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Sammanfattning 
Användandet av betong som ersättare för stål vid produktionen av vindkraftverkstorn har ökat den 

senaste tiden. Betongtorn är betydligt billigare än ståltorn men problem som sprickbildningar, 

frostsprängningar och följaktligen armeringskorrosion har uppstått bl a på grund av vibrationer från 

rotorn. I fundamentet i vindkraftverk kan ovan nämnda problem också uppstå och det uppfyller 

således inte alltid funktionskraven. Det här examensarbetet undersöker möjligheten att eliminera 

dessa problem genom att använda en sorts högpresterande betong kallad UHPC 2.2 med 

syntetfiberarmeringen, STRUX. Jämförelser mellan tidigare empiri om högpresterande betong och 

laborativa tester på UHPC 2.2 visar att den senare är beständigare och ger möjligheter till en större 

sprickfrihet. Sammanfattningsvis har den högpresterande betongen med fiberarmeringen STRUX 

visat sig vara en konkurrenskraftig möjlighet på marknaden. 

Nyckelord: Betongfundament, Betongtorn, Högpresterande betong, STRUX, UHPC 2.2, Vindkraft, 

Vindkraftverk  

  



 
 

Abstract 
The use of concrete has recently increased as a replacement to steel for the construction of towers 

for wind power plants. However there are problems such as cracking or frost scaling and finally 

corrosion of reinforcement, partly due to vibrations caused by the power plants' blades. In the 

foundation of power plants, the above problems also occur and do not always fulfill the functional 

requirements. This thesis investigates the possibility to eliminate these problems by using a special 

kind of high-performance concrete called UHPC 2.2 with synthetic fiber reinforcement, STRUX. When 

comparing previous empirics about regular concrete with laboratory tests on this high-performance 

concrete, we find that the later is more durable. In summary, the high-performance concrete with 

fiber reinforcement STRUX is shown to be a competitive market opportunity. 

Keywords: Concrete foundation, Concrete tower, High-performance concrete, STRUX, UHPC 2.2, 

Wind power, Wind power plants 

  



 
 

Förord 
Det här arbetet har utförts efter förfrågan från WSP och genomförts för att se om 

materialförbättringar kan göras på dagens betong i vindkraftverk. Studien genomfördes mellan mars 

och juni 2013 i samarbete med WSP, teknikföretaget Affoit och Kungliga Tekniska Högskolan, 

institutionen Arkitektur och Samhällsbyggnad. Examensarbetet omfattar byggteknik med inriktning 

på konstruktion.  

Kontakterna som knutits under examensarbetet har varit till stor hjälp till faktainsamlingen. Vi vill 

tacka WSP, avdelningen för samhälle och miljö, för möjligheten att arbeta med denna avhandling och 

särskilt vår handledare Lars Bohman för hans stora stöd under vårt arbete och för all ovärderlig 

kunskap som han gett oss. Utan Lars hjälp skulle det här projektet inte varit möjligt och vi uppskattar 

hans engagemang och tid som han gett oss. Tack vare Lars har vi fått full förståelse för 

högpresterande betong, genom laborationer i hans laboratorium och hans höga kunskap inom 

ämnet. Vi är också tacksamma för alla timmar av diskussioner som vi har haft tillsammans och som 

har gett oss möjligheten att skaffa oss en egen uppfattning av högpresterande betong. 

Vi vill även tacka vår handledare på Kungliga Tekniska Högskolan, Johan Silfwerbrand, för hans hjälp 

med våra frågor, särskilt när det gäller texten och språket i rapporten. Vi vill också tacka vår 

examinator Per Roald för deltagande och värdefulla kommentarer.   

Ett stort tack till de företag som ställt upp på intervjuer och som har besvarat våra frågeställningar 

under arbetet. Speciellt till Högskolan på Gotland som är involverade i tidigare undersökningar 

rörande vindkraftverk och som gett oss vägledning om tidigare avhandlingar. En annan kontakt som 

varit till hjälp är Edvard Ruin på Teroc, som arbetar med betong- och byggnadsteknik i vindkraft och 

som har bidragit med sin erfarenhet inom ämnet. Givande diskussioner med handledare har lett 

arbetet framåt, till vetenskapliga slutsatser och gett svar på frågeställningar som varit till grund för 

slutresultatet. 

Haninge, juni 2013 

Michaéla Rydén & Thina Nilsson 

  



 
 

Begrepps - och ordförteckningar 
 
GGBS = Ground Granulated Blast Furnace slag (Hyttsand) 

Stukning = Deformation under tryckbelastning 

STRUX 90/40 = En syntet macro fiberarmering utvecklad av företag Grace Concrete Products.  

UHPC 2.2 = (Ultra high performance concrete), version 2.2. En högpresterande betong som utvecklats 

av Lars Bohman [3]. 

Vct = Vattencementtal, definieras som     
      

      
 

Vctekv = Ekvivalent vattencementtal, definieras som         
      

                     
 

Vbt = Vattenbindemedelstal, definieras som     
       

                   
 

Cl kr = Kloridtröskelvärde hos betong 

    = Böjdraghållfasthet hos betong enligt standarden SS 13 72 31 

   = Tryckhållfasthetens dimensioneringsvärde hos betong 

            Tryckhållfasthet på kub i torrt tillstånd 

          Omräknat värde för tryckhållfasthet i vått tillstånd 

   = Draghållfastheten hos betong 

       = Böjdraghållfastheten hos betong 

    = Skjuvhållfastheten hos betong 
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1. Inledning 
Vindkraft har ökat i popularitet sedan teorier om växthuseffekten och oljeproduktionsstoppen fått 

fotfäste bland myndigheter såväl som näringslivet. 

År 2007 presenterade Energimyndigheten i samråd med Boverket en ambitiös plan där målet är att 

elproduktionen från vindenergi år 2020 ska från idag räknat sexdubblas genom att knappt dubbla 

antalet vindkraftverk. Det innebär ett stort krav på ökad effektivitet i vindkraftverk, där en av 

lösningarna kan vara att bygga högre torn. 

Torn till vindkraftverk har tidigare oftast byggts av stål vilket på senare tid har kommit att öka kraftigt 

i pris. För att hålla ner kostnaderna och samtidigt öka höjden har producenter således börjat ersätta 

delar av tornen med betong. Produktionskostnaderna hålls på så vis nere men istället gör betongens 

egenskaper att det uppstår problem med ökade underhållskostnader. Exempelvis leder kraftiga 

vibrationer från vindkraftverkens blad, amplifierat av de höga önskade höjderna på tornen, till 

sprickbildningar och frostsprängning. I fundamentet i vindkraftverk kan ovan nämnda problem också 

uppstå och uppfyller således inte alltid funktionskraven. 

Det här examensarbetet undersöker möjligheterna att vidare ersätta den konventionella betongen 

med högpresterande betong för att öka hållbarheten i tornen. Studien går ut på att göra en teknisk 

beskrivning och jämförelse av de båda betongtyperna utifrån hållfasthet och vatteninträngning.   

En specifik variant av högpresenterad betong kallad UHPC 2.2 undersöks och jämförs med den 

konventionella betong som idag används till produktionen av vindkraftverk. Till UHPC 2.2 har en 

speciell syntetfiberarmering, STRUX blandats in, i tro om att segheten i betongen ska öka och 

därigenom ge högre tolerans mot vibrationerna.  

Först presenteras teorier som ger läsaren grundläggande bakgrundskunskaper om högpresterande 

betong, UHPC 2.2 och vindkraftverk. Därefter redogörs för de olika laborativa försök som utförts på 

UHPC 2.2 och slutligen resultat med slutsatser.  

UHPC 2.2 visar sig ge tornen högre livslängd, större beständighet och bättre hållfasthet än de torn 

som byggts med konventionell betong.  
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2. Syfte och mål 
Studiens syfte är att undersöka huruvida det är möjligt att reducera bristfälligheter relaterade till 

betong i konstruktionen av vindkraftverk genom att använda en högpresterande betong vid namn 

UHPC 2.2. Det sker genom en full redogörelse av egenskaperna hos UHPC 2.2, egenskaper som 

identifieras med den metod som beskrivs senare i texten. 

Målet är att kunna visa tydliga tecken på att den högpresterande betongen UPCH 2.2 har en längre 

livslängd och ett mindre behov av underhåll. 

2.1 Avgränsningar 
Studien omfattar högpresterande betong i betongelementen hos vindkraftverk placerade på land, 

det utesluter däremot inte att resultat i denna rapport kan vara till hjälp i andra 

användningsområden. Vi begränsar oss till en specifik högpresterande betong i undersökningen, 

denna betong utreds främst med tillsättning av produkten STRUX. Huvudinriktningen för arbetet är 

en utredning av de konstruktionstekniska aspekterna. 

2.1.1 Ekonomi 

Den stora bakomliggande faktorn till den här studien är problemet med de höga kostnaderna för att 

bygga vindkraftverkstorn i stål. Enbart en teknisk studie har gjorts för att avgöra om högpresterande 

betong är mer hållfast än konventionell betong eller inte. Resultaten som finns att hämta ger dock 

inga indikationer kring om det är ekonomiskt lönsamt att bygga tornen med högpresterande betong 

eller inte. Det vore bra att göra nuvärdeskalkyler på de indragna underhållskostnaderna som UHPC 

2.2 medför så att eventuella produktionsbolag vet om det är lönsamt att använda materialet eller ej.  

Det vore också givande att beräkna eventuella ökningar i höjder som kan uppnås genom 

användandet av högpresterande betong. På så vis kan en mer avancerad ekonomisk kalkyl göras då 

kraftverkets ökade effektivitet skulle medföra en större elproduktion och följaktligen ännu högre 

intäkter. 

2.1.2 Empiriska försök 

Styrkan i att jämföra laborationsresultat för ett material med tidigare empiri om ett annat material 

kan ifrågasättas. Idealiskt vore om laborationer utfördes för båda materialen för att på så vis skapa 

full jämförbarhet dem emellan. Anledningen till att den här studien begränsades till att nöja sig med 

empiri när det handlar om konventionell betong är att materialet är så pass utforskat och att det 

finns mycket litteratur kring ämnet medan högpresterande betong inte är lika utbrett. Framförallt 

saknas skrifter helt om UHPC 2.2  vilket är skälet till att fokus har legat på att utnyttja tiden maximalt 

till att testa det materialet under de förutsättningar som erbjudits.  
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3. Bakgrund 
I följande avsnitt redogörs för teoretisk bakgrund kring högpresterande betong, UHPC 2.2, 

konstruktionen i vindkraftverk och metodologin. Den teoretiska bakgrunden gjordes för att skapa en 

faktabas för att sätta in läsaren i ämnet och ge nödvändig förståelse för resultaten i laborationerna.  

3.1 Högpresterande betong 
I Betonghandboken [2] beskrivs högpresterande betong som en betong vilken har bättre 

materialegenskaper inom ett eller flera områden. Dessa områden kan till exempel vara högre 

tryckhållfasthet, bättre beständighet, bättre mekaniska egenskaper osv. De betongtyper som idag 

kan räknas till högpresterande är bland annat höghållfast betong, lättballastbetong, 

självkompakterande betong, självuttorkande betong och fiberarmerad betong. De förbättrade 

egenskaperna är främst en följd av ett reducerat vbt men också av de mer noggrant graderade 

delmaterialen i betongen. Vbt är en förkortning av vattenbindemedelstalet och är förhållandet 

mellan vatten dividerat med cement adderat med bindemedel. Ett lågt vbt ger en tätpackad 

homogen struktur och minimerar risken för skador som t ex armeringskorrosion och frostsprängning 

[1]. Högpresterande betong innehåller vanligtvis silikastoft (används dock inte i UHPC 2.2), 

tillsatsmedel (t ex flyttillsatsmedel), välgraderade ballastmaterial, cement och vatten. 

Det finns många fördelar med högpresterande betong. Främst är det betongens förbättrade 

mekaniska egenskaper som är den största fördelen för betongkonstruktioner. De mekaniska 

egenskaperna som utgörs av bland annat hållfastheten och beständigheten leder till ett material med 

hög livslängd och är ett bättre konstruktionsmaterial än konventionell betong. Enligt 

Betonghandboken - Högpresterande betong [2] visar sig de ekonomiska fördelarna först efter ett 

långt tidsperspektiv då livstiden för betongen och dess hållfasthetsegenskaper som är kopplade till 

de ekonomiska fördelarna först kan utvärderas efter en lång tidsperiod. Det är därför svårt att påvisa 

den ekonomiska fördelen i produktionsstadiet vilket gör att konventionell betong oftast väjs ur 

ekonomiska aspekter. Enligt Lars Bohman [3] och Betonghandboken [2] visar studier att effekterna av 

högpresterande betong ur ett längre perspektiv kan ge stora ekonomiska fördelar då 

underhållsfaktorn och materialåtgång reduceras kraftigt. Materialkostnaderna för högpresterande 

betong är mycket högre än för konventionell betong men minskade tvärsnitt kan ge besparingar och 

längre livslängd kan ge lägre LCC (life cycle cost). Produktiviteten har visat sig öka då mindre personal 

krävs vid gjutningen av högpresterande betong vilket i sin tur leder till mindre personalkostnader. 

Med högpresterande betong minskar även produktionstiden då uttorkningen sker snabbare. En 

studie gjord av Svenska Byggbranschens utvecklingsfond [19] visar att om en konstruktion av 

konventionell betong som torkar på 16 månader ersätts med högpresterande betong kan 

konstruktionen torka på endast två månader. Studien visar också att formrivningstiden eventuellt 

kan reduceras från fem dygn till ett dygn under sommaren och från 28 dygn till 5 dygn under vintern. 

Den snabba uttorkningen och det låga vatteninnehållet gynnar även innemiljön eftersom 

fuktrelaterade problem minskas. Den låga porositeten leder dessutom till bra ljudisolering och 

värmekapacitet vilket gör högpresterande betong bättre än konventionell betong ur energisynpunkt 

[19]. 

Konstruktionsmässigt leder de förbättrade mekaniska egenskaperna till att mer avancerade 

konstruktioner kan gjutas med större spännvidder och med mindre dimensioner vilket ger en högre 

flexibilitet. Den höga beständigheten beror främst av den höga tätheten som förhindrar inträngning 
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av vatten och oönskade klorider vilket minskar de kemiska angreppen och korrosionshastigheten i 

armeringen väsentligt.  

Trots alla fördelar hos högpresterande betong finns orsaker till att den inte används i större 

utsträckning i dagens nyproduktion. Den största nackdelen är att det krävs en noggrann 

blandningsprocess och att den färska betongen får en begränsad arbetbarhet på grund av det låga 

vatteninnehållet. Det ställs höga kvalitetskrav på de ingående delmaterialen något som bidrar till 

extra kostnader. [2] 

3.1.1 Porositet 

Det låga vatteninnehållet i högpresterande betong leder till en låg porositet och en hög täthet. Ett 

lågt vatteninnehåll innebär också ett lågt vct, som är en förkortning på betongens vattencementtal. 

Vattencementtalet beräknas genom att dividera vatteninnehåll med cementinnehållet. Ett lågt vct 

ger en låg kapillärporositet, se figur 1. En högre porositet medför svagheter i betongen eftersom 

porerna innebär ihåligheter i materialet där vatten kan komma in och öka korrosionshastigheten och 

orsaka frostsprängning. Figur 1 visar förhållandet mellan ett ökande vct och porositet. Gelporerna är 

de allra minsta porerna och skapas under hydratiseringsprocessen. Kapillärporerna är grövre porer 

och skapas av områden mellan cementkornen [11]. 

 

Figur 1 Förhållandet mellan vct (vattencementtal) och porositet i högpresterande betong [2 s. 127] 

3.1.2 Beståndsdelar 

Cement 

För att uppnå den tätpackade och homogena struktur som leder till egenskapsförbättringarna fodras 

ett cement med lågt vattenbehov. För att uppnå det låga vatteninnehållet krävs det att cementet har 

en låg specifik yta och låg C3A-, alkali- samt sulfathalt [1]. Cement utgör en större del i 

högpresterande betong än i konventionell betong och det är på grund av dess struktur och jämna 

kvalité som hela styrkan kan upprätthållas i cementpastan [2]. 

Ballast 

Det är viktigt att välja rätt ballast eftersom arbetbarheten styrs av ballastmaterialet och det 

reducerade vatteninnehållet. Minsta avvikande grusfraktion kan orsaka ett högre vattenbehov och 

därmed försämra betongens egenskaper. De grusfraktioner som vanligtvis används i konventionell 

betong kan följaktligen inte användas till högpresterande betong. Enligt Betongens handbok – 

Högpresterande betong [2], är det mycket viktigt att omsorgsfullt undersöka ballastmaterial, 



12 
 

graderingskurvor, siktkurvor och liknande eftersom små variationer ger stora utslag. Den 

huvudsakliga principen vid val av största stenstorlek är en så låg variation som möjligt för att få en 

homogen konstruktion då betongens hållfasthet grundas på en tät och homogen struktur. Små 

stenfraktioner ger en ökad hållfasthet och sprickfrihet. Om för stora ballastkorn används leder det till 

en försämrad hållfasthet på grund av den inre mikroseparationen som uppstår av blandningsvattnet 

[2]. 

Cementpastan är den svaga länken i konventionell betong, av den orsaken går brottet oftast mellan 

vidhäftningszonen av den grova ballasten och pastan. I högpresterande betong är vidhäftningszonen 

mycket starkare vilket orsakar att brottet oftast uppkommer i ballastpartiklarna. [2] 

Tillsatsmedel 

För att nå det låga vbt är användningen av flyttillsatsmedel en viktig del i blandningsprocessen. 

Flyttillsatsmedel sänker vbt och finfördelar cement, mikrofiller och eventuellt tillsatsmaterial så att 

betongen uppnår homogena egenskaper och blir lättare att hantera under blandningen. Dock kan för 

höga tillsatser av flyttillsatsmedel leda till ökad risk för separation och sprickbildning [2]. I dagens 

högpresterande betong är polykarboxylater ett vanligt tillsatsmedel. Polykarboxylat är en polymer 

som i dagligt tal kan kallas för plast. Polykarboxylater används för att pressa ut den överflödiga luften 

och skapa en tätare betong [27]. Flyttillsatsmedlet hjälper även till att ta bort den statiska 

elektriciteten vilket bidrar till att betongen kan flyta ut mer [3]. 

Tillsatsmaterial 

Tillsatsmaterial tillsätts främst av miljömässiga skäl, för att få ner cementinnehållet och minska CO2 - 

utsläpp. Användningen av tillsatsmaterial kan förändra betongens förmåga att binda vatten, uttorkas 

eller transportera fukt jämfört med betong utan tillsatsmaterial. Däremot kan tillsatsmaterial även 

förbättra egenskaperna hos betong. Beroende på önskade egenskaper, vbt och ballasttyp väljs 

materialet [2]. De vanligaste tillsatsmaterialen är silikastoft, flygaska, kalkstensfiller och 

masugnsslagg [20]. 

Silikastoft är ett finkornigt pulver med puzzolana egenskaper som förbättrar betongens konsistens 

och homogenitet. Det används framförallt i högpresterande betong på grund av dess höga motstånd 

för klorider, inträngning av aggressiva joner och ett högt elektriskt motstånd. [2] 

Masugnsslagg är ett mineraliskt tillsatsmaterial som skapas vid produktionen av råjärn i en s k 

masugn. Råvarorna är järnrik malm och slaggbildare som hettas upp i ugnen, granuleras (snabbkyls) i 

vatten och sedan mals till masugnsslagg. Masugnslagg bidrar till hög kohesivitet på grund av 

förmågan att reagera hydrauliskt och slaggets limmande effekt på delmaterialen. [3] 

Fibrer 

Det finns främst tre grupper av fibrer som används i dagens högpresterande betong: stålfibrer, 

glasfibrer och syntetfibrer. Utöver dessa används också bland annat fibrer av basalt-, kol- och 

naturmaterial [20]. Det förekommer både för- och nackdelar med tillsättning av fibrer. En nackdel 

med stålfibrer är att de fibrer som lägger sig längs ytan på den gjutna betongen kommer snabbt att 

rosta vilket försämrar många viktiga egenskaper hos betongen som bland annat hållfastheten [3]. 

Dock fungerar stålfibrer mycket bra vid t ex sprutbetong för bergförstärkning, industrigolv och 

pågjutningar [20]. Glasfibrer tillför en hög hållfasthet och möjlighet till smalare konstruktioner men 

består av silikat som kan brytas ner av betongens alkaliska miljö och leda till att vidhäftningen 
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plötsligt upphör mellan betongen och fibrerna [11]. De vanligaste syntetiska fibrerna som tillsätts 

idag består av polypropylen, polyeten eller polyuretan. Fibrerna delas in i makrofibrer (stora fibrer) 

och mikrofibrer (små fibrer) och används främst för att öka hållfastheten, förhindra korrosion, 

minska risken för plastiska krympsprickor och ge materialet ett bättre brandmotstånd. Ur 

brandsynpunkt är tillsättning av syntetfibrer ett bra alternativ då mikrofibrerna förhindrar att 

betongen spjälkar sönder. Under höga temperaturer uppstår det ett högt tryck i betongen av 

vattenångan som bildas. När mikrofibrerna smälter uppstår det små kanaler som verkar som 

tryckreglerare för den expanderande vattenångan vilket gör att betongen ej spjälkas sönder [4]. 

3.2 UHPC 2.2 med syntetfiber armeringen STRUX 
UHPC 2.2 är en förkortning av Ultra High Performance Concrete där 2.2 innebär att det är version 2.2 

utav en mängd olika blandningar. UHPC 2.2 är en utvecklad högpresterande betong av Lars Bohman 

[3] och som i denna rapport utreds med hänsyn på dess materialegenskapers möjlighet till 

användning i vindkraftverk. Eftersom UHPC 2.2 är ny på marknaden finns inga längre erfarenheter av 

nyttjandet utav den. Däremot följer egenskaperna hos UHPC 2.2 högpresterande betongs 

uppbyggnad och beståndsdelarna är densamma som i högpresterande betong, nedan redogörs 

överskådligt förklaringar och motiveringar för dess valda komponenter.  

Cement 

I UHPC 2.2 används anläggningscement, CEM l. CEM I är ett portlandcement anpassat för att 

användas i medelgrova till grova konstruktioner. Den valda cementtypen upplever alla egenskaper 

för ett lågt vattenbehov som beskrevs under 3.1.2 Beståndsdelar. CEM l innehåller få tillsatser och 

därför har den valts att användas till UHPC 2.2. För att kunna reducera cementinnehållet och minska 

miljöbelastningen har GGBS tillsatts. Detta har gjort att cementinnehållet kunnat reduceras med 50 

%. En noggrannare redogörelse av GGBS ges längre ner.  

Ballast 

UHPC 2.2 bygger på en fingradering av ballast för att uppnå en så stor omslutningsyta som möjligt. 

Som tidigare nämnt är graderingen av stenstorleken ytterst viktig för en homogen och tät struktur på 

materialet, minsta avvikande fraktion kan orsaka en försämrad betong. Genom empiriskt arbete har 

Lars Bohman [3] utvecklat den mest optimala graderingen av ballasten. Graderingen av ballasten 

bygger på 0-6 mm och har ett genomsnitt på 5 mm istället för 8-16 mm som största steninnehåll, 

vilket är vanligt i andra betongblandningar. Dammet och stenmjölet eftersträvas till UHPC 2.2 för 

dess egenskaper att göra betongen kohesiv och skapa en tätare struktur. En enkel förklaring till 

varför ballasten bygger på dessa små fraktioner är att i en högprestanda gradering av ballast krävs 

fler omslutningsytor för att det eventuella brottet ska gå igenom både ballast och bindemedel. Lars 

Bohman förklarar empiriskt att brottet tvingas till att både gå igenom bindemedel och ballast. Enkelt 

förklarat är följande, en kub med 16 mm i sida ger sex omslutningsytor, delas den i fyra lika stora 

delar ger den istället fyra kuber med åtta mm i sida, därmed nyttjas 24 stycken omslutningsytor. Det 

är grunden för en optimal gradering som används i UHPV 2.2 [3]. 

Tillsatsmedel 

Det flyttillsatsmedel som används i UHPC 2.2  är baserad på en ny generation modifierade polymerer 

vid namn polyuretan. Produkten ger en förbättrad betong med högsta krav på livslängd och kvalitet. 

Flyttillsatsmedlet är speciellt designad för användning i högkvalitetsbetong där krav på snabbt 
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tillstyvnad och snabb hållfasthetstillväxt föreligger. Medlet har extremt goda vattenreducerande 

egenskaper och ger betongblandningen ett mycket lågt vct och vbt.  

Tillsatsmaterial 

Som tillsatsmaterial i UHPC 2.2 används som tidigare nämnt GGBS, vilket är en förkortning av 

engelskans Ground Granulated Blast Furnace slag och som i svenskt dagligt tal kan benämnas 

hyttsand. GGBS är en sötvattengranulerad, torkad och mald masugnslagg med en finkornighet på 

5000 cm2/g och kännetecknas som ett gråvitt pulver. Materialet klarar kraven i SS 13 70 03:2008 på 

tillsatsmaterial av typ II. Till skillnad från det vanligaste tillsatsmaterialet silikastoft, sker 

hydraktionsreaktionerna långsammare och processen ”kyls” ner initialt med GGBS vilket minimerar 

mikrosprickor. Enligt tidigare forskning utförd av Lars Bohman [3] har hållfasthetsresultat visat att 

GGBS fortsätter att reagera med delmaterialen under en längre tid jämfört med cement. Det gör att 

tryckhållfastheten ständigt utvecklas och ökar under en lång tidsperiod. En hög inre friktion och de 

puzzolana egenskaperna bildar med tiden cementliknande bindningar som ökar hållfastheten. 

För att veta hur stor del cement som kan ersättas av tillsatsmaterial undersöks ofta 

effektivitetsfaktorn k, för de olika delmaterialen. Effektivitetsfaktorn anger hur stor del av 

tillsatsmaterialet som får tillgodoräknas som bindemedel och värdet beskriver tillsatsmaterialets 

effekt på hållfastheten. Cement, CEM l, i UHPC 2.2 har en effektivitetsfaktor på 1 medan GGBS i vårt 

fall har ett motsvarande värde på 0,8. Detta innebär att innehållet i GGBS motsvarar 80 % cement. 

Att värdet är 0,8 beror på att vi reducerar cementet med 50 %, ifall mindre än 50 % tillsats hade den 

motsvarande siffran varit 0,6 istället. Effektivitetsfaktorn för silikastoft som vanligtvis används som 

tillsatsmaterial är 2 därav ökar hydraktionsreaktionerna och värmeutveckling vilket i sin tur riskerar 

mikrosprickor. GGBS ger dessutom en mer kohesiv betong som står emot syraangrepp med sin 

buffrande effekt vid låga pH. GGBS förväntas även öka draghållfastheten och E-modulen hos 

betongen något som vill uppnås för att få en konstruktion anpassad för vindkraftverk där de 

högfrekventa vibrationerna gör stor skada på styva konstruktioner [3]. 

3.2.1 STRUX 90/40 

STRUX 90/40 är en fiberarmering och har tillsatts i UHPC 2.2 för att öka segheten och hållfastheten, 

vilka är de två avgörande faktorerna för att uppnå en bättre konstruktion för vindkraftverk. En 

redogörelse av fibern är därför ytterst relevant och en grundlig genomgång framförs i detta kapitel. 

STRUX 90/40 är en syntetisk fiberarmering av 

polyuretan. Benämningen 90/40 innebär att 

fibrerna är 40 mm långa och har längd/area 

förhållande om 1:90, av den orsaken namnet 90/40. 

Fibern har utvecklats för att ersätta svetsade 

armeringsnät, lätta armeringsstål och stålfibrer. 

STRUX är behandlad med en beläggning som har en 

förmåga att "limma" sig fast i betongmassan.  Under 

gjutningen fördelar sig fibern jämt vilket gör att 

arbetet med stålarmeringens placering underlättas. 

Enligt produkttillverkaren Grace [5], bidrar 

tillsättning av STRUX till ökad seghet, beständighet 

och samtidigt förhindrar de plastiska krympsprickor. 
Figur 2. Syntet fiberarmeringen STRUX. 
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Figur 2 visar hur fiberarmeringen STRUX ser ut och Tabell 1 beskriver STRUX 90/40 egenskaper. 

Densitet 0,92 kg/m3 

Absorption Ingen 

Elasticitetsmodul 9,5 GPa 

Böjdraghållfasthet  620 MPa 

Smältpunkt 160 oC 

Flampunkt 590 oC 

Alkali, syre och saltresistens Hög  
Tabell 1. Produktegenskaper för STRUX 90/40 [5] 

Den höga elasticitetsmodulen och böjdraghållfastheten hos produkten förväntas vid inblandning i 

UHPC 2.2 att bidra till det segare materialet [5]. En segare struktur motverkar sprickor och då det 

största problemet i vindkraftverket är de lågfrekventa vibreringarna är en segare struktur att 

eftersträva. Trots hög betongkvalité förekommer sprickor i regel i alla betongkonstruktioner. Vid 

tillsättning av STRUX 90/40 påstår produktdatablad [17] en minskning av antal sprickor och ihop 

hållande effekt på de sprickor som uppstår. Detta illustreras i figur 3. 

Produktfördelar med syntetfiber armeringen STRUX [5]: 

 God sprickkontroll över både plastisk och torkkrympning då fibrerna bidrar till en mer 

sammanhållen betong, se figur 3. 

 Bra fördelning och pumpbarhet, inga problem uppstår under blandningen då fibrerna smälter 

samman med betongen och fördelas jämnt. 

 Hög beständighet då fibrerna tar upp en del av belastningen och skapar en segare betong. 

 Ingen korrosionsrisk då STRUX ej rostar. 

 Fibrerna ger en säkrare och enklare hantering jämfört med armeringstänger.  

  

Figur 3. Visar en jämförelse vid sprickor av en betong med 
fiberarmering av STRUX och en betong med stålarmering. [17] 

STRUX fiber 90/40 

Krympspricka  

Krympspricka 

Armeringsnät 

STRUX 90/40 

STRUX 90/40 

Armeringsnät 
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3.3 Vindkraft 
Oljekrisen på 1970-talet och den stora debatten inför folkomröstningen om kärnkraftverk år 1980 

skapade en stor diskussion om vindkraft som möjlig energikälla i Sverige. Strax efter det byggdes de 

första demonstrationsverken och sedan dess har antalet vindkraftverk ökat varje år till 2110 stycken, 

hösten 2012. Enligt Sveriges nationella planeringsmål för elproduktion ska vindkraften bistå med 30 

TWh år 2020, vilket idag förutsätter, beroende på effekt och vindläge, en utbyggnad av 

vindkraftverken till 3000-6000 stycken. Denna omfattande vindkraftverksutbyggnad bidrar till att 

minska fossilbränslebehovet och dess medkommande miljöfarliga utsläpp, då vindkraften inte bidrar 

med utsläpp eller bränsletransporter. I Figur 4 illustreras den nödvändiga ökningen i effektivitet av 

framtida vindkraftverk. Den röda linjen visar hur energiproduktionen från vindkraft är planerad att 

öka från cirka 3585 MWh år 2012 till cirka 30 000 MWh år 2020. Den nästan sexdubbla ökningen i 

energiproduktionen ska ske genom att endast dubbla antalet vindkraftverk och visas utav den blå 

linjen [13]. 

 

Figur 4. Energiproduktionen från vindkraft och antal vindkraftverk i Sverige 2003-2012 och det planerade målet för 2020 
[13]. 

Genom forskning, energipolitiska satsningar och teknisk utveckling fortsätter vindkraften att öka. 

Med åren har storleken på vindkraftverken ökat vilket kräver ny teknik. Vinden bromsas på lägre 

höjder av friktionen mot marken varför ett högre vindkraftverk gynnas. Vid ökade höjder ökar även 

kostnaden för verket och det uppkommer en gräns där kostnadsökningen blir större än 

produktionsökningen. För att hålla nere kostnadsökningen men samtidigt få en ökad produktion 

måste konstruktionen utvecklas så att belastningarna på verken minskar [6]. En styv struktur gör att 

de lågfrekventa vibrationer som turbinen avger, leder ner i tornet och förvärrar mikro- och 

makrosprickorna i betongen. För att minska belastningen på konstruktionen krävs det därför en 

konstruktion som är elastisk och klarar av utmattningslasterna. Sprickorna leder till att vatten enklare 

tränger in i konstruktionen och bidrar till armeringskorrosion och frostsprängningar, något som 

försämrar livslängden avsevärt. Vibrationerna blir större med högre verk och sliter kraftigare på 

verket. Det arbetas idag hårt för att minimera vibrationerna och på så sätt förlänga livslängden på 

komponenterna, det läggs mycket fokus på vibrationerna medan förbättrade materialegenskaper 

även skulle kunna minska problemen. Idag används konventionell betong i vindkraftverk, vilket skulle 
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kunna ersättas med högpresterande betong för att minimera problemen. Den tekniska livslängden 

idag är beräknad till mellan 20 och 25 år på vindkraftverk. Efter dessa år behöver verken oftast 

genomgå omfattande renoveringar men kan i allmänhet fortfarande utnyttjas. Andra alternativ som 

finns efter verkets livslängd är att ersätta det gamla med ett helt nytt eller att montera ner det och 

återställa platsen [7]. 

3.3.1 Vindkraftverkens konstruktion 

När konstruktionen i ett vindkraftverk ska väljas är det många faktorer som spelar in. Den bärande 

konstruktionen beror på den tekniska lösningen, materialvalet, dimensioneringen och prestandan. 

De två förstnämnda är de som idag kräver ett stort forskningsbehov och som behöver en snabbare 

utvecklingsprocess. De styrs mycket av ekonomi, estetik och tillverkarens preferenser medan 

dimensionering och evaluering av prestanda idag bestäms av välutvecklade simuleringsverktyg [8]. I 

figur 5 åskådliggörs de olika komponenterna i ett vindkraftverk. 

Då detta arbete är inriktat på betongkonstruktionerna beskrivs i följande text endast komponenterna 

som är eller kan vara gjorda av betong. 

Torn  

Det finns i stort sett tre olika torn som används till vindkraftverk för närvarande; koniska rörtorn, 

betongtorn eller fackverkstorn. De koniska rörtornen är av stål och dominerar numera 

vindkraftmarknaden. Ytterligare konstruktionslösningar på torn är väl värda fortsatt forskning och 

utveckling då det finns möjligheter till förbättringar som skulle möjliggöra ökade navhöjder [8]. 

Studier gjorda av Vindforsk visar att det är möjligt att spara upp till 30 % av tornkostnaden genom att 

välja en annan teknologi än det konventionella svetsade stålrörstornet när ett vindkraftvek med ca 

Figur 5 Komponenterna i vindkraftverk, CAD-ritning av rapportförfattarna 
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125 meters navhöjd ska uppföras [9]. Belastningarna på tornet är främst egentyngden av hela 

anläggningen och vindens belastning som verkar på turbinen vid navhöjden, vindens belastning sker 

med en mycket varierande hastighet och med skiftande riktningar [21].  

Betongtorn 

Förspända betongtorn har en lång historia inom vindkraftverken och gjutningen utfördes till en 

början på plats. Numera tillverkas de flesta betongtorn av separata prefabricerade element som gjuts 

i storlekar som tillåter vägtransport. Segment med stora diametrar tillverkas i två skalhalvor vilket gör 

det möjligt att transportera dem till platser som annars är svåra att nå [6].  Dessa betongelement 

används ofta bara som en betongbas som sedan kröns av ett konventionellt stålrörstorn, dessa torn 

kallas hybridtorn. Fogarna mellan de enskilda prefabricerade tornsegmenten tätas med speciell 

epoxiharts (plast) för att tryckbelastningarna ska bli jämnt fördelade mellan segmenten. Betongen 

kan ta upp de stora momenten i de nedre delarna av tornet på ett ekonomiskt sätt och därför 

används hybridtorn när stora vindkraftverk ska byggas. En annan anledning till att det börjats bygga 

med en betongbas är delvis att stålpriserna stigit i pris men också de svårigheter och kostnader som 

förekommer med att transportera ståltornen. Betongelementen kan köras på en vanlig långtradare 

och är betydligt mindre än ståltornet. Det finns många fördelar med att byta ut ståltorn till 

betongtorn. Betongtorn ger större frihet i geometrin vilket gör att tornet kan få den mest optimala 

strukturen för att nå största motståndskapacitet, egenfrekvenskontroll och dynamisk prestanda. De 

egenskapsförbättringarna skulle leda till att vindkraftverken kan nå ännu större navhöjder [8]. 

Fundament 

Fundamentets uppgift är att bära upp verkets tyngd och fungera som motvikt så att verket inte 

välter. Det finns två typer av fundament för vindkraftverk på land, bergfundament och 

gravitationsfundament. Markens beståndsdelar avgör vilken typ av fundament som kan användas, 

om marken är sank kan det vara nödvändigt att komplettera konstruktionen med betongpålar. 

Bergfundament används endast då vindkraftverket placeras på berggrund något som inte hör till 

vanligheten, av den orsaken förekommer mestadels gravitationsfundamentet. Båda typerna av 

fundament är stora betongkonstruktioner som 

agerar motvikt till vindkrafterna och som 

tillsammans med tornets och maskinhusets 

tyngd får vindkraftverket att stå stabilt. Vid 

markröjning för gravitationsfundament grävs i 

regel en kvadratisk grop med 10-20 meters sida 

på ett djup av 2-3 meter. Val av form på 

fundamentet kan variera mellan att vara runt 

till att vara åttkantigt [6]. I examensarbetet 

”Utmattningsbedömning av Betongfundament 

för Vindkraftverk” utfört på Chalmers i Göteborg [21] redogörs för att formen på fundament spelar 

en stor roll för lasternas verkan på konstruktionen. Ett välutformat fundament klarar funktionskraven 

under mycket lång tid jämfört med andra fundament där sprickor som riskerar konstruktionens 

hållbarhet tidigt uppstår [21]. Dimensionerna på fundamentet bör därför noga undersökas och beror 

på verkets storlek, tyngd, tornhöjd och markens beskaffenhet. Gropens botten där fundamentet ska 

stå jämnas ut och armeringsjärn läggs ut i lager med distansklossar emellan. I mitten av fundamentet 

krävs en sockel för tornet, där formas därför en pelare upp till marknivå [6]. Sockeln kallas för 

förankringsring och där förankras tornet i fundamentet. Naturligt har vindkraftverk med olika 

Figur 6. Förankringsring för torn i vindkraftverk. [29] Bild 

Peikko Group 
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dimension också olika behov av förankring men även övergången från själva tornet ned till 

markförankringen varierar beroende på typ av vindkraftverk. Betongfundamentet kan gjutas först 

när armeringen är klar, sedan dröjer det ca en månad för betongen att härda och tills fyllnadsmassan 

läggs på och tornet kan monteras [10]. Om vindkraftverket istället ska installeras på berg används 

bergfundament som förankras med bultar i berget. Långa bultar sätts ner i ett antal djupa hål som 

borrats i berget. Därefter fylls en speciell betong på i hålen som sedan expanderar och pressar fast 

bultarna i berget. Förankringsringen för tornet förankras i bultarna och gjuts sedan ovanpå 

berggrunden [6]. Det största problemet som uppstår i fundamentet hos vindkraftverk sker under 

härdningen av betongen, då makrosprickor i fundamentets översta yta kan uppstå under 

härdningsförloppet. Risken är att vatten tränger ned i konstruktionen vilket som tidigare nämnt kan 

orsaka armeringskorrosion och en försvagning av konstruktionen [22]. 

Belastning på konstruktionen 

Att vindkraftverken blir allt högre och effektivare medför att belastningen på fundament och torn blir 

allt större. De båda utsätts för en cyklisk belastning från vinden och utmattningseffekten har länge 

varit osäker. Designen av fundamentet har däremot blivit mer av intresse sedan Eurokod infördes 

2011 i Sverige. Numera ska alla konstruktioner designas enligt Eurocode, där en användbar metod för 

utmattningen finns att erhålla. I examensarbetet från Chalmers [21], som tidigare nämnts redovisas 

en utmattningsverifiering som visar att fundamentets dimensioner har en inverkan på utmattningen 

av fundamentet. 

Överföringen av laster mellan tornet och fundamentet sker genom den ingjutna förankringsringen i 

betongen. De laster som råder i fundamentet är egentyngden och belastningar som överförs från 

tornet. Lasterna som råder på fundamentet kan delas in i två kategorier, statiska belastningar och 

utmattningslaster. Fundamentet utsätts även av variabla laster som snö och temperaturskillnader, 

dessa laster är däremot små i jämförelse med de andra. [21]  

Egentyngden från fundamentets konstruktion och vindkraftverket motverkas av de resulterande 

jordtryck som verkar på fundamentet. Olika former av fundament ger skillnader i resulterande 

jordtryck och av armeringens placering. Utmattningsbelastningen förorsakas av vinden som verkar på 

tornet och av rörelserna från turbinen. Utmattningsbelastningen är mycket komplex och skiljer sig 

från utmattningslasten som orsakas av t ex trafik på en bro. Höjden och storleken på tornet är 

faktorer som har stor inverkan på utmattningseffekten som verkar på fundamentet och tornet [21]. 

Däremot är de platsspecifika studierna av största intresse för att kunna bedöma vindkraftverkens 

laster överhuvudtaget. Står vindkraftverken placerade på öppen mark har forskning visat att vinden 

blir jämnare och inte så turbulent som vinden är över en skog. Är vinden turbulent bidrar det till 

ytterligare lastvariationer för vindkraftverken och utmattningslasterna blir större. Forskningen visar 

även att turbulensen avtar med höjden på verket, en anledning till att sträva mot högre navhöjder 

[34]. Lasterna som råder på fundamentet tillhandahålls idag av respektive kraftverksleverantör [15]. 

Betong är inte ett fullt homogent material, under härdningen bildas små porer och mikrosprickor. 

Ibland kan även makrosprickor bildas innan belastningen tillkommit, det beror på krympningen och 

temperaturskillnader. När betongen utsätts för den cykliska belastningen, som vinden orsakar, växer 

de sprickor som uppkommit under härdning, först långsamt för att sedan växa snabbare med tiden 

[21]. 
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3.3.2 Projektering av vindkraftverk 

För att projektering av ett vindkraftverk ska kunna ske måste verkets laster först utredas. För att 

dimensioneringen ska bli så ekonomioptimal som möjligt krävs det att lastunderlaget är av god 

kvalitet. Laster som måste utredas är egentyngden, luftlaster, obalanslaster, oregelbundna laster från 

kraftöverföring och eventuella jordbävningslaster. De dynamiska luftlasterna är dock svåra att 

undersöka och de förblir ansatta med hög osäkerhet. Idag används turbulensmodellering av vinden 

för att bestämma luftlasterna. Vibrationsmätningar görs och tillsammans med en bra strukturmodell 

kan luftlasterna som orsakar vibrationerna bestämmas. Fortfarande är inte lastidentifieringen säker 

och för att kunna genomföra en optimal dimensionering på vindkraftverket behöver den utvecklas 

mer. Simuleringen sker i dag med moderna program men det finns ingen försäkran om att de blir 

fullständigt fysiskt korrekta. Simuleringen måste därför alltid jämföras med tester på system som 

redan är satta i drift eller mot prototyper. De flesta modelleringsfelen förekommer numera i 

kopplingen mellan komponenterna. Några av de vanligaste kopplingsfelen är mellan fundament och 

torn samt i plötsliga geometriövergångar. Idag finns även beräkningsresurser som bygger på ett 

statistiskt underlag för fysikaliska fenomen som kan vara osäkra. Osäkerheterna kan röra sig om 

materialegenskaper, tillverkningsnoggrannheter, markförhållanden, etc [8]. 

Kommersiella vindkraftverk är konstruerade för att ha en ekonomisk och teknisk livslängd från 20 till 

25 år men empiriska resultat är ännu ej dokumenterade. Stora reparationer eller renoveringar kan 

krävas under livslängden och leda till ökade underhållskostnader. Få verk har varit i drift tillräckligt 

länge för att en genomsnittlig underhållskostnad ska kunna beräknas. Underhållskostnaderna ökar 

med verkens ålder och därför kan den ekonomiska livslängden vara kortare än den tekniska. [6] 
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3.4 Materialegenskaper 
I detta kapitel beskrivs de mest intressanta materialegenskaperna hos en betong med avseende till 

användning inom vindkraftverk. Tidigare studier redogörs för möjlighet till komplettering till de 

laborationer som inte kunnat utföras på grund av brist på material, tid och laboratorium. 

3.4.1 Beständighet 

Ett materials förmåga att motstå destruktionsprocesser uttrycks i dess beständighet. Betong utsätts i 

sin användning för olika former av nedbrytande krafter, beroende på vilken miljö som betongen 

exponeras i. Även betongens struktur och sammansättning spelar stor roll för dess förmåga att 

motstå destruktionsprocesserna. Aggressiva kemiska ämnen kan nå in i betongens porsystem och 

bryta ned cementpastan. Vatten och syre kan nå armeringen och genom korrosion förstöra den. 

Vanliga beständighetsproblem i Sverige beror oftast på frostangrepp, armeringskorrosion, urlakning 

och sura angrepp. [11] 

Frostbeständighet 

I arktiskt klimat har frostangrepp alltid varit ett stort problem. Frostbeständigheten hos betong ökar 

med ett lågt vct, god luftinblandning, frostbeständig ballast och ett gott arbetsutförande. Skadorna 

som frost orsakar på betongen är oftast avskalningar på betong ytorna. Tösalter är en av de främsta 

orsakerna till avskalningarna. I samband med frystemperaturer kan vatten i porsystemet frysas till is 

och bilda stora spänningar inne i betongen och vid ytan kan då bitar sprängas loss. Spänningarna 

kommer från vattnets volymexpansion, då vatten expanderar med nio % vid frysning. Det 

förekommer ett stort antal testmetoder för att bestämma betongens frostbeständighet men här i 

Sverige utförs proverna vanligtvis enligt en standardiserad metod, där en tö- och fryscykel görs per 

dygn. Temperaturerna mäts och registreras. Det går även att använda sig av den kritiska 

vattenmättnadsgraden metoden. Där bestäms den kritiska vattenmättnadsgraden genom ett 

frysförsök och den aktuella vattenmättnadsgraden genom ett kapillärsugningsförsök. Utifrån 

resultaten och med hjälp av standardiserade ekvationer kan sedan frostbeständigheten beräknas. 

[11]  

Armeringskorrosion 

Som tidigare nämnt under 3.3 Vindkraft är det sprickor i betongen som orsakar att vattenlösliga 

ämnen kan transporteras in i materialet. När de vattenlösliga ämnena når armeringen startar 

korrosionsprocessen [3]. Eftersom detta examensarbete undersöker materialförbättringar hos 

betong i vindkraftverk är problematiken vid armeringskorrosion ytterst relevant att förstå, då denna 

typ av angrepp idag leder till de stora problem och underhållskostnader i vindkraftverk. 

Armeringskorrosion delas in i tre olika delprocesser: propagering (korrosion finns redan och ökar 

med tiden), initiering (korrosionsskyddet upphör) och skada som kräver åtgärd (betongen upplever 

inte längre sin funktionsduglighet) [2 ]. När korrosionsangreppet redan finns och ökar med tiden 

kallas det propagering. När denna process är verksam är det främst fukthalten som avgör 

korrosionshastigheten. I en betong med lågt vatteninnehåll är den elektriska ledningsförmågan låg 

vilket reducerar korrosionshastigheten men även en vattenmättad betong reducerar 

korrosionshastigheten. Detta ger ett tvetydligt budskap men kan förklaras med att även om vatten 

ger en högre ledningsförmåga, så begränsar en vattenmättad betong syretillgången vilket minskar 

korrosionshastigheten [2] [16]. Korrosionsskydd är en slags beskyddning mot att korrosion ska uppstå 

och när detta skydd upphör kallas det initiering. Detta korrosionsskydd består av ett passivt oxidskikt, 



22 
 

kallad passivskiktet, som med en tillräcklig koncentration av syre bildar en skyddande oxidfilm på 

armeringens yta. Oxidfilmen har mycket låg löslighet vilket gör den till ett utmärkt skydd mot 

korrosionsangrepp. Alkaliteten1 i betongen bevarar skyddet men för att det höga pH-värdet ska 

upprätthållas krävs ett väl täckande betongskikt och en tät betong som skyddar passivskiktet. De 

främsta orsakerna till att passivskiktet förstörs är karbonatisering av betongen, kloridangrepp och 

kemiskt, mekaniskt eller fysikaliskt angrepp [2].  

Karbonatisering  

När den härdade betongen utsätts för den omgivande luften reagerar koldioxiden med 

kalciumhydroxiden i betongen. Denna process gör att en neutralisering av betongens pH värde 

startar, detta kallas karbonatisering [14]. Karbonatiseringen leder till att passivskiktet förstörs och 

korrosionen startar med en hastighet beroende av fuktnivån (eftersom fuktnivån avgör 

syretillgången och resistiviteten2). Högpresterande betong har en högre resistens mot 

karbonatisering på grund av dess låga vbt. Ett lågt vbt innebär att den relativa fuktigheten i 

porsystemet är så liten att korrosionen nästintill blir försumbar [2]. 

Högpresterande betong har markant högre resistivitet än konventionell betong på grund av det låga 

vbt. En tätare betong med lågt vbt försvårar för syre och vatten att tränga in i konstruktionen och 

minskar därmed korrosionen. Resistiviteten och korrosionshastigheten för högpresterande betong 

ligger mellan 100-150 kΩcm respektive 2-3 µm/år. Konventionell betong ligger mellan 4-30 kΩcm 

respektive 5-40 µm/år. [2 s.306] För att undvika korrosion kan konstruktionen utrustas med 

korrosionsresistent (rostfri) armering. Då vatten tränger in påverkas inte armeringen eftersom den är 

utrustad med en högre resistans. Elektrokemiska skyddsmetoder kan också tillämpas som att t.ex. 

införa ett katodiskt skydd. Det är även viktigt att använda sig av en smart konstruktionsutformning, 

men framför allt är det en förbättrad betongkvalité som leder till ökad resistans mot 

armeringskorrosion. Förbättrad betongkvalité kan härledas ur ett lägre vbt och starkt täckande 

betongskikt [2]. 

Genom tidigare kunskap som tillhandahållits genom vår utbildning och då främst kurserna 

”Konstruktionsteknik” och ”Bro och anläggning” har en exponeringsklass för ett vanligt placerat 

vindkraftverk på land kunnats fastställas. Eftersom vindkraftverk utsätts för cykliskt vått och torrt 

bestämdes exponeringsklassen XC4 där minsta täckande betongskikt är 20 mm vid en livslängd på 

100 år. 

                                                           
1
 Alkalier är vattenlösliga joniska salter vilka tillsammans med  CA(OH)

2
 i cementpastan gör betongen basisk och 

upprätthåller dess höga pH. Salterna är en kombination av flera ämnen: väte, litium, natrium, kalium, rubidium 
och cesium. Alkali uppvisar inga problem då betongen inte utsätts för fukt. Om betongen är i direktkontakt med 
fukt behövs en effektiv ventilation eller möjligheten att kunna föra bort vattnet eftersom fukten annars 
transporteras in i kapillärsystemet. Då utvecklas alkaliproblem som fukten transporterar till ytan. Det visar sig 
sedan iform av utfällningar som kristalliserats. Andra problem som kan uppstå till följd av alkaliproblem är 
sprickor, luftblåsor (lagrad fukt under tätskikt), vita fläckar, lukt och mögel. [23] 
 
2
 Resistivitet är den elektrolytiska ledningsförmåga i ett ämne vilken beror på jonernas förmåga att förflytta sig 

i materialet. I t ex vatten kan jonerna vandra fritt till skillnad från betong där jonerna rör sig inom begränsade 
områden. Ju svårare det är för jonerna att transporteras i ett material desto lägre ledningsförmåga har 
materialet vilket leder till hög resistivitet och därmed bättre korrosionsmotstånd. Ledningsförmåga mäts i Ωm 
.[2] 
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Kloridinitierad armeringskorrosion 

Från kloridhaltiga vatten kommer de skadliga kloridjonerna som vid kontakt med betongen gradvis 

tränger in. Vid ett tillräckligt högt antal kloridjoner förstörs passivskiktet och det uppstår en 

korrosionscell där det omgivande stålet blir en katod. Detta kan tillslut leda till att 

korrosionsangreppet utvecklas mycket snabbt och bildar en gropfrätning [2]. Denna typ av korrosion 

är mycket farlig då tvärsnittet på armeringen minskar utan någon synlig verkan för blotta ögat. 

Ytkorrosion kan även förekomma till följd av kloridinträngning. Detta kan ses på betongens yta då det 

uppkommer synliga sprickor och bortsprängning av täckskiktet [16]. Ett högt pH-värde ökar 

motståndskraften mot kloridangrepp eftersom det krävs mer kloridjoner för att korrosionen ska 

starta. Därför är det i detta sammanhang fördelaktigt att använda cement med hög halt natrium- och 

kaliumoxid. Den avgörande punkten när antal kloridjoner blir skadligt för betongen kallas 

kloridtröskelvärdet, Cl kr. Kloridtröskelvärdet beror på armeringsstålets kvalité, vidhäftning mot 

betong, exponeringsmiljö, täckskikt hos betongen, betongens fukttillstånd och porvätskans innehåll 

av alkalihydroxid samt antal aggressiva joner [2]. En enklare formel av kloridtröskelvärdet, Cl kr, 

redogörs i ekvation 2 längre ner. Formler och beräkningsmetoder är genomförda med hjälp av 

avhandling gjord av Göran Fagerlund på Lunds universitet [37] och Betonghandboken - 

Högpresterande betong [2]. I formlerna tas ingen hänsyn till täckskiktet. Detta är naturligtvis en 

avgörande parameter men då denna ekvation endast motsvarar en enkel beräkning ses uträkningen 

som en riktlinje.  

    
    

          
  

   

  
 

  

  
     (1) 

 

                    
   
    

 

 

                     (2) 

Mängd natrium, Na +: kg/kg cement 

Mängd kalium, K+: kg/kg cement 

Molvikt för natrium: 23 gram/mol 

Molvikt för kalium: 39 gram/mol 

Syrabeständighet 

Kemiska angrepp på betongen är något som försämrar livslängden hos konstruktionen kraftigt. 

Förmågan att motstå aggressiva ämnen i sin omgivning avgörs av dels betongens kemiska 

uppbyggnad men även betongens fysikaliska struktur och då främst dess permeabilitet. Den kemiska 

strukturen avgör vilka ämnen som kan vara aggressiva, medan permeabiliteten oftast avgör 

hastigheten på nedbrytningen. Den kemiska strukturen på betongen beror på cementtyp och 

permeabiliteten påverkas starkt av vct. Vatten har en stor kalklösande förmåga och är därför 

aggressivt mot betong. När vattnet löser upp kalken talas det om kalkurlakning. Vattnets kemiska 

egenskaper spelar givetvis en stor roll i hur snabbt nedbrytningen fortgår. Exempel på avgörande 

egenskaper hos vatten är pH-värde, aggressiv kolsyra och vattnets hårdhet. Porvattnet som finns i 

betongen är starkt basiskt, de flesta syror bildar därför salter med cementets hydrationsprodukter 

som senare bryter ner cementpastan [11]. 
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Avnötning 

Betongkonstruktioner utsätts ibland av nötning, därför behövs vid dessa situationer att en 

avnötningsbeständighet fastställs. Med för stor nötning bildas svår damning som vållar stora skador 

på betongens yta. Avnötningshållfastheten avser betongens förmåga att motstå avnötning och är 

ingen ren hållfasthetsegenskap. Tryckhållfastheten och draghållfastheten är dock grunden för 

betongens avnötningsmotstånd. Avnötningsmotståndet kan bestämmas på olika sätt. Ett sätt är att 

låta betong ytan slipas mot en roterande stålskiva med slippulver, provresultatet anges sedan i 

mg/volym bortslitet material. Ett annat sätt är att använda en portabel apparat med tre kullagrade 

stålrullar monterade på en cirkulär skiva som får rotera mot underlaget och bilda avnötning. 

Nötningsdjupet blir ett mått på avnötningshållfastheten [11]. 

Vidhäftning 

Vidhäftningen är en viktig egenskap hos betongen för att uppnå goda och varaktiga betongarbeten, 

till exempel då hårdnade betong senare ska ha ett påfört ytskikt av något slag. Vidhäftningens storlek 

beror på cementpastans förmåga att uppnå adhesion med ytor.  Vidhäftningen är även betydelsefull 

för olika typer av fogningar och sammangjutningar av konstruktionselement.  Vidhäftningszonen 

utsätts för påfrestningar, huvudsakligen skjuvpåkänningar till följd av skillnader i de olika skiktens 

längdändringar. Längdförändringarna uppstår på grund av fukt – och/eller temperaturvariationer. 

Koncentrerade, statiska, permanenta och variabla laster förorsakar också skjuvspänningar i 

vidhäftningszonen. För att uppskatta vidhäftningen är därför skjuvhållfastheten en viktig faktor [11]. 

Livslängdsberäkningar för betongkonstruktioner 

Betongens livslängd är den tid som de ställda funktionskraven på betongen uppfylls. Livslängden på 

en betongkonstruktion har en stor ekonomisk betydelse, eftersom en lång funktionsduglighet hos 

konstruktionen bidrar till mindre underhåll. Det finns idag dokumenterade livsländsberäkningar vilket 

underlättar vid val av material, om däremot exponeringsmiljön och materialet är avvikande eller om 

miljön är av aggressiv art bör en ny analys av livslängden utföras. För en god livslängdsberäkning 

behövs bra kunskap om den aktuella miljöns egenskaper och nedbrytningsmekanismerna för 

konstruktionen. Exempel är koncentrationen av aggressiva ämnen, relativ fuktighet och 

temperaturförhållanden viktiga faktorer. Det första som mäts är nedbrytningsförloppet som kan 

beskrivas som funktionsduglighetens förändring med tiden i den givna miljön. För att bestämma en 

livslängd krävs att tester för frostangrepp, armeringskorrosion, sura angrepp och kalkurlakning utförs 

[11]. 

Konstruktioner delas in i olika livslängdsklasser, L100, L50 och L20 vilka ger en förväntad livslängd på 

100, 50 respektive 20 år. Vid bestämning av erforderligt minsta täckande betongskikt bör hänsyn tas 

till den avsedda livslängden [35].  

3.4.2 Hållfasthet 

Hållfastheten ger en bra uppfattning av betongens allmänna kvalitet. Vad som bestämmer betongens 

hållfasthetsegenskaper är främst strukturen i ballasten och cementpastan samt det gränsområde 

som bildas mellan dessa. Andra faktorer som har inverkan på betongens hållfasthet är temperatur, 

fukt och belastningssätt. När det talas om betongens hållfasthet refererar man oftast till betongens 

tryckhållfasthet. Tryckhållfastheten är den mest åberopade och provade egenskapen hos betong. 

Cementpastans struktur är starkt kopplad till betongens hållfasthet, porositeten avgör strukturen och 

porositeten beror i sin tur av vattencementtalet. Hållfastheten växer med avtagande porositet, är vct 

högt betyder det att det finns mycket kapillärporer i betongen, se figur 1 sida 3. I konventionell 
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betong är cementpastan svagare än ballasten vilket ofta gör att vid tryckhållfasthetsprov går brottet 

genom cementpastan, i högpresterande betong är det tvärtom [11].   

Betong indelas i standardiserade hållfasthetsklasser, vilken kan bestämmas genom att lagra och 

trycka provkroppar enligt den europeiska provningsstandarden. Enligt den europeiska 

provningsstandarden ska provkropparna lagras i vatten ända fram till provtryckningen något som 

nuvarande svenska regler inte har. I de svenska tilläggsreglerna för användning av SS EN 206-1 tillåts 

det fortfarande att provkropparna lagras torrt, men det erhållna värdet ska multipliceras med 0,92. I 

tabell 2 framgår betongens hållfasthetsklasser, C med angivning av både cylinder- och kubhållfasthet 

[36]. Hållfasthetsklassen för betong som används i vindkraftverk varierar idag normalt från C30/37 till 

C35/45 [21]. 

Hållfasthetsklasser 
Klass för tryckhållfasthet Lägsta karakteristiska 

kubhållfasthet f c, cube [MPa] 

C 16/20 20 

C 20/25 25 

C 25/30 30 

C 28/35 35 

C 30/37 37 

C 32/40 40 

C 35/45 45 

C 40/50 50 

C 45/55 55 

C 50/60 60 

C 54/65 65 

C 55/67 67 

C 58/70 70 

C 60/75 75 

C 70/85 85 

C 80/95 95 

C 90/105 105 

C 100/115 115 
Tabell 2. Hållfasthetsklasser för betong [36]. 

Tryckhållfasthet 

Att mäta tryckhållfastheten, fc är relativt enkelt och tillförlitligt och görs alltid av praktiska skäl. När 

vetskapen om tryckhållfastheten finns kan det övriga hållfastheterna uppskattas genom empiriska 

ekvationer [11]. Tabell 3 visar de empiriska ekvationerna som kan användas. Dessa samband är 

däremot extremt approximativa då det egentliga sambandet mellan tryckhållfasthet, draghållfasthet 

och skjuvhållfasthet inte är helt linjärt, vid högre hållfasthet är draghållfastheten mindre än 0,1 fc. 

[20] 

Hållfasthet Beteckning Samband 

Draghållfasthet fct ≈ 0,1fc 

Skjuvhållfasthet fcv ≈ 0,3 fc 
Tabell 3. De ovan angivna sambanden visar storleken för relationen mellan de olika hållfastheterna [11 s.507]. 
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Det finns som tidigare nämnt en väl definierad och standardiserad beskrivning om hur 

tryckhållfastheten provas. En kort sammanfattning lyder följande: Kuber framställs, lagras och 

tryckprovas. Lasten höjs successivt till dess att provkroppen brister. Gjutningen, komprimeringen och 

härdningen i standardiserande prov är inte densamma som i en konstruktion vilket gör att den 

potentiella hållfastheten inte kan uppnås i konstruktionen. Men genom att bestämma den 

potentiella hållfastheten på de standardiserade kuberna kan betongsammansättningen verifieras 

som lämplig för en viss konstruktion [11]. I figur 7 visas en jämförelse av tryckhållfasthet av 

högpresterande betong och konventionell betong. 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Tryckhållfasthet hos högpresterande betong tillverkad med 
olika ballasttyper jämfört med konventionell betong [2 s. 45]. 

 

Draghållfasthet 

Draghållfastheten hos betong är mindre än 10 % av tryckhållfastheten och kan därför inte utnyttjas 

för lastupptagning i samma utsträckning, därför uppkommer lätt dragbrott till exempel vid 

förhindrad kontraktion, uttorkning och temperaturändring.  

Det finns en del svårigheter med att mäta draghållfastheten. Det mest korrekta sättet är att utföra en 

centrisk dragprovning, svårigheterna ligger dock i att överföra dragkraften till provkroppen utan 

lokala spänningskoncentrationer och oavsiktliga centreringsfel. Felen leder till en ojämn fördelning av 

påkänningarna över tvärsnittet och ger i regel ett för lågt hållfasthetsvärde. För att överföra 

dragkraften centriskt till provkroppen finns ett antal olika genomföranden t ex genom limning, 

friktion etc. Men för rutinprovningar och praktiskt bruk är spräckprov och böjdragprov att föredra. 

Utöver de provtekniska faktorerna påverkas draghållfastheten av provkroppens form, betongens 

sammansättning samt temperatur- och fukttillstånd.  

Böjdraghållfastheten är en viktig kunskap som till stor del är erfarenhetsgrundad. Böjdragspänningen 

kan leda till sprickor och det är viktigt att kunna bedöma hur stor risken för dessa sprickor är t ex när 

ett betongelement ska lyftas ur formen, transporteras och monteras, utan sprickbildning. Den 

svagaste länken på betong är en låg böjdraghållfasthet i jämförelse med stål. Metoden för att 

bestämma böjdraghållfastheten är standardiserad och finns beskriven i SS 13 72 31. Kortfattat utförs 

testet genom att en balk belastas med två koncentrerade laster. Belastningssätt avgör resultatet, 

belastas balken med en punktlast i mittfält kommer hållfastheten att öka väsentligt. Vid en punktlast 

uppträder maximal spänning endast under lasten till skillnad vid belastning av två punktlaster där 

den maximala spänningen uppkommer hela vägen mellan lasterna. Balkens dimensioner påverkar 

också resultatet, balkhöjden har liten påverkan men längden på balken är avgörande. Det har visat 
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sig att en längre balk ger minskad böjdraghållfasthet. Övriga faktorer som inverkar är ballast, 

temperatur och fuktförhållanden i balken [11]. 

Skjuvhållfasthet 

Skjuvhållfastheten är i regel större än draghållfastheten vilket kan vara den grundläggande orsaken 

till att fastställande av skjuvhållfastheten sker mer sällan. Det som betecknas som skjuvbrott är ofta 

dragbrott i en diagonal riktning. Vid bestämning av skjuvhållfasthet är avsikten att stansa betongen i 

det vertikala planet. Däremot åstadkommer belastningen böjdragspänningar i underkanten på 

provkroppen och om höjden är för liten bildas böjdragbrott i stället för skjuvbrott [11]. 

3.4.3 Deformationer under last 

Sambandet mellan spänning och deformation påverkas av belastningens hastighet och varaktighet 

samt av betongens sammansättning. Med en enkel beräkning undersöks om betongen får en elastisk 

eller plastisk deformation. Då förhållandet mellan 

 

 
      (3) 

Det vill säga den aktuella spänningen σ och hållfastheten f är mindre än 0,6 fås en elastisk 

deformation. Vid större värden på förhållandet har mikrosprickbildning skett och deformationen blir 

huvudsakligen mer plastisk [11]. 

Elasticitetsmodul 

Elasticitetsmodulen E, beräknas som kvoten av spänning och deformation. E-modulen får enheten 

GPa eftersom stukningen är dimensionslös [11]. Om materialet har en hög E-modul krävs det en stor 

kraft för att få en viss töjning. Till exempel har gummi med svaga intermolekylära bindningar en låg E-

modul, medan porslin har en hög E-modul. Kortfattat visar elasticitetsmodulen hur mycket 

ansträngning som krävs för att möjliggöra en viss töjning. Generellt ökar betongens E-modul med 

ökande betonghållfasthet men främst påverkas E-modulen av ballastens och cementpastans E-

modul, där ballasten medför den största inverkan eftersom den utgör den största volymandelen i 

betong [12]. 

Krypning 

Krypning är en tidsberoende deformation som långtidslast ger upphov till. Det är lätt att förväxla 

krympning och krypning och det är omöjligt att skilja dem åt vid mätning på en och samma 

provkropp. Därför bestäms oftast krypningen genom att samtidigt göra mätningar på ett obelastat 

tvillingprov [11]. När det gäller platsgjutningar uppstår ofta ett problem med krypningen, önskan att 

vilja avforma så tidigt som möjligt leder till största sannolikhet till krypning. När det gäller 

prefabricerade moduler finns inte samma problem om dem lagras på rätt vis [3]. 

3.4.4 Sprickrisk 

Det är viktigt att i så tidigt skede som möjligt bedöma risken för sprickbildning i betongen. Uppkomna 

sprickor i en betongkonstruktion påverkar konstruktionens hållbarhet, beständighet, ljudisolering, 

täthet, utseende och komfort. Sprickor kan uppstå på grund av många olika saker.   

Temperatursprickor 

Temperatursprickorna uppstår då betongen härdar, när cement kemiskt reagerar med vatten sker en 

värmeutveckling vilket gör att temperaturen i konstruktionen höjs. När konstruktionen sedan svalnar 
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sker detta olika snabbt vilket gör att temperaturskillnader uppstår mellan olika delar. När betongen 

blir varm ökar dess volym och när den svalnar krymper den, om då volymförändringen förhindras 

kommer tvångskrafter att uppstå. Tvångsspänningarna får inte bli större än betongens 

draghållfasthet, då uppstår det så kallade temperatursprickor. Därför vill man ha en långsam, jämn 

och dubbelsidig avsvalning av betongen. Det finns idag olika hjälpmedel för att undvika 

temperatursprickor t ex genom att kyla betongen [11]. 

Krympsprickor 

Krympsprickor uppträder betydligt mycket senare än temperatursprickorna gör, detta på grund av att 

uttorkningen tar lång tid. Krympning uppstår när vatten lämnar betongens porsystem och är en 

naturlig egenskap hos betongen. Uttorkningen orsakar inga krympsprickor om den sker helt utan 

hinder, mothåll kan komma från konstruktionens inre del som krymper mindre än vid ytan. Armering, 

angränsande konstruktionsdelar och förankringar är exempel på komponenter som bidrar till 

mothåll. De främsta faktorerna för risk till krympsprickor är krympningens storlek och tidsförlopp, 

hur stort mothållet är och betongens E-modul [11].  

Härdningen av betong är mycket väsentlig för dess krympning. Hos konventionell betong dominerar 

uttorkningskrympningen, där sker nästan ingen krympning alls förrän provkroppen hamnat i RH = 50 

%. Annorlunda är det med högpresterande betong, där finns självframkallande krympning som gör 

att viss krympning sker även utan fuktutbyte med omgivningen. Det gör att lagring och härdning av 

betong kan ha en stor inverkan på krympningen [20]. 

3.4.5 Koldioxidutsläpp 

Vid tillverkning av cement uppstår stora koldioxidutsläpp, även själva transporten av materialet till 

aktuell plats bidrar till en liten del. Det är dessa två faktorer som medverkar till att betong är ett hett 

ämne i debatten om koldioxidutsläpp. Debatten har numera lett in på betongens förmåga att återta 

koldioxid då studier [24] har visat att den härdade betongen återtar ca 20 % under ett kortsiktigt 

perspektiv. Ur ett långt tidsperspektiv har betongens upptagningsförmåga ännu inte har utvärderats 

fullständigt. 

Av koldioxidutsläppen vid tillverkning av cement uppstår nära hälften från avgasningen av kalksten 

och resterande av förbränningen av fossila bränslen som krävs för att ge ugnen erforderlig 

temperatur. Cementtillverkningen bidrar med ca 5 % koldioxid av det globala utsläppet och då den 

globala uppvärmningen är den största miljöbelastningen är det viktigt att begrunda huruvida 

cementtillverkningens konsekvenser kan minskas [24]. 

För att tydliggöra processen vid cementtillverkningen är det följande kemiska reaktion som leder till 

den stora koldioxidproduktionen:  

CaCO3 (kalksten) ->CaO + CO2 (koldioxid) 

Kalksten blir under höga temperaturer sönderdelat till bränd kalk CaO och koldioxid CO2. När den 

brända kalken blandas med vatten blir det släckt kalk som fungerar bra som bindemedel i betong. 

Alla kalkbruksbaserade konstruktioner som utsätts för koldioxid karbonatiseras. Då återtas den 

koldioxid som avgetts under tillverkningen av den släckta kalken och blir kalksten igen. Den kemiska 

reaktionen redovisas nedan, se även betongens kretslopp figur 8. 

Kemisk process: CaO + H2O ->Ca (OH) 2 + CO2 ->CaCO3 (kalksten) 
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Eftersom det finns ett stort överskott av koldioxid kommer karbonatiseringen av cementpastan 

starta så fort som betongkonstruktionen kommer i kontakt med luft. Betongen fungerar därmed som 

en koldioxidfälla där upptagningsförmågan avtar med tiden eftersom infiltrationen blir längre då 

koldioxiden måste tränga igenom redan karbonatiserad betong. Hur snabbt betongen karbonatiserar 

beror på täthet, temperatur, omgivningen och halt CO2. Tätheten är en av de mest avgörande 

faktorerna för karbonatiseringen. En tätare betong motverkar karbonatisering eftersom det är 

svårare för koldioxiden att tränga in i konstruktionen. När karbonatiseringen kombineras med fukt 

och processen når armeringen börjar järnet att rosta. Således kan det vara svårt att göra en korrekt 

uppskattning av återtagen koldioxidmängd och det kan ta lång tid innan processen är fullt utvecklad 

[25]. Vindkraftverk utsätts för stora klimatpåfrestningar och inte minst av regn, ett önskvärt resultat 

är därför ur konstruktionsvinkel, så minimal karbonatisering som möjligt för att livslängden på verket 

inte ska påverkas. 

Kretslopp 

Ur ett långt perspektiv kommer all den koldioxid som bildades under avgasningen av kalksten att 

karbonatiseras och återupptas av betongen, det kan uttryckas som att ett miljövänligt kretslopp [25]. 

Figur 8 visar en mycket översiktlig och förenklad bild över kretsloppet.  
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Karbonatisering under jord 

I ny forskning har det visats att betong även upptar koldioxid under jord. Detta är relevant för detta 

arbete då betongfundament för vindkraftverk på land nästan uteslutande är placerade under mark. I 

en rapport av Katja Fridh (Lunds Tekniska Högskola) och Björn Lagerblad (CBI Betonginstitutet) 

sammanställs experiment och försök på betong under jord. Metoden går till så att borrkärnorna 

spräcks och betongen utsätts för fenolftalein som visar vilket pH borrkärnorna har i en given skala. 

Om betongen får färgen lila är pH-värdet fortfarande högt vilket betyder att den är okarbonatiserad, 

förblir betongen ofärgad är den istället karbonatiserad. Vad deras tester har visat är att betong 

faktiskt tar upp den koldioxid som marken genererar från jordens organiska nedbrytning. De 

konstaterar också att lägre kvalité på betongen ger en högre karbonatiseringshastighet [30]. 
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Figur 8. En förenklad bild över betongens kretslopp [20]. 
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4. Metod och utförande 
Totalt genomfördes fem laborationer under arbetets gång. Laboration 1 och 2 utfördes i Lars 

Bohmans laboratorium som är beläget i Katrineholm. Där göts samtliga provkroppar som sedan 

försök genomfördes på under laboration 3, 4 och 5, vilka alla utfördes i Vattenfalls laboratorium som 

ligger i Älvkarleby. 

Ingen metod och utförande från de litterära studierna i 3.4 Materialegenskaper redogörs under detta 

kapitel då de enbart baseras på empirisk fakta. I nästkommande kapitel 5, redovisas de resultat som 

kan fastställas efter laborationerna.   

4.1 Laboration 1, 2013-04-09 
Den 9/4 -2013 blandades och göts UHPC 2.2, en kub 

med fiberarmeringen STRUX (blandning 2) och en 

referenskub utan fibrer (blandning 1), för betongrecept, 

se tabell 4 sida 34. 

De båda blandningarna innehöll samma ingredienser, 

däremot krävdes ett fåtal gram mer flyttillsatsmedel i 

blandningen med fiberarmering. Orsaken förmodas vara 

att betongen behöver ”öppnas” mer när STRUX blandas 

runt för att kunna sammanfogas med fibrerna. När alla 

ingredienserna blandats ner i blandningskärlet började 

reaktionerna omedelbart och blandningen såg ut att 

koka. Det visar att den släpper ut luften ur blandningen. 

Denna process föredras att ske när betongen ligger i formen, därför är det viktigt att inte vänta för 

lång tid med att gjuta. 

Med blandning 1 det vill säga UHPC 2.2, gjordes en 

mätning av flytsättmått på en liter, för att konstatera 

betongens konsistens och hur bra den flyter ut vilket är 

en viktig egenskap när betongen ska gjutas i formar. Ett 

för litet flytsättmått kan leda till att hörn och smala 

områden inte blir fyllda med betong. Flytsättprovet 

genomfördes genom att den färdigblandade betongen 

hälldes över i en cylinder som rymde en liter och stod 

placerad på ett sättbord av plywood, se figur 10. När 

betongen i cylindern nått en markering vid en liter lyftes 

den rakt upp och betongen flöt ut på bordet. Två 

diametrar i olika riktningar mättes upp efter en kort stund på 39 cm och 45 cm. Det gav ett 

medelvärde på 42 cm som flytsättmått. Efter att måttet antecknats samlades betongen tillbaka i 

blandningskärlet och därefter hälldes den ner i kubformen som är gjord av stål och rymmer två kuber 

med 100 mm i sidmått, se figur 9. 

Med blandning 2 utfördes inget flytsättmått då det ansågs att tiden inte medgav detta, men 

kubfyllningen uppvisade samma beskaffenhet som första gjutningen. Däremot uppmättes pH-värdet 

till 12,57 med hjälp av ett instrument. När de båda blandningarna låg i formarna skilde de sig inte åt 

Figur 10. Sättbord och cylinder med volymen en 

liter. 

Figur 9. Formen är gjord av stål och kommer från 

fabrikat Lindqvist. Den har plats för två kuber med 

vardera mått på 100 mm i sida. 
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utseendemässigt. Inga synliga fibrer gick att se på ytan efter gjutningen av blandning 2, även efter 

avformning kunde inga fibrer på kuben synas.  

4.2 Laboration 2, 2013-05-05 
En större blandning på ca 20 liter blandades den 5/5-2013, utav 

UHPC 2.2 med fiberarmeringen STRUX. En 20 liters blandning ligger 

snäppet närmare verkligheten och ger en bättre uppfattning om 

stora blandningar. Det varierar alltid med små 

laborationsblandningar eftersom det då arbetas med små 

ingrediensmängder. Vid blandning användes en planblandare som 

rymmer ca 80 liter, se figur 11. Planblandaren gjorde det möjligt 

att studera om eventuell separation förekom i betongen. 

Separationen syns i delmaterialen om de skiljer sig från varandra, t 

ex genom att stenarna rör sig annorlunda än pastan. Ingen 

separation observerades under blandningen. Ytterligare ett försök 

för att se hur delmaterialen lade sig gjordes genom att spruta 

vatten på en smått härdad betongbit. Då sköljs en del av 

finmaterialet bort och det gick enkelt att se hur ballasten lagt sig. 

Även i detta försök visades inga tecken på separation, fraktionerna 

låg jämnt fördelade. 

Under blandning krävdes extra tillsättning av både 

vatten och flyttillsatsmedel, vilket troligtvis 

fiberarmeringen var orsaken till. Det gjorde att 

betongproven fick en aning högre vbt och vct 

jämfört med tidigare försök. Efter att betongen har 

blandats ca femton minuter fylldes alla formar upp. 

Formarna som fylldes var fem kuber av samma sort 

som tidigare alltså 100 mm i sida, två kuber med 

150 mm i sida, en balk 100x75x500 mm (se figur 

13) och två benämnda prismaformar 40x40x160 

mm (används för krympförsök, se figur 15) för 

montering i digital krymprigg. Prismaformen är 

klassificerad med märkta sidor och har precisions 

ingjutningsgods som monteras i krympriggen med två stycken kulor i vardera långsidan. De monteras 

mot ett anslag i vertikalled i botten och ett andra anslag mot en mätklocka med en precision på 

1/1000 millimeter. När prismat har monterats rätt kan det rotera axiellt som i ett kullager utan att 

det tillåts skaka okontrollerat, se figur 14. Prismat göts kl. 17:20 och riggades ett dygn senare den 

6/5-2013 kl. 18:00 i den digitala krympindikatorn. Mellan gjutning och montering av prismat 

förvarades det i samma miljö som efter avformning det betyder relativ fuktighet runt 50 % och 

temperatur runt 21,5°C. Varje dygn avlästes och antecknades krympningen, försöket avslutades först 

då 28 dygn passerat och det ansågs att krympkurvan till viss del planat ut, tiden medgav tyvärr inte 

en längre mätning även om det hade varit önskvärt. 

 

Figur 11. Bild på planblandaren som 

användes under laboration 2. 

Figur 12. Betongblandningen efter 10 min blandning. 

Notera att fibrer finns i blandningen.   



32 
 

  

Figur 15. Tre stycken prismaformar 40x40x160 mm. 

Figur 13. Formar av fabrik Lindqvist, fyra kuber med 100 mm i sidled 

och en balkform med mått 100x75x500 mm. 
Figur 14. Digital krymprigg med ett prisma 

monterat. 
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4.3 Laboration 3, 2013-05-07 
Provkropparna transporterades till Älvkarleby strax utanför Gävle där Vattenfall har ett 

provningslaboratorium. Där skulle sedan samtliga försök utföras på UHPC 2.2 med syntet 

fiberarmeringen STRUX. Under laboration 3 genomfördes försök på betongens tryckhållfasthet och 

vatteninträngning. Övriga kuber lämnades på laboratoriet där de fick stå och härdas inför kommande 

experiment.  

För att uppnå en god beständighet är materialets täthet en avgörande egenskap. Betongens täthet 

avgör även hur lätt vatten kan tränga sig in i konstruktionen. Under laborationen utfördes därför 

försök på vatteninträngning för UHPC 2.2. Vatteninträngningen prövades genom SS-EN 12390-8 som 

är beskrivande standard för provning av vatteninträngning under tryck på hårdnad betong.  

Vatteninträngningen skulle mätas på två kuber, en kub 

som endast härdat ett dygn och 28 dygn senare ytterligare 

en kub som skulle vara torr när den trycksattes. Under 

laboration 3 trycksattes den färska kuben med identiteten 

2013-05-05-5 och med sidmått på 150 mm i en vattenrigg 

där en av sidorna på kuben utsattes för ett vattentryck av 

0,5 MPa (50 m vattenpelare = 5 bar), se figur 16. Innan 

kuben monterades hade den härdats i 24 h i en 

temperatur omkring 20°C och en relativ fuktig på ca 50 % 

vilket gjorde att kuben hade en medelfukthalt när den 

trycksattes under vattnet. Kuben stod monterad i 

vattenriggen under en tid av 72 h (tre dygn) innan den 

togs loss och spräcktes, den maximala 

vatteninträngningen mättes av en tydlig förändring i 

färgnyansen på kuben, måttet avrundades till närmaste 

mm. 

 

 

Provningen för att bestämma tryckhållfastheten utfördes enligt SS-EN 12390-3 och med en densitet 

enligt SS-EN 12390-7. Alla provkropparna som tryckhållfastheten provades på var kuber med sidmått 

på 100 mm. Alla provkroppar var vid ankomst till laboratoriet torra och samtliga kubers ytor var vid 

tryckningen torra. Den utvidgade standard mätosäkerheten på tryckhållfasthet för enskilt prov är < 2 

% och för densitet < 2 %.  

Tryckhållfastheten skulle under dagen mätas på fyra kuber, två kuber som göts under laboration 1 

och som på dagen härdats 28 dygn och två kuber som göts under laboration 2. Kuberna från 

laboration 1, fick märkningen 2013-04-09-1 och 2013-04-09-2, där kuben med löpnumret ett var 

referenskuben utan fiberinnehåll och kub nummer två var med fiberinnehåll. 

De andra två kuberna som skulle tryckas fick märkningen 2013-05-05-1 och 2013-05-05-2 och var på 

dagen knappt två dygn gamla. Den ursprungliga tanken var att trycka kub 1 endast 24 h efter 

Figur 16. Vattenriggen där kuben monterades för 
att mäta vatteninträngning. 
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gjutningen men då transportförseningar uppstod kunde kuben inte tryckas förrän drygt 1,5 dygn 

efter gjutningen. Kub nummer 2 trycktes efter två dygns härdning. 

Tryckhållfasthetsprovet gick till på följande sätt; kuben 

placerades i en tryckpress där den sedan successivt 

belastades med belastning, pålastningshastigheten var 6,0 

MPa/s. När kuben spruckit avstannade maskinen och den 

uppmätta brottlasten visades på en display. Figur 17 

illustrerar maskinen som användes vid försöket.  

Densiteten bestämdes genom att väga kuben innan 

tryckpressning och sedan beräkna efter vilken volym 

kubformen hade, i detta fall 100 mm i sida. 

 

 

 
 

 

4.4 Laboration 4, 2013-05-13 
Under laboration 4 utfördes endast ett tryckhållfasthetsprov på en kub med märkning 2013-05-05-3 

som härdats åtta dygn. Genomförandet var detsamma som vid första tryckningen under laboration 3. 

4.5 Laboration 5, 2013-06-03 
Under laboration 5 utfördes försök på UHPC 2.2 med STRUX då den härdats 28 dygn.  

Ytterligare ett prov på vatteninträngning gjordes då kuben härdats i 28 dygn och var torr. Kuben som 

hade identiteten 2013-05-05-6 monterades i vattenriggen under samma förutsättningar som i 

tidigare försök under laboration 3, det vill säga under en tid av 72 h och av trycket fem bar innan den 

monterades loss och spräcktes. Dit vatten trängt in ritades ett rött streck där måttet sedan avlästes 

och avrundades till närmaste mm. 

Även tryckhållfasthetsprov utfördes på en kub med märkning 2013-05-05-4. Genomförandet för 

provtryckningen var detsamma som under laboration 3 och 4. 

Prov för böjegenskaper utfördes på balk som göts under laboration 2. Även en äldre balk med 

liknande betongrecept och med fiberinnehåll av STRUX togs med till laboratoriet för ett försök av 

dess böjegenskaper. Den balken hade märkningen 2011-10-27 och var nästan 600 dygn gammal. 

Dessvärre forskades dess historiska receptur fram och en det visade sig att balken skiljde sig en aning 

från sammansättningen av UHPC 2.2, dels på krossinnehåll och på tillsatsen av superplasticerare. Vct 

och vbt på denna balk var dessutom lite högre än hos UHPC 2.2 men försöket valdes ändå att utföras, 

detta främst för att se hur GGBS verkar för betongens hållfasthetsutveckling på en längre tid.  

Figur 17. Tryckpressen som användes under 
samtliga försök för tryckhållfasthet. 
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Ur resultatet kan sedan bland annat betongens 

böjdraghållfasthet och E-modul beräknas. 

Försöket utfördes enligt SS-EN 14488-3 som är 

en europastandard som är fastställd i Sverige, 

där utförandet för bestämning av 

böjegenskaper hos betong beskrivs.  Försöket 

utfördes med hjälp av en balkpress med en så 

kallad 4-punktsböjning. Det innebär att lasten är 

fördelad i två laster, vardera lasten i tredjedels 

punkt.  Balken är upplagd på två stöd där 

avståndet mellan lastlinjerna är 450 mm. Figur 

18 illustrerar balkpressen som användes, balken 

är monterad i maskinen på bilden. 

  

Figur 18. Maskin som användes för att prova betongens 
böjegenskaper. 
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5. Resultat 
Nedan redogörs resultat från de laborationer som utförts på UHPC 2.2 och från de faktabaserade 

studierna från kapitel 3.4 Materialegenskaper. Resultatet redovisas med tabeller till laborationerna 

och empiriska slutsatser redovisas till 3.4 Materialegenskaper. 

5.1 Laboration 1 
Tabell 4 redovisar recept och resultat för dem två olika blandningarna som utfördes under laboration 

1. Då sekretess råder lämnas här inte det fullständiga receptet.   

Laboration 9/4-2013 

Komponenter Blandning 1 – UHPC 2.2 Blandning 2 – UHPC 2.2 med 
syntet fiberarmeringen STRUX 

Cement, CEM I x x 
Ballast x x 
Masugnslagg (GGBS) x x 
Flyttillsatsmedel x x 
Vatten x x 
Fiberarmeringen STRUX - x 
   
Vct 0,40 0,41 

Vctekv 0,29 0,29 

Vbt 0,27 0,27 
Flytsättmått, 1 liter 42cm  
pH-värde på blandningen  12,57 
Tabell 4. Recept och resultat från laboration 9/4-2013.   

5.2 Laboration 2 
I Tabell 5 redovisas recept och resultat för laboration 2 som utfördes 2013-05-05. Då sekretess råder 

lämnas här inte det fullständiga receptet.   

 

Komponenter Blandning 2 – UHPC 2.2 med 
fiberarmeringen STRUX 

Cement, CEM I X 
Ballast X 
Masugnslagg (GGBS) X 
Flyttillsatsmedel X 
Vatten X 
Fiberarmeringen STRUX X 
  
Vct 0,42 

Vctekv 0,30 

Vbt 0,28 
Flytsättmått, 1 liter 56,5 cm 

     Tabell 5. Recept och resultat från laboration 5/5-2013. 
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5.3 Laboration 3 
Tabell 6 redovisar resultat för vatteninträngningen i den färska kuben. När en kub är färsk innebär 

det att vatten lättare transporteras kapillärt i kuben vilket gör att resultatet motsvarar den värsta 

tänkbara vatteninträningen för betongen och för att den uppmätta vatteninträningen ska ske i 

verklighet måste betongkonstruktionen placeras under vatten omedelbart efter gjutning. Figur 19 på 

nästkommande sida föreställer den spräckta kuben och dess vatteninträngning som ritats ut med ett 

svart streck. 

Märkning Ålder vid montering 
(dygn) 

Antal h i 
vattenriggen 

 

Vatteninträngning 
[mm] 

2013-05-05-5 1 72 15 
Tabell 6. Vatteninträngningsresultat på en färsk betongkub med 150 mm i sidmått som trycksatts med ett vattentryck av 
fem bar under 72 h. 

 

Vatteninträngningsresultatet ger en bra bild av betongens 

beständighet och kan användas för att bland annat studera en 

konstruktions frostbeständighet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 7 redovisar resultatet för tryckhållfastheten från de två första gjutna kuberna från laboration 

1, se bilaga 1. Skillnaden på fc.cubSS och fc.cube är som nämndes under 2.3.2 Hållfasthet, att enligt SS 

EN 206-1 ska provkropparna vara lagrade i vatten fram till provtryckningen, något som inte gjorts i 

det här fallet därför multipliceras den torra kubens tryckhållfasthet med 0,92 för att få ut värdet på 

en våt kub. Brottet i kuben visade sig i timglasform vilket enligt Lars Bohman [3] är ett bevis på att 

brottet gått genom både ballast och cementpasta. Det går tydligt se på brottbilderna vilken av 

kuberna som är referenskuben det vill säga kuben utan fiberinnehåll, detta eftersom sprickan som 

uppstår spjälkas bort från kuben jämfört med kuben med fiberinnehåll där STRUX hjälper till att hålla 

ihop kuben även efter att den har spruckit, se bilaga 2.  

Märkning Ålder 
(dygn) 

Brottlast 
[kN] 

Densitet 
[kg/m3] 

Tryckhållfasthet 

fc.cubSS [MPa] 

Tryckhållfasthet 

fc.cube [MPa] 

2013-04-09-1 28 963,7 2390 96,5 88,5 

Figur 19. Vatteninträngningen på 15 mm 
för en färsk kub. 
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2013-04-09-2 28 925,9 2400 92,5 85,0 
Tabell 7. Tryckhållfasthet för de två förstgjutna kuberna, nr -1 referenskub utan fiberarmeringen och nr -2 med 

fiberarmeringen STRUX. Tryckhållfastheten fc.cube [MPa] är ett omräknat värde till i vått tillstånd medan fc.cubeSS [MPa] 

är värdet på den torra kuben. 

Tabell 8 visar tryckhållfastheten för två av kuberna från den större blandningen, laboration 2, båda 

kuberna har fiberinnehåll. Den relativt höga uppmätta densiteten beror sannolikt på en hög 

kompakteringsförmåga och en god gradering av ballasten. Brottet i kuberna gick genom både ballast 

och cementpasta och även när kuben brustit höll fibrerna ihop kuben, något som uppvisar dess 

seghet och förmåga att hålla samman konstruktionen, se figur 3 sida 15. Detta skulle ge stora 

förvarningar på konstruktioner som håller på att brista. Under tryckningen uppstod sprickor i 

ytskiktet, något som kan bero på att det inte låg några STRUX-fibrer just vid ytan, se bilaga 4. 

Märkning Ålder 
(dygn) 

Brottlast 
[kN] 

Densitet 
[kg/m3] 

Tryckhållfasthet 

fc.cubSS [MPa] 

Tryckhållfasthet 

fc.cube [MPa] 

2013-05-05-1 1,5 633,6 2420 63,5 58,5 
2013-05-05-2 2 645,8 2440 64,5 59,5 

 
Medelvärde  639,7 2430 64,0 59,0 

Tabell 8. Resultat för tryckhållfasthet på kuber gjutna den 5/5 -2013, båda kuberna har fiberinnehåll, se bilaga 3 och 4. 

5.4 Laboration 4 
Tabell 9 Redovisar tryckhållfastheten för kub med identiteten 2013-05-05-3, som härdat i åtta dygn. 

Tryckningen gav samma brottbild som i tidigare kuber, en spricka som var i timglasformad, se bilaga 

6.  

Märkning Ålder 
(dygn) 

Brottlast 
[kN] 

Densitet 
[kg/m3] 

Tryckhållfasthet 

fc.cubSS [MPa] 

Tryckhållfasthet 

fc.cube [MPa] 

2013-05-05-3 8 964,0 2420 96,5 88,5 
Tabell 9. Resultat för tryckhållfasthet på kub med fiberinnehåll som härdats åtta dygn. 

5.5 Laboration 5 
Tabell 10 redovisar resultat för inträngningen i den torra kuben med 

150 mm i sidmått och som härdat i 28 dygn. I figur 20 uppvisas den 

spräckta kuben och dess vatteninträning anges av det röda strecket. 

När den spräckta kuben undersöktes noterades att brottet delat de 

större fraktionerna i materialet. Vilket är ytterligare ett bevis för att 

brottet i kuben gått genom både ballast och bindemedel. 

Märkning Ålder 
(dygn) 

Antal h 
trycksatt 

 

Vatteninträngning 
[mm] 

2013-05-05-6 28 72 5 
Tabell 10. Vatteninträningsresultat på en 28 dygns härdad kub som trycksatts av 
vatten i 72 h. 

 

 
Figur 20. Vatteninträngningen på 
fem mm för en kub som härdat 28 
dygn. 
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Tabell 11 redovisar resultatet för tryckhållfastheten på kub 2013-05-05-4. För provresultat rapport, 

se bilaga 7 och för brottbild se bilaga 8.  

Märkning Ålder 
(dygn) 

Brottlast 
[kN] 

Densitet 
[kg/m3] 

Tryckhållfasthet 

fc.cubSS [MPa] 

Tryckhållfasthet 

fc.cube [MPa] 

2013-05-05-4 28 1087 2420 108,5 100,0 
Tabell 11. Resultat för kub med fiberarmering som härdat i 28 dygn.  

Tabell 12 visar resultat som framkom under provning av böjegenskaper av UHPC 2.2 med syntetfiber 

armeringen STRUX, se bilaga 9. Även balken som var nästan 600 dygn gammal presenteras i tabellen. 

För att värdena ska vara helt tillförlitliga behövs dock provet återupprepas två gånger med ytterligare 

två balkar i samma ålder, något som det inte fanns material eller tid för. Skillnaden på hållfastheten 

mellan de olika balkarna beror av största sannolikhet på den något avvikande sammansättnigen, vct 

och vbt. Det är därmed omöjligt att studera GGBS inverkan men ett intressant resultat var skillnaden 

mellan den äldre balken och den 28 dygn gamla balkens last och nedböjningskurva, se bilaga 9.3. 

Balken lyckas stå emot belastningen och uppvisar under en kort stund ett elastiskt beteende innan 

brott sker, om detta beror på ålder eller det högre vatteninnehållet krävs mer försök för att kunna 

avgöra.  

Beteckning Egenskap Resultat  
Balk 2013-05-05-7 

Resultat 
Balk 2011-10-27 

b Bredd (mm) 99,8 95,0 

h Höjd (mm) 76,0 77,0 

a Första sprickans avstånd från närmaste 
upplag (mm) 

210,0 170,0 

Fs Belastning vid första sprickan (N) 14437 12758 

 Spänning vid första sprickan (MPa) 11,3 10,2 

 Nedböjning vid första sprickan (mm) 0,17 0,16 

 Spänning vid 1 mm nedböjning (MPa) 1,9 1,2 

 Spänning vid 2 mm nedböjning (MPa) 2.2 1,2 

 Spänning vid 3 mm nedböjning (MPa) 1,9 1,0 

 Spänning vid 4 mm nedböjning (MPa) 1,3 0,9 

 Spänning vid 5 mm nedböjning (MPa) 1,0 0,7 
Tabell 12. Böjegenskaper för två balkar av UHPC 2.2 med innehåll av STRUX.  
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Figur 21. Nedböjningskurva för balk med märkning 2013-05-05-7.  

Figur 21 illustrerar balken den unga balkens nedböjning vid de olika spänningarna, för last och 

nedböjningskurva se bilaga 9.2. Även balkens böjdragshållfasthet kan avläsas i diagrammet.   
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5.6 Resultat till följd av laborationer 
Under denna rubrik redovisas sammanställningar från laborationerna och empiriska slutsatser för 

materialegenskaperna hos UHPC 2.2 med syntetfiber armeringen STRUX.  

5.6.1 Beständighet 

Tätheten är en avgörande egenskap för att uppnå hög beständighet. UHPC 2.2 har uppvisat resultat 

av en mycket hög täthet. Densiteten för UHPC 2.2 har visat sig i snitt ligga runt 2420 kg/m3 vilket 

bekräftar det förväntade resultatet att betongen är extremt kompakt. Luftinnehållet hos 

konventionell betong ligger ofta runt 5-8 % och dess densitet ligger runt 2300 kg/m
3
. Ifall 5 % 

luftinnehåll räknas bort från det värdet erhålls en kompaktdensitet på den konventionella betongen 

som motsvarar densiteten hos UHPC 2.2. Detta innebär att den uppmätta, höga densiteten är en 

indikator på en mycket tät betong. Den beräkningen är en riktlinje under förutsättning att ballast, 

cement/bindemedel och flyttillsatsmedel har samma densitet. Att bestämma en siffra för 

luftinnehållet är svårt men densitetsökningen med samma volym på betongmassan som 

konventionell betong påvisar mycket låg lufthalt.  

Ytterligare ett experiment utfördes för att undersöka betongens lufttäthet, en sugkopp för glas 

prövades att sättas på ytan av en uttorkad provkropp. Sugkoppen satte sig hårt och provkroppen gick 

att lyfta i endast sugkoppen, detta stärker resultatet från beräkningen ovan och lämnar ytterligare 

bevis på att betongen är fullständigt lufttät. 

Frostbeständighet 

UHPC 2.2 är mycket beständig mot frostsprängning eftersom inget fritt vatten verkar i materialet, allt 

vatten är hydratiserat på grund av hög omslutningsyta. För att utreda betongens frostbeständighet 

användes resultatet från vatteninträngningen. Försöket visar att efter en månad av härdning är 

absorptionsförmågan extremt liten, vatten tränger in fem mm i konstruktionen. Under värsta 

tänkbara påfrestning för betongen uppmättes en inträngning på 15 mm, men i det fallet skulle 

konstruktionen trycksättas under vatten direkt efter gjutning. Enligt Lars Bohman [3] anses 15 mm 

vara ett litet värde för en kub som endast härdats ett dygn och som lätt transporterar vatten 

kapillärt. Då endast fem mm vatten tränger in i en färdighärdad betongkonstruktion är frostangrepp 

sannolikt försumbart.  

Armeringskorrosion 

För att mäta kloridangrepp, karbonatisering och huruvida alkaliteten upprätthålls används resultat 

från betongens vatteninträngning. Inträngningen motsvarar hur långt kloridangrepp, karbonatisering 

och vatten har möjlighet att tränga in i betongkonstruktionen.  

Enligt Göran Fagerlund [37] kan täckskiktet minskas hos en betong med ett lågt luftinnehåll. 

Täckskiktet för UHPC 2.2 kan därmed sättas mycket litet, dels för att inga luftblåsor finns men också 

för att resultatet från vatteninträngningen endast uppmättes till fem mm. Slutsatsen kan även dras 

att armeringskorrosion till följd av karbonatisering inte utgör någon konstruktionsmässig fara för 

betongen oavsett om 15 mm, 20 mm eller 30 mm används som täckskikt. Ett täckskikt >15 mm 

skyddar armeringen och ingen armeringskorrosion till följd av kloridangrepp eller karbonatisering 

förväntas. Dessutom antas det att armeringskorrosionen till följd av karbonatisering är nästintill 

försumbar vid lågt vbt. UHPC 2.2 har ett vbt på 0,28 vilket fastställer att karbonatisering av betongen 

är mycket liten. Alkaliteten förväntas också upprätthållas eftersom vattentransporten är försumbar. 

De goda resultaten kan härledas ur tätheten hos UHPC 2.2 som gör den mycket beständig mot 
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armeringskorrosion. På grund av dess höga täthet krävs det extremt höga halter av kloridjoner och 

ett täckskikt under 15 mm för att armeringen ska börja rosta under rimlig tid, vilket leder oss till 

slutsatsen att enbart om betongen utsätts för en extrem miljö kommer armeringen börja rosta till 

följd av kloridangrepp. 

En kortare beräkning på kloridtröskelvärdet har gjorts för att göra en uppskattning av tesen att 

armeringen i en konstruktion med UHPC 2.2 inte kommer korrodera till följd av kloridangrepp. 

Beräkningarna redovisas nedan, i tabell 11 visas indata. 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

Först beräknas hydrationsgraden; 
 

  
    

    
 0,718 

    
    

              
  

     

  
 

     

  
  2.256   (1) 

 
             = 2.256*0.6 = 1,353 mol/dm3    (2) 
 
Kloridtröskelvärdet = 1,353 mol/dm3 

1 mol Cl = 35,435 gram [38] 

1,353 mol = 1,353 * 35,435 = 47,944 gram/dm3 = 47,944 gram/liter 

För att klargöra vad värdet innebär redovisas i det följande ett exempel. 

Ett vindkraftverk är placerat i region Skåne där regnvattnet har en mycket hög kloridhalt på 50 

mg/liter [39]. Kommer vindkraftverkat att rosta till följd av kloridhaltigt regn? 

Clkr = 47,944 gram/liter > 50*10-3 gram/liter 

Svar: Kloridtröskelvärdet överskrids inte och konstruktionen kommer inte att börja rosta. 

Syrabeständighet 

UHPC 2.2 har visat sig starkt bunden då vatteninträngningen visade sig mycket låg. Det betyder att 

ingen vätska där aggressiva ämnen kan finnas absorberas och syrabeständigheten för materialet kan 

fastställas till mycket god. Även pH-värdet 12,57 påvisar att betongen är starkt syraresistent. 

Eftersom cementinnehållet är reducerat med 50 % ökar dessutom syrabeständigheten för betongen 

då kalkinnehållet inte är lika stort som hos konventionell betong. 

DATA 

Betong  UHPC 2.2 

vctekv 0.30 

Na+  0.2 % 

K+  1.1 % 

Vbt 0.28 
Tabell 13. Indata för beräkning av 
kloridtröskelvärdet. 
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Avnötning 

Avnötningsmotståndet är inget som har prövats på UHPC 2.2 men en uppskattning har gjorts genom 

att skrapa med en spik på ytan av materialet. Från tidigare kurs i utbildningen, ”Geologi och 

geoteknik” har kunskap om Mohs hårdhetsskala givits. Mohs hårdhetsskala, redovisar olika 

mineralers hårdhet på en skala 1-10, där 10 är diamant och hårdast. UHPC 2.2 visade sig svårt att 

repa och en uppskattning gjordes att den har samma hårdhet som bergarten granit. Granit har en 

hårdhet sju graderad på mohs hårdhetsskala vilket är en hög siffra och slutsatsen är att 

avnötningsmotståndet för UHPC 2.2  också är väldigt högt. Tryckhållfastheten och draghållfastheten 

hos UHPC 2.2 har också visat sig mycket hög något som också ligger till grund för betongens 

avnötningsmotstånd. 

Vidhäftning 

Vidhäftningen för UHPC 2.2 har visat sig vara mycket god. Inga vidhäftningstest hos labb har ännu 

utförts men enligt Lars Bohman [3] som har studerat betongen empiriskt under en längre tid har 

vidhäftningen visat sig vara mycket hög på både glas och stål. För att avlägsna rester av betongen 

efter 1-2 timmar krävs en huggmejsel. 

Livslängdberäkning för en konstruktion i vindkraftverk 

För att bestämma livslängden för en betongkonstruktion i vindkraftverket spelar som tidigare nämnt 

under 3.4.1 materialegenskaperna en stor roll. Då inte alla laborationer har kunnat utföras på grund 

av tid och materialbrist kan enbart resultatet från de utförda laborationerna ge en uppskattning. En 

tö- och cykelanalys tar ca åtta veckor att utföra och då denna studie enbart är på tio veckor och vi 

enbart haft begränsad tillgång till ett laboratorium har vi inte kunnat utföra någon fullständig 

livslängdsberäkning. Då UHPC 2.2 har god motståndskraft mot armeringskorrosion, karbonatisering 

och syraangrepp samt liten vatteninträngning kan vi anta en mycket hög livslängd. Det har 

spekulerats kring 100 år men då inte alla laborationer utförts för en korrekt uppskattning kvarstår det 

som en spekulation och kräver vidare fler studier. Slutligen kan vi konstatera att ett stort antal 

omfattande laborationer krävs och då främst en tö- och cykel analys. 

5.6.2 Hållfasthet 

Från resultaten av tryckhållfasthet klassificeras UHPC 2.2 i den näst högsta hållfasthetsklassen det 

betyder C90/105. 

Tryckhållfasthet 

I figur 22 kan tryckhållfasthetsutvecklingen för UHPC 2.2 med syntet fiberarmeringen STRUX 

studeras, även tryckhållfastheten för referenskuben utan fiberinnehåll redovisas.  
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Figur 22. Hållfasthetsutvecklingen för UHPC 2.2 med fiberarmeringen STRUX från dygn 1,5 till 28. Även resultat från de 
två kuberna som göts under laboration 1 redovisas.  

Draghållfasthet 

Med hjälp av empiriska ekvationer beräknas draghållfastheten hos UHPC 2.2. Draghållfastheten 

beräknas vara 0,1 x tryckhållfastheten. Detta är ett väldigt approximativt samband som vid höga 

hållfastheter kan vara missvisande. Tabell 14 framför iallafall en riktlinje för draghållfastheten för 

kuberna som göts under laboration 2. 

Märkning Ålder 
(dygn) 

Brottlast 
[kN] 

Densitet 
[kg/m3] 

Draghållfasthet 

fct.cubSS [MPa] 

Draghållfasthet 

fct.cube [MPa] 

2013-05-05-1 1,5 633 2420 6 5 
2013-05-05-2 2 645 2440 6 5 
2013-05-05-3 8 964 2420 9 8 
2013-05-05-4 28 1087 2420 10 9 

Tabell 14. Redovisar draghållfastheten för kuberna gjutna under laboration 2, samtliga med fiberinnehåll. 

Böjdraghållfasthet 

Böjdraghållfastheten beräknas från de böjegenskaperna som togs fram under laboration 5. Under 

laborationen användes en 4-punktsböjning. Formel och beräkningar redovisas nedan.   

                          
  

       (3) 
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Balk med märkning 2011-10-27 

                
            

            
           

       

Skjuvhållfasthet 

Den empiriska ekvationen för att beräkna skjuvhållfastheten är 0,3 x tryckhållfastheten. Även detta 

samband är enbart en uppskattning då sambandet likt draghållfasthet inte är helt linjärt med 

tryckhållfastheten. 

Tabell 15 framför skjuvhållfastheten för kuberna som göts under laboration 2.  

Märkning Ålder 
(dygn) 

Brottlast 
[kN] 

Densitet 
[kg/m3] 

Skjuvhållfasthet 

fcv.cubeSS [MPa] 

Skjuvhållfasthet 

fcv.cube [MPa] 

2013-05-05-1 1,5 633 2420 19 17 
2013-05-05-2 2 645 2440 19 17 
2013-05-05-3 8 964 2420 28 26 
2013-05-05-4 28 1087 2420 32 30 

Tabell 15. Skjuvhållfastheten för kuber gjutna från den stora blandningen. 

5.6.3 Deformationer under last 

Resultat från prov av böjegenskaperna för UHPC 2.2  med STRUX tyder på en plastisk deformation. 

Brottet sker mycket plötsligt, se biliga 9 för last-nedböjningskurva.   

Elasticitetsmodul 

Som tidigare nämnt under 3.4.3 Deformationer under last, beräknas elasticitetsmodulen som kvoten 

av spänning och deformation.  

  
   

  
   → 

        

  
  3650817    (4) 

                     37 GPa  

E-modulen är beräknad från de resultat som framgick under balkpressningen av balk 2013-05-05-7. 

Krypning 

Inget försök för krypning har genomförts, endast ett försök på krympningen utfördes. Det gör att det 

är omöjligt att bedöma krypningen för betongen. Som slutsats från hållfasthetsresultaten kan ändå 

konstateras att betongen är tät och starkt bunden, något som skulle tala för en låg krypning. 

5.6.4 Sprickrisk 

Temperatursprickor 

Temperatur sprickrisken är svåra att bedöma ur utförda laborationer då sprickrisken är som störst i 

grova konstruktioner där skillnaden i temperatur mellan inre och yttre delar kan vara betydligt större. 

I UHPC 2.2 var värmeutvecklingen på de två första kuberna som formades den 9/4 i nivån efter ett 

dygn ca 1 °C över rumstemperaturen då den relativa fuktigheten i rummet låg på 29,8%. Inga sprickor 

noterades okulärt vid avformningen som rådde 2 dygn efter gjutning. 
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Krympsprickor 

I tabell 16 redovisas avlästa värden på krympning från den digitala krympindikatorn. Prismat göts 

under laboration 2 och innehåller fibrer. Krympriggen är av fabrikat Mitutoyo med digital avläsning 

på 0,001 mm. Prismat har förvarats i samma miljö under gjutning, avformning och montering. Miljön 

har haft en relativ fuktighet runt 40 % och temperatur runt 21,5 °C under hela härdningen. Figur 23 

på följande sida redovisar krympkurvan för de 28 dygnen.  

Dag Krympning (mm/160 mm) Krympningen för varje dygn  

6/5-2013 0,000 – 0,000 
7/5-2013 0,001 – 0,001 
8/5-2013 0,005 – 0,004 
9/5-2013 0,009 – 0,004 

10/5-2013 0,011 – 0,002 
11/5-2013 0,013 – 0,002 
12/5-2013 0,015 – 0,002 
13/5-2013 0,017 – 0,002 
14/5-2013 0,018 – 0,001 
15/5-2013 0,020 – 0,002 
16/5-2013 0,022 – 0,002 
17/5-2013 0,023 – 0,001 
18/5-2013 0,024 – 0,001 
19/5-2013 0,026 – 0,002 
20/5-2013 0,027 – 0,001 
21/5-2013 0,027 – 0,000 
22/5-2013 0,028 – 0,001 
23/5-2013 0,028 – 0,000 
24/5-2013 0,029 – 0,001 
25/5-2013 0,029 – 0,000 
26/5-2013 0,030 – 0,001 
27/5-2013 0,030 – 0,000 
28/5-2013 0,031 – 0,001 
29/5-2013 0,031 – 0,000 
30/5-2013 0,031 – 0,000 
31/5-2013 0,031 – 0,000 
1/6-2013 0,031 – 0,000 
2/6-2013 0,032 – 0,000 

Tabell 16. Resultat för krympningen av betongen dygn 1-28. Provkroppen hade identiteten 2013-05-05 och göts kl 17:20 
och monterades 2013-05-06 kl 18:00 i den digitala krympriggen. 
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Figur 23. Krympkurva för UHPC 2.2 med plastfiberarmeringen STRUX 

 

Prismat är i måttet 40x40x160 och krympningen efter 28 dygn är 0,032 mm, vilket betyder att sex 

stycken prisma utgör en meter, krympning på en meter blir då 6x0,032 = 0,192 mm. En krympning 

som är väldigt låg efter 28 dygn och som gör det möjligt att gjuta med stor precision. Dessutom 

bidrar den låga krympningen till en större sprickfrihet. För att veta betongens absoluta slutkrympning 

krävs dock att krympning mäts under en mycket längre tid än 28 dygn.  

Figur 25 demonstrerar krympriggens digitala resultat efter sju dygn och figur 24 visar krympriggens 

värde efter 28 dygn, vilket var sista dagen av mätningen.  
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5.6.5 Koldioxidutsläpp 
Resultatet från vatteninträngningen studeras för att avgöra hur lätt UHPC 2.2 återtar koldioxid. Det 

första provet som gav ett resultat för en färsk kub på 15 mm visar att karbonatiseringen är mycket 

låg redan innan betongen härdats. Det andra provet som uppmätte fem mm inträngning bevisar att 

karbonatiseringen sannolikt är försumbar. UHPC 2.2 har dock en stor miljöfördel då cementinnehållet 

reduceras med 50 % och istället ersätts med en restprodukt från stålindustrin. Detta minskar 

miljöpåverkan starkt då koldioxidutsläppet är som störst vid cementtillverkningen.  
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6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 
Vid arbetets början bestämdes att rapporten skulle baseras på fakta kombinerat med laborativa 

resultat. För att studiens syfte skulle kunna uppnås krävdes först en litteraturstudie om 

högpresterande betong, vindkraftverkets konstruktion och kommande laborationer som resulterade i 

bakgrundsfakta. Litteraturstudien utgjorde starten på arbetet och gav grundläggande kunskaper om 

den aktuella forskningen inom området. Intervjuer gjorda med handledare gav svar på 

frågeställningar och problemformuleringar som dök upp under arbetets gång. Då studiens syfte var 

att bestämma den högpresterande betongens materialegenskaper utgjorde laborationerna den 

grundläggande delen för resultatet. Genom olika försök kunde slutsatser och fakta om betongens 

egenskaper fastställas. Vi har varit närvarande vid majoriteten av alla försök och arbetsmetoden har 

varit väl fungerande.   

Många faktorer spelar roll gällande de belastningar som uppstår i vindkraftverk. Navhöjden på verket 

har stor betydelse för konstruktionen och för vad som krävs av de olika komponenterna. 

Anslutningarna mellan torn och fundament är också av stor betydelse för hur den cykliska 

belastningen ska verka på betongen. För att begränsa projektet valdes att basera studien på 

vindkraftverk i största allmänhet. Främst de problem som uppkommer med betong i dagens verk har 

studerats där eventuella materialförbättringar på den undersökta betongen varit det huvudsakliga 

målet för denna rapport. Arbetsmetoden för att bestämma betongens användbarhet i vindkraftverk 

har varit att jämföra bakgrundsfakta med resultatet från laborationer och därav dra slutsatser vilka 

förbättringar som är möjliga. 

Internationella artiklar har studerats [31,32,33] då högpresterande betong inte används i Sverige i 

samma utsträckning som i till exempel USA, Australien och Österrike. Där brukas det flitigt och de 

positiva effekterna är väl kända och accepterade av byggindustrin, varför artiklarna har studerats och 

använts som källa. Artiklarna har främst används för att ge författarna förståelse för högpresterande 

betong och dess egenskaper då användandet av högpresterande betong internationellt är stort. 

Artiklarna hjälpte oss att förstå vilka resultat som kunde förväntas från laborationerna.  

6.2 Resultatdiskussion 
Resultatet visar att UHPC 2.2 har goda materialegenskaper och en uppskattning kan göras att en 

högre livslängd för betongkonstruktioner av materialet kan sättas jämfört med konstruktioner av 

konventionell betong.  

En av studiens ursprungliga tankar var att uppmärksamma högpresterande betongs höga 

beständighet och hållfasthet. Det skulle utgöra basen för slutsatsen att UHPC 2.2 är ett bättre 

byggnadsmaterial än dagens konventionella betong. Studien ville också påvisa de ofullständiga 

kunskaperna om högpresterande betong då ämnet fortfarande är relativt outforskat i Sverige. Mer 

forskning om detta ämne är emellertid nödvändigt då en ökad kunskap kring högpresterande betong 

skulle förbättra förutsättningarna för en etablering på den svenska marknaden.  

Det område som denna rapport behandlar är viktigt för en hållbar utveckling. Att kunna öka höjden 

och samtidigt livslängden hos vindkraftverk skulle öka lönsamheten för verket. Samtliga 

yrkesverksamma inom energi- och betongbranschen styrs av en hållbar utveckling och med 

beständigare konstruktioner öppnas möjligheten till minskade miljöbelastningar.  
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Under studien observerades fundamentets roll som motvikt till tornet. Slutsatsen drogs att den höga 

kvalité som högpresterande betong uppnår inte anses nödvändig för fundamentet. Dessutom kräver 

betongen en komplicerad blandningsteknik vilket inte gör det lämpligt att gjuta den på plats. Ett väl 

utformat fundament med konventionell betong ger vindkraftverket dessutom en tillräckligt bra 

livslängd då det är den höga volymvikten och den grova dimensionen som är viktiga. Men det bör 

påpekas att designen av fundamentet är av stor betydelse och de cykliska belastningarna verkar olika 

beroende på formen på fundamentet. 

Gällande tornet i vindkraftverk är höjden på konstruktionen direkt avgörande för betongens 

möjlighet att verka positivt, men det är inget som fördjupas eller tas hänsyn till i detta arbete. Sett till 

de vanligaste problemen visar det sig att högpresterande betong med syntetfiberarmeringen STRUX 

har goda möjligheter att konkurrera ut konventionell betong i betongtorn. Fiberarmeringen tillsattes 

i förhoppningen om att ge betongen en högre böjdraghållfasthet vilket påvisar en högre seghet, 

något som är viktigt för att undvika sprickor förorsakade av vibrationer och utmattningslaster. Dock 

visade laboration 5 att böjdraghållfastheten inte uppnådde det önskade resultatet om en hög 

elasticitet vilket gjorde att vi kunde dra slutsatsen att UHPC 2.2 är av relativt sprött. Det diskuterades 

huruvida en ökad tillsättning av fiberarmeringen STRUX skulle öka elasticiteten, således är det ett 

projekt för efterkommande studier.  

Referenskuben, utan fibrer som göts under laboration 1, gjordes för att dokumentera en jämförelse 

av tryckhållfastheten med övriga kuber som hade fiberinnehåll. Tryckhållfastheten på en kub med 

respektive utan fibrer trycktes där det konstaterades att tryckhållfastheten minskar vid tillsättning av 

fibrer. Detta är allmänt känt och enligt Lars Bohman [3] beror det på att vid tillsättning av fibrer kan 

ett utrymme uppstå mellan ballastkornen och fibrerna vilket minskar hållfastheten. Detta 

verifierades under laborationen. 

Under samtliga laborationer har inga mikrosprickor hos UHPC 2.2 noterats, vare sig med eller utan 

tillsättning av fibrer. Antagandet kan då göras att få eller inga mikrosprickor förekommer, även om 

sprickor uppstår mycket lättare i grova konstruktioner kan vi konstatera att sprickorna är färre än i 

konventionell betong, vilket härleder oss till slutledningen att UHPC 2.2 har möjligheter till att vara 

lämpad för användning inom vindkraftverk.  

UHPC 2.2 har i samtliga laborationer visat på hög täthet och ett starkt bundet ytskikt som motverkar 

nedbrytning av betongen. Den låga vatteninträngningen påvisade betongens starka ytskikt som med 

stora marginaler skyddade betongens armering. Slutsatsen drogs att risken för armeringskorrosion 

till följd av karbonatisering, kloridangrepp eller vatteninträngning är ytterst liten. Detta kan härledas 

ur betongens höga täthet och kvalité. Viktigt att notera, som tidigare nämnts, är att det krävs 

ytterligare laborationer för att säkerhetskälla dessa slutsatser. Att rekommendera till 

efterkommande studier är att utföra frostprovning (upprepade frostcykler) på UHPC 2.2 för att kunna 

härleda till en slutgiltig analys av livstiden. Likaså undersökningar för armeringskorrosion, 

karbonatisering, kloridinträngning och syrabeständighet skulle behöva komplettera de hittills 

genomförda provningarna med ytterligare laborationer.  

Under rubrik Karbonatisering under jord, sida 29, beskrevs konventionell betongs förmåga att binda 

koldioxid under mark. Då det konstaterats att det inte är nödvändigt att gjuta fundamentet i 

högpresterande betong hade det varit en intressant aspekt att klargöra hur mycket koldioxid ett 

fundament återtar under mark. Vi hade hoppats på att redovisa en slutsats från arbetet av Katja 
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Fridh (LTH) och Björn Lagerblad (CBI Betonginstitutet) för att påvisa att betong även under mark 

återtar koldioxid. Men då ingen rapport har publicerats och vi inte fått någon kontakt med 

vederbörande kan vi tyvärr inte redovisa något resultat.  

Under litteraturstudien framkom det att högpresterande betong är präglat av attityder kring 

förändring i projekteringsarbetet. Att materialet inte diskuteras tidigare i Sverige är märkligt, då det 

finns besparingar att göra på både arbete och materialmängd. I Sverige bör mer forskning utföras för 

att öka vetskapen inom området. En teori om anledningen till varför materialet inte används är att 

blandningsprocessen kräver större noggrannhet och även noggrannare konstruktionsberäkningar 

krävs då konstruktioner blir slankare. Dessa omställningar vid konstruktionsbordet skulle fordra en 

del omställningar i planeringen. Kommunikationen mellan konstruktörer och specialister på 

högpresterande betong bör bli bättre och samarbetet måste börja tidigt i projekteringsstadiet. 

Ytterligare en sannolik anledning till att högpresterande betong inte används i någon större 

utsträckning till dags dato är att högpresterande betong är en dyrare investering i projektering och 

byggstart jämfört med konventionell betong. Dessutom kräver högpresterande betong mer arbete 

från alla inblandade i arbetet, allt från konstruktörer via leverantörer till betongarbetare. Däremot 

har de långsiktiga fördelarna i denna rapport visat sig väga tungt. Detta bekräftas av resultatet för 

beständigheten på materialet, genom den höga beständigheten kan den uppskattas ha en hög 

livslängd vilket minskar dagens problematik och brister i betongkonstruktioner. Ytterligare en orsak 

till misstänksamheten mot högpresterande betong anses vara ett antal misslyckade försök i Sverige. 

Detta nämns i Betonghandboken, Högpresterande betong - Material och utförande [2], men också 

Lars Bohman [3], anser att detta är den huvudsakliga anledningen. Dessa misslyckade försök beror på 

otillräcklig kunskap om ämnet och kan vara den grundläggande orsaken till att användandet av 

högpresterande betong är oetablerat.  
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7. Slutsats 
En slutsats från projektet är att kunskapen om högpresterande betong bör bli bättre inom 

byggbranschen. För att främja en hållbar utveckling i branschen bör mer arbete läggas på långsiktiga 

aspekter. Högre torn kräver ny teknik och UHPC 2.2 har uppvisat goda materialegenskaper som 

medför färre brister för konstruktionen och som förlänger konstruktionens livslängd. Resultaten har 

visat sig mycket goda och det rekommenderas starkt att utföra fler studier, inte bara på UHPC 2.2  

utan högpresterande betong i allmänhet, där goda resultat kan förväntas. Rekommendationen 

grundar sig på den kunskap som finns men inte utnyttjas och som vid bruk troligen skulle leda till mer 

långvariga och underhållsfria betongkonstruktioner. I en värld där vi just nu förbrukar material för tre 

jordklot [40] är det viktigt att undersöka huruvida det främsta byggmaterialet vi idag använder kan få 

en längre livstid och därav minska materialåtgången.  

Sammanfattningsvis lämpar sig UHPC 2.2 bäst som prefabricerad vilket gör att materialet lämpar sig 

bäst för betongtorn. Den låga krympningen och uteblivelsen av mikrosprickor skulle bidra till en 

mindre sprickbildning i tornet och de mellanrum som kan uppstå mellan förankringsring och 

fundamentet skulle helt kunna undvikas.  

Även om skadorna hos vindkraftverken inte medför några omedelbara konsekvenser vad gäller 

bärförmåga är det riskabelt och ohållbart att konstruera konstruktioner där egenskaperna och 

funktionsdugligheten inte utnyttjas till fullo. Vi kan konstatera att UHPC 2.2 är ett bättre material ur 

en teknisk aspekt jämfört med den konventionella betongen som idag används. Materialet skapar 

möjligheter till ett högre och effektivare vindkraftverk än vad som idag produceras, även om 

betydligt fler laborationer och försök behöver göras för att fastställa något säkert. 

Om Energimyndighetens ambitiösa plan för vindkraftverksutbyggning kommer att fullföljas är en 

fråga som återstår att se.  
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Bilagor 

Bilaga 1- Provningsrapport från laboration 3, tryckhållfasthet och densitet. 

 

Bilaga 1. Provresultat för tryckhållfasthet, kuber 100mm i sida med identiteterna 2013-04-09-01 och 2013-09-04-02, Kub 
nr 1 UHPC 2.2och kub nr 2 UHPC 2,2 med fiberarmeringen STRUX. 
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Bilaga 2 – Brottbild provtryckta kuber från laboration 3 

 

Figur 2.1. Bild på brottet i referenskub med identiteten 2013-04-09-1 utan fiberinnehåll. Observera att inga fibrer finns 
och kan hålla ihop kuben. 

 

Bilaga 2.2. Bild på brottet i kub med identiteten 2013-04-09-2 med fiberinnehåll.  
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Bilaga 3 – Provningsrapport från laboration 3, tryckhållfasthet och densitet. 

Bilaga 3.1 Provresultat för kub 100 mm i sida med identiteten 2013-05-05-1, UHPC 2.2 med fiberarmeringen STRUX.   
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Bilaga 3.2. Provresultat för kub 100 mm i sida med identiteten 2013-05-05-2, UHPC 2.2 med fiberarmeringen STRUX.  
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Bilaga 4 - Brottbild provtryckta kuber från laboration 4 

 

Bilaga 4.1. Bild på brott i kub med identiteten 2013-05-05-2 härdad i 2 dygn innan tryckning. 

 

Bilaga 4.2 Bild på brott i kub med identiteten 2013-05-05-1 som hade härdats 1,5 dygn innan försöket.  
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Bilaga 5 - Provningsrapport från laboration 4, tryckhållfasthet och densitet. 

 

Bilaga 5 Provresultat för kub 100 mm i sida med identiteten 2013-05-05-3, UHPC 2.2 med fiberarmeringen STRUX som 
härdats åtta dygn. 
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Bilaga 6 - Brottbild provtryckt kub från laboration 4 

Bilaga 6. Bilder av brottet på kub med identiteten 2013-05-05-3 som härdats 8 dygn innan tryckning. 
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Bilaga 7 - Provningsrapport från laboration 5, tryckhållfasthet och densitet. 

 

Bilaga 7. Provresultat för kub 100 mm i sida med identiteten 2013-05-05-4, UHPC 2.2 med fiberarmeringen STRUX som 
härdats 28 dygn. 
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Bilaga 8 - Brottbild provtryckt kub från laboration 5 

 

Bilaga 8.1. Brottbilden på kub som härdat 28 dygn, samma timglasformade spricka som på tidigare prov och fibrerna ger 
samma bindande effekt, kuben förblir intakt fast att den har spruckit.  

 

Bilaga 8.2. Brottbild på samma kub som ovan med märkning 2013-05-05-4.  
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Bilaga 9 – Provresultat böjegenskaper från laboration 5 

 

Bilaga 9.1. Provresultat från balkpressning på balk med märkning 2013-05-05-7, för att få mer noggranna resultatvärden hade det 
fordrats ytterligare två försök på balk.  



66 
 

 

Bilaga 9.2. Last- och nedböjningskurva för balkpressningen på balk 2013-05-05-7. 

 

 

 

 

Bilaga 9.3. Last- och nedböjningskurva för balkpressningen på balk 2013-10-27. 
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Bilaga 9.4. Provresultat från balkpressning på balk med märkning 2011-10-27. 


