
 

 

 

 

 

 

AKR:s inverkan på 

betongkonstruktioners bärförmåga 

 

 

ASR’s Impact on the Bearing Capacity of Concrete 

Structures  

 

 

 

 

 

 

Godkännandedatum:  2012-06-20   

Författare:   Murtazah Khalil, Keikiet Pham 

Uppdragsgivare:  Ramböll Sverige AB 

Handledare:   Ali Farhang, KTH ABE / Ramböll   

Examinator:   Sven-Henrik Vidhall, KTH ABE 

Examensarbete:  15 högskolepoäng inom Byggteknik och Design  

Serienummer:   2012;43 



 

 
ii 

  



 

 
iii 

 

 

Sammanfattning 
Alkali-kiselsyrareaktionen (AKR) är en kemisk reaktion som medför att spänningar uppstår i 

betongen då den bildade silikatgelen expanderar. Reaktionen kräver tillräcklig hög alkalihalt, 

reaktiv ballast samt vatten. På grund av de AKR-inducerade spänningarna är det av intresse att få 

kunskap i hur reaktionen påverkar betongens böjmomentkapacitet, förankring samt skjuvnings- 

och genomstansningskapacitet. För att besvara frågeställningen har därför en omfattande 

litteraturinventering tillsammans med tre kompletterande intervjuer utförts. Resultat som har 

erhållits, påvisar att två huvudsakliga effekter fås av AKR. Utöver en reducerad hållfasthet på 

grund av expansioner och sprickbildningar, erhålls även en gynnsam förspänningseffekt när 

armering motverkar expansioner. Med hänsyn till dessa huvudeffekter påverkas betongs bärighet 

i olika stor utsträckning beroende på expansionens storlek samt armeringens läge och typ i 

tvärsnittet.  

Resultaten tyder på att draghållfastheten reduceras till 40 % medan tryckhållfastheten reduceras 

till 60 % vid 5 mm/m expansion. För böjkapaciteten har ingen större reduktion uppmäts då 

expansioner understiger 6 mm/m. Emellertid har en reduktion på 25 % observerats vid 

expansioner större än 6 mm/m. Skjuvkapaciteten i AKR-skadad betong beror till stor del av 

byglars närvaro samt expansionens omfattning. I balkar utan byglar reduceras skjuvkapaciteten 

med 15-25 % för slät armering och 20-30 % för räfflad armering. Genomstansningskapaciteten i 

ett dubbelarmerat betongtvärsnitt reduceras obetydande till dess att expansionen överstiger 6 

mm/m varpå en mer påtaglig reduktion fås. Hållfastheten för vidhäftning minskar med ca 40 % 

då täckande betongskikt understiger 1.5 och/eller att inga byglar är närvarande. Om byglar är 

närvarande samt om täckande betongskikt överstiger 4 visas inga tecken på försämrad 

vidhäftningshållfasthet. 

Utöver en minskad bärighet, öppnar AKR upp betong och skapar gynnsammare förutsättningar 

för rost-och frostangrepp. 

 

Sökord: AKR, betong, bärförmåga, hållfasthet, expansion 
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Abstract 
Alkali-silica reaction (ASR) is a chemical reaction that causes stresses in concrete when the 

produced alkali silica gel expands. The reaction requires sufficiently high alkali content, reactive 

aggregates and water. Due to ASR-induced stresses it is of interest to gain insight in how ASR 

affects the concrete’s bending capacity, anchoring together with shear- and punching shear 

capacity. An extensive literature review was therefore carried out together with three 

complementary interviews in order to answer the question at issue. Obtained results show two 

main effects of ASR. In addition to a reduced strength because of cracking and expansion, an 

advantageous pre-stress is gained due to restraint to expansion. Thus, the load-carrying capacity 

of concrete is affected in various extents depending on the size of expansion and location and 

type of the reinforcement. 

The results indicate that the tensile strength is reduced to 40 % whereas the compressive strength 

is reduced to 60 % at 5 mm/m expansions. While expansions lesser than 6 mm/m has not shown 

a greater reduction of the bending capacity, a reduction of 25 % has been observed in concrete 

with expansions greater than 6 mm/m. The shear capacity of an ASR-affected concrete structure 

depends mainly on the presence of links and the extent of expansions. In beams without links, 

shear capacity is reduced to 15-25 % for smooth bars and 20-30 % for ribbed bars. The punching 

strength of a concrete structure reinforced in both faces is not reduced until expansions exceed 6 

mm/m, whereas a more significant reduction is obtained. The bond strength decreases by about 

40 % if the concrete cover is less than 1.5  and/or if no links are present. Meanwhile if links are 

present and if concrete cover is more than 4, no signs of reduction of the bond strength has 

been observed. 

Additionally, to a reduced load-carrying capacity, ASR also opens up the concrete and 

consequently creates beneficial circumstances for corrosion and frost attacks. 

 
 
Keywords: ASR, concrete, load-carrying capacity, strength, expansion 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Alkali-kiselsyrareaktion (AKR) kan beskrivas genom att alkalier från cementen kommer i kontakt 

med reaktiv ballast och bildar en färdigutvecklad hydro-silikatgel. Vid kontakt med vatten 

expanderar gelen och skapar spänningsbildningar i betongen. Om tillräcklig fuktmängd finns i 

betong kommer geltillväxten att fortgå och tränga sig in i befintliga sprickkanaler upp till 

betongytan. Utan vatten skulle däremot expansionen utebli[1][2].  

Den reaktiva ballasten kan vara långsam- eller mellanreaktiv, där skillnaden mellan dessa är i 

vilken utsträckning ballasten reagerar och mängden reaktiv ballast. Långsamt reaktiv ballast 

kräver mer tid för att utveckla en större skada medan mellanreaktiv ballast ger upphov till stora 

skador tidigare. För större konstruktioner är det essentiellt att kunna bedöma tillståndet i 

konstruktionen och förutse skador orsakade av AKR för att därefter beakta dessa i 

bärighetsutredningar[1].  

Spänningarna som orsakas av gelexpansionen kan påverka betongens hållfasthet och underlätta 

att nya sprickor uppkommer vilket skulle försämra bärförmågan i flera avseenden. AKR ger även 

upphov till andra skadetyper som armeringskorrosion och frostskador, på grund av att betongen 

får ett spricksystem som kan leda in fukt och syre[1]. 

1.2 Problemformulering 
I dagsläget finns det ett behov hos konstruktörer att undersöka den inverkan AKR har på betong 

och hur detta skall beaktas i bärighetsutredningar. Det är därför viktigt att få mer insikt i hur 

AKR skall tas till hänsyn i olika dimensioneringsprinciper vid kontroll av bärförmågan.  

Målet är att undersöka ett förekommande problem för konstruktörer, där en utmanings tas an, 

med förhoppning att få en bättre förståelse av hur AKR påverkar betongens egenskaper. 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Alkali-kiselsyrareaktioner kan bland annat hittas i skadefall hos betongkonstruktioner. Eftersom 

fenomenet i dagsläget saknar aktuell kunskap är intentionen med arbetet att bistå Rambölls bro- 

och anläggningsunderhåll med kunskapsunderlag inom: 

 Vad AKR är, varför reaktion sker och vilka problem som uppstår 

 Vilken utsträckning AKR påverkar betongens bärförmåga experimentiellt 

 Hur olika faktorer som böjmoment, genomstansning, tvärkraft och förankringslängd 

påverkas 
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1.4 Avgränsningar 
Examensarbetet är en avslutande kurs i Högskoleingenjörsprogrammet, Byggteknik och design i 

KTH-Haninge som omfattar 180 högskolepoäng. Tiden är begränsad till 10 veckor, 15 

högskolepoäng. Arbetet kommer i huvudsak att fokusera på den tekniska förståelsen av AKR-

skadors påverkan på bärighetsutredningar. Övriga reaktioner, Sulfat – Kalk (”SCR”), Alkali – 

Kalk (”ACR”) avgränsas från rapporten.   

Andra faktorer som påverkar betongens hållfasthet så som frost, saltfrost, armeringskorrosion 

eller igensättning av betongens luftporer kommer inte att behandlas i arbetet. 

1.5 Metod 
Rapportens huvudsakliga frågeställning skall främst besvaras med hjälp av litteraturinventering 

utifrån böcker, tidskrifter och artiklar. Utöver dessa skall kompletterande information från nätet 

studeras. Litteraturinventering är en viktig metod av den anledningen att den skall ta fram 

underlaget för projektet.  Här kommer CBI Betonginstitutet att vara en viktig informationskälla. 

Vidare skall kunniga personer inom AKR intervjuas för att få ett brett perspektiv på 

problematiken. Utifrån litteraturinventering och intervjuer skall rimliga slutsatser tas. 

Undersökning av AKR-skadans påverkan på olika aspekter av dimensioneringen som förankring, 

böjning, genomstansning samt tvärkraft skall utföras genom att analysera och jämföra resultat 

från laboratorieprovningar utförda av olika forskare i olika länder. Om möjligt bör information, 

som har erhållits via litteratur även kompletteras med enklare beräkningar. 

Slutligen skall ett förslag till ett mindre provanalysprogram tas fram.  
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2. Genomförande 

2.1 Allmänt 
Forskargruppen använde sig av en omfattande litteraturinventering, samt halvstrukturerade 

intervjuer med informanter. En redogörelse för vilken metod som använts i denna studie följer 

enligt nedan. Genomförandeavsnittet kommer att bearbetas utifrån följande områden: 

datainsamling och tillvägagångssätt, urval, etiska dilemman, validitet samt reliabilitet.  

2.2 Datainsamling och tillvägagångssätt 
För att besvara rapportens huvudsakliga frågeställningar har litteraturinventering främst använts 

utifrån böcker, tidskrifter och artiklar. Med hjälp av litteraturinventering tas underlaget för 

projektet fram.  Sökningar genomfördes i; Google, KTH:s bibliotekskatalog, samt 

nationalencyklopedin. Sökord som användes var bland annat; Alkali Silica Reaction, ASR load 

carrying capacity, ASR shear, ASR bending, ASR punching shear, ASR bond strength samt 

Alkali-kiselsyra reaktion (se bilaga 1). Förutom elektroniska källor fick forskargruppen hjälp av en 

bibliotekarie från CBI betonginstitutet, som med hjälp av forskargruppen tog fram relevant 

litteratur. I litteraturen hittades andrahandsreferenser, som också togs fram av bibliotekarie från 

CBI Betonginstitutet. 

Intervjuer valdes att genomföras som en kompletterande informationskälla. Intervjuerna 

genomfördes på ett halvstrukturerat vis, vilket innebär att intervjun består av förbestämda frågor, 

men har utrymme för kompletterande frågor samt följdfrågor. Anledningen till den valda 

intervjuformen var att försäkra att vissa specifika frågor skulle bli besvarade i respektive intervju.  

I en informantundersökning används de intervjuade som svarspersoner som skall bidra med 

information om hur verkligheten ser ut i en viss situation. Denna undersökningsmetod används 

för att forskaren skall kunna ge bästa möjliga skildring av det specifika fenomenet, det vill säga 

informanterna används som källor. De olika informanterna bidrar med olika information till 

ämnet och således behövs inte heller samma frågor ställas till samtliga svarspersoner. Se bilaga 2 

för intervjufrågor.  

2.3 Urval 
Litteraturen begränsades till det som enligt forskargruppen ansågs vara relevant för att besvara 

frågeställningarna. Urvalet för intervjuerna begränsades till tre konsulter på CBI betonginstitutet. 

Urvalet genomfördes med hjälp av en form av snöbollsurval, vilket är en typ av slumpmässigt 

urval där respondenten rekommenderar andra till att delta i undersökningen. Kontakt togs med 

enhetschefen på Rambölls Bro-och Tunnelenhet, som rekommenderade de slutgiltiga 

informanterna i studien. Kriterierna för urvalet var att informanterna skulle vara kunniga inom 

AKR samt dess påverkan på betong.  
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2.4 Etiska dilemman 
Forskargruppen är medveten om att ämnet som behandlas saknar relativt ny kunskap. Samtliga 

intervjuer poängterar att ämnet är komplext och att det är mycket större än det som ryms inom 

tidsramen. Då ämnet behandlas som en avhandlingsrapport för forskargruppen kan 

informanterna uppleva det som svårt att erkänna sina faktiska uppfattningar om problematiken. 

Informanter som skulle delta i intervjuerna kunde inte väljas ut med hänsyn till en noggrann 

genomgång av deras kunskapsområde, därför förlitades urvalet främst på snöbollsurval.  För att 

informanterna skulle berätta om deras syn på problematiken utan att ta hänsyn till att 

forskargruppen behandlade ämnet i deras avhandlingsrapport, uppmuntrades informanterna till 

uppriktighet och upplystes om anonymitet, frivillighet samt syftet med intervjun. 

2.5 Validitet 
Validitet kan förklaras som giltighet, riktigheten i ett yttrande, det vill säga att undersöka det man 

ämnat undersöka. För att uppnå hög validitet krävs ett kontinuerligt kontrollerande, 

ifrågasättande samt teoretiskt tolkande av resultaten. 

De primära källorna i studien är litteratur där främst böcker, tidskrifter och artiklar har använts. 

För att försäkras om, samt förstärka validiteten har informationen från litteraturen kontinuerligt 

ifrågasatts i förhållande till undersökningens syfte och frågeställningar.  Dessutom har litteraturen 

jämförts med varandra, då ett flertal källor påvisat samma information, har denna ansetts vara 

tillförlitlig. Därtill har hänsyn tagits till hur aktuell litteraturen är. Nackdelen med litteraturen är 

att den främst är engelskspråkig vilket innebär att översättning av litteraturen har varit nödvändig. 

Översättning av text kan medföra systematiska fel och tolkning av texten vilket minskar 

validiteten. Däremot översattes engelskspråkig litteratur med hjälp av Google translate samt 

lexikon för att undvika fel.   

2.6 Reliabilitet 
En undersökning har god reliabilitet om andra forskare kan utföra undersökningen vid ett annat 

tillfälle med samma intervjupersoner och att dessa anger samma svar. För att uppnå hög 

reliabilitet skall även resultatet av en undersökning vara tillförlitligt. 

För att säkerställa reliabiliteten var båda forskarna med under samtliga intervjuer varav en ledde 

intervjun och den andra var observatör. Bägge förde anteckningar och intervjuerna spelades in 

med mobiltelefoner. Anteckningar gjordes i samband med intervjuerna. Litteraturen lästes ett 

flertal gånger av båda forskarna och översattes med hjälp av Google translate samt lexikon. 

Eftersom intervjuerna leddes av olika intervjuare kan frågorna ha formulerats olika trots att 

intervjuare utgick från intervjufrågorna. Detta kan i sin tur ha påverkat informanternas svar och 

påverkar således reliabiliteten negativt. Dessutom genomfördes intervjuerna i halvstrukturerad 

form och följdfrågorna kan därför till viss del uppfattats som ledande utan att intervjuaren hade 

för avsikt till det. 

Informanterna fick inte se intervjufrågorna innan intervjuerna genomfördes. Nackdelen med 

detta är att de inte hade chans att förbereda och reflektera kring frågorna innan intervjun ägde 

rum, vilket möjligtvis skulle kunna ändrat informanternas svar. Däremot när intervjuer av så 

kallade experter sker, finns en möjlighet att dessa har färdiga ”samtalsspår” och att de förberett 
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vad de ska säga och vilka frågor de vill undvika vilket också medför att intervjuaren behöver 

skicklighet för att undvika ”samtalsspåren” och få svar på vad som egentligen frågas. 

Forskargruppen är medveten om att det finns en möjlighet att informanterna undanhåller viss 

information som kan vara skadligt för de själva eller undviker samtalsspår som visar brister i 

verksamheten då de är medvetna om vilka som kommer ta del av uppgiften.  

Om undersökningen skulle genomföras på nytt, med samma personer, det vill säga utföra ett så 

kallat "test-retest” skulle det finnas en risk att få annorlunda svar med andra intervjuare. Däremot 

är de primära källorna i undersökningen litteratur, vilket innebär att ett test-retest i största 

sannolikhet skulle medföra likartade resultat. Detta i sin tur innebär att reliabiliteten i studien är 

hög.  
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3. Alkali-kiselsyrareaktion 

3.1 Historia 
Under 1930-talet uppkom oväntade sprickbildningar och expansioner av betongkonstruktioner i 

Kalifornien. Skadorna som förekom på skolbyggnader, broar, och trottoarer orsakade stor oro 

eftersom betongens bärighet ifrågasattes. I slutet av 1930-talet upptäckte den amerikanska 

ingenjören Stanton att ett murbruk som legat i en behållare under ett års tid var täckt med vitt 

saltutslag vilket visade sig vara natriumkarbonat. Genom experiment påvisade sedan Stanton att 

om murbruk som använts i de drabbade konstruktionerna placeras i lufttäta och fuktiga behållare 

sker stora expansioner inom ett par månader. Däremot visade murbruk med sand och cement 

från en annan källa inga tecken på expansioner. Det konstaterades att expansionen av betongen 

var relaterad till alkali-innehållet i cementen och att sprickbildningarna orsakades av en alkali-

kiselsyrareaktion[3]. 

3.2 Alkali-kiselsyrareaktivitet  
AKR är den vanligaste formen av alkali- aggregate reaction (AAR) och orsakas av en reaktion 

mellan alkalisk cement, reaktiv ballast och vatten som tillsammans bildar en silikatgel[4]. 

Produkten upptar mer volym än den ursprungliga kiselsyran vilket skapar spänningar i betongen. 

Skulle spänningarna överstiga betongens hållfasthet uppkommer sköra sprickor i materialet. Vid 

sprickbildning kan expanderande silikatgel tränga sig in i sprickkanaler och skapa större 

spänningar vilket resulterar i nya sprickbildningar. Processen är en kontinuerlig återkommande 

reaktion och pågår till dess att alkali-kiselsyrareaktionen upphör. 

Under förutsättning att vatten finns tillgängligt reagerar hydroxidjoner i alkalier kemiskt med 

kiselsyra från ballasten och bildar silikatgel. Alkalierna består av både kalium och natrium och 

finns i cement men kan även förekomma i de övriga delmaterialen. Alkalier kan även tillföras 

externt från t ex vägsalt vilket har resulterat i allvarliga väg- och broskador[5]. 

Högre alkalihalt resulterar i högre koncentration av hydroxidjoner (högre pH) vilket föranleder 

större grad av en potentiell reaktion och silikatgelbildning. Silikatgelen absorberar närliggande 

fukt och medför volymökning när den sväller upp. Missfärgningar kan vara en indikation på att 

AKR har inträffat i betongytan[4]. 

Resultatet av AKR-skadan i en betongkonstruktion kan variera, både till utseende och intensitet. 

Fenomenet involverar en kemisk reaktion som kräver att följande komponenter ska finnas 

tillgängliga: 

 Tillräcklig hög alkalihalt i cementen 

 Reaktiv ballast 

 Vatten 
 
Dessa komponenter tillsammans med temperaturen påverkar alkali-kiselsyrareaktionens hastighet 
och omfattning. De mest utsatta delarna av en betongkonstruktion är de som utsätts för varm 
och fuktig miljö[4]. 
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Graden av en betongkonstruktions AKR-skador skiljs på så vis beroende på var konstruktionen 

befinner sig och vilket klimat det utsätts för. Betong som utsätts för torrt inomhusklimat 

utvecklar normalt inte AKR även om materialet innehåller överskott av kiselsyra och alkalier. 

Vidare är det känt att betong som utsätts för torkning och fuktning upprepat har lättare att 

utveckla expansioner på grund av AKR, jämfört med betong utsatt för inomhusklimat[4]. 

Att befintliga sprickor i betong orsakade av torkning och termiska variationer har en 

accelererande effekt på alkali-kiselsyra reaktionen kan förklaras av att kapillarkrafter i 

sprickkanaler tillåter vatteninträngning i betongen som får reagera med närliggande alkali-

kiselsyra. Uppsvällningen av silikatgelen resulterar bland annat i att befintliga sprickor utvidgas[4]. 

Vatten-cement tal i betong har även bevisats påverka AKR:s utsträckning. En lägre VCT-halt ger 

mindre mängd vatten men samtidigt ökad alkalihalt medan en högre VCT-halt ger en lägre 

alkalihalt och större vattenmängd. Den VCT-halt som är optimal för att motverka reaktionen är 

därför svår att bestämma[6]. 

Eftersom alkali-kiselsyrareaktionen ger upphov till sprickbildningar i betongen kan detta medföra 

stora skadeeffekter i samband med frostsprängningar som kan förekomma i Sverige där 

temperaturer understiger 0C. Saltkoncentrationer som finns i vanligt havsvatten verkar inte 

framkalla AKR förutsatt att natriumkloridkoncentrationen inte överstiger 5 procent. Skulle 

koncentrationen överstiga 5 procent på grund av avdunstning kan graden av AKR öka 

markant[7]. Denna hypotes stöds däremot inte av en rapport skriven av Duchene, J., och 

Berube[8]. 

3.3 Sprickbildning 
Sprickbildning i betong är huvudsakligen resultatet 

av närvarande dragpåkänning i material vilket kan 

orsakas av externa krafter som belastning eller 

genom utveckling av en volymförändring i 

betongen[9]. Då många faktorer spelar in kan det 

vara svårt att fastställa hur mycket tid som krävs för 

att sprickor ska uppstå i AKR-påverkade betong.  

3.3.1 Makrosprickor 

Generellt orsakar AKR, sprickor i överkanten om 

betongplattan har underkantsarmering. I plattor 

med över- och underkantsarmering sker sprickor på 

båda sidorna av plattan[10]. Dessa sprickor uppstår 

vinkelrätt mot ytan och har ett osymmetriskt 

mönster (se figur 1.a). Sprickorna sträcker sig sällan 

djupare än armeringsnivån för betong som är 

armerad. Dock kan sprickorna vid överskott av 

kiselsyra- och alkalitillförsel teoretiskt sett bli hur 

långa som helst men undersökningar visar att i 

oarmerad betong uppkommer dessa typer av sprickor 

Figur 1: Karakteristiska sprickmönster: (a) sprickor 
på yta; (b) parallella sprickor i plattor med över- och 
underkantsarmering; och (c) sprickbildning i 
plattor med endast underkantsarmering[33]. 
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inte djupare än 300-400 mm[4]. 

Utvidgning i den korta leden förorsakar långa sprickbildningar parallellt (figur 1.b) med 

betongelementets långa riktning[4]. Dessa sprickor uppstår i plattor med armering i över- och 

underkant och kan resultera i att betongen spjälkas. För plattor med endast underkantsamering 

sker sprickbildningen vertikalt från överkanten som sedan har en tendens att utveckla sig till en 

horisontell sprickbildning (figur 1.c) 

Det yttre utseendet av sprickmönstret i betongelementet beror till stor del på hur spänningarna i 

betongen fördelas. Spänningarna berörs av armeringsmängd, struktur, placering och lastkraften 

på betongelementet[4]. 

3.3.2 Mikrosprickor 

AKR-orsakade expansioner är inte jämt fördelade över hela betongvolymen utan är större i 

närheten av varje reaktiv partikel. De differentiella effekterna kan resultera i slumpmässigt 

orienterade mikrosprickor i betongen, se figur 2. Expansioner och mikrosprickor uppkommer i 

större omfattning i betongens kärna jämfört med de yttre kanterna. Detta kan bero på minskad 

grad av reaktivitet när alkalier urlakas eller genom minskad alkalihalt vid utfällning av natrium- 

och kaliumkarbonater. En annan anledning är större porositet i det yttre skiktet vilket leder till att 

expansioner kan tränga in i den mer porösa betongen och fylla hålrummen. Den ökade expansion 

och dess varierande storlek leder till att det i betongen skapas inre dragspänningar vid ytan, vilket 

kan utvecklas till makrosprickor[10]. 

3.4 Metoder för att förhindra AKR 
AKR-gelen är inte alltid den direkta orsaken till 

skadeobservationer i betong. AKR och efterföljande 

expansion av betong sker endast när betong är tillräckligt 

fuktig och innehåller aggregat som är alkali-kiselsyra reaktiv. 

Den mängd reaktivt aggregat som krävs för att reaktionen 

skall inträffa kan variera inom vida gränser beroende på 

aggregat och andra faktorer som inte är klarlagda. Reaktionen 

kräver också en källa av tillräcklig alkalimängd, som natrium 

och kalium tillgängliga som höjer pH-värdet i porvätskan och 

reagerar med upplöst kiselsyra för att bilda silikatgelen[4]. 

Metoderna för att förhindra AKR-expansionen fokuserar på 

att kontrollera en eller flera av de tre komponenter som krävs 

för reaktionen (se avsnitt 3.2), det vill säga: 

 Styra den tillgängliga fukten 

 Styra typen och mängden av potentiell reaktiv silikat i 

ballasten eller i betongen. 

 Sänka pH-värdet i porvätskan 

  

Figur 2: Mikrosprickor orsakade av 
AKR. Provet är behandlat med 
flourescent för att enkelt synliggöra 

hålrum.  
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3.4.1 Begränsa fukt 

Betongkonstruktioner utsatta för fuktiga miljöer eller som är i kontakt med marken, är normalt 

tillräckligt fuktig internt för att främja AKR och den resulterande expansionen i betongen. Vatten 

i porerna transporterar alkali och hydroxidjoner till områden med reaktivt aggregat varvid 

reaktionen sker [4]. 

Genom att hålla betongen torr hindras AKR-gelen att svälla och orsaka spänningar. För att 

reaktionen ska ske krävs det att betongen har en relativ fuktighet på 80 % vid en temperatur från 

21 till 24° C. Särskilt mottagna för expansioner är betongkonstruktioner som motorväg, 

trottoarer, broar, parkeringsgarage och undervattenskonstruktioner[11]. 

Risken för expansion kan minskas genom låg permeabilitet i betong vilket förhindrar inträngning 

av extern fukt och salt-lösningar. En låg permeabilitet kan fås genom att använda en 

betongblandning med lägre vatten-cementhalt. Med lägre permeabilitet försvåras rörligheten för 

hydroxidjoner och fördröjer på så vis reaktionen. Dock medför lägre permeabilitet att 

alkalikoncentrationen ökar vilket underlättar för reaktionen att ske. Det reducerade porutrymmet 

resulterar även att gelen har mindre utrymme att expandera och skapar på så vis mer spänningar i 

betongen[12]. 

3.4.2 Val av aggregat 

Inte alla aggregat är gynnsamma för en alkali-kiselsyrareaktion. Men att undvika aggregat som 

innehåller reaktiva mineraler eller stenar är inte ett ekonomiskt alternativ i många regioner. Det är 

därför mycket viktigt att hitta en god mix av reaktiva och inte reaktiva mineraler samt stenar. 

Mineraler som flinta, kvarts, opal, onyx m.fl. anses vara reaktiva och bör undvikas.  

Om en sammanlagd aggregatmassa har potential att orsaka AKR, kan ett par metoder användas 

för att hämma den kemiska reaktionen[13]. 

1. Spädning av den reaktiva kiselkoncentrationen med en blandning av reaktiva och icke 
reaktiva beståndsdelar. T.ex. kalksten har varit en framgångsrik strategi i vissa områden i 
USA, där potentiell reaktivt grus blandas med ofarlig kalksten. För vissa snabbt reaktiva 
beståndsdelar, som opal, kan blandning producera en koncentration av reaktiva 
beståndsdelar som gör situationen värre. 

 
2. Tvättning och skurning kan ta bort en del av de reaktiva beläggningarna som finns i 

beståndsdelarna. Tvättning är särskilt effektiv och i vissa fall nödvändig för att avlägsna 
natrium- eller kaliumjoner. 

 
3. Kemisk behandling av stenmaterial kan minska den potentiella reaktiviteten. 

Detta kan åstadkommas genom att kemiskt neutralisera den reaktiva ytan. Vad som är effektivast 

är ännu inte känt, och verkar vara ett nytt forskningsområde. 

Viktigt är att metoder bör väljas utifrån vilken typ av reaktivt material samt drift- och 

ekonomiförhållanden. Den utvalda metoden kan vara unik för en viss region med en viss typ av 

stenmaterial[13].
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4. Tillståndsbedömning av betong påverkat av AKR 

4.1 Allmänt 
Inledningsvis skall bedömning av tillståndet hos betongen prioriteras innan fördjupning inom den 

tekniska förståelsen på bärigheten påbörjas. Detta för att kunna fastställa huruvida AKR har 

inträffat och om det medverkar till att försämra betongens bärförmåga[14]. 

En översiktlig grundregel för bedömning[14] skall vara likvärdig den i figur 3. I punkt A redovisas 

aktuellt uppskattat tillstånd. Det anade tillståndet i punkt B skall inte understiga den minst tillåtna 

förmågan till dess att en ny underhållsbedömning har gjorts eller att underhållsåtgärder har 

vidtagits. Nödvändigtvis krävs en bedömning av tillståndet i punkt B redan vid befinnandet i 

punkt A, för att beakta den förväntade reduktionen i bärighetsutredningen. 

  
Figur 3: Bärförmåga i förhållande till tid[14].  

4.2 Inledande bedömning 
En preliminär granskning av betongens skick skall framför allt göras enligt ett godkänt 

flödesschema som underhållsenheten tar fram. Gemensamt för arbetsgången vid en preliminär 

bedömning är utgångspunkterna[14]: 

 Kontorsstudier av de aspekter som påverkar betongen 

 Inspektion med platsbesök, som ger synlig uppfattning av tillståndet 

 Analys av laborationsprov på bl.a. borrade kärnor 
 
BCA[14] (British Cement Association) hävdar att omfattningen av laboratorieprovningarna beror 

på svaren som ges utifrån utgångspunkterna ovan.  Vidare menas att laboratorieprovningarna 

skall fastställa huvudorsaken till betongens försämring, skadegraden samt bedöma 

konstruktionens beståndsdelar och dess egenskaper. På så sätt fås tillräckligt med information för 

att klarlägga skadans utsträckning på betongen.  
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4.2.1 Utgångspunkter 

Allmänt gäller att underhållsarbetet vanligtvis inleds med undersökning på plats. Inspektionen[14] 

skall bl.a. konstatera: 

 Vilken omgivning betongen utsätts för och dess omfattning 

 Var skadan har skett 

 Vilka områden som är påverkade så att man kan utesluta icke-påverkade områden  
 
Intressant insamlad data som har förvärvats i inspektionen bör studeras närmare på kontor, så att 

en tydlig bild av betongkonstruktionens tillstånd och dess grundmaterial fås. En noggrann analys 

av bakgrundsinformation ger tillräcklig grund för att undvika flera bekräftande mätningar på plats 

igen.  

För att få tillförlitliga provsvar genom laboratorieprovning vare sig det gäller provanalys av 

enstaka egenskaper som skall beaktas eller om det är en specifik faktor som skall uppskattas, 

krävs att provtagning på konstruktionen görs i de områden där[14]: 

 fukthalten är hög, d.v.s. AKR gynnsamma förutsättningar 

 höga spänningar förekommer 

 eventuella skador kan få allvarliga följder 

4.2.2 Fastställning av AKR 

Preliminära studier kan felaktigt indikera att det är AKR som medverkar till en huvudsaklig 

försämring av betongkonstruktionens bärkapacitet[14]. Därför krävs det bekräftande åtgärder så 

att felaktig diagnos inte ställs. Dessa åtgärder skall besvara följande funderingar: 

 Inträffar AKR? 

 Medverkar det till att försämra betongens egenskaper? 

 Kan ytterligare försämring förväntas p.g.a. AKR? 

 Utgör reaktionen huvudorsaken till att försämra betongen? 

 Kan AKR öppna upp för andra angrepp som frost och korrosion? 
 
För att bekräfta att alkali-kiselsyrareaktionen har ägt rum i betongkonstruktionen hänvisas till 

beprövad metod[15][10], där det bl.a. anges att den fortsatta AKR reaktionen kräver framförallt 

vatten och av den orsaken är det av betydelse att få kännedom om klimatförhållanden ur ett 

fukttillståndsperspektiv.  Såväl BCA[15] som Institution of Structural Engineers[13] framhåller 

tillvägagångssätt för att skilja på skadeeffekterna orsakade av AKR från andra fenomen, samt 

grundprinciper för att fastställa skadans allvarlighet och utsträckning. 

För att kunna göra en fackmannamässig fastställning av att sprickor i betong huvudsakligen är 

orsakade av AKR, behöver följande punkter[14] betonas*1: 

 Karakteristiska AKR sprickor har uppstått i betongen 

 Sprickor, som har skett inuti betongen är typiska för AKR 

 Sprickorna har inträffat inom en kännetecknande tidsram för AKR 

                                                 
*1 Gäller enligt BCA[15] under förutsättning att betongen innehåller snabbt reaktivt aggregat.   
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4.3 Detaljerad bedömning 
Utgångspunkten i den detaljerade bedömningen är de resultat som erhållits i den preliminära 

bedömningen. En utförlig bedömning behöver göras i de fall då: 

 Konstruktionen har en sådan betydelse att eventuellt brott skulle medföra allvarlig skada 
och av den orsaken, kan inte enbart en preliminär bedömning ge betryggande stöd för ett 
slutgiltigt beslut 

 Information som har förvärvats i tidigare bedömning inte kan ge tillräckligt med 
grundunderlag för ett beslut 

 
I den detaljerade bedömningen är målen lika de i preliminära bedömningen, fast med tydliga 

skillnaden att informationen skall ge mer tillförlitlighet. Detta genom att utföra noggranna 

mätningar och prover för att analysera enstaka aspekter som ger betydande skadeeffekter på 

betongkonstruktionen[14].  

4.3.1 Tillvägagångssätt 

Följande frågeställningar bör besvaras i den tidiga undersökningsdelen i den detaljerade 

bedömningen[14]: 

 Hur mycket har konstruktionen livslängd förkortats med hänsyn till AKR-skadan? 

 Hur stor del av expansionen och sprickorna förväntas fortfarande uppkomma?  
 

Frågeställningarna skall i analysskedet främst besvara hur konstruktionens egenskaper påverkas av 

AKR-skadan, sett ur både nu-och framtidsperspektiv, samt hur optimering av underhållsarbetet 

kan uppnås[14]. 

Den preliminära bedömningen har tidigare utförts med målet att fastställa huruvida AKR har 

inträffat och ifall det medverkar till en huvudsaklig försämring av betongkonstruktionens 

bärkapacitet[14]. Den detaljerade bedömning bör dock ägnas åt att fastställa expansionen, 

sprickdjup, bredd och hållfastheten i de zoner där skadan är mest påtaglig. I och med detta 

behöver en djupare och mer genomgående analys och utvärdering göras av: 

 laboratorieprov 

 framtida expansioner och sprickor 

 beräkning av kvarvarande hållfasthet 

4.3.2 Expansion 

Skilda tillvägagångssätt används för att konstatera expansionens nuvarande tillstånd. Det är sedan 

tidigare känt att betongens egenskaper, t.ex. expansion påverkas av olika faktorer[9]. Dessa 

faktorers inverkan på betongen behöver fastställas för att få en djupare förståelse för hur 

betongens bärighetsförmåga påverkas. Expansionen kan bland annat bestämmas genom att direkt 

på plats mäta AKR-skadans förorsakade expansion. I vissa fall kan information från likvärdig 

betong, som finns i en databas, användas. En fackmannamässig bedömning bör därtill göras 

angående huruvida expansionen är fri eller begränsad. En fri expansion skiljer sig från begränsad 

på så sätt att ingen armering hindrar denna expansion från att äga rum.  
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Genom att beakta sprickor kan den begränsade expansionen uppskattas. Metoden bygger på att 

direkt på plats mäta sprickbredd och vinklar i den riktning som betongens egenskaper krävs. I 

undersökningen bör mätningarna göras på minst fem olika platser inom mer än en meters gräns 

och minst 250 mm mellan varje mätpunkt. Clark och Jones[16] menar att uppskattningen ger ett 

mer pålitligt resultat genom att beakta sprickans vinkel i förhållande till de fall då enbart sprickans 

bredd mäts. Den genomsnittliga expansionen i betongkonstruktionen kan då beräknas genom 

följande: 

genomsnittlig = i/n         (I) 

i = (w· sin)/L+         (II) 

där:  = vinkel mellan referenslinjen (riktningen för expansionen)  

   och sprickan 

  = konstant mellan 1 och 1.5 

  = konstant mellan 500 och 1500 

Den nuvarande expansionen kan uppskattas i de fall då åldern för de synliga sprickorna är kända. 

Den uppskattade expansionen skall därefter korrigeras med hänsyn till de klimatförhållanden som 

råder. Detta genom att utnyttja beteendet i likvärdig betong([14]. 

4.3.3 Vad händer i framtiden? 

Expansion som uppstår i framtiden kommer att ytterligare försämra betongens bärförmåga i ett 

framtida tillstånd. I ett aktuellt läge kan information om kommande händelser som påverkar 

framtida tillståndet vara svår att erhålla. Emellertid kan en uppfattning fås med hjälp av 

nuvarande och framtida varierande expansioners påverkan på bärförmågan.  

Studier[14] påvisar inte några specifika metoder för att få en pålitlig uppfattning om framtida 

expansioner på grund av AKR-skada, utan hänvisar till olika tillvägagångssätt. 

I. Analys av borrkärnor 

Med hjälp av borrkärnor kan hållfasthetsegenskaper samt den tillåtna expansionen inom en viss 

tid uppskattas.  Vid uttagning av borrkärnor tillåts betongen att möjligtvis expandera, vilket bör 

minimeras genom att analysera borrkärnan snarast möjligast efter uttag[17]. Vid tester av 

borrkärnor som tillåtits att expandera och där undersökning har gjorts med långt mellanrum, kan 

data som erhålls inte längre vara representativ för den betong som borrkärnan tagits ifrån[3]. 

Slutsatser angående analys av borrkärnor i en utredning gjord av Chana och Hobbs[18] 

poängterar följande: 

 Expansionen på betong som har förvarats i 20C och 38C visar högre uppskattningar på 
expansionen än faktiska förväntade expansionen 

 

 Ökad expansion beror främst på att expansionen inte längre begränsas och att ytterligare 
vatten upptas 
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II. Övervakning av rörelsen hos skadade delar 

Metoden är mest pålitlig i och med att övervakning över rörelserna sker på verkliga 

konstruktioner. Övervakningen bör göras regelbundet minst två gånger per år. Nackdelen är att 

det kräver flera års undersökningar och övervakningar för att se tecken på tydliga rörelsemönster. 

III. Alternativa metoder  

Andra tillvägagångssätt är att utgå från data för likvärdig betong och interpolera fram en framtida 

expansion, som därefter korrigeras m.h.t. klimatpåverkan för den beaktade 

betongkonstruktionen. 
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5. AKR:s inverkan på betongs bärförmåga 

5.1 Allmänt 
När alkali-kiselsyrareaktionen först upptäcktes vid inspektion av broar uppförda i Storbritannien, 

gjordes antagningar att bärigheten skulle reduceras markant. Det har dock visat sig efter 

omfattande studier att i kritiska zoner, där betydande sprickor har uppstått, är effekten av AKR-

skadan på konstruktionen mycket mindre än det som förmodades ursprungligen[19]. 

Eftersom AKR kan påverka betonghållfastheten, krävs därför både analyser av borrkärnor och 

andra typer av fältstudier, samt en ingenjörsmässig bedömning för att fastställa reduktionen av 

bärförmågan. Hänsyn skall tas till möjlig spjälkning samt omfattande spricksystem i kritiska zoner 

med stora tvärkrafter och vidhäftningsspänningar[19].  

Det har fastställts att AKR resulterar i två huvudeffekter. Förutom en reducering av hållfastheten, 

uppstår även en förspänningseffekt på grund av den orsakade expansionen. En kombination av 

de två resulterade effekterna bör beaktas vid bestämning av betongens bärförmåga[14]. I tabell 1 

visas hållfastheten i förhållande till den fria expansionen. Tabellen visar bland annat att 

draghållfastheten först minskas med 15 % vid en expansion på 0.5 mm/m för att därefter 

minskas ytterligare med 60 % vid 5 mm/m expansion.  

Tabell 1. Förhållande av hållfastheter och expansioner för AKR-påverkade betong efter 28 dagar[20]. Ur tabellen har 

diagram uppförts se bilaga 3, 4. 

Property 

Percentage strength as compared with unaffected concrete for amount of free expansion 

 

0.5 mm/m 1.0 mm/m 2.5 mm/m 5.0 mm/m 10.0 mm/m 

Compressive 

cube 

strength 

100 85 80 75 70 

Compressive 

cylinder 

strength 

95 80 60 60 - 

Tensile 

strength 

(appropriate 

to split and 

torsional 

tensile tests) 

85 75 55 40 - 

Elastic 

modulus 
100 70 50 35 30 
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5.2 Hållfasthet 
Betongens hållfasthetsegenskaper påverkas i olika omfattningar av AKR-skadan. Reaktionen 

påverkar cylindertryckhållfastheten mer än kubtryckhållfastheten. Således bör 

cylindertryckhållfastheten användas vid dimensionering. Kubtryckhållfastheten erhålls genom att 

uppskatta cylindertryckhållfastheten och därefter multiplicera det med en korrektionsfaktor på 

1.25 för att omvandla det till likvärdig kubtryckhållfasthet[14]. 

5.2.1 Elasticitetsmodul 

Elasticitetsmodulen minskar i samband med ökad expansion, se figur 4, som beskriver att vid 

expansioner mindre än 0.5 mm/m är elasticitetsmodulen knappt oförändrad. Dock minskar 

elasticitetsmodulen avsevärt vid större expansioner än 0.5 mm/m. Det visar sig att det är 

mängden mikrosprickor i betongen som påverkar materialets elasticitetsmodul. Medan 

expansioner ger en indikation på att mikrosprickor förekommer, kan mikrosprickor emellertid 

förekomma utan att betydande expansioner har skett[21]. 

 

Figur 4: Förhållande mellan elasticitetsmodul och expansion i betong-28 dagar, med ett referensvärde på 38 GPa[21]. 
(Bilden är modifierad för förtydligat resultat) 

5.2.2 Draghållfasthet 

Olika värden erhålls på draghållfastheten hos AKR påverkad betong beroende på den metod som 

används[21]. Draghållfastheten som erhållits ur ett test (cylinder splitting) motsvarade 85, 75, 55 

och 40 % av hållfastheten för betong efter 28 dagar för expansioner på 0.5, 1, 2.5 och 5 mm/m, 

se även bilaga 3. Draghållfastheten reduceras innan större expansioner uppstår, vilket förklaras av 

att mikrosprickorna har en stor inverkan på den reducerade draghållfastheten[22]. 

5.2.3 Tryckhållfasthet 

Det har klargjorts att tryckhållfastheten påverkas i en mindre utsträckning i förhållande till 

draghållfastheten. Generellt påverkas inte tryckhållfastheten avsevärt av alkalikiselsyrareaktionen 

vid 0.5 mm/m expansion. Då synliga AKR-sprickor har uppstått i betongytan har en reduktion 

på 24 % observerats [23]. Å andra sidan visar tabell 1 en större reduktion, 40 %, vid en expansion 

på 5 mm/m. 
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5.3 Bärighetsutredning 
Vad gäller betongens bärighet finns det få testdata tillgängliga 

på den inverkan som AKR har på dessa parametrar. 

Chana[24] har arbetat fram en metod för bedömning av 

effekterna. Chana påstår att eftersom brott involverar både 

skjuvning av betongen och krossning längs lutande ytor bör en 

minskning av bärighet på grund av AKR vara någonstans 

mellan minskningen av cylindertryckhållfasthet och den 

indirekta draghållfastheten. Det har emellertid visat sig, att 

bärförmågan är mer relaterad till den indirekta draghållfastheten 

gentemot cylindertryckhållfastheten, se figur 5.   

5.3.1 Skjuvning 

I armerad betong med byglar visar det sig att sprickor orsakade av AKR inte har en skadlig 

inverkan på skjuvförmågan[25][26]. I balkar utan byglar reduceras skjuvkapaciteten med 15-25 % 

för slät armering och 20-30 % för räfflad armering.  

Analys av skjuvning har gjorts av Clayton m.fl.[27] på tre förspända balkar där tre olika tillstånd 

undersöktes: 

 Förreaktion 

 Första sprickan 

 Slutetexpansion 
 

Clayton m.fl.[27] visar att den genomsnittliga skjuvkapaciteten hos tvärarmerade och icke- 

tvärarmerade förspända balkar sjunker med ca 20 % i förhållande till de delar som är opåverkade 

när första sprickan uppstår. Balkar med tvärarmering begränsar den vertikala expansionen och 

återfår därför den erforderliga skjuvningskapaciteten då expansionen har fullbordats i och med att 

en förspänningseffekt fås. Detta till följd av att byglarna blir tryckta då expansion uppstår i 

bygelns riktning. Eftersom tidigare studier redan har fastställt att draghållfastheten påverkas mer 

än tryckhållfastheten, verkar det rimligt att utifrån testerna förvänta sig en reducerad 

skjuvkapacitet då första sprickan uppstår. 

Då första sprickan uppstod, reducerades skjuvkapaciteten på grund av den reducerade 

hållfastheten i betongen. Detta utan att kunna utnyttja förspänningseffekten som AKR orsakar. 

Däremot när AKR-expansionen fortgick, ledde balkens vertikala expansion till att förspänna 

balken och följaktligen medföra att skjuvkapaciteten förbättrades.  

Bedömning av skjuvkapaciteten hos armerade betongbalkar kan göras genom att betrakta det 

som förspänt och inkludera förspänningseffekten orsakad av AKR[28]. BCA[14] menar att den 

föreslagna metoden för skjuvkapaciteten, ger en rimlig lägsta gräns för att utreda 

skjuvkapaciteten. Dock verkar det finnas tecken som tyder på att dessa utredningar blir mindre 

säkra i de fall då expansionen ökar. Tillsammans med partiella säkerhetsfaktorer, tillgodoräkning 

av 50 % av AKR-inducerad förspänning, samt cylindertryckhållfastheten i betong kan metoden 

ge goda marginaler vid dimensionering[14]. 

Figur 5: Indirekt drag- och 
tryckspänning som uppstår i samband 
med tvärkrafter. 
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I en djupare analys av Bach m.fl.[29] där laborationstester utförts på skjuvningskapaciteten, visar 

det sig att AKR-skadan inte leder till någon försämring alls av bärighetsförmågan för skjuvning. 

Laboratorieproven förvarades i olika miljöer under olika perioder för att var och en skulle kunna 

utveckla ett oförutsägbart spricksystem orsakat av skadan. Därtill tilldelades vissa av proverna en 

termisk chock för att utveckla temperatursprickor vid ytan och därmed förvärra den förmodade 

försämringen.  

Med analyser av borrkärnor från testobjekten kom Bach m.fl.[29] i deras studie fram till att ett 

spricksystem utvecklades parallellt längs med ytan och som arbetade sig inåt, vilket gav ett skadat 

område (zone I) och ett jämförelsevis oskadat område (zone II), se figur 6. Följande 

observationer kunde göras: 

 Sprickbredden varierade från 1.0 - 3.0 mm  

 Sprickor upptäcktes parallellt med- och längs med kanterna 

 De mindre sprickorna trängde endast genom betongytan medan större sprickor gick 

djupare och sannolikt igenom balken

 

Figur 6: Zon I visar det skadade området av AKR-expansion, medan Zon II visar det mer eller mindre oskadade 
området[29]. 

De slutsatser som dragits av Bach m.fl.[29] poängterar att AKR-skadan inte har reducerat 

bärighetskapaciteten för skjuvning och att två hypoteser behöver undersökas: 

 Den högre duktilitet som fås av spricksystemet, ger en bättre spänningsfördelning i 

skjuvningsområdet. 

 AKR-expansioner gör att betongen får en förspänningseffekt, vilket i sin tur ökar 

skjuvningskapaciteten. 
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5.3.2 Böjkapacitet 

Alkali-kiselsyrareaktionen medför både en gynnsam och en ogynnsam effekt på böjkapaciteten. 

För att bestämma böjkapaciteten i en betongkonstruktion behöver följande faktorer beaktas[30]: 

 Begränsning av AKR-orsakad förspänning; 
För att bedöma AKR-påverkad betong behöver det beaktas att spänningsfördelningen längs 

armering inte är konstant, vilket innebär att brott kan ske i områden med minst förspänning. 

Därför bör enbart 50 % av den AKR föranledda förspänningen utnyttjas, vid 

bärighetsutredningar.  

 

 Spjälkning av betongyta; 
I AKR drabbade områden, där armering i betongkonstruktionen finns i både över- och 

underkant kan spjälkning ske, vilket ger två effekter: 

i) Vid tryckspänningar klarar inte täckande betongytan av att hindra de längsgående 
armeringsstängerna från att knäckas ut. 

ii) Täckande betong är inte styv nog att motstå tryckspänningarna och kan knäckas 
ut.  
 

Vid expansioner mindre än 6 mm/m uppges AKR inte ha någon större effekt på böjkapaciteten i 

enkelarmerad betong. Däremot har en reduktion av böjkapaciteten med 25 % uppmätts för 

expansioner större än 6mm/m[10].  

Att AKR inte har en större inverkan på böjkapaciteten kan förklaras av att betongen är 

enkelarmerad, vilket medför att en reduktion i betonghållfastheten ger en liten försämring av 

böjkapaciteten[23].  Undersökningen gjord av Fan och Hanson[23] visar också att böjkapaciteten 

för en sprucken reaktiv betongbalk med enkelarmering inte reducerades betydligt jämfört med en 

opåverkad balk. AKR-expansioner och spricksystem reducerar inte böjkapaciteten hos balkarna, 

även om större reduktion av betonghållfastheten hos cylindrar erhölls. Enligt undersökningen 

tycks AKR ha en mer skadlig effekt på de mekaniska egenskaperna (hållfastheten) hos cylindrarna 

än på böjkapaciteten hos enkelarmerade betongbalkar. Fan och Hanson[23] menar således att en 

frisk betong respektive skadad betong orsakat av AKR har ungefärlig böjkapacitet (se figur 7) 

förutsatt att konstruktionerna är enkelarmerade och att större expansioner än 6 mm/m inte har 

uppstått. Detta eftersom den reducerade tryckhållfastheten inte försämrar armeringens 

draghållfasthet. 
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Figur 7: Beskriver hur en reaktiv och icke-reaktiv betongbalk uppträder vid olika belastningar[23].  

5.3.3 Genomstansning 

Ett möjligt brott som kan inträffa i plattor är genomstansning, där en pelare stansar igenom en 

platta[31]. Genomstansningsförmågan för AKR påverkade betongelement har ifrågasatts av Ng 

och Clark[32][33]. Därför har experimentella tester utförts för att analysera AKR-skadans 

inverkan. Dessa tester utfördes på 84 armerade betongplattor där påskyndad AKR-acceleration 

hade tillämpats. I verkligenheten utvecklas reaktionen under längre tid. Således är påskyndad 

AKR nödvändig för att kunna utvärdera dess inverkan på hållfastheten inom en realistisk tidsram. 

Nedan beskrivs testerna av Ng och Clark[32] överskådligt. 

Samtliga prover förvarades i 28 dagar efter gjutning, för att därefter placeras i en vattenbehållare 

med en temperatur på 38C. När den genomsnittliga fria expansionen för cylindrarna och dess 

sammangjutna platta nådde förbestämda värden, undersöktes genomstansningsförmågan.  

Den reaktiva betongblandningen bestod av vanlig Portland cement med natriumoxid 

innehållandes ca 0.86 % alkali och reaktiv Thames Valley ballast. Betongen hade ett VCT-tal på 

0.48 och en alkalimängd som varierade från 7-9 kg/m3. 

Enligt testresultatet påvisades AKR-sprickor på både ytorna för plattor med armering i både 

överkant och underkant. Dock uppstod AKR-spricksystem endast i överkant för plattor med 

underkantsarmering. Figur 8 beskriver förhållandet mellan genomstansningsförmågan hos en 

platta med räfflad armering och en jämlik AKR-opåverkad plattas genomstansningskapacitet. Ur 

figuren, förtydligas att hållfastheten först ökar med ökad expansion upp till 1 mm/m, vilket kan 

förklaras med att gynnsamma spänningar uppstår i samband med expansionen. Därefter sker en 

knappt märkbar reduktion till dess att fria expansionen överstiger 6 mm/m varpå en mer påtaglig 

reduktion fås. 

Reduktion visar sig vara mindre i plattor med armering i endast underkant i förhållande till plattor 

med armering i både över- och underkant. Detta beror enligt Ng och Clark[32] på att spjälkning 

uppstår vid högre expansioner eftersom armeringen hindrar expansionen från att äga rum. 

Förhållandet mellan AKR-orsakad förspänning och spänningsorsakad töjning visas i figur 9.  
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Figur 8: Expansioners effekt på genomstansning[32]. 1000 microstrain = 1 mm/m. 

 

Figur 9: Spänning i förhållande till töjning i underkantsarmerad platta skadad av AKR[32]. 

Ng och Clark[32] har i sina slutsatser kommit fram till att: 

 Det i allmänhet inte sker någon reduktion av genomstansningsförmågan på grund av 
sprickbildning eller AKR-expansion. 

 Det kan emellertid ske spjälkning i plattor där betong uppvisar fria expansioner som 
överstiger 6 mm/m. Om inga byglar är närvarande, kan spjälkningen leda till en 
minskning av tolerans för genomstansning.  

 Kapaciteten för genomstansning för förspända AKR-skadade plattor kan beräknas, 
förutsatt att reducerad betonghållfasthet beaktas och att AKR-förorsakad förspänning 
tillgodoräknas. 
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Att AKR-spricksystemet inte inverkar märkbart på genomstansningsförmågan tycks enligt West 

G[31] bero på att den förspänningseffekt som fås av AKR motverkar den skadliga effekten av 

reducerad tryck-och draghållfasthet, så att ingen reduktion av genomstansningskapaciteten fås. 

Vidare påvisas att en ökad expansion medför en högre duktilitet i betong, vilket tillåter större 

expansioner i betongen innan sprickor uppstår. 

BCA[14] menar att på liknande sätt som alkali-kiselsyrareaktionen minskar både tryck- och 

draghållfasthet, verkar det rimligt att det sker en minskning av betongens tolerans för 

genomstansning.  

Intervjuperson nr. 2 ger sin syn på fenomenet: 

”AKR ska inte ha någon direkt inverkan på genomstansningskapaciteten. Däremot leder 

alkalikiselsyrareaktionen ofta till försämrat tillstånd hos betongen i form av sprickbildning. Är 

konstruktionen utsatt i en farlig miljö, hårdare exponeringsklass, finns det risk att armeringsstängerna 

får mindre skydd från betongen och mer stryk som leder till rostangrepp på armeringen och spjälkning hos 

betongen till följd av större volym hos armeringsrosten än ursprungliga armeringen. Detta i sin tur 

påskyndar processen och befintlig armeringsarea minskar med tiden. Detta tillsammans med djupgående 

sprickor hos betongen försämrar bärigheten hos betongkonstruktionen i form av minskad area vid 

beräkning av tvärkrafskapaciteten hos konstruktionen. Hamnar dessa skador inom stansningszonen 

eller under en koncentrerad last försämras även stanskapaciteten till följd av konsekvenserna av AKR-

reaktionerna.” (intervjuperson nr.2) 

Vidare menar intervjuperson nr 2 att till följd av AKR-uppsprickning av betongen finns det även 

risk för frostskador, som också kan leda till spjälkningar i betongen och därmed utsätta 

armeringen för en sämre miljö än den möjligtvis tål. 

5.3.4 Förankring 

Chana[25][34] har låtit utföra tester på släta och räfflade stålstänger i AKR-utsatt betong och 

påvisat att fria expansioner upp till 4 mm/m inte har någon påverkan på förankringsstyrkan 

förutsatt att de längsgående stängerna är kompletterade med byglar eller om täckande 

betongskiktet uppgår till minst fyra gånger armeringsdiametern, 4.  

Chana[34] hävdar att AKR inte har någon skadlig verkan på förankringshållfastheten för slät 

armering med byglar oavsett om armering finns i över- och/eller underkant.  För räfflad armering 

utan byglar eller med lite täckande betongskikt kan dock en reduktion av förankringshållfastheten 

fås. Laboratorieprovningar visar en reduktion på 40 % av förankringshållfastheten i betong med 

räfflad armering utan byglar eller med 1.5 täckande betongskikt. Chana[34] understryker att 

ovanstående analys endast gäller under förutsättningen att expansionsnivån är mellan 1.5 – 4 

mm/m. 

Spänningar uppstår mellan betong och armering då armeringen motverkar den expansion i 

betong som föranleds av AKR. Vid spjälkning separeras täckande betongskikt från armering och 

medför att vidhäftning upphör och därmed även spänningar längs armeringen. Dock behöver 

inte detta vara ett problem, förutsatt att armeringen har en tillräcklig förankringslängd[14].   
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5.3.5 Dansk studie 

Bach m.fl.[35] undersökte fyra AKR påverkade provningsserier på uppdrag av Vejdirektoratet 

(the Road Directorate of Denmark). Följande fenomen undersöktes: 

 Skjuvning i balkar utan tvärkraftsarmering 

 Stansning i plattor 

 Förankring i balkar 

 Förankring i pull-out prover 
 

Proverna utsattes för olika miljöer för att få påskyndad alkali-kiselsyrareaktion, t.ex.  

 3 veckor i 20C och 100 % RF 

 Nedsänkning i mättad NaCl lösning i 50C 

 Utomhusklimat i 3 veckor 

 Termisk chock. 80-90C i 15h och därefter 10C i 4h. 
 
Med hjälp av studien kunde Bach m.fl.[35] dra följande slutsatser kring: 

A. Expansion och utvärdering av skador 

 Längsgående utvidgning är mindre än tvärgående 
 

B. Test på cylindrar och kärnor (samtliga prover som jämförs är AKR-skadade) 

 De borrade kärnorna har alltid lägre tryckhållfasthet än motsvarande vatten-
härdade cylindrar, d.v.s. ƒc,core<ƒc,cyl 

 Förhållandet mellan ƒc,core/ƒc,cyl är 0.28-0.87 för vertikalt borrade kärnor och 0.33-
0.67 för horisontellt borrade kärnor. 

 Cylindrar från NaCl miljön har normalt 1/3 lägre tryckhållfasthet än motsvarande 
vatten-härdade cylindrar. 

 Det finns en tydlig tendens mellan minskad hållfasthet hos borrkärnor och ökad 
skada.  

 

C. Skjuvning-, genomstansning-och förankringstester.  

 Bärförmåga för genomstansning i plattor samt skjuvhållfastheten i balkar utan 
tvärkraftsarmering reduceras obetydligt av allvarlig AKR-skada.  

 Uppskattning av skjuvkapaciteten hos AKR-skadad betongkonstruktion med 
beräkningar utgående från tryckhållfasthet erhållen från borrkärna, visar sig 
understiga skjuvbrottet med 20 % 

 Förankringshållfastheten minskar med ca 20-30 % med hänsyn till de få tester 
som har gjorts. 

 AKR skadade balkar och plattor visar mer duktilitet, d.v.s. förmåga att utsättas för 
plastisk deformation utan att spricktillväxt uppstår. 

 AKR skadade proverna visar även mer omfattande sprickor innan brott uppstår 
än motsvarande icke skadade prov. 
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Bach m.fl.[35] poängterar även att skjuvspänningen ökar, vilket förklaras genom att: 

 Högre duktilitet fås genom mer omfattande sprickor orsakade av AKR, vilket ger 
möjlighet till en effektiv spänningsfördelning i skjuvningszonen.  

 Expansionen gör att armeringen förspänns. 
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6. Resultat 

6.1 Alkali-kiselsyrareaktionen och dess problem 
Alkali-kiselsyrareaktionen är en kemisk reaktion som uppstår vid tillräcklig hög alkalihalt i 

cement, reaktiv ballast samt minst 80 % relativ fuktighet. Vid reaktionen bildas en silikatgel som 

vill expandera och bildar därmed inre spänningar i betongen. Spänningarna resulterar i ett 

spricksystem som påverkar hållfastheten. 

Expansionen varierar i olika led, vilket skapar ett oförutsägbart spricksystem (krackelerande 

mönster). Medan frostskador angriper betongytan, resulterar AKR skadan i ett angrepp på hela 

betongen. 

”AKR skadan kan vara allvarligare än frostskada eftersom frostskada är ett ytligt angrepp, d.v.s. 

skadan arbetar sig utifrån och inåt. Skadan kan enkelt åtgärdas med bilning. Medan AKR kan 

inverka på hela betongvolymen och är därmed svårare att reparera. Dock kan en ytlig AKR skada 

uppstå till följd av tillförsel av alkalier via vägsalt. (Intervjuperson nr.1) 

Intervjuperson nr. 3 (IP3) hävdar att expansionen sker i hela betongmassan och att det som 

begränsar denna expansion är armeringen och dess geometriska läge i tvärsnittet. Expansionen 

sker i den riktning där motståndet är lägst. Vidare menar även IP3 att spjälkning kan inträffa då 

armeringen motverkar AKR-expansion och att vidhäftning mellan betong och armering släpper 

till följd av detta.  Då betongen öppnas upp, kan vatten komma in i betongen och i och med det 

klimat som råder i Sverige kan detta leda till frostangrepp. 

6.2 Hållfasthet i AKR-skadad betong 
Studier tyder på att effekten av AKR-skador på betong inte är lika omfattande som tidigare 

befarats. Förutom en reducerad hållfast på grund av spricksystem erhålls även en 

förspänningseffekt av att armeringen hindrar expansionen från att äga rum.  

Ur hållfasthetssynpunkt har mängden mikrosprickor en betydlig inverkan på reduktionens 

storlek. Vid jämförelse av tryck- och draghållfasthet visar det sig att tryckhållfastheten reduceras 

mindre än draghållfastheten. En reducering på 24 % av tryckhållfastheten har observerats när 

synliga sprickor har uppkommit. Om denna reduktion är relaterad till cylindertryckhållfasthet 

eller kubtryckhållfasthet kan dock inte fastställas. Andra resultat visar att 

cylindertryckhållfastheten reduceras till 60 % vid en expansion på 5 mm/m.  Vid samma 

expansion har draghållfastheten minskat till 40 %. Största reduktionen har emellertid fåtts i 

elasticitetsmodulen, som vid liknande expansioner som de två övriga hållfastheterna visar en 

reduktion till 35 %.  Detta tydliggörs i figur 10. 
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Figur 10: Hållfasthet i förhållande till expansion. Framtaget med hjälp av tabell 1. Uniaxial compressive strength = 
cylindertryckhållfastheten. 

6.3 Bärförmåga i AKR-skadad betong  
Enligt de studier som har bearbetats, inverkar AKR-skadan olika på skjuvningskapaciteten hos 

balkar med och utan tvärkraftsarmering. Medan armerad betong med byglar inte påverkas av 

AKR-skador, uppvisar armerad betong utan byglar en reduktion av skjuvkapaciteten med 15-25 

% för slät armering och 20-30 % för räfflad armering.  

Dock menar danska studier att i betong utan byglar fås ingen påverkan alls på 

skjuvningskapaciteten av AKR-skador. Förklaringen tycks vara att högre duktilitet fås, samt att 

förspänningseffekten gör att armeringen förspänns. Laboratorieprovningar på 

skjuvningskapaciteten har utförts på hela AKR-skadade betongen, och inte enbart från en 

borrkärna. Emellertid har även uppskattningar av skjuvningskapaciteten hos AKR-skadad 

betongkonstruktion gjorts genom att utgå från tryckhållfastheten för borrkärnor vilket har visat 

att skjuvkapaciteten understigit skjuvningsbrottet med 20 %. 

Vid beaktning av böjkapaciteten hos AKR-skadad betong skall hänsyn tas till att 

spänningsfördelningen längs armeringen inte är jämt fördelat. Vid dimensionering bör därför 

endast 50 % av förspänningseffekten tillgodoräknas. I enkelarmerad betong tycks inte mindre 

expansioner ha någon skadlig inverkan på böjkapaciteten. Dock tyder observationer på att en 

reduktion av böjkapaciteten fås med 25 %, i de fall då expansioner överstiger 6 mm/m. Annan 

undersökning menar att AKR-skadan inte har en större inverkan på böjkapaciteten eftersom 

betongen är enkelarmerad, vilket gör att en minskning i betonghållfastheten ger en knappt 

märkbar reduktion av böjkapaciteten. Den reducerade tryckhållfastheten bör inte försämra 

armeringens draghållfasthet. 

Generellt visar studier att ingen signifikant reduktion fås av genomstansningsförmågan, vilket 

förklaras av att den reducerade betonghållfastheten och den förspänningseffekt som fås, 

motverkar varandra. Emellertid uppvisas en mindre tolerans för stansning då expansioner 
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överskrider 6 mm/m. Detta tycks bero på att spjälkning inträffar, i och med att armeringen 

motverkar expansionen. Intervjuperson nr. 2 hävdar att det är konsekvenserna av alkali-

kiselsyrareaktionen som medför den allvarliga skadan på betong och dess 

genomstansningsförmåga. Detta då betong utsätts för värre exponeringsklass, vilket öppnar upp 

för större rost- och frostskador.  

Betong som är skadat av AKR visar inga tecken på försämrad vidhäftningshållfasthet under 

förutsättning att byglar är närvarande samt att täckande betongskikt överstiger 4. I de fall då 

byglar uteblir eller att täckande betongskikt understiger 1.5, verkar vidhäftningen minska med 

40 %.  Danska studier påvisar å andra sidan en lägre reduktion, 20-30 %, utifrån de tester som har 

gjorts. Dock fastställs inte täckande betongskikts storlek samt byglars närvaro i dessa studier. 

Vidare upphör vidhäftningen vid spjälkning, vilket emellertid kan kompenseras med en större 

förankringslängd.  

  



 

 
30 



 

 
31 

7. Diskussion och slutsatser 

7.1 Tankar kring alkali-kiselsyrareaktionen 
Resultatet påvisar att tre grundläggande komponenter behöver finnas tillgängliga för att 

reaktionen skall ske, se figur 11. Genom att begränsa en av komponenterna stryps därmed den 

potentiella reaktionen och dess omfattning. Reaktiv ballast bör undvikas genom en petrografisk 

analys, då ballasten analyseras utifrån dess reaktivitet och 

icke-reaktivitet. De reaktiva mineralerna bör sedan separeras 

från ballasten. Detta kan dock vara svårt att tillämpa i 

områden där mycket reaktiv ballast är tillgänglig, eftersom 

transport av ballast från andra områden som innehar icke-

reaktiv ballast, kan begränsas av de ekonomiska 

möjligheterna.  En annan metod som bör övervägas är att 

begränsa fukttillgängligheten med exempelvis impregnering. 

Metoden är bra på så sätt att den hindrar fuktinträngning. På 

samma sätt som fuktinträngning hindras, kan betong som 

innehåller fukt inte heller torka ut. Således kräver metoden en 

uttorkning av betong innan impregnering utförs. 

7.2 Tankar kring hållfasthet och bärförmåga 
Sprickbildning är den resulterande effekten av AKR och medför sämre hållfasthet i betong. 

Betongens höga sprödhet gör att de expansioner som AKR föranleder, ger till följd att 

spricksystem lätt uppstår. Spricksystemet blir mer omfattande vid högre expansioner och därmed 

påverkas även betongens hållfasthet. Elasticitetsmodulen minskar till följd av expansionerna, 

vilket kan förklaras med Hooks lag. 

      [Hookes lag] 

Eftersom expansionen ökar och spänningen förblir oförändrad, behöver elasticitetsmodulen 

minska för att upprätthålla jämvikt. 

Det tycks även finnas samband mellan minskad elasticitetsmodul och minskad drag-och 

tryckhållfasthet. Eftersom töjning är relaterat till drag- och tryckhållfasthet, medför den 

reducerade elasticitetsmodulen i att hållfastheten minskar med ökad expansion.  

Den förspänningseffekt som fås då expansionen uppstår, beror främst på att armeringen hindrar 

expansionen från att äga rum. Förspänningen beror på armeringen och dess läge i förhållande till 

tvärsnittet. Således tycks armeringen vara betydelsefull för hur mycket AKR-skadan påverkar 

bärförmågan.   

Att skjuvkapaciteten i betong med byglar inte påverkas av AKR-skadan, förklaras av att byglar 

hjälper till att ta upp skjuvspänningar. Dessa byglar blir till viss mån förspända då armeringen 

hämmar expansioner, vilket ger en ökad effekt av skjuvkapaciteten. I betong utan byglar tas 

skjuvspänning istället främst upp av tvärsnittsarean och delvis av längsgående armering. Sprickor 

Figur 11: "AKR triangeln" som visar de 
faktorer som krävs för att silikatgel skall 
bildas. 
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som uppstår i betong minskar den effektiva tvärsnittsarean och därmed även betongens 

skjuvkapacitet.  

Vad gäller stansning visar figur 8 att först vid större expansioner än 6 mm/m reduceras 

kapaciteten markant. Detta tycks bero på att den reducerade hållfastheten på grund av sprickor 

har en större effekt på genomstansningskapaciteten än den gynnsamma förspänningen. Vid 

mindre expansioner är sprickorna av en mindre storlek, vilket gör att dess inverkan på 

genomstansningskapaciteten är låg i förhållande till förspänningen. Detta resulterar i sin tur i att 

en ökning av kapaciteten för stansning fås. När sprickor uppstår, relaxeras betongen, vilket 

förklarar även den minskade toleransen för stansning vid större expansioner, då förspänningen 

har avtagit. 

Eftersom drag-och tryckhållfastheten reduceras betydligt beroende på expansionens storlek, ter 

det sig naturligt att böjkapaciteten i betong också minskar till följd av detta. Till skillnad från 

beräkningar påvisar studier att en reduktion med 25 % fås vid expansioner större än 6 mm/m. 

Reduktionen i böjkapaciteten tycks bero på att vidhäftningen avtar med ökad expansion. Då brott 

kan ske i antingen den tryckta eller dragna sidan, dimensioneras tvärsnittets armering med hänsyn 

till betongens tryckhållfasthet. I konstruktioner där armeringsarean är känd tillsammans med 

tvärsnittets geometri, kan en reducerad tryckhållfasthet resultera i att den beräknade 

momentkapaciteten sjunker.   

Att ingen försämrad vidhäftning fås under förutsättning att byglar är närvarande och att täckande 

betongskikt är mer än 4, tycks bero på att armeringen omsluts av mer betong samtidigt som 

byglarna håller ihop längsgående armering, vilket ger ökad vidhäftning. Då byglar uteblir och 

täckande betongskikt blir mindre än 1.5, kan vidhäftning minska till följd av ett mer omfattande 

spricksystem. Således kan en längre förankringslängd behövas för att spänningar i armering skall 

hinna avta.  

Uppfattningen utifrån intervjuerna är att bärförmågan för böjmoment, skjuvning och 

genomstansning inte bör påverkas direkt av alkali-kiselsyrareaktionen, vid mindre expansioner. 

Däremot kan konsekvenserna av AKR leda till försämrad hållfasthet, vilket i sin tur påverkar 

bärförmågan. Detta beror på att konstruktionen utsätts för värre exponering än den är 

dimensionerad för på grund av det nya spricksystemet, vilket öppnar upp betongen ännu mer och 

föranleder större risk för korrosion samt frostskador.  

7.3 Problem under arbetets gång 
Som tidigare nämnt, har nästan all använd litteratur skrivits på engelska, vilket delvis har försvårat 

projektet, eftersom tekniska termer skiljer sig åt i svenska och engelska sammanhang. Den 

akademiska nivån på litteraturen har varit väldigt hög, då samtliga författare har varit professorer 

eller dylikt. Litteraturen har även förutsatt att en stor förkunskap finns för betong och dess 

strukturella beteende. Eventuella förklaringar relaterade till de presenterade sammanhangen i 

litteraturen har inte getts av författaren. Sammanhangen har därför diskuterats av forskargruppen, 

och vid behov även med handledare, för att kunna säkerställa att den återspeglade informationen 

från litteraturen är korrekt.  
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Forskargruppen har även noterat att den huvudsakliga litteraturen, som har hittats och använts, 

har skrivits från 1980-1995 eller tidigare. Litteratur som är skriven efter detta har inte kunnat 

hittas. Forskargruppen ställer sig frågan om detta beror på att reaktionen och dess påverkan på 

betong inte anses vara lika allvarlig som först befarats eller om det beror på att fenomenet beror 

av alltför många faktorer och att ännu har ingen fastställning av samtliga faktorers påverkan 

relaterat till bärförmågan gjorts. 

I det tidiga stadiet av projektet skulle den tekniska förståelsen av AKR och dess påverkan på 

betong sett ur ett bärighetsperspektiv kompletteras med beräkningar. Forskargruppen har under 

arbetets gång delat uppfattningen att AKR-skadan är relaterad till flera faktorer, t.ex. expansion 

och spricksystem orsakat av AKR, låg-och snabb reaktiv ballast, miljö med flera, som behöver 

fastställas innan tillräckligt kvalitativa beräkningar kan utföras. Vidare hävdar forskargruppen att 

dessa beräkningar inte kan vara tillräckligt tillförlitliga med hänsyn till att enbart expansion i 

förhållande till reducerad hållfasthet beaktas, eftersom det inte kan fastställas huruvida 

expansionen är relaterad till AKR eller något annat. Dessutom förutsätter beräkningarna att full 

vidhäftning råder mellan betong och armering, vilket kan skilja sig från verkligheten då AKR-

skadan har skett. Dock kan enklare beräkningar utföras för att få en översiktlig kunskap om 

bärförmågan reduceras eller inte, vilket enligt forskargruppen kan ge riktlinjer om vad som 

behöver undersökas i framtiden.  

Vad gäller expansion kan det vara svårt att fastställa dess koppling till AKR, eftersom beställaren 

till en AKR-skadad betongkonstruktion väntar till dess att skadan är synlig och först då vill utföra 

underhåll och reparation av konstruktionen. Vid den tidpunkten har konsulterna ingen vetskap 

om hur länge reaktionen har fått ske och därmed också hur mycket expansion som har skett 

innan respektive efter alkali-kiselsyrareaktionen. Forskargruppen föreslår därför att inspektion av 

en betongkonstruktion med AKR-vänliga förutsättningar får ske någorlunda kontinuerligt så att 

när skadan väl är framme, innehar underhållsenheten tillräckligt med information om expansion 

och därmed också hur mycket hållfastheten har reducerat för att kunna beakta det i 

bärighetsutredningar. 

Forskargruppen har även uppfattningen att underhållsenheten som utför bärighetsutredningar, 

har sitt största intresse i att bedöma hur mycket betongkonstruktionens kapacitet påverkas och 

inte hur mycket expansioner som enbart har skett på grund av AKR. Eftersom ett tydligt 

samband tycks finnas mellan ökad expansion och minskad hållfasthet, påstår forskargruppen att 

fokus bör ligga på den totala expansionen, det vill säga AKR-expansion och expansion orsakat av 

andra fenomen. På så sätt kan dess medförda resultat i försämrad hållfasthet beaktas. 

7.4 Beräkningsanalys 

Enkla beräkningar utfördes med hänsyn till tabell 1, där reducering av hållfasthet i förhållande till 

expansion erhölls. Se bilaga 5,6,7 för beräkningsgång samt resultat. Samtliga beräkningar visar att 

bärförmågan för skjuvning och böjkapacitet reduceras med ökad expansion. Enligt beräkningar 

(se bilaga 5) medför en reducerad tryckhållfasthet i en knappt påtaglig minskning av 

böjmomentkapaciteten. Således anses kapaciteten för böjmoment vara oförändrad i förhållande 

till den stora minskningen i tryckhållfastheten. Dock bör det poängteras att eftersom 

tryckhållfastheten sjunker kan brott eventuellt uppstå i tryckzonen även om böjkapaciteten är 

tillräcklig. Att kapaciteten för böjmoment inte påverkas avsevärt beror på att en reducerad 
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tryckhållfasthet inte bör minska armeringens draghållfasthet. Eftersom konstruktionen är 

armerad i den sida där drag uppstår, kommer armeringen att ta upp dragspänningarna och således 

kommer konstruktionens kapacitet för böjning vara oförändrad enligt beräkningar. Å andra sidan 

bör det framhävas att beräkningsgången förutsätter full vidhäftning mellan betong och armering, 

samt att ingen förspänningseffekt tillgodoräknas, vilket inte behöver fallet i det verkliga objektet. 

Då vidhäftning avtar i samband med expansioner bör dock en minskning av böjkapaciteten fås.  

Beräkningar (se bilaga 6) visar att VRd,c och VRd,max minskar i samband med ökad expansion. 

Förhållanden i beräkningarna är valda så att trycksträvans vinkel gynnar VRd,c mer än VRd,max. Det 

visar sig att VRd,c minskar med 20 % vid expansion på 5 mm/m. Å andra sidan visar VRd,max en 

större reduktion, 40 % vid expansion på 5 mm/m. På så samma sätt som beräkningar för 

böjning, har vidhäftningen och förspänningseffekten inte beaktats i beräkningar för 

tvärkraftskapacitet. En större förankringslängd erfordras till följd av reducerad draghållfasthet, 

vilket ger en sämre vidhäftningshållfasthet, fbd. Resultatet från bilaga 7, visar att vidhäftningen 

reduceras med ca 40 % vid expansioner mellan 1,5 – 4 mm/m, vilket kan jämföras med liknande 

värden som Chana[34] presenterar i sin studie.  

7.5 Förslag till provningsmetod 
Med hänsyn till den information som har erhållits i arbetet, har forskargruppen tagit fram ett 

förslag till provningsprogram. Programmet skall ses som huvudriktlinjer i bärighetsutredningar 

och består av följande: 

 Icke-linjär modellering. Skall efterlikna den verkliga konstruktionens strukturella beteende på så 

sätt att det tillåter alkali-kiselsyrareaktionens skadliga effekter. 

 Tillåta expansion och beakta spricksystem. Successiv ökning av expansion i modelleringen. 

 Utnyttja enbart cylinderhållfasthet. Relatera expansion till reducerad hållfasthet. 

 Om förspänningens varaktighet kan fastställas, bör endast 50 % utnyttjas. I annat fall får 

ingen tillgodoräkning av denna gynnsamma effekt ske. 

7.6 Slutsatser 
Utifrån den studie som har gjorts kan följande slutsatser tas: 

 Reaktion medför spänningar i betong som orsakar expansioner och därmed 

sprickbildning som försämrar hållfastheten 

 Vid större expansioner, 5 mm/m är reduktionen av hållfastheten relativt hög 

 Böj- skjuv- och stansningskapacitet påverkas inte betydligt förrän vid expansioner över 6 

mm/m 

 Att bärförmågan inte påverkas i samma utsträckning tycks bero på en gynnsam 

förspänningseffekt, som uppstår i samband med att armering motverkar expansioner 

 Även om studier rekommenderar att enbart 50 % av förspänningseffekt bör utnyttjas vid 

beräkningar, bör först en undersökning göras om hur länge denna effekt kvarstår i 

konstruktionen innan denna gynnsamma effekt tillgodoräknas 

 Armering i endast underkant tillåter mer expansion i överkant vilket innebär att 

expansionen blir osymmetrisk och därmed även spricksystemet 

 AKR öppnar upp betong och underlättar korrosion- och frostangrepp 
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8. Rekommendationer 
 
Författarna efterlyser fortsatt forskning om AKR och dess inverkan på betongs bärförmåga, 
eftersom skadan anses vara av allvarlig grad. Den fortsatta forskningen bör enligt författarna 
fokusera på följande: 

 Hur kan AKR-expansion fastställas ingenjörsmässigt och ekonomiskt, för att beakta den 
medförda reducerade hållfastheten i bärighetsutredningar? 

 Bör en tillgodoräkning av förspänningseffekten göras med hänsyn till hur länge denna 
kvarstår i konstruktion? 

 Vilka lämpliga metoder bör användas vid provtagning av AKR-betong för att få en 
representativa värden på hållfastheten för konstruktionen. 
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B1.1 

Bilaga 1 – nyckelord 
 

 ASR       AKR  
 

 The effect of ASR on load-bearing capacity  Effekten av AKR på bärförmåga 
 

 ASR – load-bearing capacity    AKR - bärförmåga 
 

 ASR – damage      AKR - skada 
 

 ASR – anchorage length    AKR - förankringslängd  
 

 ASR – bond strength     AKR - vidhäftningsstyrka 
 

 ASR – concrete design     AKR - betongdimensionering 
 

 ASR – structural behaviour    AKR -  
 

 ASR – shear capacity     AKR - skjuvkapacitet 
 

 ASR – punching capacity / punching shear strength AKR - stansningsförmåga 
 

 ASR – bending capacity / flexural strength  AKR - böjförmåga/böjkapacitet 
 

 ASR – torsion capacity     AKR - vridning 
 

 ASR – tensile strength     AKR - draghållfastet 
 

 ASR – compressive strength    AKR - tryckhållfasthet 
 

 ASR – young’s modulus / elastic modulus  AKR - elasticitetsmodul
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Bilaga 2 – Intervjufrågor 
1. Berätta generellt om AKR. 

 Hur känt är AKR i Sverige? 

 Hur ofta rivs konstruktioner p.g.a. AKR? 

 Hur allvarlig kan en AKR skada vara i förhållande till frost och korrosion? 
 

2. Silikatgelen- absorption av vatten? 
 

3. Faktorer som påverkar reaktiviteten 
 

4. Hur kan spricksystemet orsakat av AKR expansioner påverka betongs bärighet? 
Kännetecken för att det är påverkat av AKR? 
 

5. Beräkning med hänsyn till nya spricksystemet? Säkerhetsfaktor? 
 

6. Vilken inverkan har armeringssorten? T.ex. utan byglar reduceras skjuvkapaciteten med 
15-25 % för slät armering och 20-30 % för räfflad armering. Varför? Beror det på 
vidhäftning? 
 

7. Reduktion för genomstansning visar sig vara mindre i plattor med armering i endast 
underkant i förhållande till plattor med armering i både över- och underkant. Hur beror 
det av spjälkning? 
 

8. Hur kan man mäta expansion och möjligtvis uppskatta expansionen om ett antal år? Kan 
man med hjälp av expansionen fastställa hur mycket betongens hållfasthet reduceras? 
Diskutera förspänningsfallet. 
 

9. Böjmoment- Vid expansioner mindre än 6mm/m uppges AKR inte ha någon större 
effekt på böjkapaciteten i armerad betong. Vid större expansioner har en reduktion av 
hållfastheten med 25 % observerats.  

 

10. Huvudsakliga skillnaden mellan AKR och ACR (alkali carbonate reaction) 
 

11. Vilka typer av sprickor (mikro & makro) uppkommer i samband med AKR och hur dessa 
uppkommer? 
 

12. Metod för att förhindra fortsatt AKR. Impregnering?  
 

13. Elasticitetsmodul påverkas mycket, vad beror det på? 
 

14. Skjuvning, förspänning i förhållande till reducerad hållfasthet? 
 

15. Förankring, hur kan spricksystemet och expansionen påverka detta? 
 

16. Vilka testmetoder kan användas för att undersöka hållfastheten i AKR skadad 
betongkonstruktion? I en mindre skala för examensarbetet.  
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Bilaga 3 – Betonghållfasthet, elasticitetsmodul, tryck- 
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Bilaga 4 – Betonghållfasthet, drag- 
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Bilaga 5 – Beräkning, böjkapacitet  
 

 

Förutsättning: 

Längd:   9  m 

Höjd:  600 mm 

qd:  20  kN/m2 

Betong:  C30/37 fck = 30 MPa  fcd = 20 MPa    

Armering:  B500B  fyk = 500 MPa  fyd = 435 MPa 

  ∅huv = 16 mm  

  ∅byglar= 12 mm 

Expansion: 5 mm/m  40 % reduktion av tryckhållfasthet  

Antag:  

TB =40 mm  Max sten 32 mm 

1 lager  d= 600-40-12-16/2 = 540 mm 

Böjkapacitet: 

Moment,     
    

 
          (1) 

    
     

 
                    (1) 
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Innan reducering av tryckhållfasthet: 

m = 
   

        
           (2) 

m = 
         

            
               (2) 

 

  =   √               (3) 

  =   √                         (3) 

  

          
   

   
          (4) 

                    
  

   
     mm2       (4)

  

n = 
   

   
               ∅16s200 

 

Kontroll av antal järn/lager: 

Fritt avstånd mellan järn, max:   

∅ (stångdiametern)    16 mm 

dg + 5 mm (dg – ballastens max-storlek) 32+5= 37  mm 

20 mm       20 mm     

Smin= 37+16 = 53 

n = 
    

  
          - OK 

Momentkapacitet: 

∅16s200       5   201 = 1005 mm 

  
        

           
                 (4) 

  
            

  
 

                      

  
            (3) 

                                           (2)
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Efter reducering av tryckhållfasthet (40 %): 

   fck = 0,6   30 =18 MPa fcd = 0,6   20 = 12MPa  

  
        

           
                 (4) 

  
            

  
 

                      

  
            (3) 

                                           (2) 

 

Resultat: 

Expansion 0.0 mm/m 0.5 mm/m 1.0 mm/m 2.5 mm/m 5.0 mm/m 
 

MRd 231 231 230 228 228 kNm/m 

bAkr/bfrisk 100,0 99,89 99,48 98,62 98,62 % 

As 1005 1005 1005 1005 1005 mm2 

ω 0,0405 0,0426 0,0506 0,0675 0,0675 

 m 0,0397 0,0417 0,0493 0,0652 0,0652 

 fck 30 28,5 24 18 18 MPa 

fcd 20 19 16 12 12 MPa 
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Bilaga 6 – Beräkning, skjuvning  
 

 

Förutsättning: 

Längd:   14  m 

Höjd:  600 mm 

qd:  30  kN/m2 

Betong:  C30/37 fck = 30 MPa  fcd = 20 MPa    

Armering:  B500B  fyk = 500 MPa  fyd = 435 MPa  ∅huv = 16 mm  

Expansion: 5 mm/m  40 % reduktion av tryckhållfasthet 

 

Antag:  

TB =40 mm  Max sten 32 mm 

1 lager  d= 600-40-12-16/2=540 mm 

 

Momentkapaciet: 

   = 
    

 
= 

      

 
                  (1) 

m = 
       

            
               (2) 

  =   √                       (3) 

                   
  

   
      mm2       (4)

  

n = 
    

   
             ∅16 - OK enligt tidigare beräkning för max antal järn/ lager.
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Tvärkraftskapacitet 

Tvärkraft,     
   

 
          (5) 

    
     

 
                  (5) 

Innan reducering av tryckhållfasthet- ingen tvärkraftsarmering: 

k =   √
   

 
   2,0 med d i mm       (6) 

k =   √
   

   
        2,0 – OK        (6) 

   = 
   

    
    0,02            (7) 

   = 
    

        
  0,0062                 (7) 

              

            (
 

 
)     

 
 

 
 
         (8)

  

               (
 

 
)    (

 

 
)             (8) 

  =        
   

   
           (9) 

  =     (  
  

   
)                (9) 

                           
(
 

 
)
            (10) 

                             (11) 

      Max av:  

                          (
 

 
)                           (10) 

                                   (11)

  

                  

                               (12) 

                                            -OK    (12)
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 Innan reducering av tryckhållfasthet- med tvärkraftsarmering 

Byglar ∅12          mm2 

z= 0,9   d = 0,9   540 = 486 mm 

θ = 40° 

      
   

 
                       (13) 

  
   

                                     (13) 

        
               

              
         (14) 

        
                          

                  
= 2527 kN/m      (14) 

Minimiarmering: 

                              (15) 

                         = 888 mm      (15) 

   
   

            
          (16) 

             √                 (17) 

             √        = 8,7 10-4       (17) 

     
   

                       
= 257 mm       (16) 

Efter reducering av tryckhållfasthet- utan tvärkraftsarmering: 
 

  fck = 0,6 30=18 MPa  fcd =0,6 20 =12 MPa  

               (
 

 
)    (

 

 
)              (8) 

  =     (  
  

   
)                (9) 

      Max av:  

                          (
 

 
)                           (10) 

                                    (11) 
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                                            -OK    (12) 

 

Efter reducering av tryckhållfasthet- med tvärkraftsarmering: 

        
                          

                  
= 1599 kN/m      (14) 

 

Minimi-armering: 

             √        = 6,8 10-4       (17) 

     
   

                       
= 332 mm       (16) 

Resultat: 

 

 

0.0 mm/m 0.5 mm/m 1.0 mm/m 2.5 mm/m 5.0 mm/m 
 

 UTAN TVÄRKRAFTSARMERING  

  
VRd,c 277 272 257 233 233 kN/m 

Reduktion, Vrd,c 100,00 98,30 92,83 84,34 84,34 % 

VRd,max 2851 2727 2343 1804 1804 kN/m 

Reduktion, 
Vrd,max 

100,00 95,65 82,18 63,27 63,27 % 

 MED TVÄRKRAFTSARMERING 
 

  

s 271 271 271 271 271 mm 

VRd,max 2527 2417 2077 1599 1599 kN/m 

Reduktion, 
Vrd,max 

100,00 95,65 82,18 63,27 63,27 % 

smin 257 264 288 332 332 mm 

faktor, smin 100,00 102,72 112,06 129,18 129,18 % 



 

  



 

 
B6.5 

 

 

 

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

0.0 mm/m 0.5 mm/m 1.0 mm/m 2.5 mm/m 5.0 mm/m

A
K

R
-s

ka
d

ad
 b

e
to

n
g/

 f
ri

sk
 b

e
to

n
g 

%
 

Tvärkraft-expansion 

Kapacitet, Vrd,c

Kapacitet, Vrd,max

Erforderlig Smin



 

 

  



 

 
B7.1 

Bilaga 7 – Beräkning, vidhäftning – förankringslängd 
 

 

Förutsättning: 

Längd:   9  m 

Höjd:  250 mm 

qd:  20  kN/m2 

Betong:  C30/37 fctd, 0,05 = 1,33 MPa  

Armering:  B500B  fyd = 435 MPa 

  ∅huv = 16 mm raka stänger  

Expansion: 5 mm/m  60 % reduktion av draghållfasthet (se tabell 1) 

Antag: TB < 1,5∅  Sätt TB = 20 mm; inga byglar  

 

Vidhäftningshållfasthet:  

                               (18) 

∅  32 mm  2 = 1,0 

                                            (18) 

 

Grundförankringslängd: 

        

 
      

   
          (19) 

         

 
      

     
         mm        (19) 
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Dimensionerande förankringslängd: 

                              (20) 

              ∅  ∅         (21) 
 

     
           

  
               (21) 

1 = 1,0    3 = 1,0    4 = 0,7    5 = 1,0 

samtliga  gäller för alla stänger; 

                                               (20) 

                         ∅            (22) 

                                              (22) 

 

Resultat: 

förankringslängd i förhållande till expansion 

Expansion 0 mm/m 0.5 mm/m 1.0 mm/m 2.5 mm/m 5.0 mm/m 

 fbd  3,00 2,55 2,25 1,65 1,20 Mpa 

lb,rqd 580,1 682,5 773,5 1054,8 1450,4 mm 

lbd 390,9 459,9 521,2 710,7 977,2 mm 

 

Förankringslängd; förhållande mellan expanderad betong – frisk betong 

bAKR / bfrisk 0 mm/m 0.5 mm/m 1.0 mm/m 2.5 mm/m 5.0 mm/m 

 fbd  1,00 0,85 0,75 0,55 0,40 Mpa 

lb,rqd 1,00 1,18 1,33 1,82 2,50 mm 

lbd 1,00 1,18 1,33 1,82 2,50 mm 
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