)

I många fa11 kan behovet av förstärkning vara så uppenbart att det
inte behöver ifrågasättas, men det finns också gränsfa11 där det
kan vara värt att undersöka konstruktionens möjiigheter att k1ara
sig utan förstärkning. I det senare faiiet fordras en noggrann
faktainsamiing, dvs en inventering av den befintiiga konstruk-

 

tionens egenskaper, samt en ingående kontrpoeräkning av dess
bärförmåga för bedömning av säkerheten i befintiigt skick.

 

Faktainsamiing kan avse mått, håiifastheter, eventueiia skador m m,

 

som sedan kan ligga ti11 grund för beräkningar. Härvid används i
ti11ämp1iga de1ar de metoder för tiiiståndsbedömning som behandiats
ovan, 2.43. Genom att i beräkningar använda uppmätta storheter kan
man ofta göra gynnsammare säkerhetsbedömningar än vid nyprojekte-
ring, där man a11tid har stora osäkerheter att gardera sig mot i
fråga om håiifastheter, mått, utförande, etc. Dessutom kan nan
tngodogöra sig betongens håHfasthetstiHväxt, som kan vara
avsevärd även efter "normaitidsåider".

Vid kontroiiberäkning kan man ofta enbart genom att använda mer
förfinade beräkningsmetoder visa att en konstruktion har reserver i
bärförmåga, som inte utnyttjats vid den ursprungiiga dimensione-
ringen. Detta är he1t naturiigt, eftersom det vid norma] dimen-
sionering inte 1önar sig att 1ägga ner aiitför mycket arbete på att
t ex spara 1ite armering här och där. (Detta gä11er framföraiit
äidre konstruktioner, medan man numera ofta dimensionerar "snåit"
redan från början. De broar som byggs idag kommer därför i a11män-
het inte att ha motsvarande hå11fasthetsreserver.)
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Faktainsamling och kontrollberäkning görs lämpligen stegvis och i
nära växelverkan. Kunskap om konstruktionens verkliga egenskaper
ger underlag för beräkningar, som i sin tur kan indikera vilka
mätningar och provningar som bör göras. Det finns t ex ingen
anledning att borra ut betongcylindrar för tryckprovning såvida man
inte har anledning att misstänka onormalt låg hållfasthet, eller
såvida inte beräkningar visar att betonghållfastheten är avgörande
för bärförmågan (vilket inte alltid är fallet). Faktainsamling och
kontrollberäkning behöver inte drivas längre än] att man blir
övertygad om huruvida förstärkning kan undvikas eller inte.

Sammanfattningsvis kan man genom faktainsamling och kontrollberäk-
ning ofta påvisa en högre bärförmåga än nominellt, utan att göra
avkall på säkerhetskraven. Härtill kommer också, att modernare och
mer nyanserade säkerhetsbedömningar i sig kan möjliggöra ett högre
utnyttjande av äldre konstruktioner. Modern säkerhetsfilosofi, t ex
uttryckt i partialkoefficientmetoden, ger betydligt större möjlig-
heter att tillgodoräkna sig den minskning av osäkerheterna som
faktainsamlingen kan ge. Se t ex /68/.

Förstärkning av betongkonstruktioner

Kraftöverföring i fogar

Ett problem gemensamt för de flesta reparations- och förstärk-
ningsmetoder för betongkonstruktioner är samverkan mellan ny-
tillförd och befintlig betong. För denna samverkan fordras att
skjuvpåkänningar kan överföras i fogen. Förutsättningar för över-
föring av skJUVpåkänningar genom vidhäftning är att ytan på den
gamla betongen befrias från föroreningar och från ett eventuellt
svagt ytskikt, att den har en lämplig ytstruktur och att den
förvattnas i god tid. Se även 2.513. Viktigt är också att den
nytillförda betongen får erforderlig komprimering och efterbehand-
ling. God komprimering erhålls automatiskt genom sprutning, vilket
också ofta är en praktisk metod att applicera ny betong.

Vid höga skjuvpåkänningar bör man normalt inte förlita sig på
vidhäftning mellan ny och gammal betong, bl a emedan en stor del av
vidhäftningshållfastheten kan komma att tas i anspråk av krymp-
spänningar. Detta gäller framför allt vid tjocka pågjutningar.
Fogen bör då förses med genomgående armering eller annan mekanisk
förbindning, som möjliggör kraftöverföring genom friktion eller
dymlingsverkan. Fogarmering respektive dymlingar kan dimensioneras
enligt regler i BBK 79.
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2.622 Vaniiga förstärkningsmetoder

I /68/ beskrivs oiika metoder att förstärka typiska konstruktions-
eiement såsom peiare, baikar, piattor, skivor, konsoier. Här ges
några exempe] baserade på sammanfattningen i /69/. Exempien är
hämtade från både husbyggnader och broar. Figurerna taiar i huvud-
sak i%h° sig själva och kommenteras därför endast kortfattat.
Beträffande dimensionering, funktion, utförande m m, se /68/.

Bärförmågan hos en peiare kan ökas på oiika sätt. För en i huvud-
sak centriskt beiastad peiare med 1iten siankhet bör i första hand
tvärsnittsarean ökas. För en siank peiare bör i första hand styv-
heten ökas e11er knäckiängden minskas. För en peiare med stort
moment bör i första hand armeringsmängden ökas. Exempei på för-
stärkningar som kan tjäna något e11er några av dessa syften visas
i fig. 32 och 33. Metoder för reparation av skadade peiare visas i
fig. 34, 35 och 36.

Baikar kan behöva förstärkas med avseende på moment eiier tvär-
kraft. Momentförstärkning kan ske genom kompiettering av tryck-
zonen med ny betong, fig. 37, e11er genom kompiettering av drag-
armeringen, fig. 38. I båda faiien fordras samverkan me11an gammai
och ny betong. Vaniigare, och ofta smidigare än de föregående meto-
derna, är kompiettering med utanpåiiggande efterspända dragstag,
fig. 39. Här kan man normait inte få samverkan meiian Spännarmering
och betong, viiket påverkar både styvhet och bärförmåga. Tvärkraft-
förstärkning kan i rege] åstadkommas ganska enkeit genom utanpå-
1iggande "bygiar", som ges viss efterspänning, fig. 40.

 

Det a11ra enkiaste sättet att förstärka en betongbaik kan vara att
he1t e11er deivis aviasta med ståiba1k(ar), fig. 41.

För piattor är i de fiesta fa11 momentkapaciteten avgörande. Denna
kan ökas genom pågjutning e11er påsprutning av betong, med e11er
utan armering (det senare om det gäiier tryckzonen), fig. 42 och
43. Ett sätt att öka armeringsmängden utan att öka piattans tjock-
iek är att gjuta fast armeringsstänger i sågade eiier frästa spår i
piattans översida, fig. 44.

Även tvärkraftskapaciteten kan vara avgörande, t e»( i pelardäck
e11er piattor med stora koncentrerade 1aster. Exempei på tvär-
kraftsförstärkning visas i fig. 45.

De nya betongbestämmeiserna BBK 79 medför att betongkonstruktioner
kan utnyttjas högre än eniigt tidigare normer, framför aiit med
hänsyn til] böjning. Bärförmågan med hänsyn ti11 tvärkraft eiier
genomstansning ökar dock inte i samma grad, ofta inte aiis. För
att kunna utnyttja befintiiga broar i nivå med den ökade böjmoment-
kapaciteten fordras därför ofta förstärkning av bärförmågan med
hänsyn tiil tvärkraft respektive genomstansning. Försök med in-
borrad efterspänd skjuvarmering har utförts /71/. Principen är
densamma som för utvändiga bygiar enligt fig. 40, jfr även fig. 45.
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F19. 32 ökning av pe1ares tvärsnittsarea och armeringsmängd genom
kringgjutning he1t e11er de1vis /68/, /69/.
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Fig. 34

/68/ 9 /69/.
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Fig. 36 Loka] reparation e11er förstärkning med kringgjuten
"krage" som fungerar som en pe1arh01k /68/, /69/
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Fig. 37 Förstärkning av baTk genom komp1ettering av tryckzon

/68/, /69/
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F19. 38 O1ika exempe] på förstärkning av dragzonen med armering
/68/, /69/.
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F19. 39 Förstärkning av ba1kar med utanpå1iggande efterspänd
armering. I det undre exemp1et erhå11s både moment- och
tvärkraftsförstärkning, i någon mån även i det övre genom
införande av tryckkraft /68/, /69/.
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F19. 40 Tvärkraftsförstärkning med utanpå1iggande efterspänd
armering /68/, /69/.
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F19. 41 Av1astning he1t e11er de1vis med stå1ba1k(ar). För att
erhå11a bättre funktion i bruksstadiet är det 1ämp1igt att
förspänna stå1ba1ken något, t ex genom att 1yfta betong-
ba1ken, e11er i det undre fa11et genom kilning /68/, /69/.
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Fig. 42 Förstärkning av platta genom pågjutning av betong och
armering på översidan /68/, /69/.
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Fig. 45 Tvärkraftsförstärkning av p1atta /68/, /69/-
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Påiimmade ståipiåtar

Förstärkning med pâiimmade ståipiåtar är en metod som inte behand-
1as i /68/-/70/. Se istäiiet /72/ med vidare referenser samt /73/
och /74/. Metoden prövades först i Frankrike i mitten av 60-ta1et
och har sedan använts i fiera iänder. Att metoden här ges större
utrymme än övriga metoder beror på att den i motsats tiii dessa
inte behandias i någon iättiiigängiig svensk iitteratur.

Ståipiåtarna 1immas med epoxi direkt på betongen, och kan fungera
som böjarmering och/eiier skjuvarmering beroende på var de an-
bringas. Ståipiåtarna kan korrosionsskyddas genom förzinkning e.d.

Limytorna, såväi stå] som betong, rengörs genom sandbiästring.
Limmet kan strykas på piåtarna innan dessa appiiceras, eHer
injekteras i efterhand. Limfogen bör med hänsyn tiii krypdeforma-
tioner inte vara iTn" tjock, viiket fordrar tiiiräckiigt siät
betongyta eiier tunn piåt som kan anpassa sig tiii ojämheter. Med
hänsyn tiii montage och/eiier bärförmåga kan dock inte användas
aiitför tunn piåt.

Vidhäftningen i 1imfogen är naturiigtvis avgörande för förstärk-
ningens funktion. Enligt försök torde man kunna räkna med ett
brottvärde på minst 3 MPa för betong K3O /73/. Inom en förank-
ringsiängd kan dock vidhäftningspåkänningen bii mycket ojämnt
fördeiad, varför man som genomsnittiig VidhäftningSpåkänning måste
räkna med ett iägre värde, t ex 2 MPa /72/. Förankringen vid änden
på en piât kan vid behov förstärkas med t ex expanderskruvar.
Metoden har många fördeiar. Förstärkningen tar nästan ingen piats,
ger obetydiig ökning av egenvikten och är förhåiiandevis snabb och
enke] att utföra. En aiivariig nackde] är att iimfogen börjar
föriora sin håiifasthet redan vid temperaturer kring 1000C. Detta
måste beaktas om det föreiigger krav på bärförmåga vid brand (t ex
biibrand under viadukt) och även medhänsyn tiH utförande av
beiäggnings- och isoieringsarbeten, där massorna kan ha tempera-
turer på 2500C.

Förstärkning av stâikonstruktioner

Ståikonstruktioner är i de fiesta avseenden enklare att förstärka
än betongkonstruktioner, på grund av nmjiigheterna att svetsa
eiier skruva fast tiiiäggskonstruktioner, byta ut konstruktions-
eiement etc. Kraftöverföringen meiian befintiig konstruktion och
nya deiar våiiar inga specieiia probiem, utan förbanden kan dimen-
sioneras och utformas på vaniigt sätt. Om man väijer svetsförband
måste man naturiigtvis förvissa sig om svetsbarheten hos det
befintiiga ståiet, jfr 2.436.
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2.7

2.71

2.72

Reparation eller nybyggnad

Ibland står valet mellan å ena sidan att reparera eller förstärka
en konstruktion och å andra sidan att riva och bygga nytt. Rivning
och nybyggnad behöver inte gälla en hel konstruktion, utan kan
även gälla en del av konstruktionen, t ex brobaneplattan, enbart
överbyggnaden etc. Valet styrs av många faktorer, såsom investe-
ringskostnader fin" respektive alternativ, återstående livslängd
utan åtgärder, ränta, förutsatt livslängd för en ny bro, finan-
siella förutsättningar, eventuella andra vinster genom nybyggnad
(t ex att en ny bro kan utformas så att trafiksäkerheten ökar)
etc.

Bedömningsmetod

Utan att beakta alla inverkande faktorer kan man ändå ha nytta av
en förenklad kalkyl, som endast beaktar investeringskostnader och
livslängder. En enkel metod föreslås i /75/. Metoden beskrivs i
korthet nedan.

Följande uppskattas:

återstående livslängd om inga åtgärder vidtas
återstående livslängd efter reparation
kostnad för reparation
kostnad för nybyggnadsalternativet.

Kvoten mellan reparations- och nybyggnadskostnad samt återstående
livslängd utan åtgärd - med viss säkerhetsmarginal - bestämmer hur
stor livslängden måste vara efter reparation, för att detta
alternativ skall vara lönsamt. Metoden belyses bäst med ett exem-
pel, delvis baserat på /75/.

Exempel

En bro byggd 1950 består av en betongplatta på stålbalkar. Plattan
bedöms vara i sådant skick att dess återstående livslängd är högst
10 år om inga åtgärder vidtas. Underbyggnad och stålbalkar bedöms
däremot klara sig minst 50 år till med normalt underhåll. Valet
står nu mellan att omedelbart reparera plattan eller att utnyttja
återstående livslängd utan åtgärder och därefter byta ut hela
plattan. Med hänsyn till osäkerhet i bedömningen av återstående
livslängd bör man vid kalkylen förutsätta fortsatt användning i
t ex fem år.
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Reparation av brobanepiattan - 1agning av betongen, ny isoiering
och beiäggning samt nya grundaviopp - beräknas kosta 2.000 kr per
m2 av brons totaia yta.

Rivning av den gamia brobanepiattan samt gjutning av en ny,
inkiusive beiäggning, isoiering, räcken m m, kostar 4.000 kr/mZ.

Eniigt diagrammet i fig. 46 sku11e reparationsaiternativet vara att
föredra om 1ivs1ängden för den reparerade piattan är minst 25 år, i
annat fa11 är det bättre att vänta fem år och sedan byta ut
piattan.

Kurvorna i fig. 46 är baserade på kaiky1ränta 5% och en 1ivs1ängd
efter nybyggnad på 80 år. Kaikyiräntan har ganska stor inverkan på
bedömningen. I detta exempe] sku11e t ex erforderiig iivsiängd för
den reparerade p1attan b1i 31 år om kaikyiräntan i stä11et vore 3%
och 21 år vid kaikyiränta 8%, se fig. 47. Ännu större effekt får
räntan om vaiet står me11an omedelbar reparation och omede1bar
nybyggnad, dvs om man inte vågar räkna med någon återstående
iivsiängd utan åtgärder, se fig. 48. I exempiet skuiie erforderiig
1ivsiängd efter reparation då bii 9, 14 resp. 20 år vid 8, 5 resp.
3% kaikyiränta.

Ett tredje a1ternativ sku11e kunna vara nybyggnad av he1a bron för
6.000 kr/m2 (jfr 2.411). I jämföreise med att reparera piattan
b1ir detta aiternativ 1önsamt endast om iivsiängden för den
reparerade p1attan skuiie vara mindre än 16 år (reparationskost-
nad/?ybyggnadskostnad = 0,33, tid me11an reparation och nybyggnad =
5 år .

I jämföreise med att byta ut enbart piattan b1ir totai nybyggnad
inte 1önsam så iänge återstående 1ivs1ängd för baikar och under-
byggnad är större än 22 år (reparationskostnad/nybyggnadskostnad =
0,67, tid meiian reparation och nybyggnad = 0 år).
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Fig. 46 Erforderiig återstående 1ivsiängd efter reparation som
funktion av kvoten meiian reparationskostnad och nybygg-
nadskostnad /75/.
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2.73 Kommentar

Vid bedömning av nybyggnadsaiternativet måste man även beakta de
fördeiar som en helt ny bro skuiie kunna ge med hänsyn ti11 1inje-
föring, trafiksäkerhet, bärighet, underhåiisbehov m m. Vid såväl
förbättring som nybyggnad uppstår dessutom kostnader för att kiara
trafiken medan arbetet pågår, och de trafikstörningar som ändå
ofrånkomiigen uppstår bör också vägas in i bedömningen. En enkei
kaikyi eniigt ovan har dock ändå stort värde som en de] i en
heihetsbedömning.

Svårigheterna iigger framföraiit i uppskattningen av ingångsvärden
för denna typ av kaikyi. För beräkning av återstående iivsiängd
saknas i stor utsträckning beräkningsmodeiier, annat än för vissa
speciaifaii. Vid beräkning av kostnad för förbättring saknas i
stor utsträckning metoder för översiktiig och samtidigt tiiiför-
1it1ig kartiäggning av reparationsbehov. Livsiängdsberäkning och
översiktiig tiiiståndsbedömning är såiedes viktiga områden för
fortsatt FoU. Probiemet att väija rätt kaikyiränta måste också
studeras närmare, varvid föijande frågor är av intresse:

o Går det att göra en reaiistisk bedömning av räntenivån tiotais
år framåt i tiden?

0 Hur beaktas infiationen?

Även om dessa frågor visar sig svåra att besvara, så antyder
kaikyien ovan ändå en intressant möjiighet, nämiigen att använda
kaikyiräntan som ett styrinstrument. En hög kaikyiränta ger en
inriktning mot ökad satsning på underhåH och reparation av
befintiiga konstruktioner. En 1åg kaikyiränta ger en inriktning
mot att snarare iåta konstruktionerna tjäna ut för att sedan bygga
nytt.
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3.1

PÅGÅENDE FoU

I detta kapitei redovisas pågående e11er pianerade FoU-projekt med
anknytning tii] drift och underhåii av konstbyggnader i Sverige
och övriga Norden. Redovisningen torde vara i det närmaste komp-
1ett åtminstone vad gäiier svenska projekt. Dessa redovisas med
uppdeining på oiika finansiärer.

FoU i Vägverkets regi

 

Vägverkets FoU-verksamhet är uppdeiad 'i tio huvudområden /76/,
/77/:

- översiktiig väghå11ningsp1anering
- Tiiiståndsbeskrivning
- Projektering
- Trafikteknik
- Geoteknik
- Byggnadsteknik
- Siitiagerteknik
- Broteknik
- Driftsproduktionsteknik
- Byggnadsproduktionsteknik.

Av dessa områden är det främst Broteknik som berör drift och
underhåii av konstbyggnader. Nedan ges en översikt av pågående
FoU-verksamhet inom detta område /78/. Denna verksamhet omsätter
åriigen ca 1,6 Mkr inom verket. Därutöver initieras och finansie-
ras ett stort anta] externa FoU-projekt vid tekniska högskoior och
andra forskningsinstitut. I budget för 1985 satsar Vägverket
2,3 Mkr på extern FoU-verksamhet. I fig. 49 visas utveckiingen av
Vägverkets interna och externa FoU-verksamhet inom broområdet de
senaste åren, med uppdeining på föijande fem deiområden:

Beständighet
Tiiiståndsbedömning
Reparation och underhåii
Brobyggnad (nyproduktion)
Projektering (dimensionering)m

b
w
m
ø
-
t

Av fig. 49 framgår att den kraftiga ökningen främst hänför sig ti11
områdena 1-3 ovan, viiket är naturiigt mot den bakgrund som framgår
av kap. 2. Även område 5 ökar starkt 1985, främst beroende på
övergången tili nya dimensioneringsprinciper (partiaikoefficient-
metod) eniigt BBK 79 och de kommande nya ståinormerna, BSK.
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F19. 49 Förde1ning av Vägverkets externa FOU-mede1 inom området
Broteknik /78/
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3.11

Nedan förtecknas pågående e11er pianerade projekt inom områdena
1-3, bedrivna inom eHer finansierade av Vägverket. Utförande
enhet anges inom parentes. Litteraturhänvisning innebär inte att
ett projekt är avslutat, utan att det är en fortsättning eiier
uppföijning av tidigare redovisade undersökningar.

êêâêêügisbêê

o Uppnås kritisk vattenmättnad med hänsyn till frostskador även
i en brobanepiatta med vä] fungerande isoiering, på grund av
kondens e.d.? Jfr fig. 50 (CBI).

0 Varierar kritisk vattenmättnadsgrad med aktueii kioridhait i
porvatteniösningen? (CBI)

o Hypoteser för fysikalisk och kemisk nedbrytning av betong
genom kiorider. Se /11/, /79/ (CTH, Byggnadsmateriaiiära)

o CMA-saitets (ka1cium-magnesium-acetat) eventueiit skadiiga
inverkan på betong. Se /80/. (LTH, Byggnadsmateriaiiära samt
VTI Linköping)

0 Uppföijning av nedbrytningsförioppet i Tranebergsbrons sa1t-
bemängda brobanepiatta. (Vägverket i samarbete med Stockhoims
Gatukontor.)

o Långtidsfunktion hos spännkabeiinjekteringar. Studium i samband
med rivning och ombyggnad av broar över E6 norr om Göteborg
(CTH, Betongbyggnad).

o Funktionskrav för isoierings- och kantförsegiingsmateriai
(VTI).

o Funktionsprovning av TUüi ytbehandiingspreparat (Stockhoims
Gatukontor).

o Beständighet hos gummimateria1 ti11 fogar och 1ager (Vägverket).

Jfr' /81/, /82/.o Temperaturberoende sprickor. (LuHS, KTH
Brobyggnad)
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Iillêêênéêéeéêenins

o Icke förstörande provning av betonghåiifasthet (Lok-test,
Capo-test, Windsorprov och studsmätning, eventueiit kombinerad
med uitraijudsmätning). (Vägverket)

0 Utveckiing av fäitmässig metod för bestämning av kioridinnehåii
i betong. Jfr fig. 51 (CBI)

o Försök med att påvisa kiorider i betongen med hjäip av s k
georadar. Se /83/. Jfr fig. 52 (LTH, Geodynamik)

o Försök med att påvisa kiorider och frostskador i betongen med
hjäip av värmekamera. Se /84/, /85/. Jfr fig.53 (Vägverket och
SP i Borås)

0 Vidareutveckiing av uitraijudteknik för kartiäggning av 1amine-
ringar och sprickor i betong. Se /86/. Jfr fig.54 (KTH, Bro-

byggnad)

. Kartiäggning och förhindrande av korrosionsangrepp genom
elektropotentiaibaserad mätning och skydd. Se /87/. (FCB i
Trondhehn, Korrosionscentraien 'i Köpenhamn samt Stockhoims
Gatukontor, Materiaiprovningen)

o Elektrobaserad sprickindikering samt mätning av korrosionshas-
tighet (Vägverket)

o Tiiiståndsbedömning av konsoibaikbroar i spännbetong med
ledning av uppmätta och beräknade iångtidsdeformationer. Se
/88/, /89/. (Vägverket och Tedab)

o Fäitförsök för bestämning av onormaia spännkraftsföriuster med
ledning av svängningsmätningar. Se /90/. (SP i Borås)

Enéerbêll_92b-r22êrêêien

o Teknisk uppföijning av vattenbiiningstekniken (Vägverket)

0 Uppföijning av effekt vid tryckiuftsbiining ait. sprängning
med hänsyn tiii mikrosprickor o.d. (Vägverket)

o Skjuvarmeringsförstärkning av gamia broar. Se /71/ (CTH,
Betongbyggnad)
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RH?
Fig. 50 Fuktinnehå11 i brobanep1atta med tät iso1ering på

översidan /78/

kloridkdncenfratiun ?

 

 

Fig. 51 Fä1tmässig metod för bestämning av k10ridha1t är under
utveck1ing /78/

 

 

 

 

 

  

Fig. 52 Kartläggning av skadad betong med s k georadar /78/
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F19. 53 Kart1äggning av k1oridbemängd och frostskadad betong med
värmekamera /78/

   

 

 

 

   

F19. 54 U1tra1jud för upptäckt av skador i betong /78/
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Statisk samverkan meHan pågjutning och gammai betong. Se
/62/. (KTH, Byggnadsstatik)

Tiiisats av poiymerer i 1agningsbetong (CTH, Byggnadsmateriai-
iära)

Pågjutning av skadade brobanepiattor med direktgjuten fiber-
armerad siitbetong (Vägverket, ABV)

Utveckiing av sprutbetongtekniken vad beträffar metod- och
materiaivai med hänsyn ti11 hâiifasthet. och beständighet
(Vägverket m fi)

Teknik vid reparation och utbyte av piåttrummor (Vägverket)

Metod- och materiaivai vid fastinjektering av armeringsstänger
(LuHS, Konstruktionsteknik)

Betong med specieii tiiisats för kompensation av uttorknings-
krympning (LTH, Byggnadsmateriaiiära)

FoU i regi av TFB, Kommunförbundet och DKU

 

Transportforskningsberedningens (TFB) FoU-satsning, i viiken

 

föreiiggande arbete ingår som en dei, har berörts i kap. 1.

Kommunförbundet har tiiisatt en FoU-grupp för gator och trafik.

 

FoU-gruppens uppgifter är eniigt /91/

att medverka i kartiäggning och prioritering av angeiägna
FoU-projekt inom den kommunaia gatuhåiiningen

att godkänna utveckiingsprojekt och medverka vid fördeiningen
av ansiag tili dessa projekt

att medverka tii] att 1ämp1iga forskare kan knytas tiii de
oiika projekten

att föija godkända utveckiingsprojekt på iämpiigt sätt, t ex
genom att tiiisätta styrgrupper

att medverka tiH att forskningsresuitaten sprids på ett
effektivt sätt tiH kommunerna, t ex genom utgivning av
rapporter, anordnande av kurser, konferenser och dyiikt

att fungera som referensgrupp i frågor som rör den kommunaia
gatuhåiiningen
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- att verka för att samarbetet och erfarenhetsutbytet förbättras
meiian de kommunaia förvaitningar som svarar för gatuhåii-
ningen.

Verksamheten ska11 inriktas på konkret och praktiskt utveckiings-
arbete för drift och underhåii av gator och vägar. För finansie-
ringen används en mindre de] av statsbidraget ti11 drift av kom-
munaia gator och vägar. Man avser f'ri att satsa ca 1 Mkr/år
totait, med början 1985. En viss de] härav kan avsättas för
området drift och underhåii av konstbyggnader.

Driftskostnadsutredningen (DKU) har arbetat i 10 är, främst med
att sammanstäiia och jämföra driftskostnader för gator och vägar.
Inom arbetsgruppen för konstbyggnader (DKU/7) kommer bi a föijande
ämnesområden att behandias i det fortsatta arbetet /92/:

o Jämförande kostnadsstatistik

o Vattenbiästring (vattenbiining), ti11ämpning

0 Inspektion av brobanepiattor av betong

0 Jämföreise me11an betong- och stâibroar beträffande
driftskostnader

o Uppföijning av fogreparationer avseende fogtyp, kostnader och
driftsäkerhet.

SBEF:s vägforskningsgrupp

SBEF:s vägforskningsgrupp bedriver sedan 1967 produktionsinriktad
väg- och anläggningsforskning. Utgångspunkt för verksamheten är de
väg- och aniäggningsbyggande företagens behov av gemensamt utveck-
1ingsarbete. Verksamheten styrs av treåriga ramprogram och finan-
sieras sedan 1972 av Byggforskningsrådet och de i projekten dei-
tagande företagen och myndigheterna. Se /93/.

I SBEF:s vägforskningsgrupp ingår representanter för entreprenad-
företag, Vägverket, Väg- och Trafikinstitutet, kommuner och tek-
niska högskoior. En av gruppens främste uppgifter är att inventera
behovet av produktionsinriktad väg- och aniäggningsforskning hos
enskilda företag, myndigheter och kommuner. I 1984-87 års ram-
program föresiås 23 projekt inom oiika områden. Fyra av dessa
projekt berör broar:
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0 Härdning av betong vid broarbeten

o Reparations- och underhåiisteknik för broar

0 Broarmering. Montering med hög kva1itet

0 Konstruktion kontra beständighet och reparationsväniighet

Av dessa faiier endast det andra projektet heit inom området för
denna rapport, medan övriga i första hand är inriktade på nypro-
duktion. Syftet med detta projekt är att på grundvai av littera-
turstudier och arbetsplatsbesök göra en sammanstäiining av oiika
reparationsmetoder, med korta beskrivningar av viktiga moment vid
utförandet. Projektet genomförs av ABV i Maimö. De övriga projek-
ten har också indirekt intresse med hänsyn ti11 framtida underhåii
och reparation av kommande broar. In1edningsvis har 0,1 Mkr
beviijats för igångsättning av detta projekt under 1985. De övriga
projekten har av finansiärerna bedömts ha iägre prioritet, varför
igångsättningen uppskjutits.

Betongforskning finansierad av Stifteisen Svensk Betongforskning,
BFR och STU

 

Den betongforskning som finansieras av rubricerade organ samordnas
sedan 1973 genom Programrådet för svensk betongforskning. Program-
rådet består av representanter för finansiärerna, forskningsinsti-
tutioner, byggnadsindustri, byggnadsmateriaiindustri, konsuiter
och myndigheter. Biand pågående projekt av intresse i detta
sammanhang kan föijande nämnas:

0 Fiberbetong för förstärkningsändamå] (KTH, Brobyggnad)

Teoretiska och experimenteiia studier av påkänningar i fogen
meiian gammai betong och pågjuten fiberbetong, specieiit med
hänsyn tiii den senares krympning.

0 Kioridinitierad armeringskorrosion (CBI)

Behandiar bi a frågor om hur mycket kiorid betongen får inne-
håiia utan risk för armeringskorrosion, inverkan av betongsam-
mansättning, återstående iivsiängd samt möjiigheten att för-
hindra kloridinitierad armeringskorrosion med inhibitorer o.d.
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Reparation av skadade byggnadskonstruktioner (CTH, Byggnads-
materiai)

Projektet avser' att tiiisammans med intresserade 'företag
utveckia kända metoder samt utvärdera nya metoder för repara-
tion av betongkonstruktioner. Projektet inieds med en inven-
tering av oiika typer av skador och deras orsaker samt före-
kommande reparationsmetoder. Därefter studeras närmare två
huvudtyper av reparation, deis poiymerimpregnering med vakuum
eniigt den 5 l< Baivac-metoden, deis reparation med cement-
bundna materiai. I fråga om vakuumimpregnering studeras bl a
möjiigheten att återstäiia vidhäftningen meiian betong och
armering i en skadad konstruktion samt vakuumimpregnering som
korrosionsskydd. Reparation med cementbundna materiai omfattar
bi a injekteringsbetong ("prepact"), vakuumsugning samt
sprutbetong.

Svenska Byggbranschens Utveckiingsfond (SBUF)

 

SBUF instiftades 1983 av Byggförbundet, BPA, Röriedningsfirmornas
arbetsgivareförbund, Schaktentreprenörernas arbetsgivareförbund,
Statsanstäiidas förbund (xüi Svenska byggnadsarbetareförbundet.
Ändamåiet är att främja produktionsinriktad forskning och utveck-
1ing inom byggnads-, aniäggnings-, bygghantverks- och instaiia-
tionsföretag. Ti11 en början disponeras 15 Mkr åriigen för att
stödja utvecklingsprojekt inom de företag som bidrar ti11 fonden.
SBUF-projekt med viss anknytning ti11 det aktueiia området är

Svenska hamnars reparationsbehov (ABV, Maimö)

Inventering av skador och bedömning av reparationsbehov.

Upphandiing av renoveringsarbeten för VA-iedningar

Erfarenheter av 1ämp1iga metoder för förundersökning, upphand-
1ing, utförande och kontroi] av renoveringsarbeten på VA-1ed-
ningar.

Byggmateriaikross 1%n* ombyggnadsarbeten (KTH, Byggergonomi-
1aboratoriet)

Utveckiing av kross, sammankoppiad med sugaggregat, främst för
tegei men även för andra materiai, gips, goivmateriai m m. Kan
vara av intresse även för betong.
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3.6

3.7

övrig svensk forskning

 

Övriga kända projekt inom Sverige:

0 Vidareutveckiing av sprutbetongmateriai och sprutbetongteknik
(Cementa, Stabilator)

Projektet avser användning av sprutbetong vid bergförstärkning
och betongreparationer, och syftar tiii deis utveckiing av
sprutbetongmateriai med hänsyn tiii sprutbarhet, arbetsmiijö,
håiifasthet och beständighet, deis utveckiing av produktions-
utrustning och produktionsteknik. Projektet har många be-
röringspunkter med Vägverkets sprutbetongprojekt, se 3.13, och
en samordning är inte utesiuten. Eventueiit kommer Vattenfaii,
Fortifikationsförvaitningen, Pianverket och Vägverket att
samordna sina intressen rörande dessa frågor.

0 Utarbetande av en "Reparationshandbok" har nyiigen igångsatts.
Initiativtagare och finansiärer är CBI, BFR, Cementa och Svensk
Byggtjänst. Projektiedare är prof. S-G Bergström.

Föijande projekt, finansierade av BFR, har viss anknytning tiii
ämnet för denna rapport, dock något perifert, bi a är de specifikt
inriktade på husbyggnadsområdet.

0 Utveckiing av hjäipmedei för ROT-sektorn - piiotstudie (KTH,
Arbetsvetenskap)

o Ombyggnad, reparaticnr och underhåii - programarbete (CTH,
Husbyggnad)

Ett annat projekt med perifer anknytning är föijande:

o Inventering av gamla betongdammar (KTH, Vattenbyggnad i samar-
bete med Cementa, Vattenfaii och Sydkraft).

Nordiska Vägtekniska Förbundet (NVF)

NVF:s utskott 61, broar och färjor, genomför en utredning i avsikt
deis att kartiägga skador på spännbetongbroar, deis att samman-
stäiia förekommande undersöknings- och reparationsmetoder för
dessa. Materia] insamlas genom enkäter och iitteraturstudier. En
färdig rapport väntas våren 1985. F.n. finns ett utkast /94/.
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Övrig forskning i Norden

 

Här föijer en osorterad uppräkning av nordiska forskningsprojekt
inom det aktueiia omrâdet.

Tiistandskontroii av betongkonstruksjoner (FCB, TrondhEim)

Projektet omfattar två huvuddeiar, utveck1ing av twaktiska
metoder för iokaiisering av skador på undervattenskonstruk-
tioner samt övervakning av specieiit utsatta konstruktioners
respons för statiska och dynamiska påverkningar. Genom instru-
mentering och övervakningssystem avser man att kunna uppdaga
onormai respons som kan tyda på fe) och skador.

Retningsiinjer for tiistandskontroi) av betongkonstruksjoner
(Norsk Teknisk Byggekontroii A/S)

Projektet syftar tiii att ge en värdering av aktueiia metoder
för tiiiståndskontroii av betongkonstruktioner, och hur
inspektionsresuitaten skaii användas för va) av reparations-
metod och -omfattning.

Betongbyggnaders håiibarhet - skydd mot atmosfäriskt (surt)
angrepp genom ytbehandling (Nordisk forskningsinstitut for
maiing og tryckfarver, Danmark, i samarbete med fiera andra
nordiska institutioner)

Projektet avser en samordning av olika institutioners forsk-
ning inom området. Syftet är att försöka komma tiii rätta med
de probiem som den aiitmer försurade atmosfären orsakar för
betongkonstruktionens beständighet.

Reparation af hoidbarhedsskader på betonkonstruktioner (Isiands
byggforskningsinstitut och Teknoiogisk Institut, Danmark)

Måisättningen är primärt att utpröva, vidareutveckia och
beskriva metoder för reparation av betongkonstruktioner som
skadats av frost, a)kaiikiseisyrareaktioner eiier aiimän
söndervittring. En första fas i projektet är redan rapporte-
rad.

Baikonskader (K Apeiand, 0510)

Norsk uppföijning av de svenska undersökningarna om baikong-
skador och -reparationer, jfr /40/, /41/ och /42/.
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Forskningar rörande betongkonstruktioners beständighet (Statens
tekniska forskningscentra), FinIand)

Projektet omfattar grundIäggande forskning inom tre huvudområ-
den: betongens beständighet, korrosion på armeringsstå) samt
konstruktioners Iivstid.

Forebyggende betongbeskytteise (Teknoiogisk Institut, Danmark)

Utarbetande av riktIinjer för förebyggande skydd av betong och
för acceIererad provning av skyddsmateria).

Betonbygvaerkers hoIdbarhed (SBI, Danmark)

State of the art rapport, som skaII redogöra för existerande
kunskap på ett kortfattat och IättiIIgäningt sätt. Förutom
betongteknoiogi behandIas även förhåIIanden kring konstruk-
tionsutformningen.

Korrosion af stå) i beton (Korrosionscentraien, Danmark)

Utarbetande av handbok i ämnet.

AIkaIikiseIreaktioner, specieIt aIkaIisaItets accelererande
Virkning (Teknoiogisk Institut, Danmark)

Grundiäggande studier av reaktionsmekanismen.

AIkaIi-petrografi (Teknoiogisk Institut, Danmark)

Undersökning av sambandet meIIan en sands innehåII av oIika
fIinttyper och sandens möjiighet att ge skadIiga aikaIikiseI-
reaktioner.

Taerskeraerdi - horider (Korrosionscentraien, Danmark)

FaststäHande av gränser för acceptabeIt horidinnehåH i
betong.
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UTBILDNING OCH INFORMATION

Nedan förtecknas pågående och pIanerad kursverksamhet med anknyt-
ning ti11 det aktueiia området. Förteckningen gör inga anspråk på
fuIiständighet vad gäIIer internt bedrivna kurser inom företag och
statiiga verk.

Vägverkets kurser

Vägverket har två interna kurser rörande underhåII och reparation
av broar.

Brounderhåii DOZ

Omfattning: 4 dagar

 

InnehåII: Förebyggande brounderhåII, inspektions- och under-
håiisåtgärder på broar, pianering och Iedning av vissa bro-
underhåiisarbeten. Huvuddisposition:

- Konstbyggnader, översikt
- Vägverkets anvisningar ifråga om underhåII och reparation
- Materiaikännedom
- Underhåii och reparation
- Stäiiningar och formsättning
- OmmåIning av stål
- Arbetarskydd

MåI ru : Vägmästare, biträdande vägmästare, handiäggare av
brofrågor på vägförvaItningar.

Broreparationskurs Y68

Omfattning: 10 dagar

 

InnehåII: Utförande av broreparationer såsom Iagning av kant-
baIk, fastsättning av kantskoning och räcken, injektering av
sprickor samt enklare former av stäIInings- och formbyggnad
och armering. MåIning av ståIkonstruktioner, Iagning med
sprutbetong, fastsättning av iagerpiatta och skyddsnät,
skyddsföreskrifter för handhavande av materiai, arbete på hög
höjd rn m. Orientering (nn oIika brotyper och brodetaijer,
grundiäggningsmetoder, överbryggning av reparationsstäIIe samt
reparation av vanIigen förekommande skador. Kursen omfattar
både teoretiska Iektioner och praktiska övningar.
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Disposition av kurskompendium:

- Konstbyggnader, översikt
- Stäiinings- och formbyggnad
- Armering
- Betong
- Härdpiaster
- Kantbaik
- Hängstag och transversaier
- Uvergångskonstruktioner
- Landfästen och meiianstöd
- Stå]
- Brobanor
- Lager
- Räcken
- Rostskyddsbehandiing
- Stenvaiv och koner
- Arbetarskydd

Mâigrugg Persona] som tii] väsentiig de] sysseisätts eiier
kommer att sysselsättas med underhâiis- och reparationsarbeten
på broar.

SIFU-kurser

 

SIFU bedriver föijande kurser med anknytning tiii det aktueiia
området.

0 Aktueiia underhåiisåtgärder för broar

Omfattning: 2 dagar

 

Innehå11: Aktueiia frågor om broreparationer

- Vägverkets anvisningar
- Särskiid besiktning av farbanepiattor
- Betongreparationer
- Cement, tiiisatsmedei och tiiisatsmateria]
- Betongundersökning
- Isoiering med beiäggning
- Isoieringsmatta
- Uvergångsanordningar

Måigrugg: Persona] som handiägger brofrågor respektive utför
inspektioner.

o Besiktning och underhåii av broar

Omfattning: 3 dagar
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Innehåii: Kursen bygger på Vägverkets anvisning TB 132/46/ och
behandiar* såväi utförande och inspektioner' som *vaniigast
förekommande underhåiisåtgärder. Dessutom beiyses frågor om
erosion och erosionsskydd. Kursen överensstämmer väsentligen
med Vägverkets kurs D02. Huvudrubriker:

- Kort genomgång av TB 132
- Uverbyggnad av ståi; inspektion
- överbyggnad av ståi; reparation
- Geoprobiem
- Pejiing och dykarundersökning
- Rostskyddsbehandiing
- Broiiggare
- Uverbyggnad av betong; inspektion
- överbyggnad av betong; reparation

Måigrupp: Handiäggande och inspekterande personai på det
kommunaia och enskiida vägnätet.

0 Broreparationer

Omfattning: 10 dagar

 

Innehåii: Kursen är praktiskt inriktad och behandiar de van-
iigast förekommande reparationsarbetena såsom armering, gjut-
ning, injektering, sprutbetong niin samt därvid förekommande
stäiinings- och formbyggnad. Dessutonu ges EN] orienterande
genomgång av oiika brotyper och brodetaijer samt trafiksäker-
hetsfrågor. Kursen överensstämmer väsentiigen med Vägverkets
kurs Y68.

Måigrupp: Personai sysseisatt med broreparationer.

0 Besiktning och reparation av baikonger

Omfattning: 4 dagar

 

Innehåii: Måiet med kursen är att ge deltagarna kunskaper om
hur man reparerar skador på baikonger av ståi, betong och trä,
hur besiktningar utförs, hur protokoii upprättas samt hur
byggbeskrivningar med föreskrifter om arbetsutföranden upprät-
tas. Exempei på både feiaktigt och riktigt utförda reparationer
visas med studiebesök.

Måigrupp: Projektörer, besiutsfattare, arbetsiedare, kontroi-
1anter m fi.
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4.3

4.4

4.5

STF-ingenjörsutbiidning

 

Ti11 hösten 1985 ;Hanerar STF ey] 3-dagars kurs med föijande
preliminära innehåii:

- Prob1emöversikt
- Tiiiståndsbedömning och 1öpande underhåii
- Metod- och materia1va1 vid reparation
- Beiäggning och isoiering/ytskydd
- Reparation av betongbroar
- Reparation av stålbroar
- Förstärkningsmetoder
- A1ternativva1/Strategier
- Kostnadsaspekter
- Beständighetsteknoiogi

Målgrupper är broprojektörer och -konstruktörer, handiäggare och

 

besIutsfattare hos kommuner och andra väghåiiare samt arbetschefer
och arbetsiedare hos entreprenörer.

Cement- och Betonginstitutet

 

I ansiutning tiii den reparationshandbok som är under utarbetande
och som omnämnts i 3.6, p1aneras en kurs med omfattning 2 ä 3
dagar. För närvarande tänker man sig arbetsledare och p1atschefer
som huvudsakiig må1grupp. Kursen kan genomföras tidigast hösten
1985.

Företagsintern utbiidning

 

Många större företag anordnar interna kurser. Något försök ti11
kartiäggning av sådan kursverksamhet med anknytning tiH det
aktuelia området har inte gjorts. Det föijande är därför endast
exempe] från det företag där den ene författaren är verksam.

Inom AB Jacobson & Widmark har hå11its en intern kurs om Förstärk-
ning av betongkonstruktioner. Kursen är baserad på handboken med

 

samma namn /68/, och har föijande innehå11:

- Van1iga orsaker ti11 förstärkning
- Faktainsamiing
- Bedömning av förstärkningsbehov
- Förstärkningsmetoder
- Material och arbetsmetoder
- Redovisning och dokumentation

Kursen, 1iksom boken, vänder sig främst ti11 konstruktörer, men
även entreprenörer, beslutsfattare m fl kan ha nytta av den.
Kursen kommer att upprepas våren 1985. Omfattning 1 dag.

VTI MEDDELANDE 449



103

En annan intern J&w-kurs inom ROT-området är Ombyggnad i samverkan.
Denna kurs har en viss, men tämiigen perifer anknytning tiii det
aktueiia området. Kursen vänder sig tiii handiäggare med erfaren-
het av ombyggnadsprojekt och behandiar projektadministration,
projektekonomi, inventering, projektering, äidre byggnadsteknik,
grundförstärkningsteknik, byggnadsteknik, energi, instaiiationer
och marknadsföring.

4.6 Övrigt

Qipiomkurs för rostskvddsmâiare är en planerad kurs, som vänder
sig tiii rostskyddsmåiare. Bakom kursen står Korrosionsinstitutet,
Skoiöverstyreisen, Måiaremästarnas riskförening, Svenska Måiare-
förbundet, Sveriges Färgfabrikanters Förening och Arbetarskydds-
styreisen. Kursen omfattar 10 dagar med både teori och praktik.
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5.1

SLUTSATSER

Aiimänt

Av kap. 2 har framgått att det idag finns betydande kunskaper om
oiika nedbrytningsmekanismer, om oiika möjiigheter att öka bestän-
digheten hos gamia och nya konstruktioner, om inspektion och
tiiiståndsbedömning, om underhåii, om metoder att reparera oiika
siags skador samt om förstärkning. Av kap. 3 framgår också att
kunskaperna kommer att öka ytteriigare genmn den forskning och
utveckiing som pågår inom området.

Det räcker dock inte att en mängd kunskaper finns utspridda i mer
e11er mindre svårtiiigängiiga rapporter, tidskriftsartikiar m m.
För att få effekt måste vetandet sammanstäiias, bearbetas och
presenteras i iättiiigängiig form i normer, handböcker, kurser
m m. En god sammanfattande karakteristik av kunskapsiäget när det
gäiier betongkonstruktioners beständighet ger föijande konstate-
rande från det danska Teknoiogirådet, initiativgruppen för betong-
konstruktioners beständighet:

a) En betydande de] en/ de typiska skadefaiien kan undgås, om
betongkonstruktioner utformas, dimensioneras, utförs och
underhåiis i överensstämmelse med känt vetande om betongen och
dess beständighetsegenskaper.

b) En rad skadefaii kan förmodiigen undvikas, om redan existe-
rande forskningsresuitat om nedbrytningsmekanismer och påverk-
ningsfaktorer' bearbetas och förmedias tiii användarna på
Tämpiigt sätt.

c) Några skadefaii beror på ännu ouppkiarade påverkningsfaktorer
och på okänt samspei meiian oiika nedbrytningsmekanismer.

Dessa sentenser överensstämmer vä] med de siutsatser som kan dras
av föreiiggande arbete. Fäh* att förbättra beständigheten och
minska skadefrekvensen behövs såiedes inte enbart mer forskning
utan även, och kanske framföraHt, information och utbiidning
kring redan existerande kunskap. TiH denna siutsats har man
även kommit vid ett möte inom Nordforsk 1984-10-23 angående
nordiskt samarbete inom området betongkonstruktioners beständighet
/95/.
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Utbildningsbehovet kan förhoppningsvis tillgodoses inom ramen för
den kursverksamhet som redan pågår eller planeras, jfr kap. 4. Vad
beträffar informationsbehovet så finns redan nu en hel del infor-
mationsmaterial utöver rena forskningsrapporter, av handboks- eller
anvisningskaraktär eller allmänt av mera lättillgänglig och prak-
tiskt inriktad karaktär. Se t ex /2/, /3/, /4/, /5/, /6/, /16/,
/17/, /22/, /31/, /40/, /41/, /42/, /46/, /47/, /48/, /49/, /50/,
/68/, /69/, /96/ samt den planerade reparationshandboken, se 3.6.
Även föreliggande publikation kan ina ett visst värde 'i detta
sammanhang, även om den inte i första hand är avsedd att vara någon
handbok. Redan innehållsförteckningen utgör i sig en översiktlig
problemstrukturering.

FoU-behov

I punkt c) i avsnitt 5.1 framhålls att samspel mellan olika nedbryt-
ningsfaktorer måste studeras ytterligare, se även 2.2 och 2.3.
Något mer konkret kan följande forskningsområden anges:

0 Samspel mellan fysikalisk och kemisk miljöbetingad nedbrytning
(se 2.211, 2.212 och 2.22). Detta innebär att erforderlig
grundforskning 'humi beständighetsteknologin inte IQHl anses
slutförd, se t ex /100/. Med tanke på den komplexitet och
svårighetsgrad som denna FoU-uppgift innebär, är projektet
förmodligen lämpligt som licentiat- eller doktorsarbete vid
någon högskola. Resursbehovet torde därför vara av storleksord-
ningen 300.000:-/år i 3-5 år.

0 Samspel mellan miljö- och funktionsbetingad nedbrytning,
speciellt utmattning av salt- och frostskadad betong respek-
tive ingjuten korroderad armering. Dessa frågor måste studeras
ytterligare iäh^ att realistiska livslängdsbedömningar skall
kunna göras, vilket är speciellt angeläget för de myndigheter,
kommuner etc. sxmi förvaltar konstbyggnader. Projektet torde
till stor del kunna bedrivas som en systematisk studie av
respektive nedbrytningsmekanism, följd av ENl vetenskaplig
analys av deras beröringspunkter, varefter en allmän nedbryt-
ningsmodell inbegripande samspelet mellan olika nedbrytnings-
mekanismer kan byggas upp. Även denna FoU-uppgift är av sådan
komplexitet och svårighetsgrad att projektet är väl lämpat som
licentiat- eller doktorsarbete vid lämplig högskoleinstitution.
Resursbehovet är av storleksordningen 300.000:-/år i 3-5 år.

0 Inverkan av såväl lastberoende som lastoberoende sprickor på
betongkonstruktioners beständighet, jfr 2.233 och 3.11. Detta
problemområde berör båda de FoU-projekt som behandlats ovan,
och bör inrymmas i dessa i erforderlig grad. Något särskilt
resursbehov för detta FoU-område föreligger i så fall inte.
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Livsiängdsbedömningar av befintiiga konstruktioner är nödvändiga
vid överväganden om vai av åtgärd, t ex reparation eiier nybyggnad.
Detsamma gäiier va] av rätt kaikyiränta. Se avsnitt 2.7. I detta
sammanhang framstår tre FoU-uppgifter som angeiägna:

o Utveckiing av modeiier för iivsiängdsberäkning, med vars hjäip
återstående iivsiängd kan förutsägas för en konstruktion om
oiika åtgärder vidtas. Denna angeiägna FoU-uppgift berör såväi
samspeiet meiian oiika miijöbetingade nedbrytningsmekanismer
som samspeiet meiian funktions- och miijöbetingad nedbrytning,
varför frågestäHningen försiagsvis tas upp i de två mer
övergripande projekten ovan.

0 Va] av kaikyiränta med hänsyn ti11 förväntad räntenivå tiotais
år framåt i tiden med beaktande av infiation m m. En annan
fråga gäiier användning av kaikyiräntan som styrinstrument. Jfr
2.73. Denna frågestäiining föresiås tiil att börja med bii
beiyst och strukturerad i eu] förstudie. Resursbehovet för
iämpiig person och institution kan bedömas vara av storieksor-
dningen ett par manmånader, dvs ca 50.000:-.

o ModeHer för värdering av trafikant- och trafiksäkerhets-
vinster vid om- eiier nybyggnad, såsom t ex högre 1ast, större
fri höjd etc., samt kostnader för trafikstörningar i samband
med oiika åtgärder. Vad som behöver åstadkommas rent konkret är
någon form av "prisiista" för de fackmän som normait arbetar
med drift och underhåii av konstbyggnader, så att dessa vinster
på någoriunda rättvist sätt värderas vid va] av åtgärd. FoU-
behovet i fråga torde för den som är insatt i hithörande frågor
inte kräva större insats än ett par manmånader, dvs ca 50.000:-.

För att kunna värdera oiika åtgärdsaiternativ, respektive kaikyiera
framtida behov av medei för underhåii och reparation av konstbygg-
nader, föresiås vidare föijande:

0 Systematiska kostnadsjämföreiser av den typ somDKU/7 gör.

o Studium av för- och nackdeiar med oiika upphandiingsformer, jfr
/96/ och /97/.

o Systematisk inventering av broars häisotiiistånd baserad på
tiiiståndsbedömning av typ "särskiid inspektion av brobane-
piattor av betong", jfr 2.421.

Ovannämnda tre FoU-behov är av den karaktären att varje ansvarig
konstbyggnadsförvaitare rekommenderas att i eget intresse avsätta
erforderiiga resurser för ändamåiet. Vad beträffar upphandiings-
former torde Svenska Byggnadsentreprenörföreningen därutöver vara
iämpiig som samarbetspartner.

Avsiutningsvis måste poängteras, att pågående FoU-projekt redovi-
sade i kap. 3 ieder tiii snabbare resuitat om ytteriigare FoU-medei
stäiis tili förfogande.
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SAMMANFATTNING

På uppdrag av Transportforskningsberedningen (TFB) har en kart-
1äggning av kunskapsiäge och FbU-behov inom området drift och
underhåi] av konstbyggnader genomförts. Denna kartiäggning visar
att kunskapsiäget är reiativt gott och att rätt omfattande FoU
bedrivs, och har bedrivits, rörande var och en av de miljö- och
funktionsbetingade nedbrytningsprocesser som konstbyggnaderna
utsätts för. Detsamma gäiier lämpiiga motåtgärder. Lika viktigt som
att bedriva angeiägen FoU har också bedömts vara att på ett över-
skådiigt och iättiiigängiigt sätt genom handböcker, informations-
och kursverksamhet se tiii att det befintiiga vetandet bringas tiii
aiimän kännedom.

Vad beträffar kartiagt FoU-behov har specieiit två frågestäiiningar
belysts, som kräver framtida FoU-insatser. Dessa är deis samspeiet
me11an oiika typer av miijöbetingad nedbrytning, där grundiäggande
materiaiforskning erfordras, och dels samspeiet meiian de miijöbe-
tingade nedbrytningsmekanismerna och de funktionsbetingade. Sist-
nämnda frågestäiining, som berör både statik- och materiaifrågor,
är av specieii vikt med tanke på behovet av reaiistiska iivsiängs-
bedömningar vid va] av oiika åtgärder inom området drift och
underhâii av konstbyggnader.
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ENGLISH SUMMARY

This report is a State-of-the-art report concerning durabiTity,
maintenance and repair of bridges and simiTar structures. The
report has been prepared at the request of the Swedish Trans-
portation Research CounciT (TFB).

It is found that knowledge on these topics is rather extensive.
Much research is, and has been, carried out concerning different
environmentaT and other deterioration mechanisms. This is aiso true
concerning the knowTedge on protection against various types of
deterioration. One essentiaT conciusion in the report is that the
main probTem is to make aTT this knowTedge easiTy accessibie by
means of nwnuaTS, information and education. This is just as
important as further research.

The need for further research is focused particuiariy on two main
probiems. One is the interaction between different types of
deterioration due to environmentai conditions. The other one is the
deterioration due to interaction between environmentai conditions
and other factors such as cracking, fatigue, overioading etc. The
Tatter one is of particuiar interest since there is a great demand
for reTiabTe life-time design methods when comparing different
aTternatives, such as repair and renewaT, with each other. This
project comprises both structura] design and materia] science.
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