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SUMMARY 
Increased need for renovation and repair of hydro power plants is creating new 
demands on availability of existing plant data. Data on concrete qualities is 
important given resent research indicating that the repair material should have a 
good compability to the substrate. By mapping concrete qualities, some of the 
ambiguities that still remain in the concrete repair field will hopefully be 
clarified. 
The purpose of this thesis is to clarify how concrete compositions and 
proportions in existing power plants could affect the continued management 
process of the facilities, and to clarify why it is important to make this 
information easily accessible. An observational study is made on four different 
hydropower plants; Porjus, Stadsforsen, Harsprånget and Rusfors, where the 
power plants concrete composition and proportion can be analyzed using 
existing data archives at the National Archives. A study is made of Vattenfall´s 
manuals for concrete inspection, issued as guidelines and recommendations, to 
clarify if it is possible to correlate a given concrete quality to a certain building 
era.  
Many Swedish hydropower plants were built in the mid- 1900s, which means 
many of them are approaching the end of their life expectancy. With time, the 
concrete gradually degrades, causing problems with resistance. A repair effort is 
part of the management process, which in this thesis is described by the 
classification made by REHABCON. The basis for the process is plant data. 
Data for concrete quality is today difficult to find but is a parameter that would 
need to be considered when including repairs. 
Concrete has different properties depending on the composition and 
proportioning. For concrete in hydropower, when concrete is subjected to 
unilateral water damage by percolating, water tightness seen as the most 
important attribute. By proportioning concrete the right way, the requirement 
of water tightness is achieved. 
The results indicate that no precise recommendation in concrete proportioning 
has been prescribed by Vattenfall. Rather are specified ranges or lower limits to 
obtain a concrete. Above all, the importance of a homogeneous mixture, good 
control and the use of the good and pure materials are recommended or 
suggested or presented. The results from the observational study can be said to 
correlate well to the recommendations, with some variations when the concrete 
had to be adapted to local conditions. The main result, however, is that the 
knowledge of the data for concrete quality are available. 
With today's approach to new construction and repair missing data on concrete 
quality, then the procurement contract with the concrete contractor does not 
contain detailed material specifications. Requirements are rather given for the 
finished and cured concrete. Little consideration seems to be given to the 
underlying material, and furthermore the lack of new plant data becomes 
apparent. 
Conclusions to be drawn is that it is not possible to either reject or verify the 
assumption that the concrete qualities can be correlated to Vattenfall´s manuals 
for concrete control, when the study is not yet complete. Knowledge of 
concrete composition and proportion, however, should be a way to improve 
the probabilities of a safe management process. A complementation of 
Vattenfall´s existing database by adding plants existing concrete qualities, 
should be a good investment for the continued management process.  
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SAMMANFATTNING 
Ökade behov av ombyggnation och reparation av vattenkraftsanläggningar 
ställer nya krav på tillgängligheten av befintlig anläggningsdata. Data för 
betongkvaliteter är viktigt då den senaste forskningen visar på att reparations-
materialet ska vara kompatibelt med underlaget. Då en reparation är en 
komplex process ökar sannolikheten att en reparationsinsats blir lyckad om 
kunskap om den befintliga betongen i kraftverket tas i beaktande. 
Syftet med uppsatsen är att att klargöra hur vattenbyggnadsbetongens 
sammansättning och proportionering i befintliga kraftverk kan påverka den 
fortsatta förvaltningsprocessen av anläggningarna, samt att klargöra varför det 
är viktigt att göra denna information lättillgänglig. En observationsstudie görs 
för fyra olika vattenkraftverk; Porjus, Stadsforsen, Harsprånget och Rusfors, 
där kraftverkens betongkvaliteter analyseras med hjälp av befintlig data 
arkiverad på Riksarkivet. Även en studie av Vattenfalls handböcker för 
betongkontroll, utgivna som anvisningar och rekommendationer, görs för att 
klargöra om det på enkelt sätt går att korrelera en viss betongkvalitet till ett visst 
byggnadsår.  
Betong får olika egenskaper beroende på sammansättningen och 
proportioneringen. För betong i vattenkraftverk kan vattentätheten ses som 
den viktigaste egenskapen, då betong som utsätts för ett ensidigt vattentryck 
fort tar skada av genomsipprande vatten. Genom att proportionera betongen 
på rätt sätt kan kravet om vattentäthet uppnås. Med tiden bryts dock betongen 
succesivt ned, vilket leder att problem med beständigheten kan uppstå. 
Anläggningen måste då repareras eller byggas om. 
En reparationsinsats är en del av förvaltningsprocessen, som i denna uppsats 
beskrivs genom indelningen gjord av REHABCON. Grunden för processen är 
anläggningsdata. Data för betongkvaliteter är idag svårtillgänglig, men är en 
parameter som med fördel skulle kunna tas i beaktande vid bland annat 
reparationer.  
Resultatet pekar på att inga exakta rekommendationer i betongproportionering 
har föreskrivits av Vattenfall, utan snarare har intervall eller undre gränsvärden 
angivits för att erhålla en vattentät betong. Framförallt betonas vikten av en 
homogen blandning, god kontroll och användandet av goda och rena material. 
Resultatet från observationsstudien kan sägas korrelera väl till 
rekommendationerna, med inslag av variationer då betongen behövde anpassas 
till lokala förhållanden. Det viktigaste resultatet är dock vetskapen om att data 
för befintliga betongkvaliteter finns att tillgå.  
Med dagens tillvägagångssätt vid ny-och om byggnation samt vid reparation 
saknas ofta data om betongkvalitet, då upphandlingsavtal med betong-
entreprenören inte nödvändigtvis innehåller några detaljerade material-
specifikationer. Krav ställs istället på den färdiga och härdade betongen. Dels 
verkar hänsyn till det underliggande materialet inte tas i större omfattning, dels 
blir bristen på ny anläggningsdata uppenbar. 
Slutsatser som kan dras är att det inte går att varken förkasta eller verifiera 
antagandet om att betongkvaliteter kan korreleras till Vattenfalls handböcker 
för betongkontroll, då studien inte är heltäckande. Kunskap om betongens 
sammansättning och proportionering borde dock vara ett sätt för att förbättra 
förvaltningsprocessen. En komplettering av den databas som finns hos 
Vattenfall med anläggningarnas befintliga betongkvaliteter, borde vara en bra 
investering för den fortsatta förvaltningsprocessen. 
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ABSTRACT 
Sverige är beroende av vattenkraften då det är vår viktigaste förnyelsebara 
energikälla. Många vattenkraftverksanläggningar börjar dock nå sin förväntade 
livslängd och måste på sikt repareras eller byggas om. Hur reparationerna ska 
ske är inte alltid givet då en reparationsinsats är en komplicerad process där 
både hänsyn till den befintliga konstruktionen som till reparationsmaterialet 
måste tas. Ny forskning visar även på att det är önskvärt om reparations-
materialet är kompatibelt med underlaget, då det förbättrar sannolikheten för 
en lyckad insats. Lyckade reparationsinsatser måste vara av högsta prioritet, då 
det i slutändan blir en fråga om säkerhet för anläggningen. Vattenbyggnads-
betongens sammansättning och proportionering i kraftverken är därför en 
viktig parameter att studera i samband med förvaltningsprocessen av 
anläggningarna. 
Denna studie utreder hur vattenbyggnadsbetongens sammansättning och 
proportionering i kraftverken kan påverka den fortsatta förvaltningsprocessen 
av anläggningarna. Utifrån en observationsstudie av fyra vattenkraftverk i 
Vattenfalls ägo, samt en sammanställning av de rekommendationer som 
Vattenfall under 1900-talet har utgivit för betongkontroller ämnade för internt 
bruk, visar denna studie att betongen i de studerade kraftverken till viss del kan 
relateras till de rekommendationerna aktuella för sitt byggnadsår. Resultaten 
visar även på att tillgänglig anläggningsdata för den befintliga betongen finns, 
det krävs bara en del arbete att hitta den. Problem kan dock uppstå i framtiden, 
då betong vid nybyggnation och reparation saknar fullständig dokumentation. 
Bristen på ny anläggningsdata blir därför uppenbar.  Att ta till vara på ny såväl 
som befintlig data i borde vara ett sätt för att garantera en ännu säkrare 
förvaltningsprocess.  

Keywords: Vattenbyggnadsbetong, vattenkraft, betongproportionering, betongsammansättning, 
förvaltning,reparation

1 
1.1 . Inledning  
Vattenkraft är Europas viktigaste förnyelsebara 
energislag. I Sverige står vattenkraften för nästan 
hälften av den totala elproduktionen under ett 
normalår (Svensk Energi, 2014). Vattenkraften är 
därför viktig för att nå politiska mål om en 
klimatneutral elproduktion.  
Sveriges tillgångar på vattendrag skapade goda 
möjligheter att utnyttja vattenkraft som 
energikälla. Kungliga Vattenfallsstyrelsen, numera 
Vattenfall, som hade till uppgift att förvalta den 
svenska statens investeringar i vattenkraft, 
grundades redan på tidigt 1900-tal (Spade, 1999). 
De vattenkraftverk som Vattenfall har byggt 
under årens lopp kan därför sägas ge en god bild 
av hur vattenbyggnadstekniken i Sverige har 
utvecklats (Kungliga Vattenfallstyrelsen, 1948).  
Samma påstående borde även kunna gälla 
vattenbyggnadsbetongen. Betong har använts i 
Vattenfalls kraftverksbyggen sedan tidigt 1900-tal 
(Vattenfallsstyrelsen, 1942). Vattenbyggnads-

betongens kvalitet, sammansättning och 
proportionering har varierat under årens lopp i 
takt med att byggnads- och betong-tekniken 
utvecklats (Kungliga Tekniska Högskolan, 1988). 
Kunskap om hur betongen har förändrats är 
viktig och användbar under till exempel 
förvaltningsprocessen av anläggningarna 
(Muntlig, Rosenqvist, 2014). 
Många av Sveriges och Vattenfalls vatten-
kraftverk är redan i behov av reparation, då de 
flesta anläggningarna är byggda under mitten av 
1900-talet och närmar sig sin beräknade livslängd. 
Hur denna upprustning och reparation av 
kraftverken ska ske är dock inte helt självklart. 
Efter ett antal tidigare misslyckade reparations-
insatser insågs behovet av kunskap om 
betongreparationer (Fagerlund, 2010). Bland de 
senaste i raden av forskningsprojekt som 
behandlar underhåll och reparation av betong-
konstruktioner är EU-projektet REHABCON 
och det nordiska projektet NORECON (Janz et 
al, 2010).  Generellt kan sägas att ett ökande 
behov av ombyggnad och reparation ställer högre 
krav på tillgängligheten av anläggningsdata, då 



Anna Söderberg  LWR-KAND-EX-22014:01 

 
 

kunskap om anläggningen är grunden i 
förvaltningsprocessen (Janz et al, 2010). För 
vattenkraftverk är betongen och dess olika 
egenskaper en viktig ingående parameter 
En utvärdering och analys av vilka typer av 
vattenbyggnadsbetong med avseende på 
proportionering och sammansättning som finns 
hos Vattenfalls vattenkraftsanläggningar är därför 
värdefull för den fortsatta förvaltningsprocessen. 
Då denna information om betongen idag ofta är 
svårtillgänglig har en observationsstudie av fyra 
vattenkraftverk i Vattenfalls ägo gjorts. 

1.2 Mål och syfte 
Det övergripande syftet med denna uppsats är att 
klargöra hur vattenbyggnadsbetongens 
sammansättning och proportionering i 
kraftverken kan påverka den fortsatta 
förvaltningsprocessen av anläggningarna, samt att 
klargöra varför det är viktigt att göra denna 
information mer lättillgänglig. Genom en 
observationsstudie från fyra utvalda anläggningar 
i Vattenfalls ägo samt en historisk tillbakablick i 
de rekommendationer som Vattenfall utgivit 
under 1942 - 1972 ska följande frågeställningar 
utredas och diskuteras.  

• Varför är kunskap om betongens 
sammansättning och proportionering 
viktigt vid nybyggnation och val av 
reparationsmaterial och hur kan en 
ökning av denna kunskap bidra till en 
bättre förvaltningsprocess? 

• Vad har Vattenfall rekommenderat för 
sammansättning och proportionering av 
vattenbyggnadsbetong under årens lopp 
och var det den betongen som 
rekommenderades som faktiskt användes 
i byggandet av anläggningarna? 

• Hur varierar betongens sammansättning 
och proportionering i de olika 
vattenkraftverken i observationsstudien? 

1.3 Metodik 
1.3.1 Metod 
Metoden som har valts är en retrospektiv 
observationsstudie, vilket är en vetenskaplig 
metod som bygger på att ett historiskt material 
analyseras.  Tillgänglig mätdata finns redan, i 
form av dokument i arkiv eller genom tidigare 
registreringar i databas. I detta arbete är det 
främst kvalitativ data som observeras.  Data 
sammanställs sedan i tabeller för att kunna 
analyseras och ge överskådlighet och systematik. 
Resultatet av analysen ges sedan en innebörd med 
hjälp av en tolkning (Backman, 2008). 

Bakgrunden till arbetet har tagits fram med hjälp 
av en litteraturöversikt, som bygger på en 
litteraturgranskning av tillgänglig litteratur samt 
genomgång av forskning och vetenskapliga 
artiklar inom området.  

1.3.2 Urval 
Urval har gjorts med utgångspunkt från Martin 
Rosenqvists, R&D Engineer på Vattenfall 
Research and Development AB, 
rekommendationer. För urval av vattenkraftverk 
till observationsstudien har en grov indelning av 
1900-talet gjorts för att kunna sätta upp olika 
tidsspann eller ”epoker”. Detta för att kunna 
jämföra betong från olika tidsperioder och hur 
den har varierat mellan dessa. Valet av 
indelningen i de olika epokerna har gjorts dels 
med kunskap om när stora förändringar inom 
betongutvecklingen har skett och dels med 
hänsyn tagen till Vattenfalls betonghandböcker 
för kontroll och utförande. 

1) 1900-1930 
2) 1930-1945 
3) 1945-1955 
4) 1955-1975 
5) 1975-1985 
6) 1985-2014 

1.3.3 Källmaterial 
Vattenfalls betonghandböcker 
De erfarenheter som Vattenfall erhöll genom 
vattenkraftutbyggnaden under 1900-talet ledde till 
utgivningen av handböcker, vilka innehöll 
anvisningar för utförande och kontroll av 
betongarbeten. Dessa anvisningar var 
rekommendationer ämnade för internt bruk och 
utkom 1942, 1945, 1956 och 1972. De tre senare 
handböckerna kan ses som nya upplagor av 
handboken från 1942 och uppdaterades då de 
allmänna rekommendationerna ändrats på grund 
utav att nya material började användas eller att ny 
teknik började tillämpas. 
Studier av Vattenfalls betonghandböcker kan 
sägas ge en historisk tillbakablick på hur betongen 
sammansattes och proportionerades under 
vattenkraftsutbyggnaden i Sverige, och är därför 
ett viktigt underlag för den framtida 
förvaltningen. Det är rimligt att tro att det var 
den betongkvalitet, med avseende på 
proportionering och sammansättning, som 
rekommenderades som senare användes vid 
uppförandet av de nya anläggningarna. För att få 
fram anläggningsdata för den befintliga betongen 
skulle det då räcka med att analysera dessa 
betonghandböcker. Om detta antagande är 
korrekt eller inte är svårare att avgöra utan 
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närmare utvärderingar och analyser.  Av denna 
anledning har studier av olika kraftverk gjorts. 
Genom observationsstudien av några utvalda 
vattenkraftverk i Vattenfalls ägo kan detta 
antagande verifieras eller förkastas. 
Material från Riksarkivet 
En del av den faktiska byggdokumentationen från 
Vattenfalls kraftverksbyggen finns bevarad på 
Riksarkivet i Arninge norr om Stockholm, där 
Vattenfall har deponerat stora delar av sitt arkiv. 
Dokumentation om använda betongkvaliteter, 
sammansättningar och proportioneringar under 
olika tidsepoker finns bevarad i form av 
blandarordrar, betongprover och redogörelser 
från kraftverksbyggena. Denna information har 
använts som källmaterial till observationsstudien. 
Källmaterial har sökts och hämtats från: Statens 
Vattenfallsverk, Delarkiv 38, Byggnadsteknik. Exakta 
referenser finns bifogade i bilaga 1.  
Övrigt källmaterial 
För teoriavsnittet om betong har framförallt 
Burströms kursbok ”Byggnadsmaterial – upp-
byggnad, tillverkning och egenskaper” använts, 
för att ge en översiktlig kunskap om betong.  
Bakgrunden till arbetet är forskningsprojekten 
REHABCON och NORECON, där framförallt 
REHABCON har använts som bakgrund till att 
förstå problematiken och varför forskning inom 
detta område behövs.  

1.4 Avgränsningar  
I detta arbete kommer endast vattenbyggnads-
betongens sammansättning och proportionering 
att analyseras och utvärderas. Andra faktorer som 
påverkar betongkvaliteten, som lufttemperaturen 
eller gjutningens utförande, kommer inte att tas i 
beaktande. Varför betongens sammansättning 
och proportionering har förändrats beaktas inte 
heller. 
I ett vattenkraftverk finns det ofta många olika 
konstruktionsdelar av betong. Då det är 
vattenbyggnadsbetongen som står i fokus i detta 
arbete, är det konstruktionsdelar där ett krav om 
vattentäthet finns som har utvärderats. Betongen 
som utvärderas återfinns därför i kraftverkens 
utomhusmiljö, vilket innefattar till exempel 
utskov, intag och damm.  

2. FÖRVALTNINGSPROCESSEN 
2.1 Bakgrund 
Den stora utbyggnaden av vattenkraft i Sverige 
inleddes under början av 1900-talet och klingade 
inte av förrän en bit in på 1970-talet, då 
Riksdagen beslöt att de icke utbyggda älvarna i 
Sverige skulle bevaras opåverkade (Henriksson, 
2004). Detta kan ses som slutet för den stor-
skaliga vattenkraftutbyggnaden i Sverige. 
De befintliga betongkonstruktionerna behöver 
dock underhållas och repareras med tiden. Det 
sker en långsam men successiv nedbrytning av 

Figur 1; Urlakning av cementets kalk i dammen vid Övre Knäred (Rosenqvist, 2014). 
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betongen (Reinus, 1959). Betongmaterialet 
försvagas till följd av urlakning av kalk från 
cementet (Figur 1), men även på grund av 
sprickbildning, frostangrepp och alkalikiselsyra-
reaktioner (ASR). Dessa försvagningsprocesser 
kan gå mer eller mindre snabbt beroende på yttre 
faktorer som vattnets kemiska sammansättning, 
men även beroende på själva betongmaterialets 
egenskaper och sammansättning (Muntligt, 
Rosenqvist, 2014). Eftersom betong-
konstruktionerna förväntas ha en hög 
beständighet, är det av största vikt att åtgärda 
skador som uppkommit. Åtgärdas inte skadorna 
kan de bli för omfattande för en reparationsinsats 
eller alltför kostsamma att utföra. 

2.2 Dagens situation 
I dagens samhälle med en strävan efter mindre 
klimatpåverkan spelar vattenkraften en viktig roll 
i energiförsörjningssynpunkt (Svensk Energi, 
2014).  En fortsatt god förvaltningsprocess av 
anläggningarna är därför av stor vikt. Det finns 
flera sätt att beskriva förvaltningsprocessen av 
betongkonstruktioner. I REHABCON gjordes 
indelningen att förvaltningsprocessen omfattar 
olika steg (Figur 2) och anläggningsdata kan ses 
som en grundläggande förutsättning till processen 
(REHABCON Manual, 2004).  Anläggningsdata 
omfattar bland annat konstruktionsritningar, om 
– och tillbyggnader, inspektionsrapporter, diverse 
mätningar med mera. I detta arbete är relevant 
anläggningsdata betongens sammansättning och 
proportionering i anläggningen. 
En reparationsinsats eller ombyggnation är en del 
av förvaltningsprocessen (Janz et al, 2010). För 
att en reparation ska bli lyckad måste alla moment 
relevanta för reparationen utföras med god 
kvalitet. Detta kan sägas gälla generellt för alla 
betongarbeten, oavsett om det är nybyggnation 
eller reparation som avses. Det kan även sägas att 

det bör finnas incitament för att utföra ett bra 
reparationsarbete, då risken annars finns att de 
framtida underhållskostnaderna blir större än vad 
kostnadsskillnaden mellan ett noggrant och ett 
mindre noggrant betongarbete uppgår till 
(Vattenfall, 1972). Generellt sett är möjligheterna 
att lyckas med reparationsprocessen större om 
tillgång till information om den underliggande 
betongen finns (Muntligt, Rosenqvist, 2014). 
Idag läggs många reparationsuppdrag ut på 
entreprenad (Janz et al, 2010).  I projekteringen 
ingår val av reparationsmaterial (REHABCON 
Manual, 2004). I upphandlingsavtalen är material-
specifikationerna ofta tillräckliga för en 
beställning av entreprenader, men inte alltid 
tillräckliga för produktion, gott utförande och full 
kontroll (Hejll, 2009). Normalt ställs inga krav i 
förfrågningsunderlaget på fullständiga material-
specifikationer, utan krav ställs istället på den 
färdiga härdade betongen som betong-
entreprenören måste uppfylla. Dessa krav säger 
något om betongens egenskaper men inte vilken 
sammansättning denna har.  
Utdrag från REHABCON, pekar på att 
reparationsmaterialet bör ha liknande egenskaper 
som ursprungsmaterialet. ”Reparationsmaterial 
skall uppfylla samma grundkrav som finns vid 
nyproduktion. Materialet skall bland annat 
uppfylla de krav på t.ex. vct, cementtyp, cement-
halt, tillsatsmaterial, ballast, frostresistens, etc” 
samt ”Utöver att uppfylla dessa grundkrav skall 
reparationsmaterial ha egenskaper som är unika, 
t.ex. är god vidhäftning till underlaget är en 
egenskap som i princip alltid eftersträvas. 
Reparationsmaterialet skall även ha egenskaper 
som är speciella för det aktuella reparations-
tillfället. Dessa kan till exempel vara att 
reparationsmaterialet ska vara kompatibelt med 
underlaget” (Janz et al, 2010). 

Figur 2; Processen enligt REHABCON (Janz et al, 2010). 
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Val av reparationsmaterial bör baseras med detta i 
åtanke, och väljas så att skador repareras med 
betong som har liknande egenskaper som resten 
av kraftverkets konstruktionsdelar är byggda i 
(Fagerlund, 2012), Detta för att reparations-
materialet ska vara kompatibelt med underlaget 
och för att konstruktionen fortfarande ska 
fungera på samma sätt som tidigare även efter 
reparationen. Det är då viktigt att kunna dra 
slutsatser om betongens sammansättning och 
proportionering, vilka ger betongen dess specifika 
egenskaper (Burström, 2007). 
Liknande egenskaper behöver dock inte betyda 
att betongsammansättning och proportionering är 
exakt identisk. Exakt likhet är inte alltid önskvärt, 
då vissa betongkonstruktioner har visat sig ha 
problem med beständigheten. Vissa modifieringar 
måste då göras i den nya betongen så att samma 
skada inte uppstår igen. Här finns ett svårlöst 
problem, att erhålla en beständig betong som 
ändå efterliknar den befintliga äldre betongen 
(Muntligt, Rosenqvist, 2014).  
Viktigt att komma ihåg är att en reparation är en 
mer komplex process än att bygga nytt 
(Fagerlund, 2012). Omfattande kunskap krävs för 
att förstå samspelet mellan konstruktion och 
reparationsmaterial. Trots intensiv forskning, 
måste en vidareutveckling av kunskaperna ske för 
att kunna utreda de oklarheter som idag finns. En 
viktig punkt är att kunna förutse livslängden på 
den reparerade konstruktionen på ett bättre sätt 
än vad de livslängdsmodeller som tagits fram gör 
idag, vilka är mycket osäkra och endast kan ge en 
grov uppskattning. En viktig parameter för livs-
längdsmodellerna för vattenkraftverk är betong-
kvaliteten i anläggningen. 

2.3 Åtkomst av anläggningsdata för 
betongen 

Idag saknas ofta lättillgänglig åtkomst av 
anläggningsdata. Vattenbyggnadsbetongen har 
förändrats genom tiden. Utvecklingen har gått 
framåt genom den allmänna kunskaps-
utvecklingen inom betongområdet och genom de 
lärdomar man dragit från tidigare skador 
(Fagerlund, 1989). Även genom förändrade 
konstruktioner och genom förändringar av 
produktionsmetoderna har betongtekniken och 
vattenbyggnadsbetongen förändrats. Val av 
konstruktionslösningar och betongkvalitet 
baserades nästan alltid på det senaste kunskaps-
läget. Skillnader har även uppstått på grund av 
cementkvaliteternas förändring. Detta leder till att 
olika kraftverk är byggda av olika betong-
kvaliteter, bland annat beroende på under vilka år 
kraftverket uppfördes. Det skulle därför 

underlätta framtagandet av tillgänglig 
anläggningsdata om det skulle gå att hänföra olika 
sammansättningar och proportioneringar hos 
betongen till olika tidsintervall beroende på 
byggår. Genom observationsstudien görs ett 
försök till att göra just detta.  

3. BETONG SOM 
BYGGNADSMATERIAL 

Betong definieras som en blandning av cement, 
sand och sten samt vatten (Vattenfall, 1972). 
Ibland kan även tillsatsmaterial och tillsatsmedel 
förekomma. Materialet betong präglas av att det 
vid hårdnat tillstånd ger en god beständighet, 
hållfasthet och potentiellt även vattentäthet, vilket 
är viktiga egenskaper för ett konstruktions-
material (Burström, 2007). Med rätt kvalitet på de 
ingående delmaterialen och med rätt 
proportionering får betongen dessa önskvärda 
egenskaper. 
För att förstå och kunna tillgodogöra sig 
problematiken och vikten av att veta betongens 
sammansättning och proportionering vid 
reparationer och vid den fortsatta förvaltnings-
processen, måste grundläggande teorier i betong 
behandlas. Detta korta teoriavsnitt ger en 
grundläggande bild av betong. Avsnittet är 
dessutom skrivet med en vinkling mot 
vattenkraften, då det är den vidare förvaltningen 
av vattenkraftverk som är relevant för uppsatsen. 

3.1 Sammansättning 
3.1.1 Cement 
Cementet utgör bindemedlet mellan olika 
ingående ballastpartiklar och fyller ut hålrummen 
som annars finns mellan partiklar 
(Vattenfallsstyrelsen, 1942). Cement är ett 
hydrauliskt bindemedel, vilket innebär att när 
cement blandas med vatten hårdnar det genom 
en kemisk exoterm reaktion (Burström, 2007). 
Med en exoterm reaktion menas att värme avges 
under reaktionen, och temperaturen i materialet 
stiger således. Detta leder till att betongen under 
de första dagarna utvidgas. Då betongen längre 
fram drar sig samman vid avkylningen upp-
kommer dragspänningar som kan ge upphov till 
sprickor, så kallade krympsprickor. 
Cement består huvudsakligen av kalkhaltiga 
material som kalksten och lera. I och med 
cementets viktiga uppgift som bindemedel i 
betong ställs höga krav på dess egenskaper. 
Standarden som gäller för cement i Sverige är SS-
EN 197-1. 
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Den cementtyp som vanligen användes under 
vattenkraftsutbyggnaden är Portlandcementet, 
vilket har fått sitt namn av att betongen har 
ansetts likna den kalkstenen som bröts i Portland, 
England, både till färg och egenskaper 
(Vattenfallsstyrelsen, 1942). Portlandcementet har 
använts som ett samlingsnamn med olika 
sammansättningar. I Sverige har framför allt 
snabbt hårdnande portlandcement (Snabb-
cement), långsamt hårdande portlandcement 
(LH-cement) och standardcement (Std-cement) 
använts (Statens vattenfallsverk, 1972). Andra 
cementtyper med annan sammansättning, som 
aluminatcement, slaggcement och puzzolan-
cement, har också förekommit genom åren, men 
har inte använts lika frekvent inom vattenkraften 
(Vattenfall, 1972).  
LH-cementet är dock den cementtyp som har 
dominerat inom vattenkraftsanläggningar 
(Fagerlund, 2010). Anledningen var att ett 
långsamt hårdnande cement fick en långsammare 
och inte lika kraftig värmereaktion med vattnet, 
vilket gjorde att risken för krympsprickor 
minskade. Risken för sprickor i betong-
konstruktioner är en problematik som har varit 
svår att lösa. 
Sedan LH-cementet slutade tillverkas i slutet av 
1970-talet har fram tills idag främst anläggnings-
cement använts. Anläggningscement är en 
cementtyp som har liknande sammansättning 
som LH-cementet och fungerar väl för 
vattenbyggnadsbetong.  

3.1.2 Ballast 
Till ballast, vilket är ett samlingsnamn för 
bergmaterial som används vid betongtillverkning, 
räknas sand, grus och sten, (Burström, 2007). 
Kornstorleksfraktionerna samt den sammansatta 
kornstorleksfördelningen visualiseras med en 
siktkurva eller graderingskurva. Det är viktigt att 
ballasten proportioneras vid betongtillverkning, 
så att lämpliga storlekar förekommer i en viss 
inbördes relation i det slutgiltiga ballastmaterialet. 
En idealballast ska fylla ut hålrummen maximalt 
för att skapa en beständig betong (Reinus, 1959).  
Betong består av 65 % till 75 % av ballast 
(Burström, 2007). Med tanke på den stora volym 
som ballasten upptar av betongens totala volym 
är det naturligt att dra slutsatsen att ballast-
materialets egenskaper i hög grad kan påverka 
betongens egenskaper (Vattenfall, 1972). 
Ballast kan utvinnas antingen ur naturliga täkter 
såsom en rullstensås eller av krossat berg. 
Naturlig sten benämns singel och krossat berg 
kallas makadam. Naturlig ballast är det som är 

mest lämpat till betongtillverkning på grund av de 
rundade kornen samt att icke beständiga mineral 
redan har vittrat bort. Idag finns dock regleringar, 
såsom naturgrusskatt och miljökvalitetsmål, som 
begränsar användandet av naturgrus. Makadam är 
därför det vanligaste ballastmaterialet (Burström, 
2007). Krossningen av berget gör att kornen är 
mer kantiga och lämpar sig därför inte lika bra för 
betongtillverkning. Ballastmaterial ska ha hög 
hållfasthet och får ej innehålla mineral eller 
föroreningar så att det inverkar på betongens 
beständighet (Kungliga Tekniska Högskolan, 
1988).  De allra flesta bergarter i Sverige, som 
t.ex. granit, lämpar sig bra som ballast i betong. 
Undvikas bör dock lösa, porösa, skiffriga eller 
glimmerrika bergarter eller material innehållande 
alkalilöslig kiselsyra eller sulfider (Vattenfall, 
1972). Viktigt är även att ballasten är fri från 
humus och annat organiskt material. 
Under första halvan av 1900-talet användes även 
större stenblock, kallat sparsten, för att dryga ut 
och minska behovet av cement och ballast i 
betongkonstruktioner. Upp till 20 % av betong-
volymen kunde utgöras av sparsten. 

3.1.3 Vatten 
Förutom att vattnet reagerar med cementet 
fungerar det som smörjmedlet vid tillverkning av 
betong. Blandningen av vatten och cement kallas 
för cementpasta (Burström, 2007). Vatten-
mängden är beroende på den konsistens som bäst 
lämpar sig för ett visst arbetsutförande.  
Oftast ställs inga stora krav på vattenkvaliteten. 
En tumregel att gå efter är att om vattnet är 
naturligt drickbart duger det även för 
betongframställning (Burström, 2007). Dock kan 
en sämre vattenkvalitet försämra egenskaper som 
hållfasthet och beständighet hos betongen. 
Kloridhaltigt vatten ska heller inte användas, då 
kloridhalten medför stor risk för korrosion på 
armeringen (Vattenfall, 1972). 

3.1.4 Tillsatsmedel 
Tillsatsmedel används för att förändra olika 
egenskaper hos betongen (Burström, 2007). 
Exempel på tillsatsmedel är: 
Luftporbildande medel som åstadkommer en 
mängd mycket fina luftporer i betongen, vilket 
gör att betongens frostbeständighet ökar 
(Rosenqvist, 2013). Vanliga luftporbildande 
medel som använts inom vattenkrafts-
utbyggnaden är Tricosal normal, Trekoll och 
Darex. Utan luftporbildande medel ligger en 
naturlig lufthalt på cirka 1-2,5 % 
Vattenreducerande tillsatsmedel som används för 
att minska vattenmängden i betongmassan, vilket 
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gör att hållfastheten ökar. Betongen blir även mer 
lättarbetad då friktionen minskas. 
Accelererande tillsatsmedel som påskyndar 
cementets reaktion med vatten. Används 
framförallt vid kyla, för att förhindra att den 
nygjutna betongen ska frysa. En nackdel med 
acceleratorer är att även cementets värme-
utveckling blir kraftigare och påskyndas, vilket 
därmed ökar risken för sprickbildning. Vid 
framställandet av vättentät betong bör därför 
acceleratorer undvikas (Vattenfall, 1972).  
Under de senaste årtiondena har användandet av 
tillsatsmedel ökat kraftigt. Vid användning av 
tillsatsmedel ska alltid förundersökningar göras 
för att se hur tillsatsmedlet påverkar betongens 
egenskaper.  

3.1.5 Tillsatsmaterial 
Tillsatsmaterial förändrar framförallt cement-
pastans struktur, ofta genom en inblandning av 
andra finare material som silikatstoft, flygaska och 
granulerad masugnsslagg (Burström, 2007). Detta 
gör att den erforderliga vattenmängden påverkas. 
Puzzolaner, som är kiselsyrerika finkorniga 
material, är den vanligaste tillsatsmaterialgruppen. 
Dessa material reagerar vid närvaro av vatten 
med kalciumhydroxid (från cementet) och bilda 
svårlösliga mineral som kan bindas till stabilare 
silikatföreningar och betongen blir då mer 
kemiskt beständig (Vattenfall, 1972). Cement-
mängden kan därför minskas, vilket gör att 
värmeutvecklingen sänks. Trass är ett exempel 
som är framställt ur vulkaniska tuffbergarter. 
Kiselgur är ett annat exempel, som är en jordart 
som huvudsakligen består av kiseloxid, vilken har 
bildats av sedimentering av kiselalger. En 
inblandning av kiselgur minskade betongens 

tendens att spricka till följd av krympning, vilket 
var en ytterst positiv effekt (Lalin et al, 1933). 

3.2 Egenskaper hos hårdnad 
vattenbyggnadsbetong 

Hållfastheten brukar användas som indikator på 
betongens allmänna kvalitet, då hållfastheten är 
relativt enkel att prova rutinmässigt. Dock bör 
det uppmärksammas att kvaliteten i många fall ej 
enbart bestäms av hållfastheten, utan även beror 
på andra egenskaper som vattentäthet, frost-
beständighet och kemisk beständighet (Vattenfall, 
1972). 
Betong i ett vattenkraftverk har en lång förväntad 
livslängd och därför är beständigheten är den allra 
viktigaste egenskapen (Kungliga Tekniska 
Högskolan, 1988). Då en god beständighet, det 
vill säga en långsam nedbrytning av betongen, 
uppnås genom väl utförda betongarbeten och 
uppfyllda krav på bland annat vattentäthet och 
frostbeständighet hos betongen, är dessa 
egenskaper också av högsta prioritet. 
Efter insikt om att otät betong som utsätts för 
ensidigt vattentryck snabbt tar skada av 
genomströmmande vatten har krav ställts på att 
vattenbyggnadsbetong ska vara vattentät 
(Kungliga Vattenfallsstyrelsen, 1948). 
Anledningen är att genomsipprande vatten 
orsakar en kontinuerlig urlakning av betongen. 
När vattnet sipprar genom betongen löser vattnet 
ut cementets kalk, som sedan följer med vattnet 
ut ur betongkonstruktionen och fälls ut som vita 
kalkbeläggningar på konstruktionens yta (Figur 
1), eller följer med vattnet nedströms. 
Urlakningens effekt blir att betongens 
permeabilitet ökar med tiden och därav ökar 
också vattenläckaget genom betong-

Figur 3; Icke vattentät 
respektive vattentät 
betong (Burström, 2007).  
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konstruktionen. Sett över ett längre tidsperspektiv 
tar betongkonstruktionen stor skada av detta och 
försvagas (Reinus, 1959). Betongens täthet kan 
därför ses som den allra viktigaste egenskapen för 
vattenbyggnadskonstruktioner.  
Betong är dock alltid mer eller mindre 
vattengenomsläpplig och kan i princip inte bli 
helt vattentät, då porerna mellan ballast-
partiklarna inte fylls ut till hundra procent 
(Reinus, 1959).  Dock är det inget problem att 
framställa betong med en tillräcklig grad av 
vattentäthet. Vattentransporten genom 
konstruktionen sker på grund av det ensidiga 
vattentrycket, kapillärkrafter och ångtransport. 
Efter en viss tid uppnås ett jämviktstillstånd.  
Vattentät betong definieras av att luftsidan är torr 
vid jämvikttillståndet (Burström, 2007).  Det 
betyder att vattengenomströmningen är mindre 
än den maximala avdunstningen, vilket gör att 
ytan på nedströmssidan tycks vara torr (Figur 3).  

3.3 Proportionering av vattentät betong 
För framställning av en god betong fordras 
material av god kvalitet som sammansätts i 
lämpliga proportioner (Vattenfall, 1972). Genom 
variation av de ingående delmaterialen i mängd 
och sammansättning kan betong med olika 
egenskaper framställas. Att just kunna framställa 
en betong med önskvärda egenskaper kallas för 
att proportionera betongen (Burström, 2007). För 
att proportionera en vattentät betong spelar 
många olika faktorer in(Figur 4). Om inte dessa 
proportioneras på rätt sätt, har betongen ingen 
möjlighet att bli vattentät. 
Proportionering av vattenbyggnadsbetong måste 
utprovas genom försök med tillgängliga 
betongmaterial. Några allmänna riktlinjer kan 
dock uppställas. Cementhalten ska hållas relativt 
hög och ballasten ska vara graderad på ett sådant 
sätt att hålrummen blir små (Reinus, 1959). 
Cementmängden varierar med hänsyn till största 

stenstorlek genom att cementhalten minskas med 
ökad maximistorlek av stenen. Önskvärt är 
användning av den största stenstorlek som är 
lämplig med hänsyn till tillgängligt ballastmaterial 
samt konstruktionens utseende, dimensioner och 
armeringstäthet. 
Siktdiagrammet beskriver hur en bra 
betongballast ska proportioneras till vatten-
byggnadsbetong (Vattenfall, 1956). Siktkurvan 
ska lämpligen befinna sig mellan gränskurvorna A 
och B. Siktkurvan bör inte ha en större lutning än 
linjen C. Kurvan D är en idealkurva. Om inte 
dessa villkor kan uppfyllas av den ballast som 
finns att tillgå i närområdet, måste den 
kornstorleken som saknas eller endast finns i 
begränsad mängd tillsättas (Reinus, 1959).  
Betongens förmåga att släppa igenom vätska som 
står under tryck kallas betongens permeabilitet, 
vilken främst beror på vattencementtalet 
(Burström, 2007). Vattencementtalet (vct) 
uttrycker förhållandet mellan andelen vatten och 
andelen cement i proportioneringen av cement-
pastan, och är helt enkelt viktförhållandet mellan 
betongmassans vattenmängd och cementmängd 
(Vattenfall, 1972). Ett lämpligt vattencementtal 
kan ses som en av de viktigaste faktorerna för att 
framställa och proportionera en vattentät betong 
(Muntlig, Rosenqvist, 2014). En klassisk tumregel 
är att vattencementtalet ska vara lägre än 0,55 för 
att få en vattentät betong (Reinus, 1959).  Ett 
högt vct, det vill säga en hög vattenhalt i 
förhållande till mängden cement, ger en otät 
betong. Ett allt för lågt vct är inte heller optimalt 
för att proportionera en vattenbyggnadsbetong. 
Vid ett lågt vct är cementhalten mycket hög, 
vilket gör att de exoterma reaktionerna med 
vatten blir kraftiga, vilket leder till en större 
krympning och ökar därmed risken för 
sprickbildning (Kungliga Tekniska Högskolan, 
1988).  

Figur 4; Schematisk bild över hur 
vattentät betong beror på andra 
faktorer (Vattenfallsstyrelsen, 1942). 
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4. OBSERVATIONSSTUDIE 
För att undersöka hur betongens sammansättning 
och proportionering varierar i olika vatten-
kraftverk har en observationsstudie gjorts på fyra 
vattenkraftverk i Vattenfalls ägo, där de olika 
vattenkraftverken är utvalda med avseende på 
byggnadsår (se avsnitt 1.3.2). De studerade 
kraftverken är Porjus, Stadsforsen, Harsprånget 
och Rusfors.   
Genom att studera betongen i dessa kraftverk är 
förhoppningen att grovt kunna utröna hur 
sammansättningen och proportioneringen av 
betong har förändrats över tiden. Dessutom görs 

en jämförelse för att kunna observera om den 
befintliga betongkvaliteten i anläggningarna 
korrelerar med de rekommenderade 
anvisningarna från det aktuella byggnadsåret. 

4.1 Porjus  
Porjus vattenkraftverk (Figur 6) är beläget i 
Luleälven. Kraftverket byggdes mellan år 1910-
1915 och är förstärkt och påbyggt år 1941-1946. 
Syftet med Porjusbygget var att kunna försörja 
Malmbanan med el, som användes inom gruv-
industrin för att kunna transportera järnmalm 
(Vattenfall AB 1, 2010). 
Med en effekt på 465 MW räknas Porjus till en av 
de största kraftstationerna i Sverige. Fallhöjden är 
17 meter och den ursprungliga kraftverksdammen 
var av betong och stenmurverk (Statens 
Vattenfallsverk, 1948). Det är endast betongen 
från originalanläggningen som har undersökts i 
observationsstudien. Den gamla dammen är idag 
helt ersatt av en jorddamm där endast utskov och 
intag är av betong. 

4.2 Stadsforsen  
Stadsforsen (Figur 7) är Vattenfalls första 
kraftverksstation vid Indalsälven (Kungliga 
Vattenfallstyrelsen, 1943). Kraftverket byggdes 
mellan år 1936 och 1940, men togs i drift år 1939. 
Fallhöjden är 29 meter och kraftverksdammen är 
av betong.  År 1952 installerades ett tredje 
aggregat, som sedan renoverades år 2005 
(Vattenfall AB 2, 2010). Under år 2006 gjordes 
investeringar i Stadsforsens betongdamm för 
ökad dammsäkerhet.  

Figur 5; Siktdiagram (Vattenfallsstyrelsen, 1956). 

Figur 6; Porjus vattenkraftverk 
(Vattenfall AB 1, 2010). 
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4.3 Harsprånget  
Harsprånget (Figur 8) är belägen i Luleälven 
ungefär 8 kilometer nedströms om Porjus. 
Kraftstationen byggdes mellan år 1945 - 1952, 
men redan år 1951 var det första aggregatet igång 
(Hagrup, 1954). Anläggningen består av en 
stenfyllningsdamm med betongkärna, medan 
utskovspartiet är av betong. Fallhöjden uppgår till 
107 meter.  
Harsprånget är den kraftstationen i Sverige med 
störst effekt, i dagsläget på 977 MW (Vattenfall 
AB 3, 2010). Under årens lopp har Harsprånget 
byggts om och fått fler aggregat för att öka 
effekten. Dammen och utskoven har även 
förstärkts på senare år för att klara nya 
extremflöden.  

4.4 Rusfors  
Rusfors kraftstation (Figur 9) ligger i Umeälven 3 
mil uppströms Lycksele. Kraftverket byggdes 
mellan år 1960 och 1962. Årsproduktionen är 184 
GWh och fallhöjden uppgår till 12,3 meter 
(Vattenfall AB 4, 2010).  

5. RESULTAT 
5.1 Förändringar av Vattenfalls 

rekommendationer 
Syftet med betonghandböckerna var att i 
lättillgänglig form sammanställa de statliga 
cement-och betongbestämmelserna tillsammans 
med de praktiska erfarenheter som ansamlats 
under årens lopp vid Vattenfalls byggnadsplatser. 
Handböckerna delades ut på arbetsplatserna till 
ingenjörer, betongkontrollanter och schakt-
mästare. De uppmanades att följa 
rekommendationer och anvisningar i dessa 
handböcker, men även att komma med förslag till 
kompletteringar och eventuella förändringar.  
I alla upplagor betonas det att för framställning 
av god betong erfordras tillgång på goda och rena 
material samt att de sammansätts i lämpliga 
proportioner. Vikten av homogenitet och en 
likformig fördelning av de olika korniga 
materialen betonas också och är av största vikt 
för att få en stark och beständig konstruktion.  

5.1.1 Proportionering 
Hur betongen ska proportioneras anges inte på 
något entydigt sätt, utan oftast betonas att det är 
arbetsledaren eller platschefen som bär det 
avgörande ansvaret. Riktlinjer föreskrivs dock, 

Figur 7; Stadsforsens betongdamm 
(Rosenqvist, 2014). 
 

Figur 8; Intaget på Harsprångets 
kraftstation (Von Klopp, 2010). 

Figur 9: Rusfors Vattenkraftverk 
(Rosenqvist, 2014). 
 



 

ofta som ett intervall lämpligt att hålla sig inom 
(Tabell 1).  
Den rekommenderade stenstorleken minskar till 
tredje och fjärde upplagan. I dessa kommer även 
krav på lufthalten in, som påverkar framförallt 
betongens frostbeständighet. Andelen finmaterial 
varierar något. 
Cementhalten som rekommenderas för vatten-
byggnadsbetong ligger runt 300 kg cement per m3 

betong i samtliga fall.  
Den största stenstorleken påverkar både cement-
halten och förhållandet mellan sand och sten. 
Förhållandet mellan sand och sten som har 
rekommenderats (Tabell 2) är för ballast av 
natursand och naturgrus. Vid ballast av makadam 
ändras förhållandena något. Dessa 
rekommendationer har varit konstanta genom alla 
fyra upplagor.  

5.1.2 Cementtyper 
De cementtyper som rekommenderats av 

Vattenfall för vattentät betong är Portland-
cementen standardcement och LH-cement 
(tidigare benämnda A-cement respektive 
silikatcement). I fjärde upplagan (1972) nämns 
även slaggcement som ett rekommenderat 
alternativ.  

5.1.3 Ballast 
Genomgående rekommenderas singel och 
natursand som förstahandsval. Inblandning av 
bergkross anses ge en avsevärd kvalitets-
försämring hos betongen.  
Kontroll av bland annat kalk och humus hos 
ballasten föreskrivs redan från första upplagan 
(1942). I den andra upplagan (1945)  krävs en 
noggrannare kontroll av grustagen, för att 
garantera en bra och ren ballast. Det betonas 
även i samma upplaga att graderingen är viktig 
och att siktningen ska göras av fullkomligt torr 
sand för att få bästa resultat. 
I fjärde upplagan (1972) tas även kornformens 
betydelse upp hos ballasten. Kontroller genom 
petrografisk analys eller okulär besiktning i 
mikroskop rekommenderas. Siktningen blir mer 
noggrann på grund av nya metoder, såsom 
slamningsfraktionering.  

5.1.4 Vattencementtalet (vct) 
Vattencementtalet ägnas inte särskilt stor 
uppmärksamhet förrän i tredje upplagan (1956)  
av utgivna rekommendationer. Det resoneras 
kring vct i alla upplagor, men ingen exakt 
rekommendation anges i de två första upplagorna 
(1942, 1945). Vct varierar här i ett diagram mellan 
0,4 till 0,8. I ett exempel på ett betong-
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provningsprotokoll sätts vct till 0,57, vilket kan 
ses som ett rekommenderat värde då det ligger 
inom intervallet och är ett rimligt värde på vct för 
en vattentät betong. I den tredje (1956) och fjärde 
upplagan (1972) rekommenderas vct att variera 
inom intervallet 0,50 – 0,55 för en vattentät 
betong.   

5.1.5 Tillsatsmedel och 
tillsatsmaterial 
Luftporbildande tillsatsmedel rekommenderas i 
alla fyra upplagor. Äggviteämnet, som gick under 
namnet Tricosal normal, fanns med redan i 
anvisningarna från år 1942. I tredje (1956) och 
fjärde upplagan (1972), nämns även luft-
porbildande medel som hartser och mineraloljor. 
Vanliga fabrikat var Trekoll och Darex. 
Tillsatsmaterial som förekommer är bland annat 
kiselgur, vilket nämns redan från första upplagan 
(1942). 
I fjärde upplagan (1972) utvecklas avsnittet om 
tillsatsmedel och tillsatsmaterial och många nya 
medel och material har börjat användas.  
Exempel på nya tillsatser är plasticerande, 
retarderande och accelererande tillsatsmedel samt 
tillsatsmaterial såsom trass och flygaska. 

5.1.6 Kontroll 
Betongkvaliteten hänförs till graden av 
noggrannhet vid kontroll av material och 
utförande. Olika kvalitetsklasser införs redan från 
första upplagan med syftet att skilja mellan olika 
grad av noggrannhet vid betongens framställning. 
Därigenom skulle en bedömning av jämnheten i 
kvalitet hos betongen göras. Homogeniteten 
framhålls som ytterst viktig.  
Det framgår tydligt hur graden av kontroll ökar 
från den första upplagan till den sista. I första 
upplagan (1942) är kontrollen för framställning av 
betong tillräcklig. Erfarenheter som ansamlas 
måste dock ha visat på att kontroll var grunden 
för ett bra betongarbete, då vikten av kontroll 
betonas mer och mer. Både kontroll av 
betongframställningen som kontroll av 
utförandet blir viktigt. Störst skärpning av dessa 
krav sker i 1956 års utgåva.  

5.2 Resultat observationsstudie 
Sammanställning av funnen anläggningsdata 
presenteras i tabell 3 till tabell 6 nedan. Vissa 
parametrar har ej kunnat hittas och de 
presenteras i form av ett streck i tabellen. 
Betongen är från konstruktionsdelar utsatta för 
ensidigt vattentryck. Data för tabellerna 3 till 6 
utgör inget medelvärde, utan data för tabellerna 
är valda för en representativ betongblandning 
eller ett representativt betongprov.  

5.2.1 Porjus 
Olika cementtyper har använts, då cementet inte 
ansågs ha några speciella eller viktiga egenskaper.  
Detta leder till en stor spridning inom 
konstruktionen. Betongen var dessutom 
ofullständigt blandad, vilket gjorde att en 
heterogen betong användes.  Heterogeniteten 
ledde till att vissa partier innehöll håligheter eller i 
vissa fall endast grus och inget cement. 
Betongen hölls mycket torr och torrstampades. 
Betongballasten som användes innehöll liten 
andel finmaterial och en riklig mängd sten, vilket 
inte kan anses lämpligt för framställandet av en 
betong av god kvalitet. Sparsten upp till 20 % 
förekom i stora delar av kraftverket. 
Betongen som användes vid bygget av Porjus var 
av mycket dålig kvalitet. Redan efter några år, 
under inspektionerna 1918 till 1923 , 
konstaterades avsevärda bristfälligheter och 
dessutom tendens hos betongen att undergå en 
fortlöpande försämring. Anmärkningsvärda 
läckage påträffades i dammen. Omfattande 
reparationer och ombyggnationer var tvungna att 
utföras. Främsta anledningen till de omfattande 
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skadorna var att betongen ej var vattentät och en 
storskalig urlakning av betongen ledde till snabb 
nedbrytning.  

5.2.2 Stadsforsen 
Stadsforsens vattenkraftverk är byggt av betong 
med mycket god kvalitet. Cementhalten är relativt 
hög och det nya silikatcementet (LH-cement) 
förde med sig fördelar i form av en mindre 
sprickbildning. 
Ballasten innehöll i princip endast naturgrus och 
endast en liten del krossmaterial. Samman-
sättningen av betongballasten höll sig nära den 
idealkurva som presenterades i teoriavsnittet. 
Ingen humus kunde påvisas och endast en 
mindre del kalkhaltiga mineral påträffades 
(Kungliga Vattenfallsstyrelsen, 1943).  
Vid planläggandet av arbetena för Stadsforsen 
hade upprepade konferenser ägt rum med 
ingenjör Lalin, Vattenfalls främsta betongexpert 
på den tiden, för att få fram den bästa och 
billigaste konstruktionen med fullgod 
beständighet för de stora dammarna.  
Sammanfattningsvis kan sägas att mycket 
anläggningsdata fanns att finna för Stadsforsen, 

då upprepade betongprover gjorts för att 
säkerställa en god beständighet. 

5.2.3 Harsprånget 
Betongen i Harsprångets vattenkraftverk är av 
god kvalitet och är lämpligt proportionerad för en 
vattenbyggnadsbetong. En hög cementhalt 
tillsammans med ett lågt (men lämpligt) 
vattencementtal bidrar till att betongen borde ha 
varit vattentät. Tricosal, ett luftporbildande 
medel, gör att lufthalten borde vara över 3 % 
men inga uppgifter har hittats för att verifiera 
detta.  
Data över Harsprånget har varit svårast att få tag 
på i denna studie och som kan ses fattas tre 
parametrar. Antaganden om värden kan göras, 
men inga exakta data finns tillgänglig (av det 
material som studerats enligt Bilaga 1). 

5.2.4 Rusfors 
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En god dokumenterad anläggningsdata för 
Rusfors fanns att tillgå. Användandet av trass var 
ett sätt för att försöka minska risken för 
sprickbildning från cementets värmeutveckling. 
Utbredningen av användandet av trass i svenska 
vattenkraftverk verkar vara större än tidigare 
trott. Lufthalten kan ses som relativ låg.  Största 
stenstorlek verkar även ha sänkts.  
Vattnet som fanns tillgängligt innehöll höga 

halter av organiska föroreningar. Huruvida detta 
vatten användes vid betonggjutningen eller ej 
framgår ej. Med största sannolikhet har det gjort 
det, då alternativet var att använda destillerat 
vatten. Inga kända data tyder på att vattnet haft 
negativ inverkan på beständigheten.  
En sammanställning av provningsresultat för LH-
betong visar att Rusfors i genomsnitt har en 
cementhalt på 280 kg och en maximal stenstorlek 
på 80mm (Sällström, 1966). Cementhalten är 
relativt låg, vilket förklarar sig av 
trassinblandningen. 

5.3 Jämförelse 
En sammanställning av observationsstudien har 
gjorts (Tabell 7, Tabell 8 och Tabell 9) för att 
lättare kunna jämföra resultatet med de 
sammanställda rekommendationerna från 
Vattenfall. Porjus är inte med i 
sammanställningen, då den inte kan relateras till 
någon av de fyra upplagorna av Vattenfalls 
hanböcker för betongkontroll. 
De olika blå nyanserna i tabellerna relaterar till ett 
faktiskt värde från observationsstudien och ett 
rekommenderat värde på denna parameter från 
Vattenfalls betongkontrollhandböcker.  
Då inga exakta proportioneringar föreskrivits av 
Vattenfall, är det svårt att relatera de studerade 
vattenkraftverkens proportioneringar till dessa 
rekommendationer. De verkar dock korrelera i 
relativt stor utsträckning.   

• Cementtyperna som har använts 
korrelerar väl med de av Vattenfall 
rekommenderade cementtyperna.  

• Cementhalten är generellt högre än vad 
som rekommenderades. Dock är 
rekommendationen av cementhalt ofta 
ett minimikrav, vilket gör att en högre 
cementhalt blir en naturlig variation. 

• Vct korrelerar väl med 
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rekommendationerna.  
• Tillsatser som förekommer är luftpor-

bildande medel, kiselgur och trass. Trass 
fanns ej med i rekommendationerna när 
Rusfors byggdes. 

6. DISKUSSION 
6.1 Metodval 
För detta kandidatarbete föll valet av metod på en 
observationsstudie. Observationsstudie tycks vara 
ett lämpligt metodval, då befintlig anläggnings-
data finns, dock är den svårtillgänglig. 
Svårtillgängligheten har varit det som begränsat 
arbetet till största del, då mycket data behöver 
bearbetas. Osäkerheter i studien kan även 
relateras till de godtyckligt valda betongproverna, 
då dessa inte nödvändigtvis måste motsvara ett 
medelvärde av de olika sammansättningarna och 
proportioneringarna. 
Observationsstudien skulle antagligen behöva 
göras mer omfattande för att få ett tydligt 
resultat, vilket tyvärr inte kunde genomföras i 
detta kandidatarbete på 15 högskolepoäng. 
Urvalskriteriet för studerade kraftverk är 
dessutom baserade på rekommendationer och 

inte på några generella eller vetenskapliga 
kriterier. Hade andra kraftverk valts till 
observationsstudien, hade eventuellt ett annat 
utfall och resultat presenterats. 

6.2 Resultat  
Anledningen till att nya upplagor av Vattenfalls 
betonghandböcker har utkommit, är att nya 
metoder, tekniker eller material har börjat 
användas, så att en uppdatering av de befintliga 
rekommendationerna var nödvändiga. Därför kan 
sägas att de i princip redan var gamla när de väl 
trycktes och delades ut på arbetsplatser. Vid 
jämförelse av Vattenfalls rekommendationer och 
de observerade betongkvaliteterna hos de fyra 
kraftverken, kan slutsatser dras att de observerade 
värdena ligger i närheten av 
rekommendationerna. Vissa skillnader finns dock 
och har antagligen uppkommit då betongen har 
behövts anpassas efter de lokala förutsättningarna 
och för de enskilda fallen, med avseende på 
klimat, miljö och tillgångar runt omkring bygget. 
Därutav följer att kraftverken byggda under 
samma tidsperiod borde likna varandra med 
avseende på betongkvalitet, men att det ändå kan 
skilja beroende på vad som anses vara en lämplig 
betongkvalitet i det enskilda fallet.  Antagandet 
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att betongen i kraftverken skulle kunna relateras 
till de rekommendationer som gällde under 
byggnadstiden kan därför i denna studie varken 
verifieras eller förkastas, då ett entydigt resultat ej 
fåtts. En större och mer omfattande studie skulle 
behövas för att kunna verifiera eller förkasta detta 
antagande.  Den viktigaste slutsatsen som kan 
dras härifrån är dock att anläggningsdata finns att 
tillgå, det kräver bara en del arbete att hitta den. 
Att möjligheten till befintlig anläggningsdata 
finns, är något som är positivt för vattenkraften 
och den fortsatta förvaltningen av den.  
I Vattenfalls fyra betonghandböcker behandlar 
stora delar betongkontroller och hur dessa ska 
genomföras för att betongen ska erhålla en så god 
och homogen kvalitet som möjligt. Anmärknings-
värt är hur graden på kontroll har ökat med åren 
från Vattenfallsstyrelsens första utgivna handbok 
för kontroll av betongarbeten år 1942. Tydligen 
visade erhållen kunskap och erfarenhet att god 
kontroll är A och O för att uppnå rätt kvalitet 
och en hög beständighet hos betongen. Det 
korrelerar väl med REHABCONs resultat, som 
visar på att en god kontroll är avgörande för 
resultatet (Janz et al, 2010). Med utgångspunkt 
från både resultatet av Vattenfalls betong-
handböcker för kontroll och den senaste 
forskningen kan slutsaser dras att en god kontroll 
även är avgörande än idag för att erhålla en god 
betongkvalitet. Att inte kontrollera betong-
arbetenas utförande kan leda till att 
beständigheten äventyras. Hur kontrollen sker 
idag behandlas inte i denna uppsats, men är en 
relevant fråga att ställa.  

6.3 Tillämpning vid 
förvaltningsprocessen 

Enligt REHABCON bör det underliggande 
materialet beaktas vid val av reparationsmaterial, 
så att den reparerade konstruktionen får liknande 
egenskaper och fungerar som en homogen enhet. 
Vid reparation verkar inte tillräckligt stor hänsyn 
tas till egenskaperna hos den underliggande 
betongen. Detta trots att möjligheterna att lyckas 
med en reparationsinsats generellt är större om 
tillgång till information om den underliggande 
betongen finns.  Ofta går dock reparationsarbetet 
bra oavsett, men incitamenten för att utföra ett 
bra betongarbete borde finnas. Detta resonemang 
underbyggs i avsnitt 2.2, som påpekar risken för 
högre framtida underhållskostnader vid ett ej 
fullgott betongarbete.   
Idag krävs inte fullständiga material-
specifikationer vid upphandlandet av en 
entreprenör. Detta kan anses märkligt, då 
Fagerlund (2012) menar på att det krävs stor 

kunskap för att förstå den komplexa processen 
mellan konstruktion och reparationsmaterial. 
Anläggningens förvaltare borde ha en större 
kunskap om konstruktionen än vad betong-
entreprenören har och möjligheterna till en 
lyckad reparation borde således vara större om 
mer detaljerade materialspecifikationer 
föreskrevs, vilket underbyggs av resonemanget 
som Rosenqvist (2014) för. Rosenqvist menar på 
att sannolikheten för en framgångsrik 
reparationsprocess är större om tillgång till 
information om den underliggande betongen 
finns. 
I de fall som inga detaljerade material-
specifikationer föreskrivs blir även bristen på ny 
anläggningsdata uppenbar. Kraven som ställs på 
betongen i upphandlingsavtalen säger något om 
betongens egenskaper, men inte vilken 
sammansättning eller proportionering denna har. 
Om anläggningsdata är grunden i förvaltnings-
processen, vilket tolkningen av REHABCON 
utförd av Janz (2010) visar på, försvåras den 
fortsatta framtida förvaltningen om bitar av 
denna information saknas. Detta kan leda till 
osäkerheter i framtiden. 
Ingen ny erfarenhet byggs heller upp, då varken 
arbetsledning eller entreprenör, vet exakt vilken 
betong som används. Utan erfarenhet, kunskap 
och god kontroll riskerar även spridningen av 
betongkvaliteter att öka igen, så som på tidigt 
1900-tal. En stor spridning av betongkvaliteter 
försvårar möjligheten att göra korrekta 
bedömningar av konstruktionen, vilket kan 
påverka beständigheten i negativ riktning. En hög 
och god beständighet är alltid högsta prioritet 
inom vattenkraften.  
Fagerlund (2012) påpekar att det, trots intensivt 
forskningsarbete, finns en del oklarheter kvar 
kring betongreparationsområdet. En pusselbit 
som saknas är att kunna förutse en reparerad 
konstruktions beständighet. En viktig parameter 
för livslängdsmodellerna är betongkvaliteten i 
anläggningen. Information om betongkvaliteten, 
som är användningsbar för att få en uppfattning 
om betongens beständighet, vilket ger bäring på 
kraftverkets förväntade livslängd, borde i den 
mån som data finns tillgänglig sparas i någon 
form av databas. Informationen skulle således 
kunna göras lättillgänglig igen.  
Det finns redan i dagsläget en databas över 
Vattenfalls vattenkraftverk, innehållande till 
exempel konstruktionsritningar. Att 
komplementera denna databas med 
anläggningarnas befintliga betongkvaliteter borde 
vara en bra investering inför framtiden. Då 
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gammal anläggningsdata har visat sig vara 
tidskrävande att få fram, borde åtminstone ny 
anläggningsdata vid reparationsinsatser eller 
ombyggnationer dokumenteras och sparas på ett 
lättillgängligt sätt.  

7. SLUTSATS 
Kunskap om betongens sammansättning och 
proportionering är betydelsefull för att kunna 
avgöra betongens egenskaper. Kunskap om dessa 
egenskaper är viktiga för den fortsatta 
förvaltningen av vattenkraftsanläggningarna då 
anläggningsdata är grunden i förvaltnings-
processen.  
Studier av betongens sammansättning och 
proportionering borde förbättra möjligheterna 
för att en reparationsinsats ska bli lyckad. 
Därmed är kunskap om betongkvaliteten i de 
befintliga kraftverken och tillgängligheten av data 
viktig för att kunna förstå den komplexa process 
en reparation innebär.  
I Vattenfalls fyra utgåvor av betonghandböcker 
för betongkontroll anges inte hur betongen ska 
proportioneras på något entydigt sätt, utan det 
betonas att det är arbetsledaren eller platschefen 
som bär det avgörande ansvaret. Riktlinjer 
föreskrivs dock, ofta som ett lämpligt intervall att 
hålla sig inom. Tydligt är hur graden av kontroll 
har ökat genom åren. Antagligen pekade erhållen 
kunskap och erfarenhet på att god kontroll är A 
och O för att uppnå rätt kvalitet och en hög 
beständighet hos betongen. 

Antagande att det var den betongkvalitet, med 
avseende på proportionering och samman-
sättning, som rekommenderades som senare 
användes vid uppförandet av de studerade 
anläggningarna, kan varken förkastas eller 
verifieras. Dock visar resultatet att betong-
kvaliteterna i observationsstudien till stor grad 
överensstämmer med Vattenfalls 
rekommendationer. Mindre avvikelser 
förekommer då betongen behövde anpassas till 
rådande lokal förhållanden, vilket ger utrymme 
för variation.  
Resultaten från observationsstudien är inte helt 
fullständiga och kan inte sägas vara 
generaliserande över de indelade tidsintervallen. 
För att få en helhetsbild eller kunna dra sådana 
slutsatser behöver en större studie göras. Den 
viktigaste slutsatsen som kan dras härifrån är 
dock att anläggningsdata finns att tillgå, det 
kräver bara en del arbete att hitta den.  
Vid reparationsarbeten och ombyggnationer samt 
vid tillbyggnader, blir bristen på ny 
anläggningsdata uppenbar, om endast krav på den 
färdiga konstruktionen föreskrivs. Materials-
pecifikationerna är ofta tillräckliga för inledande 
förhandlingar och beställning för entreprenader, 
men är kanske inte alltid tillräckliga för 
produktion, gott utförande och full kontroll såväl 
idag som i framtiden. En komplementering av 
den databas som finns hos Vattenfall med 
anläggningarnas befintliga betongkvaliteter, borde 
vara en bra investering för den fortsatta 
förvaltningsprocessen

. 
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BILAGA  1 
Referenser från Riksarkivet 
Material från Riksarkivet har hämtats med följande referenskoder. 
 

108 Dnr 28 
1912 okt-1924 okt; 
Betongprov, Porjus 
kraftverksbyggnad. 

Referenskod: SE/RA/420579/38/F 1 AA/108 Porjus 

BL16 PORJUS NEDRE 
KRAFTSTATION 

Referenskod: SE/RA/420579/38/F 1 AB/BL16 Porjus 

2169 Dnr 104 
1950-1953: Betongprov. 

Stadsforsen. 

Referenskod: SE/RA/420579/38/F 1 AA/2169 Stadsforsen 

839 Dnr 220 
Betongblandningsstation 

för Stadsforsens 
kraftstationsbyggnad 

Referenskod: SE/RA/420579/38/F 1 AA/839 Stadsforsen 

 Statens vattenfallsverk. 
Harsprånget 

Referenskod: SE/RA/420579/38/G 2 Harsprånget 

2167 Dnr 104 
1956-1962; Betongprov. 

Rusforsen. 

Referenskod: SE/RA/420579/38/F 1 AA/2167 Rusfors 

406 1959-1962 
003 Rapporter över 

utförda arbeten 

Referenskod: SE/RA/420579/38/F 1 AB/406 Rusfors 

413 1959-1962 
13 Betongstation, 

betongtillverkning, 
material och cementupplag 

Referenskod: SE/RA/420579/38/F 1 AB/413 Rusfors 

561 Dnr 128 
1930-946 

Betongtekniska kurser 

Referenskod: SE/RA/420579/38/F 1 AA/560 Övrigt 

1470 Dnr 141 
1944-1948 

Betongkontrollantkurser 

Referenskod: SE/RA/420579/38/F 1 AA/1470 Övrigt 
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