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Sammanfattning 
Gamla Årstabron i Stockholm uppvisade efter 80 år i drift omfattande skador på de bärande 

betongkonstruktionerna enligt en utredning som genomfördes 2006 av dåvarande Carl Bro 

AB på uppdrag av dåvarande Banverket Region Öst. Det konstaterades att omfattande 

reparationer och förstärkningar av brons betongvalv var nödvändiga för framtida rationell 

drift av bron. Det beslutades efter vidare utredning att de första tre valven på Södermalm i 

Stockholm skulle renoveras med injekteringsbetong. Renoveringen av de tre valven på 

fastlandet på Södermalm var ett prov i full skala för att hitta den optimala metodiken för den 

fortsatta renoveringen av resterande 17 betongvalv. Det här examensarbetet syftar till att 

utvärdera metoden med injekteringsbetong med hänsyn till injekteringsbetongens egenskaper, 

material och produktionsteknik. 
 
Bakgrunden till detta examensarbete är att det finns ett stort behov av att följa upp 

renoveringsmetoden med injekteringsbetong eftersom den inte har använts i någon större 

utsträckning i Sverige sedan slutet av 1970-talet. Utvärderingen av injekteringsbetongens 

egenskaper har utförts genom att analysera resultaten av de provningar som utförts på 

betongen. Provningen har gått till så att utborrade kärnor och tillverkade provkuber har 

provats för bland annat tryck- och draghållfasthet (vidhäftning). Utvärderingen av material 

och produktionsteknik har gjorts genom observationer på arbetsplatsen där rapportförfattaren 

praktiserade hos NCC under juni och augusti 2008. Utöver praktiken har jag närvarat vid och 

dokumenterat många av de injekteringar som gjorts under projektets första år. 
 
Huvudsyftet med att använda injekteringsbetong var att få fram en betong som uppvisar 

tillräckligt hög tryckhållfasthet, en viss draghållfasthet och en fri krympning av högst 0,2 ‰. 

Tyvärr var inte provtagningen tillräckligt omfattande för att dra statistiskt säkerställda 

slutsatser gällande betongens egenskaper. Det som dock kan sägas är att provtagningen samt 

information från nyckelpersoner från beställaren (numera Trafikverket) tenderar att bekräfta 

det som konstaterats i de förstudier som gjordes innan brorenoveringen startade, nämligen att 

injekteringsbetongen uppvisar en klart lägre krympning än konventionellt gjuten brobetong. 

Vad gäller tryck- och draghållfasthet så uppfyller den färdiga betongen de krav som ställdes. 
 
Blandning av ingående material i form av ballast och cementbruk samt de enskilda 

materialens egenskaper visade sig vara en kritisk punkt, vilket bekräftar det som framgår av 

litteraturen på området. Att kravet på renhet hos ballasten, stenmaterialet, är uppfyllt är av 

yttersta vikt för slutresultatet. Dessutom är det mycket viktigt att cementbruket som blandas 

med vatten precis innan det injekteras i den stenfyllda formen håller mycket hög kvalité och 

är stabilt. I vissa aspekter ställer också metoden högre krav på yrkesarbetare, platsledning och 

övrig produktionspersonal som pumpförare jämfört med att gjuta med konventionell betong. 

Förutom de enskilda gruppernas kompetens är också samordningen och logistiken på 

arbetsplatsen en mycket viktig faktor. Att använda metoden innebär dessutom att beställare 

och specialister måste ha kunskap och förståelse för att metoden ur vissa synvinklar skiljer 

från konventionell betong, särskild med tanke på den begränsade användningen av metoden i 

Sverige i modern tid. 
 
Baserat på slutresultatet av renoveringen, de provningar som utförts samt omdömen från 

nyckelpersoner hos beställaren var injekteringsbetong rätt metod att använda för att renovera 

Gamla Årstabron. 

 

 

Nyckelord: betong, injekteringsbetong, betongvalv, krympning, renovering, cementbruk  
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Summary 
According to an investigation conducted in 2006 by the former Carl Bro AB commissioned 

by the former Swedish railway authority (Banverket), the old Årsta bridge in Stockholm, 

Sweden, was  after 80 years in operation showing signs of extensive damage on the load-

bearing concrete structures. It was pointed out that the concrete vaults of the bridge needed to 

be repaired and reinforced in order to keep the bridge in an operational state. After further 

investigation it was decided that the first three vaults on the north side of the bridge were to 

be renovated by using pre-placed aggregate concrete. The renovation of the three vaults on the 

north side served as a full-scale test to find the best possible methodology for the continued 

renovation of the concrete structures that consists of another seventeen concrete vaults. This 

thesis aims to evaluate the method of using pre-placed aggregate concrete regarding its 

properties and materials as well as the construction technology.  
 
The reason for this thesis is that there is a great need to follow up the renovation method using 

pre-placed aggregate concrete since it hasn’t been used in any great extent in Sweden since 

late 1970’s.The evaluation of the concrete’s properties has been done by analyzing the results 

of the testing that has been performed on the concrete. Test specimens consisting of concrete 

cores and fabricated cubes have been tested for compressive and tensile (bond) strength. The 

evaluation of materials and construction technology has been done by practical observations 

on the work site where the author worked as an intern for the contractor NCC during June and 

August 2008. Apart from my internship I also attended and documented many of the grouting 

occasions during the first year of the project. 
 
The main intention of using pre-placed aggregate concrete was to produce a concrete with 

high compressive strength, certain tensile strength and a free shrinkage of at most 0,2 ‰. The 

testing of the concrete was unfortunately not extensive enough to draw any unambiguous 

conclusions concerning the properties of the concrete. The results of the tests performed as 

well as information from key persons from the current Swedish traffic administration 

(Trafikverket) do however tend to confirm what was found during the pilot studies conducted 

before the renovation of the bridge started, namely that the pre-placed aggregate concrete has 

a much lower shrinkage than conventional concrete normally used in bridges. As for 

compressive and tensile strength, the pre-placed aggregate concrete meets the quality 

requirements.   
 
The mix of included materials, aggregate and cement-based grout, as well as the properties of 

the materials themselves turned out to be critical for the result, which the literature in the field 

confirms. The purity of the aggregate is essential for the result. Moreover, it’s very important 

that the cement-based grout is of high quality and stable. When comparing with traditional 

concreting, the method imposes higher requirements on the workforce, management and 

subcontractors, in some aspects. Two other key factors, apart from the competence of each 

group, are the coordination and the logistics on the worksite. Using pre-placed aggregate 

concrete also implies that clients and specialists must have knowledge and understanding 

concerning the differences compared to traditional concreting, especially since the method 

hasn’t been used in any greater extent in Sweden the last 40 years. 
 
Based on the result of renovation, tests conducted and reviews from key persons at the 

Swedish transport administration the decision to use pre-placed aggregate concrete was the 

right one. 

 

Keywords: concrete, pre-placed aggregate concrete, vault, shrinkage, renovation, cement-

based grout 
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1 Syfte, avgränsningar och metodik 

1.1 Syfte 

Föreliggande examensarbete syftar till att utvärdera injekteringsbetong som metod för att 

reparera befintliga betongkonstruktioner. Tyngdpunkten ligger dels på injekteringsbetongens 

egenskaper, dels på produktionsteknik. Ytskiktsrenoveringen av Gamla Årstabron i 

Stockholm ligger till grund för detta examensarbete varför observationer, resultat, slutsatser 

och diskussioner baseras på erfarenheter från det projektet. Eftersom användningen av 

injekteringsbetong i större skala har varit klart begränsad i Sverige de senaste 30-35 åren finns 

det goda skäl att undersöka vilka möjligheter och risker metoden medför idag, 2015. 

1.2 Avgränsningar 

Detta examensarbete fokuserar på användningen av injekteringsbetong avsett för 

ytskiktsrenovering av broar, i synnerhet Gamla Årstabron i Stockholm, och kan därför inte ses 

som en utvärdering av injekteringsbetong i allmänhet. Studien av Gamla Årstabron är i sin tur 

begränsad till reparationerna och förstärkningarna av betongvalvens sidor samt valvens 

undersidor för de tre första valven på Södermalm. Analysen baseras dels på observationer från 

Gamla Årstabron och tidigare injekteringar utförda under förstudier för renoveringsarbetet, 

dels på tillgänglig data från provningar utförda på CBI Betonginstitutet (CBI) och provningar 

utförda av Vattenfall på plats vid Gamla Årstabron. Någon särskild provtagning för detta 

examensarbete är inte utförd. Examensarbetet avser inte att direkt jämföra injekteringsbetong 

med konventionellt gjuten, eller annan typ av betong, utan snarare att peka på 

injekteringsbetongens för- och nackdelar baserat på erfarenheter från Gamla Årstabron och 

den litteratur som finns inom området. 

1.3 Metodik 

För att göra detta examensarbete har jag gjort en litteraturstudie, studerat rapporter, 

beskrivningar och ritningar för renoveringen av gamla Årstabron, praktiskt observerat och 

deltagit i arbetet att renovera bron samt analyserat resultat från de provningar som gjorts på 

injekteringsbetongen som använts. Eftersom jag gjort ett långt avbrott i examensarbetet 

mellan december 2008 och 2011 och därefter återupptagit arbetet igen i april 2015 har jag i 

begränsad omfattning samlat in data från tiden efter 2008 och intervjuat personer som arbetat 

med projektet under dess avslutande fas.  

1.4 Disposition 

Examensarbetet är uppdelat i sex kapitel. Kapitel två behandlar injekteringsbetong i 

allmänhet; historik, beståndsdelar, användningsområden, egenskaper och produktionsteknik. I 

kapitel tre beskrivs renoveringen av Gamla Årstabron, där behandlas bakgrund till 

renoveringen, vilken metod som valdes och varför, förstudieförsök, vilka material och vilken 

utrustning som var föreskriven samt detaljer gällande hur arbetet skulle utföras. I det fjärde 

kapitlet utvärderas metoden att använda injekteringsbetong som renoveringsmetod med 

avseende på injekteringsbetongens egenskaper, material och den produktionsteknik som 

användes. Det femte kapitlet beskriver kortfattat vad beställaren av arbetena, Trafikverket 

(tidigare Banverket), samt vad vissa andra nyckelpersoner har dragit för slutsatser samt hur 

nöjda de är med metoden. Kapitel sex innehåller de slutsatser jag dragit baserat på den analys 

jag gjort i kapitel fyra samt andrahandsuppgifter enligt kapitel 5, där ges även förslag på 

behov av framtida forskning och utveckling av tekniken.    
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2 Injekteringsbetong 

2.1 Introduktion 

Injekteringsbetong är betong som framställs genom att injektera cementbruk i en stenfylld 

form. Idag finns det två dominerande metoder för utförande, Prepakt och Colcrete 

(Ljungkrantz et al, 1992). Båda namnen är varumärken och representerar två olika sätt att få 

fram ett injekteringsbruk som både är stabilt och lätt att pumpa.  
 
Prepakt-metoden går huvudsakligen ut på att använda tillsatsmedel, men också intensiv 

blandning av bruket, för att ge bruket önskade egenskaper. Vid Colcrete-metoden sker en 

mycket intensiv blandning i en kolloidkvarn (Colcrete-mixer) som ger bruket kolloida 

egenskaper, det vill säga att det blir väldigt finfördelat (Alberts, 1972). I Sverige dominerar 

Prepakt-metoden (Ljungkrantz et al, 1992) varför tyngdpunkten i detta examensarbete ligger 

på den och begreppet injekteringsbetong likställs därför hädanefter med Prepakt-metoden.  

2.2 Historik 

Prepakt-metoden uppfanns av Lee Turzillo och Louis S. Wertz 1937 i USA vid renoveringen 

av en järnvägstunnel nära Martinez, Kalifornien. Tanken var att minimera åtgången av bruk 

och därför fylla större håligheter med grov ballast innan bruket tillsattes. Då resultaten var 

mycket lovande började professor Raymond E. Davis (University of California, University of 

Texas-Austin) ta fram lämpliga brukrecept och riktlinjer för utförande. Davis fastställde också 

de flesta av injekteringsbetongens egenskaper. (King, 1997) 
 
Till en början användes metoden endast för att förstärka befintliga broar och tunnlar och 

därmed förlänga deras livslängd. Att injekteringsbetong först inte användes till nyproduktion 

berodde på att det saknades statistik över betongens prestanda på lång sikt. Efter omfattande 

laboratorietester uppfördes i början av 1940-talet ett av bräddavloppen till Hooverdammen på 

gränsen mellan Arizona och Nevada med injekteringsbetong. Efter ytterligare ett stort 

vattenkraftsprojekt i Nederland, Colorado visade sig metoden vara tillförlitlig nog för att 

använda till stora konstruktioner. Den amerikanska armén började tillåta injekteringsbetong 

för spiralhöljen till turbiner 1951 och 1954-1955 anlades samtliga 34 bropelare som bär upp 

Mackinacbron i Michigan med injekteringsbetong. Senare började metoden också användas 

till biologiska strålningssköldar för kärnkraftverk samt röntgningsutrustning. (King, 1997) 
 
I Sverige användes metoden mellan 1950 och 1970 i bland annat fundament och tunnlar varpå 

den senare föll i glömska under 1980- och 1990-talet. Idag används metoden endast i 

begränsad utsträckning i Sverige och i liten skala. 

2.3 Användningsområden 

2.3.1 Reparationer 

Injekteringsbetong är synnerligen lämplig för att reparera konstruktioner som blivit förstörda 

på djupet, vid ytliga skador är det oftast mer ekonomiskt att använda sprutbetong eftersom 

form inte behövs enligt Alberts (1972). Innan pågjutning med injekteringsbetong behöver 

ytan oftast vattenbilas så att den gamla, skadade betongen försvinner. Förutsatt att 

vattenbilningen är riktigt gjord är vidhäftningen mot gammal betong mycket god (Svenska 

Betongföreningen, 2008). Det beror dels på att de fina partiklarna lätt tränger in i porer och 

sprickor, dels på att ingen sättning uppkommer. (Alberts, 1972) 



12 

 

2.3.2 Undervattensgjutning (UV-gjutning) 

Det område där injekteringsbetong används mest inom är så kallade UV-gjutningar. Vid 

gjutning med konventionell betong med hjälp av tratt kan goda resultat uppnås men metoden 

har vissa nackdelar, särskilt vid armerade konstruktioner där metoden i allmänhet inte tillåts. 

Det är inte heller lämpligt att gjuta på konventionellt sett vid utbredda plattor under vatten 

eftersom konstruktionen oftast måste delas upp i mindre gjutetapper för att uppnå erforderlig 

stighastighet. I Sverige har UV-gjutningar med injekteringsbetong utförts sedan 1950 och 

resultaten har i regel varit goda. (Alberts, 1972) 

2.3.3 Mycket hårt armerade konstruktioner 

För hårt armerade konstruktioner kan det vara svårt att få in ballasten mellan armeringsjärnen 

vid konventionell gjutning. Här har injekteringsbetongen en klar fördel tack vare att stenen 

kan vibreras in mellan järnen utan den tidspress som orsakas av tillstyvnandet hos vanlig 

betong. (King, 1997) 

2.3.4 Konstruktioner med särskilda krav på krympning, krypning och 
sprickbildning 

Vid gjutningar där särskilda krav på en tät betong råder, exempelvis skyddsbarriärer i 

bergtunnlar, har injekteringsbetong en rad fördelar gentemot konventionellt gjuten betong.  

 Till att börja med är injekteringsbetong förhållandevis lätt att placera närmast 

bergtaket.  

 En annan fördel är att sättningen begränsas, delvis tack vare den stora andelen 

stenmaterial, vilket i stort sett inte sätter sig och delvis på grund av att brukets sättning 

begränsas genom att svällningsmedel tillsätts.  

 Vidare kan vattenseparationen minskas med hjälp av tillsatsmedel. 

 Injekteringsbetong bör även krypa mindre än konventionell betong vid 

tryckbelastning. 

 Krypningen vid dragbelastning är dock oförändrad, vilket är positivt. 

 Krympningen är också mindre hos injekteringsbetong, ungefär hälften så mycket som 

hos vanlig betong.(Alberts, 1972) 

2.3.5 Naturbetong 

För att få en dekorativ yta kan stenarna i ytan på injekteringsbetongen friläggas, det kallas 

naturbetong. Det går på så sätt att få en platsgjuten konstruktion med en estetiskt tilltalande 

yta utan fogar. (Alberts, 1972) 

2.4 Egenskaper 

Injekteringsbetong innehåller en väsentligt högre andel ballast än konventionell betong 

eftersom stenmaterialet placeras direkt i formen och bildar ett sammanhängande stenskelett. 

(King, 1997)  

2.4.1 Krympning 

Tester som har utförts av bland annat Raymond E. Davis har visat att krympningen hos 

injekteringsbetong är knappt hälften av den för vanlig betong (King, 1997).  Det beror dels på 

att det sammanhängande stenskelettet effektivt motverkar att betongen drar ihop sig 

(Paulsson-Tralla & Ekman, 2008). Vidare är mängden cementpasta påtagligt mindre hos 

injekteringsbetongen, till följd av den stora mängden ballast, vilket motverkar krympningen 

eftersom cementpastan är den del av betongen som står för det mesta av krympningen. 

(Ljungkrantz et al, 1994)  
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2.4.2 Hållfasthet 

Hållfastheten varierar med kvalitet, proportionering och hantering av material. (King, 1997) 

Generellt kan sägas att injekteringsbetong har minst lika hög hållfasthet som konventionellt 

gjuten betong. (Paulsson-Tralla, 2010) 

2.4.3 Vidhäftning 

Injekteringsbetongs vidhäftning vid pågjutning mot skrovliga ytor är utmärkt. Det finns i 

huvudsak två orsaker till detta. Den ena är att bruket lätt kan tränga in i den motgjutna ytans 

ojämnheter och den andra är injekteringsbetongens begränsade uttorkningskrympning som 

minimerar spänningen vid gränsytan (King, 1997). Att bruket inte heller sätter sig gör att den 

initiella vidhäftningen bibehålls. Tester utförda av Davis visade att balkar skarvade på mitten, 

där injekteringsbetong gjutits mot konventionell hårdnad betong, uppvisade en draghållfasthet 

som var 70-80 % av den hos en oskarvad balk. (Alberts, 1972) 

2.4.4 Beständighet 

Från början och i många år framåt framställdes injekteringsbetong utan luftinblandning. Trots 

det uppvisade den goda beständighetsegenskaper även i frostutsatta miljöer. Dock visade en 

serie av laboratorietester, utförda av den amerikanska militärens ingenjörer, att 

luftinblandning är nödvändig för att injekteringsbetongen skall vara lika frostbeständig som 

konventionell luftinblandad betong (King, 1997). Undersökningar gjorda av Davis påvisade 

även de goda beständighetsegenskaper, i synnerhet gällande frostbeständighet och vattentäthet 

(Alberts, 1972). 

2.5 Material 

2.5.1 Ballast 

Stenmaterialet kan utgöras av såväl natursingel som krossat material. Den minsta 

kornstorleken bör vara minst 8 till 10 gånger större än den största kornstorleken i 

injekteringsbruket. Gränskurvor för ballastmaterial framgår av figur 2.1, tagen ur 

Betonghandbok Arbetsutförande, s 668. Ballastens största kornstorlek anpassas till 

konstruktionen med hänsyn till typ av konstruktion, geometri, armeringens placering samt vad 

som är ekonomiskt. Det är fundamentalt för vidhäftning och hållfasthet att ballasten är väl 

tvättad och rensiktad. (Ljungkrantz et al, 1992) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.1. Gränskurvor för ballastmaterial. Från Betonghandbok Arbetsutförande, s.668 
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2.5.2 Injekteringsbruk 

Bruket utgörs av cement, sand, tillsatsmedel och vatten. Det är viktigt att bruket har god 

hållfasthet, bra beständighet samt att det inte separerar lätt (Warner, 2005). Beroende på 

applikation skall bruket vara mer eller mindre lättflytande. För exempelvis skyddsbarriärer i 

bergtunnlar skall vattenseparationen i princip vara obefintlig och bruket skall ha hög 

hållfasthet vilket kan uppnås med ett mer trögflytande bruk. Vid undervattensgjutning med fri 

överyta är det däremot önskvärt med ett mer lättflytande bruk och här kan också en relativt 

stor vattenseparation tolereras. Oavsett flytegenskaper är det viktigt att bruket är lätt att 

pumpa (Ljungkrantz et al, 1992). 
 
Viktproportionen cement:sand sätts normalt till mellan 1:1 och 1:1,3 (Ljungkrantz et al, 

1992). Cement som är snabbindande eller snabbt tillstyvnande bör undvikas, speciellt där 

stighastigheten är relativt låg eftersom bruket måste bevara sin fluiditet tills det kommer på 

sin slutgiltiga plats i formen. Tillstyvnandet sker snabbare ju färskare cement och ju högre 

temperatur bruket har. Det är viktigt att prova ut avsedd bruksammansättning vid förhållanden 

som speglar den slutliga applikationen väl för att förvissa sig om att tillstyvnandet sker på ett 

tillfredsställande sätt (Alberts, 1972). 
 
Finmaterialet, det vill säga sanden, skall i regel ha en största kornstorlek av 2 mm och 

finhetsmodulen skall ligga mellan 1,2 och 2,3 (Alberts, 1972). Sanden kan vara såväl 

krossprodukt som natursand och skall vara hård, tät och beständig enligt King (1997). 
 
Tillsatsmedel används för att förbättra flytförmågan, fördröja tillstyvnandet, minska 

vattenseparationen samt gör att bruket sväller före tillstyvnandet. Svällningen motverkar 

sättningar under stenarna. (Ljungkrantz et al, 1992)  
 
Låg vattenhalt medför att brukets övriga egenskaper förbättras varför den lägsta vattenhalt 

som är möjlig, utan att pumpbarhet och brukets förmåga att fylla ut samtliga håligheter 

försämras, skall eftersträvas. I regel är ett vattencementtal på 0,45-50 lämpligt. (Ljungkrantz 

et al, 1992)  

2.6 Produktionsteknik 

Arbetsgången kan enligt King (1997) delas upp i sju steg. 

1. Planering 

2. Borttagning av dålig betong och förberedelse av yta som skall motgjutas (vid 

pågjutning) 

3. Montering av armering och injekteringskanaler 

4. Formsättning 

5. Fyllning av ballast 

6. Injektering av bruk 

7. Efterbehandling och härdning 

2.6.1 Planering 

I god tid före injekteringen bör det klargöras vilka insatser som erfordras av ingenjörer, 

yrkesarbetare, arbetsledning, specialarbetare, maskiner och hjälpanordningar. Det bör också 

upprättas en ritning över placering av injekterings- och pejlingsrör. (Alberts, 1972) 

2.6.2 Förberedelse av motgjutningsyta 

För att erhålla en god vidhäftning mellan gammal och ny betong är det viktigt att all skadad 

betong avlägsnas på ett korrekt sätt (King, 1997). Ytan måste också vara ordentligt rengjord 
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eftersom damm och betongslam, som kan bli kvar efter exempelvis vattenbilning, kraftigt 

försämrar vidhäftningen. Vattenbilning behandlas närmare i avsnitt 3.6.2. 

2.6.3 Armering och injekteringskanaler 

Armering utförs enligt gällande betongnormer (BBK, Eurocode). Det skall dock poängteras 

att den begränsade krympning som injekteringsbetong medför kan ge utrymme för att minska 

andelen krympreducerande armering med så mycket som 50 % enligt Paulsson-Tralla och 

Ekman (2008). 
 
Injekteringsrören kan placeras på olika sätt beroende av hur injekteringen skall gå till. Vid 

injektering med vertikala rör får det horisontella avståndet mellan rören inte överstiga 3 m i 

stora öppna formar. I små komplicerade formar med tät armering eller mycket 

ingjutningsdetaljer bör avståndet vara än mindre, ner till så lite som 1 m i extrema fall. 

(Ljungkrantz et al, 1992) 
 
För injektering med horisontella kanaler bör det vara mellan 0,9 till 1,25 m mellan 

injekteringspunkterna. (King, 1997)  

2.6.4 Formsättning 

Formen skall vara så tät att bruk inte tränger ut vid injektering. Formen bör dimensioneras av 

behörig konstruktör för att tåla trycket från stenfyllningen och bruket enligt Ljungkrantz et al 

(1992). En stor skillnad mot form för konventionell betong är att form för injekteringsbetong 

måste tåla trycket från ballasten direkt från början eftersom formen fylls successivt under 

formsättningsarbetet. Vid gjutning i vatten är det viktigt att botten är tillräckligt fast så att inte 

slam eller lera tränger in i ballastfyllningen. Det är också av vikt att vattennivån är lika 

utanför och i formen. (Ljungkrantz et al, 1992) 
 
För de flesta arbeten är bräd- eller plywoodform lämplig men för större konstruktioner som 

pågjutning av dammar har prefabricerade balkar av luftinblandad betong använts med 

framgång. För biologiska skyddsmurar vid kärnkraftverk har stålform, tillfällig eller 

permanent, använts. För bropelare i vatten som utförs i injekteringsbetong används oftast 

stålspont som form. (King, 1997) 

2.6.5 Fyllning av ballast 

Det är av yttersta vikt att stenmaterialet är ordentligt tvättat och rensiktat innan det placeras i 

formen eftersom damm och smutspartiklar motverkar god omslutning av ballasten enligt King 

(1997). Fyllningen bör inte ske i tjockare lager än maximalt 1 m, oftast mindre, på ett sådant 

sätt att minsta möjliga sönderslagning och separation uppstår. Om hög packningsgrad önskas, 

exempelvis vid lagningsarbeten, bör materialet packas väl (Ljungkrantz et al, 1992). Hur 

fyllningen sker beror på förutsättningarna på arbetsplatsen, det kan göras för hand, med 

transportmaskiner och kan, i vissa fall, blåsas på plats med tryckluft. (King, 1997) 

2.6.6 Injektering 

Blandning av bruket bör göras i speciella blandare enligt avsnitt 14.5:7.2 i Betonghandbok 

Arbetsutförande. Sedan bör bruket silas och överföras till en behållare med omrörare som bör 

rymma två blandarsatser. Bruket bör i regel användas inom en timme efter tillverkningen men 

kortare intervaller kan förekomma.(Ljungkrantz et al, 1992) 
 
Formar, ballast, injekteringskanaler och befintliga betongytor skall vara genomdränkta och 

det fria vattnet skall vara uttömt innan injekteringen börjar. Innan injekteringen kan börja 

måste det säkerställas att bruket som kommer ut från pumpslangen är likadant som det som 
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kommer från blandaren. (King, 1997) Flytsättmått måste alltså tas dels direkt från blandaren 

och dels från pumpslangen.  
 
Vid injektering i horisontella kanaler skall injekteringen påbörjas i den lägsta punkten och 

bruksytan skall i regel föras upp i ett så horisontellt läge som möjligt. Stighastigheten, eller 

vid gjutning i slänt; bruksfrontens framåtskridande, bör vara minst 0,1 m per timme, gärna 

betydligt högre. I de fall där problem med vattenseparation och formtryck inte finns kan 

stighastigheten vara upp till flera meter per timme, dock kan för hög hastighet leda till att 

bruket inte helt fyller ut de finare skrymslena i ballastfyllningen. Om stenfyllningen är grov 

och bruket har god flytförmåga är dock risken för att det inträffar liten. (Ljungkrantz et al, 

1992) 
 
Sker istället injekteringen med vertikala rör får dessa successivt dras upp under injekteringens 

gång förutsatt att rörändarna hålls minst 0,5-1 m under bruksytan. Om rören sitter så djupt att 

de inte kan dras upp bör det finnas nya rör högre upp alternativt att det sitter täta ytterrör kring 

injekteringsrören som kan dras upp efter hand som injekteringen pågår. Perforerade ytterrör 

bör inte användas eftersom det då kan stiga upp bruk i ytterröret och rinna ut ovanför 

bruksytan. (Ljungkrantz et al, 1992) 
 
Injekteringen bör ske så kontinuerligt som möjligt eftersom långa avbrott kan resultera i en 

misslyckad gjutning. Det skall alltid finnas reservutrustning på plats som är färdig att kopplas 

in för att gardera sig mot långa avbrott till följd av haverier enligt Ljungkrantz et al, (1992). 

2.6.7 Efterbehandling och härdning 

Efter att injekteringen är klar bör formstagen efterdras erforderligt för att ytterligare förbättra 

vidhäftningen mot befintlig betong. Formrivning bör ske när betongen uppnått tillräcklig 

hållfasthet, vilket kan skilja mellan olika miljöer och applikationer. Efter att formen rivits 

skall vattenhärdning påbörjas omedelbart. Membranhärdare bör appliceras efter det att 

vattenhärdningen är klar. Tid som vatten- respektive membranhärdning varierar beroende på 

applikation. (Paulsson-Tralla, 2009) 
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3 Ytskiktsrenovering och förstärkning av Gamla Årstabron 

3.1 Bakgrund 

Gamla Årstabron byggdes 1925–1929, arkitekt var Cyrillus Johansson och ansvariga 

konstruktörer var Ernst Nilsson och Salomon Kasarnowsky. Uppförandet var behäftat med 

stora tekniska problem med framförallt grundläggningen. Bron är sedan 1986 klassad som 

statligt byggnadsminne. Konstruktionen utgörs av ett lyftspann, en 150 meter lång 

fackverksbåge av stål över huvudfarleden söder om Årsta Holmar och av 20 slakarmerade 

betongvalv. Den totala längden är 753 m. Bron bär två spår och är mycket hårt trafikerad. 

(Paulsson-Tralla, 2007) 
 
Bron vilar på betongfundament som är nedförda till berg förutom stöd 5 som är grundlagt på 

packad fyllning. Betongbågarna är i huvudsak noll-ledsbågar av armerad betong där bågen är 

inspänd i anfangen. Armeringen i valven ansågs vid dimensioneringen vara nödvändig för att 

kunna hantera kraftspelet i bron. Bågarna mellan stöd 3, 4, 5, och 6 utfördes som tre-ledsbågar 

för att bron skulle kunna hantera eventuella vertikala stödförskjutningar kring stöd 5 som inte 

är grundlagt på berg. Även tre-ledsbågarna är utförda i slakarmerad betong med statiskt 

verksam armering. (Paulsson-Tralla, 2007) 
 
En tillståndsbedömning som gjordes 2004-2006 visade att Gamla Årstabron hade allvarliga 

skador på ett flertal valv. Skadornas orsak, art och placering har till stor del orsakats av den 

produktionsteknik som användes vid uppförandet av bron. För att erhålla vackra ytor när bron 

byggdes användes en finsatsbetong mot den yttre formen och en grövre betong innanför 

finsatsbetongen. Betongen stampades ihop men gjutsår var sannolikt vanliga. Finsatsbetongen 

var närmast att betrakta som ett bruk (eller en puts) med en maximal stenstorlek på 10 mm. 

Provkroppar visade att betongen var relativt porös och permeabel och att armeringen inte 

omslutits på avsett vis. Provbilning av olika ytor i valven uppdagade att partier med 

”skelettbetong” (enbart ballast) förekom på många platser och lokalt doldes dessa områden av 

ett yttre skikt av finsatsbetong. Vidare göts varje valv i nio etapper vilket resulterade i tio 

gjutfogar per valv med ibland bristande egenskaper. Läckage och kalkutfällningar har under 

åren koncentrerats till dessa partier. (Paulsson-Tralla, 2007) 
 
Gamla Årstabrons bärande betongkonstruktioner uppvisade efter 80 år i drift omfattande 

skador. Skadornas art och påverkan på konstruktionens kapacitet att bära trafiklast idag och i 

framtiden varierar. Sammantaget medförde dock skadornas omfattning och art att betydande 

reparationer och förstärkningar av brons valv (undersidor och kanter), pelare, stödmurar och 

tvärbalkar var nödvändiga för att kunna garantera en framtida rationell drift av Gamla 

Årstabron. (Paulsson-Tralla, 2007) 

3.2 Beskrivning av reparationerna 

3.2.1 Syfte med reparationen 

I den tekniska beskrivningen för entreprenaden står följande: ”Syftet med reparationerna, 

förstärkningarna och förstyvningarna är att säkerställa att Gamla Årstabron kan bära avsedd 

trafiklast (STAX 25) i ytterligare cirka 50 år med acceptabel säkerhet. Vidare är syftet att 

minimera framtida underhållsarbeten samt framtida bomknackning och andra undersökningar 

av bron som kan vara nödvändiga för att säkerställa att inga lösa betongdelar faller ned på 

trafikanter under bron, såväl på land som på vatten.”  (Trafikverket, 2007) 
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3.2.2 Beskrivning av utförande 

Det föreskrevs att betongvalvens kanter skulle bilas mekaniskt (försiktigt och kontrollerat) för 

att ta bort lösa partier och därefter vattenbilas. Kompletterande armering skulle sedan 

monteras. Bortbilad betong skulle ersättas med ny injekteringsbetong samtidigt som valvet 

skulle breddas med 50 mm på vardera sidan. Direkt på den nya injekteringsbetongen skulle en 

primer och motsvarande puts (utan ventilerad luftspalt) appliceras. (Trafikverket, 2007) 
  
Betongvalven skulle spännas ihop i tvärled med hjälp av genomgående stålstag. 

Förankringarna på valvens sidor skulle monteras i samband med att kanterna åtgärdades. 

(Trafikverket, 2007) 
  
Betongvalvens undersidor skulle vattenbilas och återgjutas med ett nytt, ca 90 mm tjockt 

ytskikt av armerad injekteringsbetong. En brädform skulle användas för att efterlikna dagens 

utseende. Även skadade gjutetappfogar skulle vattenbilas och återgjutas. Härdningen var 

speciellt utformad för att minimera krympning. Valvens undersidor skulle sandblästras lätt för 

att erhålla ett lätt åldrat utseende. (Trafikverket, 2007) 
 
En fullgod vidhäftning mellan ny och befintlig betong var fundamental för reparationernas 

funktion. Kraven på vidhäftning i BV BRO utgåva 8 skulle uppnås med reservation för om 

brotten vid provdragning skedde i den gamla betongen. (Trafikverket, 2007) 
  
Samtliga betongreparationer på valven skulle ske med injekteringsbetong med starkt 

reducerad krympning. Bron trafikerades fullt ut på båda spår under reparationerna. 

(Trafikverket, 2007) 

3.3 Betongalternativ 

För pågjutningar av betong fanns ett antal olika alternativ vad gäller typ och utförande att 

tillgå. Nedan listas ett antal av dem med respektive för- och nackdelar. Detta avsnitt 

innehåller de för examensarbetet mest relevanta delarna av rapport 714700:A (Paulsson-

Tralla, 2007) och syftar inte till att vara heltäckande gällande beskrivningar av de olika 

alternativen samt redogörelse om för- och nackdelar. Dessutom utvärderades fler 

betongalternativ (exempelvis sprutbetong) än de som listas nedan men de gallrades ut i ett 

tidigt skede beroende på att de inte ansågs ha de egenskaper som krävdes för att uppnå ett 

lyckat resultat med renoveringen av Gamla Årstabron, varför de är utelämnade.  

3.3.1 Tekniska krav 

För att uppnå ovanstående funktion enligt 3.2.1 ställs i rapport 7147400:A (Paulsson-Tralla, 

2007) följande, delvis motstridiga krav, på betongen som avses användas för reparationerna: 
  

 En fullgod vidhäftning mellan ny och befintlig betong är fundamental för 

reparationernas och förstärkningarnas funktion.  

 Det är mycket viktigt att den nya betongens fria krympning begränsas starkt för att 

kraftigt reducera tvångskrafterna av krympning i de med ny betong motgjutna 

konstruktionsdelarna.  

 Det är fundamentalt att temperaturutvecklingen hos den nya betongen är låg för att 

undvika att temperaturrelaterade tvångskrafter från gjutningarna förs in i de motgjutna 

konstruktionsdelarna. Den frigjorda effekten vid bindemedlets hydratation bör därför 

vara begränsad.  

 Den nya betongens krypning (grund- och uttorkningskrypning) vid tryckpåkänning 

skall vara låg för att skapa förutsättningar för den nya betongen att ta upp 

tryckpåkänningar orsakade av trafiklast.  
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 Den nya betongens krypning (grund- och uttorkningskrympning) skall vara måttlig 

eller stor vid dragbelastning för att medge en god dragrelaxation vid en eventuell 

belastning av krympning eller temperatur (vid gjutning).  

 Den nya betongen skall vara frostbeständig i överensstämmelse med XF3 enligt SS 13 

70 03 och SS-EN 206-2.  

 Klass för tryckhållfasthet skall vara lägst C25/30 enligt SS-EN 206-2. 

 För att kraftigt minska inverkan av krympning i ny betong på motgjutna 

konstruktionsdelar skall härdningen utföras enligt föreskrivet härdningsprogram med 

mycket stor noggrannhet och vaksamhet. Avbrott och avsteg ifrån föreskrivet 

härdningsprogram accepteras inte då den förstärkande inverkan av pågjutningarna kan 

spolieras och till och med innebära att ogynnsamma tvångskrafter förs in i de 

motgjutna konstruktionsdelarna. Härdningsprogrammet för betongen syftar till att 

säkerställa att betongen ges möjlighet att fylla kapillärporsystemet med vatten och 

senare med hydratationsprodukter, att svälla och att utveckla en tät struktur innan 

uttorkningen inleds. 

 Betongen skall vara okänslig för väderlek vid gjutning. Produktionstekniken, inklusive 

logistik, skall vara okänslig för olika störningar som exempelvis trafikköer, variationer 

orsakade av cementpåfyllning i betongfabriker.  

 Betongen skall vara okänslig för eventuella rörelser i konstruktionen orsakade av 

trafiken på Gamla Årstabron då entreprenaden skall utföras med full trafik på bron. 

3.3.2 Konventionell ”bro”-betong 

Med konventionell brobetong avses en fabrikstillverkad betong med vctekv < 0,4. 

Hållfasthetsklassen kan sättas till ca C35/45. Största stenstorlek, Dmax, är normalt 16 mm men 

för att uppnå full gjutbarhet med avseende på kringgjutning av armering kan den största 

stenstorleken behöva reduceras till 12 mm. Vidare kan pumpförfarandet kräva att 2”- 

alternativt 3”-slang används vid gjutning vilket också kan medföra restriktioner på stenhalt 

och stenstorlek hos den använda betongen. (Paulsson-Tralla, 2007) 
 
Fördelar med konventionell betong (Paulsson-Tralla, 2007) 

 Traditionell betong med kända egenskaper 

 Enkel att tillverka vid betongstation 

 Enkel att transportera i roterbil 

 Känd teknik för samtliga aktörer 
 
Nackdelar med konventionell betong (Paulsson-Tralla, 2007) 

 Svårt gjututförande med begränsat utrymme i formen samt stor gjuthöjd och stor 

gjutbredd. 

 Trång form kan medföra gjutning med 2”- alternativt 3”-slang vilket troligen medför 

att dmax måste minskas och stenhalten sänkas. 

 Stor eller måttlig krympning som ökar än mer om dmax minskas och stenhalt sänks 

eftersom cementmängden då ökar. 

 Det trånga utrymmet betyder svårigheter att stavvibrera hela pågjutningen fullgott. 

 För att erhålla bra ytor utan synliga gjutpallar bör gjutningen utföras kontinuerligt. 

Med tanke på trafiksituationen i Stockholm kan kvalitén på pågjutningen äventyras på 

grund av långa gjutuppehåll. Det trånga utrymmet gör det också svårt att vibrera ihop 

olika betongleveranser, vilket normalt behövs vid längre avbrott. 
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3.3.3 Självkompakterande betong, SKB 

Med SKB avses nedan en betong med vctekv < 0,4 (vct =0,45, ca 380 kg cement, 175 kg 

kalkfiller, effektivitetsfaktor 0,25, 172 kg vatten). Klass för tryckhållhållfasthet kan anges till 

cirka C40/50. Största stenstorlek, Dmax, är normalt 16 mm men för att uppnå bra 

flytegenskaper reduceras troligen stenhalten Dmax 16 mm till ca 600 kg/m³ istället för ca 800 

kg/m³. Troligen kan den största stenstorleken med avseende på kringgjutning av armering 

behöva reduceras till 12 mm. Vidare kan pumpförfarandet vid gjutning kräva att 2” alt 3”-

slang används vid gjutning vilket också kan införa restriktioner på stenhalt och stenstorlek hos 

den använda betongen. För föreliggande redogörelse har dock antagits att Dmax 16 mm 

används samt att minst 800 kg/m³ 8-16 sten används. Flytsättmåttet sätts till ca 800 mm. 

(Paulsson-Tralla, 2007) 
 
Fördelar med SKB (Paulsson-Tralla, 2007) 

 Förenklat gjutförfarande om tunna slangar kan användas 

 Ingen vibrering krävs 

 God möjlighet att applicera ett övertryck på formen vid avslutad gjutning vilket 

förbättrar möjligheten till god vidhäftning mellan ny och befintlig betong. För detta 

krävs dock en tät, väl stagad form samt att övertrycket appliceras samtidigt i minst ett 

tiotal punkter i formen. 

 God vidhäftning om tixotropin är lämplig samt om lämpligt gjuttryck kan appliceras, 

särskilt på de övre gjutetapperna. 

 God vidhäftning tack vare minskad risk för blödning om SKB:n är stabil. 
 
Nackdelar med SKB (Paulsson-Tralla, 2007) 

 Eventuellt svårt gjutförfarande med begränsat utrymme i formen samt stor gjuthöjd 

och stor gjutbredd. 

 Eventuellt svårt att gjuta de övre horisontella delarna av valven. 

 Stor eller måttlig krympning. 

 SKB kan vara känslig för variationer i delmaterial. 

 Risk för försämrad vidhäftning om SKB:n inte väter den motgjutna vattenbilade ytan 

tillräckligt. Normalt är vätningen av den motgjutna ytan av den färska pågjutningen en 

mycket viktig parameter för att erhålla en god vidhäftning. För vanlig betong 

åstadkoms vätningen via vibrering och gravitation (övertryck).  

 SKB kräver erfaren gjutpersonal. 

3.3.4 Injekteringsbetong 

Med injekteringsbetong avses en betong som tillverkas genom att formen först fylls och 

packas med noggrant tvättad ballast, dmin 20 mm och Dmax 32 mm (jämnt graderad). Efter 

förvattning av motgjutna ytor och ballast injekteras därefter formen kontinuerligt utmed hela 

formens bredd med ett injekteringsbruk. Injekteringsbrukets vctekv skall högst vara 0,5. Den 

hårdnade betongen skall ha 4 % till 8 % luft. Silikacement eller tillsatts av silika accepteras 

inte. (Paulsson-Tralla, 2007) 
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Fördelar med injekteringsbetong (Paulsson-Tralla, 2007) 

 Låg krympning tack vare måttligt vctekv, hög stenhalt, låg brukshalt (med andra ord 

cementhalt) och direktkontakt mellan ballastkornen. 

 Liten krypning vid tryckbelastning på grund av hög stenhalt och direktkontakt mellan 

ballastkornen. 

 Måttlig till stor krympning vid dragbelastning tack vare måttligt vct (begränsad 

hållfasthet) hos injekteringsbruket. 

 Måttlig till stor relaxation av eventuella tvångskrafter av krympning och temperatur 

(vid gjutning) tack vare måttlig till stor dragkrypning i injekteringsbruket. 

 Enkelt att åstadkomma ett jämnt övertryck i formen med hjälp av injekteringssytemet 

vilket bidrar till att skapa förutsättningar för en bra vidhäftning mellan befintlig och 

ny betong. 
 
Nackdelar med injekteringsbetong (Paulsson-Tralla, 2007) 

 Mycket begränsad erfarenhet hos såväl beställare, konsulter och entreprenörer på 

grund av att tekniken inte använts i någon större skala i Sverige sedan slutet av 1970-

talet. 

 Begränsad erfarenhet innebär att mycket av produktionstekniken måste provas ut 

under projektets början vilket medför en längre startsträcka än för andra typer av 

betong.  

3.3.5 Val av betong 

För att möta de krav som ställdes på betongen enligt 3.3.1 valdes injekteringsbetong med ett 

bruk med moderat vct och utan silikatillsatser. För att uppnå önskade egenskaper hos 

injekteringsbetongen förutsattes också utdragen form-, vatten- och membranhärdning.  En 

injekteringsbetong med dessa förutsättningar valdes för att erhålla följande egenskaper: 


 God gjutbarhet trots begränsat utrymme i form. 

 God omslutning av ny och befintlig armering. 

 God inträngning och utfyllnad i lokala gropar t ex vid bortbilad skelettbetong och 

frambilade gjutetappfogar. 

 Låg temperaturutveckling i samband med gjutning. 

 God vidhäftning mot motgjuten yta. 

 God vidhäftning mellan ballast och injekteringsbruk (dock ej använda silika). 

 Måttlig E-modul hos injekteringsbruket. 

 Måttlig draghållfasthet hos injekteringsbruket. 

 Låg krympning 

o Maximal fri krympning skall vara 0,2 ‰ vid 20 °C och 50 % RF efter 56 dygn.  

 Stor dragkrypning. 

 Begränsad tryckkrypning. 

 Stor sprickfördelande förmåga hos stenskelett. 

3.4 Förstudieförsök på Lidingö 

3.4.1 Bakgrund till förstudieförsök 

Som tidigare nämnts har användningen av injekteringsbetong varit mycket begränsad i 

Sverige de senaste 30-35 åren varför relevanta resultat från applikationer av den typen var i 

princip obefintliga 2006. Det föranledde Banverket Östra Regionen att genomföra 

förstudieförsök för att utvärdera om injekteringsbetong kunde uppfylla de krav som ställts på 

betongen avsedd att användas vid renoveringen av Gamla Årstabron. Dåvarande (2006) Carl 
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Bro AB Anläggningsunderhåll/Underhållsplanering fick i uppdrag av Banverket Östra 

Regionen Projektenheten att upprätta en genomförandebeskrivning för och genomföra en 

provgjutning av injekteringsbetong. Texten i detta avsnitt (3.4) baseras på uppgifter från 

rapport 714400:A och 7144000:B. 

3.4.2 Syfte med försöken 

De övergripande syftena med förstudieförsöken var att:  

 Utvärdera arbetsmetoden (fyllning av ballast, injektering av bruk).  

 Utvärdera inverkan av olika d
max 

hos ballast och bruk på injektering.  

 Utvärdera krympningen.  

 Utvärdera vidhäftning mellan pågjutning och befintlig betong.  

 Utvärdera omfattning av eventuell sprickbildning i pågjutningarna. 
 
Även andra parametrar som mekaniska egenskaper, täthet, vattenabsorption, frostbeständighet 

med flera kunde studeras i detalj men de egenskaperna bedömdes redan före försöken vara 

uppnåeliga med rätt materialkombinationer. 

3.4.3 Beskrivning av försöken 

Totalt utfördes fyra provgjutningar vid två olika tillfällen, de första två i juni 2006 och de 

andra två i augusti samma år. Försöken strävade efter att efterlikna förhållandena vid Gamla 

Årstabron i största möjliga mån. Figur 3.1 visar en provkropp under uppbyggnad. 
 
Som provkroppar användes tre prefabricerade stödmurar (T-element), 2 m breda och 2 m 

höga, där den vertikala väggytan vattenbilades cirka 10 mm. Vattenbilningsbredden var cirka 

1,5 m. Tre av provgjutningarna utfördes med ny armering (över hela bredden och höjden) 

med mms-100 stående armering och  mm s-100 liggande armering. De liggande 

järnen placerades närmast den vattenbilade ytan på 10-20 mm avstånd och avståndet mellan 

form och stående armering var cirka 50 mm. Den fjärde provgjutningen utfördes oarmerad 

direkt på en av de första två provgjutningarna för att utvärdera hur stor effekt vibrering på 

form hade på betongytan. 
 
De vattenbilade ytorna formsattes successivt med formplywood alternativt brädform och 

reglar. Formen hölls på plats med genomgående stag som dels höll emot trycket från den 

kompakterade ballasten, dels tog upp det vätsketryck som uppstod vid injektering. Stagen 

hjälpte också till att ta upp krafter som uppstod vid efterspänning av form mot stödmur. 

Efterspänningen utfördes för att förbättra vidhäftningen. Injekteringsnipplar placerades i 

formluckor före formsättning. En avstängare med fyra skvallerrör monterades överst.  
 
Två olika ballastfraktioner användes vid de två provgjutningstillfällena, 25/32 mm och 25/40 

mm, båda krossmaterial. Ballasten tvättades dels på krossen, dels precis innan placering i 

form. Ballasten placerades successivt i formen i samband med formsättning och packades 

noggrant. Formen förvattnades under cirka ett dygn för att fukta upp motgjutningsytan och för 

att upptäcka eventuella otätheter. Förvattningen avslutades cirka en timme före injektering 

och fick dränera ut så att inget fritt vatten förekom i formen. 
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Figur 3.1. Provkropp under uppbyggnad. (Fotograf: J. Paulsson-Tralla) 
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Figur 3.2. Förvattning av motgjutningsyta via injekteringsnipplar. Notera vattnet som rinner 

ur nedre injekteringsnipplar. (Fotograf: J. Paulsson-Tralla) 
 
Injektering skedde när formen bedömdes dränerad och startade nedifrån till vänster. En slang 

användes vid samtliga injekteringar och flyttades successivt åt höger och uppåt under 

injekteringen. De fyra injekteringarna skiljde sig på så sätt att antalet nipplar som användes 

varierade. Vid den första injekteringen användes endast två av nio nipplar men antalet ökade 
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sedan för varje injektering, vid den sista användes sju av nio nipplar. Formvibrering med så 

kallad vibrobalk utfördes vid det andra försökstillfället men inte vid det första. 
 
Vid båda försökstillfällena injekterades också två betongtunnor (alltså totalt fyra) för att ta ut 

provkärnor för krympningsmätning. Tunnorna var 600 mm höga och hade diametern 600 mm. 

Vid det första tillfället var locken endast fastgjorda med spikplugg vilket inte var tillräckligt 

för att hålla locken på plats (se figur 3.3). Betongen i de tunnorna ansågs därför inte vara 

representativ för injekteringsbetong i senare produktion. Vid det andra försökstillfället 

användes ok och stag, som visas i figur 3.4, för att hålla locken på plats vilket var tillräckligt. 
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Figur 3.3. Misslyckad injektering av betongtunnor, juni 2006. (Fotograf: J. Paulsson-Tralla) 
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Figur 3.4. Lyckad injektering av betongtunnor, augusti 2006. (Fotograf: J. Paulsson-Tralla) 

3.4.4 Resultat och slutsatser från försök 

Vid båda injekteringstillfällena konstaterades att endast begränsade pumptryck krävdes för att 

injektera bruket. Samtliga injekteringar visar tydligt att det går att injektera en tunn form med 

packad ballast. Det observerades att injekteringen kan, om så önskas, ske mycket snabbt men 

stighastigheten bör anpassas så att alla hålrum med säkerhet fylls med bruk. Ingen signifikant 

skillnad noterades mellan att injektera formarna med ballastfraktionen 25/32 mm och med 

25/40 mm. Formarna bedömdes ha blivit bra utfyllda av bruket. De två sista provkropparna, 

som injekterades i augusti 2006, studerades på nytt i juni 2007 med avseende på 
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sprickbildning och bompartier. Varken sprickor eller bompartier upptäcktes vilket indikerade 

att pågjutningarna av injekteringsbetong fungerade väl efter nästan ett år i drift. 
 
Försöken visade att så många nipplar som möjligt bör användas i kombination med 

kontinuerlig vibrering för att få en bra omslutning av ballast samt för att erhålla bra ytor.  

Vidare konstaterades att då krossad ballast hamnar med en plan yta mot formen kan det vara 

svårt att få en bra omslutning av stenen. Vibrering av formen visade sig vara klart gynnsamt 

för omslutningen. Formvibreringen bidrog också till en flackare injekteringsfront vilket är 

önskvärt.  
 
För att dränering av formen skall fungera effektivt bör ett väl tilltaget system av dräneringshål 

finnas i formen, hålen kan även fungera som skvaller- och luftningshål. Efterspänning av 

formen skall ske en tid efter att injektering avslutats, tidpunkt för det bestäms av brukets 

tillstyvnande. 
 
Formen innehållande ballastfraktionen 25/32 mm där större delen av injekteringsnipplarna 

användes och som formvibrerats bedömdes ha gett tillfredställande resultat. Inga sprickor 

upptäcktes vilket troligen beror på låg krympning hos pågjutningen. Mindre kalkutfällningar 

och viss flammighet kunde skönjas men bedömdes inte vara besvärande. Vid uppfuktning och 

snabb uttorkning kunde mycket tunna sprickor (antydan till sprickor) på ytan urskiljas. 

Sprickorna bedömdes ligga mellan enskilda stenar och visar på att bruket krymper, vilket var 

förväntat. Att sprickorna uppstår tydliggör att krympningen hålls emot av stenskelett, 

motgjuten stödmur och armering. Sprickavståndet varierade mellan 25 och 100 mm enligt 

figur 3.5 nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.5. Antydan till sprickor som kunde skönjas efter uppfuktning och snabb uttorkning. 

Enskilda stenars form kunde också skönjas. (Fotograf: J. Paulsson-Tralla) 
 
Eter uttorkningen kunde även (den yttersta) ballastens läge i formen urskiljas på grund av 

skillnader i uttorkningshastighet mellan områden med bruk mot formen och sten mot formen. 

Där ballasten legat med en hyfsat plan yta mot formen var brukets tjocklek endast några 

millimeter varför bruket där torkat ut snabbare än i områden mellan stenar med tjockare lager 

bruk. 

3.4.5 Krympning och vidhäftning 

Krympningen utvärderades i princip enligt SS 13 72 15 med skillnaden att kärnorna lagrades i 

35 till 42 dygn eftersom syftet med försöken var utvärdera injekteringsbetongens krympning 
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efter formhärdning i 42 dygn. Av de fyra kärnor som studerades enligt detta uppmättes 

krympningen efter 42 dygn till cirka 0,2 ‰ som mest och cirka 0,075 ‰ som minst. 

Resultaten visade tydligt att krympningen var låg för injekteringsbetongen. Provningarna 

utfördes på CBI:s laboratorium. Samtliga resultat från krympningsmätningarna redovisas 

nedan i figur 3.6 från Paulsson-Tralla (2007). 
 

Figur 3.6. Redovisning av uppmätta och extrapolerade värden på krympning hos borrkärnor. 
 
Vidhäftningen mellan den vattenbilade stödmuren och pågjutningen av injekteringsbetong 

testades på tre utborrade kärnor i CBI:s laboratorium. Vidhäftningsbrott mellan stödmur och 

injekteringsbetong skedde endast i en av de tre kärnorna och då med brottspänningen 2,1 MPa 

i fog. Sammantaget alla tre kärnor beräknades vidhäftningen fv till 1,9 MPa vilket får tolkas 

som god vidhäftning då Bro 2004 anger ett undre krav på fv till 1,0 MPa. Samtliga resultat 

redovisas i tabell 3.1 nedan, från Paulsson-Tralla (2007). Resultatet indikerar att god 

vidhäftning kan uppnås mellan befintlig vattenbilad betongyta och injekteringsbetongen som 

användes i försöken, vilket överrensstämmer med uppgifter i Betonghandbok 

Arbetsutförande. 
 
Prov  Brottspänning i 

fog  

[MPa] 

Brottmod 

5 >3,0 Limbrott mellan betong och provutrustning (stålskiva).  

7 >2,6 Dragbrott i injekteringsbetongen.  

9 2,1 Vidhäftningsbrott mellan stödmur och 

injekteringsbetong 

Medel >2,6  

STD 0,45 (STD = standardavvikelse) 

fv 1,9 fv=m-1,4*STD 

Tabell 3.1. Resultat från vidhäftningsprover. 
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3.5 Material 

3.5.1 Ballast 

Ballasten skulle vara natursingel och uppfylla kraven i SS-EN 12620. Vidare skulle den 

uppfylla de krav som ställs på ballasttäktens övriga CE-märkta ballastmaterial som levereras 

för användning i betong. Då CE-märkning saknades skulle särskild undersökning av 

ballastens egenskaper med hänsyn till beständighet genomföras enligt bilaga F-G i SS-EN 

12620. 
 
Ballastens fraktion skulle vara 20/32 mm vilket innebar att minsta stenstorlek, dmin, skulle 

vara 20 mm och största stenstorlek, dmax, skulle vara 32 mm. Fördelningen skulle vara jämn 

mellan 20 och 32 mm. 

3.5.2 Injekteringsbruk 

Eftersom metoden med injekteringsbetong i princip inte har använts i Sverige på mycket lång 

tid var utbudet av injekteringsbruk mycket begränsat. Vidare var kunskapen om metoden 

begränsad i Sverige varför det var svårt att i den tekniska beskrivningen ställa specifika krav 

på injekteringsbruket som skulle användas. De enda uttalade kraven som ställdes var att 

bruket skulle innehålla anläggningscement och vara frostbeständigt. Detta betydde att 

brukleverantörer fick relativt fria händer att ta fram ett passande bruk. 

3.5.3 Form 

För både betongvalvens kanter och valvens undersida föreskrevs spontad brädform, 95 mm 

bred och 28 mm tjock. Formvirket fick inte återanvändas utan skulle kasseras efter 

formrivning. 

3.6 Produktionsteknik 

Renoveringen av betongvalven var uppdelad i tre faser. I entreprenaden ingick även en fjärde 

fas som rörde betongpelare, karmar och betongklackar men den behandlas inte i det här 

examensarbetet. I den första fasen reparerades och förstärktes en av valvets kanter (yttre 

sidytor) med armerad injekteringsbetong. När den nya betongen uppnått en tryckhållfasthet på 

25 MPa kunde fas 1 synas och godkännas av Banverket. Efter godkännande kunde samma 

reparations- och förstärkningsprocedur upprepas för valvets andra kant, fas 2. När betongen i 

den andra fasen uppnått en tryckhållfasthet på 30 MPa skulle valvet spännas ihop med  

mm tvärgående stag som efter uppspänning injekterades med cementbaserat bruk. I detta 

examensarbete analyseras inte uppspänningen. Efter att Banverket synat och godkänt fas 2 

kunde reparation och förstärkning av valvets undersida, fas 3, utföras.  
 
Nedan beskrivs de sju principiella arbetsmomenten som ingick i renoveringsarbetet. Eftersom 

tillvägagångssättet för samtliga faser (1-3) var i stort sett likadant är inte faserna beskrivna var 

och en för sig, där skillnader förekommer påtalas detta. Texten i det här avsnittet (3.6) är i 

huvudsak baserad på den tekniska beskrivningen för entreprenaden och på observationer 

gjorda på arbetsplatsen. Figur 3.6 och 3.7 illustrerar vilka delar av bron som avses med fas 1-

3. 
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Figur 3.6. Ett valv sett från sidan där fas 1(2) är markerad med grå färg.  

 

 
Figur 3.7. Ett valv sett snett uppifrån där fas 3 är markerad med grå färg. 

3.6.1 Planering 

Vid en så omfattande renovering som upprustningen av Gamla Årstabron innebar var en 

grundlig och välstrukturerad planering en nödvändig förutsättning för att reparationerna och 

förstärkningarna skulle kunna genomföras på bästa möjliga sätt. Planering av produktionen 

under entreprenadtiden bedrevs i huvudsak av generalentreprenören NCC i samråd med 

Banverket. Förberedande planeringsarbete behandlas kortfattat i avsnitt 3.2. 

Fas 1 (2) 
(valvkant) 

Fas 3 
(valvundersida) 



29 

 

 
Planeringsarbetet beskrivs inte i detalj men kan sammanfattas i sex punkter. 

 Upprättande/uppföljning av arbetsberedningar 

 Tidplaner (översikts-/veckotidplaner) och uppföljning av dessa 

 Planering av resurser (yrkesarbetare, maskiner med mera) 

 Styrning av underentreprenörer (UE) 

 Inköp/inhyrning av material, maskiner med mera 

 Ekonomiplanering/-uppföljning 

3.6.2 Förberedelse av motgjutningsyta 

För att uppnå god vidhäftning och fullständig samverkan mellan befintlig betong och 

pågjutning var det viktigt att avlägsna all skadad betong. I de fall där lösa partier av 

finsatsbetongen på valvets kanter förekom var det föreskrivet att de skulle tas bort med 

mekanisk bilning.  
 
För att avlägsna övrig finsatsbetong och skadad konstruktionsbetong valdes vattenbilning som 

metod. Vattenbilning är en selektiv metod som tar bort skadad betong samtidigt som den inte 

skadar befintlig betong i gott skick, inte skadar befintlig armering och inte ger upphov till 

mikrosprickor i den kvarvarande betongen. Det finns dock nackdelar med metoden i form av 

buller, dock inte värre än andra metoder, och eventuella problem med hantering av bortbilat 

material och spillvatten. (Silfwerbrand, 2008)  
 
Vattenbilningen utfördes enligt BV Bro utgåva 8 och gick till så att en vattenbilningsrobot 

gick över betongytan på en räls som förankrades i den befintliga betongen och bilade 

betongen med högtrycksvatten (cirka 800 Bar med ett flöde på 200 l/min). Vattenbilningen 

skulle ske uppifrån. Vattnet som användes skulle vara rent och drickbart, det fick alltså inte 

innehålla organiskt material eller andra ämnen som kunde skada den kvarvarande betongen. 

Antal överfarter bestämdes av hur lätt vattenbilningen trängde in i den befintliga betongen och 

erforderligt bilningsdjup. 
 
Föreskrivet vattenbilningsdjup för fas 1 och 2 var 130 mm (100 mm finsatsbetong + 30 mm 

grövre betong) och fick underskridas med 5 mm och överskridas med 50 mm. Fas 3 skulle 

enligt tekniska beskrivningen vattenbilas 30 mm (ingen finsatsbetong fanns på valvens 

undersidor) och toleranserna var -5/+15 mm. Vattenbilningsdjupet skulle dokumenteras 

löpande av underentreprenören som utförde arbetet. Om mer än 30 % av befintlig armerings 

omkrets var frilagd efter vattenbilning till oskadad betong skulle bilningsdjupet ökas lokalt för 

att frilägga armeringen. Det behövde vara minst 10 mm fritt mellan motgjutningsyta och 

intilliggande armering. Håligheter och skelettbetong som upptäcktes efter vattenbilning till 

föreskrivet djup fick bilas vidare efter samråd med Banverket. 
 
Tidigare vattenbilade ytor, rengjorda ytor och formsatta ytor skulle skyddas vid vattenbilning 

av närliggande ytor. Tidigare gjutna ytor och ytor som skulle kvarlämnas skulle skyddas 

mekaniskt vilket i praktiken innebar att en plåt, plywoodskiva eller motsvarande sattes upp för 

att hindra cement- och slamhaltigt vatten att skölja över dessa ytor. Spillvatten från bilningen 

skulle ledas till trekammarbrunn för sedimentering. 
 
När en yta hade vattenbilats till föreskrivet djup skulle den undersökas genom okulär 

observation och knackning med hammare. Om betydande mängd ballastkorn lossnade vid 

knackning skulle ytan vattenbilas ytterligare, dock maximalt 50 mm. När en fas hade 

vattenbilats, synats och godkänts skulle den rengöras enligt BV Bro utgåva 8 och det skulle 

utföras med rent, drickbart vatten. Vid avslutad vattenbilning skulle den nybilade ytan först 

spolas med stort flöde och högt tryck och därefter rengöras med högtryckstvätt (minimum 200 
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Bar). Cement- och slamhaltigt vatten fick aldrig tillåtas torka eller brinna fast på vattenbilade 

ytor. 

3.6.3 Tvärgående stag, armering och injekteringskanaler 

Efter avslutad vattenbilning för fas 1 föreskrevs kärnborrning av tolv genomgående staghål, 

mm, för efterspänning av valvet i tvärled. Ungefärlig placering av hålen illustreras i 

figur 3.8. Borrhålens exakta läge var utsatta på ritning och toleranserna för ingångshålens läge 

var ± 10 mm och utgångshålen fick maximalt avvika 30 mm från ingångshålens läge. 

Borrkärnorna skulle tas ut varsamt och märkas så att kärnornas läge och orientering i valven 

kunde återskapas. På så sätt kunde ytterligare information (utöver den som erhållits i 

förberedande utredningar) erhållas. Efter varje avslutad borrning skulle hålet rengöras 

noggrant. 
 
Stagen skulle vara av typen helgängade Dywidag-stag mm och fick spännas upp när fas 

2 uppnått en tryckhållfasthet på minst 30 MPa. Varje stag skulle spännas upp till 200 kN och 

efter att samtliga stag spänts upp skulle uppspänningskraften kontrolleras och vid behovs 

justeras. Den verksamma ytan för varje stag var tänkt att vara cirka 2 m2 vilket innebär en 

förspänning på cirka 0,1 MPa. Efter uppspänning föreskrevs förvattning av hålen innan 

injektering med cementbaserat injekteringsbruk enligt BV Bro utgåva 8. Syftet med stagen 

var säkerställa att inga sammanhängande längsgående spricksystem utvecklades i 

betongvalven. Det i sin tur var tänkt att medföra att betongvalvens lastbärande funktion i 

tvärled kunde säkerställas samtidigt som vissa beständighetsproblem kunde undvikas. 

Uppspänning av bron i tvärled medförde också att sprickvidden på vissa befintliga sprickor 

kunde reduceras vilket också är positivt för valvens beständighet. 

 
Figur 3.8. Principskiss över borrhålens placering. 
 
Den nya armeringen i fas 1 och 2 var föreskriven till 9 stycken längsgående slakjärn 

som följde båglinjen. I tvärled skulle valvkanterna armeras med 125 smm B-järn 

och cirka 65 stycken smm F-byglar. Fas 3 skulle slakarmeras med s-100 mm 

längsgående järn och s-200 mm tvärgående järn. Täckskiktet föreskrevs till cirka 30 mm 

för samtliga faser. 
 
För att underlätta för bruket att tränga in i formen skulle injekteringskanaler i form av 

perforerade rör monteras utanpå armeringen i direkt anslutning till injekteringsnipplarna. I fas 

1 och 2 skulle kanalerna monteras enligt figur 3.9 och i fas 3 var kanalerna tänkta att löpa 

över hela valvets bredd enligt figur 3.10. Rören skulle monteras successivt i samband med 

fyllning av ballast, som behandlas i avsnitt 3.5.5. Centrumavstånd mellan rören skulle i 

samtliga faser vara cirka 0,5 m. 
 

Valvkant Borrhål 

46mm 
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Figur 3.9. Principskiss för placering av injekteringskanaler i fas 1 och 2 sett framifrån. 

 

 
Figur 3.10. Principskiss för placering av injekteringskanaler i fas 3 sett framifrån. 

3.6.4 Formsättning 

Formen skulle vara slät och monteras successivt nedifrån och upp. Den skulle medge 

successiv fyllning och packning av ballast (som beskrivs närmare i avsnitt 3.5.5) och fick 

högst monteras 0,5 m (i höjdled) åt gången. Formen skulle vara tillräckligt styv för att tillåta 

en god och jämn efterspänning såväl efter packning som efter injektering. Toleranserna för 

formens undersida i fas 1 och 2 var 0/10 mm vilket betyder att tvärsnittsmåttet inte fick 

underskridas men fick överskridas med 10 mm. Toleranserna för formens sidoyta i fas 1-2 var 

0/5 mm. För valvens undersidor, det vill säga fas 3, var toleranserna 0/10 mm.  
 

Injekteringskanaler 

Injekteringsnipplar 

Del av valvkant 

Ballast 

Injekteringsnipplar Injekteringskanaler 

Del av undersida 
valv 

Ballast 
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Vid de nedre formsluten (vid anfangens ändar) för samtliga faser skulle en perforerad form 

monteras för att medge en effektiv genomspolning av ballasten. Hålen skulle även medge att 

allt eventuellt finmaterial som kunde skapas vid packning av ballast skulle kunna spolas ur 

formen. Hålens diameter skulle vara 10 mm med ett centrumavstånd på 30 mm. Precis innan 

injektering skulle den perforerade formen tätas. Formen skulle på ett systematiskt sätt förses 

med återförslutbara luftningshål för att säkerställa att all luft kunde pressas ur formen under 

injektering. Formen skulle i princip vara vattentät. 

3.6.5 Fyllning av ballast 

Ballasten skulle rentvättas hos producenten före leverans till arbetsplats och fick inte 

mellanlagras på täkt utan skulle lastas i direkt anslutning till tvätt. Väl på arbetsplatsen skulle 

ballastens lagras på galler och täckas med presenningar. Det nedersta lagret, ungefär 300 mm, 

skulle betraktas som kasserat och skulle inte användas. Anledningen var att när ballast tippas 

på hög slås de enskilda stenarna mot varandra vilket medför att finpartiklar, som försämrar 

vidhäftningen mellan befintlig och ny betong, lossnar och lägger sig på botten av högen. 
 
Formen skulle monteras, fyllas med ballast och kompakteras i sektioner. Formen fick som 

sagt monteras högst 0,5 m i taget, i höjdled för fas 1-2 och längs valvet för fas 3. Att 

formluckorna inte fick vara högre än 0,5 m berodde på att stenarnas läge behövde kunna 

justeras för hand. Detta illustreras av figur 3.11. 
 

 
Figur 3.11. Principskiss över hur fyllning av ballast skulle gå till. 
 
Iläggning av ballast föreskrevs i huvudsak ske ovanifrån. I takt med att formen fylldes skulle 

injekteringskanalerna, som beskrivs i avsnitt 3.6.3, monteras. När en sektion av formen var 

fylld och kompakterad kunde nästa formlucka monteras och processen kunde upprepas. När 

formen var helt fylld skulle motgjutningsyta, ballast och form förvattnas i minst 48 timmar 

innan injektering. Förvattningen skulle avslutas i sådan tid innan injektering skulle starta att 

allt fritt vatten hade runnit ur formen. 

3.6.6 Injektering av bruk 

För att injektering skulle kunna ske så problemfritt som möjligt var det viktigt att planering 

och arbetsberedning var grundligt och välstrukturerat gjorda. Samtliga injekteringar skulle 

utföras i klass I. För att kunna uppnå goda resultat fick temperaturskillnaden mellan befintlig 

konstruktion och ny injekteringsbetong inte vara för stor, maximalt 5 °C under och till och 

med sju dygn efter injektering. Vidare fick injektering inte ske i direkt solljus.  
 
Den tekniska beskrivningen för entreprenaden förskrev att maximalt avstånd mellan 

injekteringspunkter (nipplar) fick vara 500 mm i såväl horisontal- som vertikalled. Innan bruk 

Sektion av form som 
inte är fylld (Max 0,5 m) 

Sektion av form 
fylld med 
kompakterad 
ballast 

Befintlig betong 
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kunde pumpas in i formen skulle pumputrustning vara provkörd, reservutrustning finnas på 

plats och flytsättmått tas dels direkt från blandare, dels från injekteringsslang. Samtliga faser 

skulle injekteras nedifrån och upp och stighöjden skulle vara cirka 0,2 m/min.  
 
Formen skulle vibreras måttligt i korta intervall, ungefär 3-5 sekunder varje minut, under hela 

injekteringsförloppet. De viktigaste områdena att vibrera var vid injekteringspunkter och vid 

injekteringsfronten. Formvibreringen skulle bidra till att erhålla bra ytor samt att föra in 

energi till bruket så att det lättare kunde ta sig fram och fylla ut samtliga hålrum. Om bruket 

inte hölls igång under hela injekteringsförloppet skulle delar av bruket kunna börja binda för 

tidigt vilket kunde försämra såväl vidhäftning som ytornas utseende. För att uppnå goda 

resultat var det alltså viktigt att inga avbrott fick ske under injektering. Gjutsår fick inte 

förekomma i varken ytan eller i pågjutningens inre. 
 
Luftningshål skulle stängas successivt under injekteringen. När samtliga luftningshål var 

stängda och formen var utfylld med bruk skulle ett övertryck på 50 kN/m2 appliceras i en 

minut varpå formen skulle stängas helt med bibehållet övertryck och injektering skulle 

avbrytas. 

3.6.7 Efterbehandling och härdning 

När injekteringsbruket tillstyvnat till plastisk konsistens skulle formen efterspännas mot den 

motgjutna ytan med syftet att förbättra förutsättningarna för en god vidhäftning mellan ny och 

befintlig betong. Efterspänningen skulle ge ett jämnt mottryck på ungefär 100 kN/m2 över 

hela formytan. 
 
Den nygjutna (injekterade) betongen skulle först härda i tät form i minst sju dygn och skulle 

vid formrivning ha uppnått 70 % av erfordrat tryckhållfasthetsvärde. Vid formrivningen 

skulle betongen omedelbart vattenhärdas med rinnande, rent och drickbart vatten. 

Vattenhärdningen föreskrevs pågå utan längre avbrott i minst fyra veckor efter formrivning. 

Direkt efter att vattenhärdningen avbrutits skulle en membranhärdare av typen Mastercure 

113 appliceras på betongytorna enligt leverantörens anvisningar. Syftet med 

membranhärdningen var att förhindra en så kallad ”uttorkningschock” och att förlänga 

härdningstiden. Membranhärdningen skulle pågå i minst tolv månader. 
 
Samtliga ytor skulle efter att membranhärdningen var avslutad, det vill säga tidigast efter tolv 

månader, sandblästras lätt. Syftet var att avlägsna membranhärdaren och att ge valvens 

undersidor ett lätt åldrat utseende. På valvsidorna skulle en särskild puts appliceras för att 

efterlikna utseendet hos den ursprungliga finsatsbetongen, detta behandlas dock inte vidare i 

det här examensarbetet. Blästring av valvens undersidor skulle ske med horisontella rörelser 

för att förstärka brädformens linjer. Ytor som inte skulle blästras och som kunde påverkas av 

blästerarbeten skulle skyddas mekaniskt. 

3.7 Provning 

Följande provning föreskrivs i teknisk beskrivning (Banverket, 2007): 

 Provkroppar av injekteringsbetong skall tillverkas löpande och lagras på arbetsplatsen 

för utvärdering av hållfasthetstillväxt. 

 Provkroppar skall tillverkas löpande och lagras enligt SS-EN 12930 för utvärdering av 

frostbeständighet och hållfasthet. 

 Provkroppar skall tillverkas löpande för att verifiera att den på arbetsplatsen gjutna 

betongens krympning överensstämmer med den provgjutna betongens krympning. 
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4 Utvärdering av metod 
Ytskiktrenoveringen av Gamla Årstabron var ett omfattande och komplicerat projekt som 

innehöll ett flertal viktiga delar. Då det här examensarbetet i huvudsak behandlar tre viktiga 

delar; injekteringsbetongens egenskaper, material och produktionsteknik, har jag valt att 

presentera både resultat, observationer och diskussion av resultaten i samma kapitel. Syftet 

med det är att läsaren snabbt skall få en lättöverskådlig och tydlig bild utan att behöva hoppa 

till nästa kapitel jämfört med den mer klassiska uppdelningen där resultat och diskussion är 

uppdelade i två olika kapitel.   

4.1 Injekteringsbetongens egenskaper 

4.1.1 Tryckhållfasthet 

Nedan redovisas en sammanställning av provresultat från provtryckning av kuber som gjordes 

på CBI Betonginstitutet i Stockholm under perioden december 2007 till november 2008.  
 

Gjutdatum 
Provnings-

datum 

Ålder 

(dygn) 
Beteckning 

Densitet 

(kg/m3) 

Brottlast F 

(kN) 

Tryckhållfasthet 

fc,cube (MPa) 

2007-12-11 2008-04-04 115 Valv 2, Fas 1, S1+N1 2430 1261 51,5 

2007-12-11 2008-04-04 115 Valv 2, Fas 1, S1+N1 2430 1239 50,5 

2007-12-11 2008-04-04 115 Valv 2, Fas 1, S1+N1 2420 1275 52,0 

2007-12-11 2008-04-04 115 Valv 2, Fas 1, S1+N1 2440 1131 46,5 

2007-12-11 2008-04-04 115 Valv 2, Fas 1, S1+N1 2450 1122 46,0 

2007-12-11 2008-04-04 115 Valv 2, Fas 1, S1+N1 2420 1102 45,0 

2008-01-11 2008-01-18 7 Valv 2, Fas 1, S2+N2 2460 570 25,5 

2008-01-11 2008-01-18 7 Valv 2, Fas 1, S2+N2 2470 536 24,0 

2008-01-11 2008-04-04 84 Valv 2, Fas 1, S2+N2 2440 1203 49,0 

2008-01-11 2008-04-04 84 Valv 2, Fas 1, S2+N2 2430 1205 49,0 

2008-02-20 2008-04-03 43 LFO, Fas 3, Frontmur 2380 1133 52,0 

2008-02-20 2008-04-03 43 LFO, Fas 3, Frontmur 2420 1152 52,0 

2008-02-20 2008-04-03 43 LFO, Fas 3, Frontmur 2390 1084 49,5 

2008-02-27 2008-03-17 19 Valv 2, Fas 2, S1+N1 2400 499 22,0 

2008-02-27 2008-03-19 21 Valv 2, Fas 2, S1+N1 2440 571 25,5 

2008-02-27 2008-03-25 27 Valv 2, Fas 2, S1+N1 2450 693 31,0 

2008-02-27 2008-03-17 19 Valv 2, Fas 2, S1+N1 2400 420 18,5 

2008-02-27 2008-03-19 21 Valv 2, Fas 2, S1+N1 2430 496 22,0 

2008-02-27 2008-03-25 27 Valv 2, Fas 2, S1+N1 2380 575 25,5 

2008-03-13 2008-03-17 4 

Formrivn Valv 2, Fas 

2, S2+N2 2340 241 10,5 

2008-03-13 2008-03-18 5 

Formrivn Valv 2, Fas 

2, S2+N2 2310 300 13,5 

2008-03-13 2008-03-19 6 

Formrivn Valv 2, Fas 

2, S2+N2 2300 412 18,5 

2008-03-13 2008-04-10 28 Valv 2, Fas 2, S2+N2 2370 763 34,0 

2008-03-13 2008-04-10 28 Valv 2, Fas 2, S2+N2 2380 729 32,5 
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2008-03-13 2008-04-10 28 Valv 2, Fas 2, S2+N2 2320 741 33,0 

2008-06-17 2008-12-16 182 Valv 2, Fas 3 2320 696 28,0 

2008-06-18 2008-12-16 181 Valv 1, Fas 1 2340 999 41,0 

2008-09-09 2008-12-16 98 Valv 2, Fas 3 2290 604 25,0 

2008-09-25 2008-12-16 82 Valv 3, Fas 3, S1 2310 738 29,5 

2008-10-30 2008-12-16 47 Valv 1, Fas 3, S1 2300 691 28,0 

2008-11-13 2008-12-16 33 Valv 1, Fas 3, N1 2400 715 30,5 

2008-11-20 2008-12-18 28 Valv 3, Fas 3, N2 2290 717 29,5 

2008-11-20 2008-12-18 28 Valv 3, Fas 3, S2 2280 775 31,5 

Tabell 4.1. Sammanställning av resultat från provtryckning av kuber. 
 
Då åldern hos provkuberna varierar mellan 4 och 182 dygn ter det sig vanskligt att räkna ut 

medelvärdet för tryckhållfastheten baserat på dessa resultat. Sammantaget kan dock sägas att 

tryckhållfastheten hos injekteringsbetongen motsvarar de krav som är ställda, det vill säga en 

hållfasthetsklass av minst C25/30. Att viss provning skett vid tidig ålder beror på att detta 

varit nödvändigt för att kunna bedöma om det varit lämpligt att gå vidare med exempelvis fas 

2 eller 3. Valv 2 fas 3 – dåligt bruk, fick göras om 

4.1.2 Draghållfasthet 

I tabell 4.2 nedan redovisas en sammanställning av resultat från provning av draghållfasthet 

hos injekteringsbetongen i fas 1 och 2 för valv 1 och 3. Syftet med provningen var att bedöma 

vidhäftningen mellan injekteringsbetong och befintlig gammal betong. Tyvärr saknas indata 

från valv 2. 
 

Beteckning Diameter Brottlast Draghållf Brottets läge (andel i %) 

  (mm) (kN) (MPa) gammal vidh.zon ny btg 

Valv 3 Fas 1 N1 104,2 10,71 1,26 100     

Valv 3 Fas 1 N2 103,3 17,16 2,05 100     

Valv 3 Fas 1 S1 104,2 15,49 1,82 100     

Valv 3 Fas 1 S2 105,3 17,56 2,02 100     

Valv 3 Fas 2 N1 104,6 11,12 1,29   100   

Valv 3 Fas 2 N2 104,4 15,36 1,79     100 

Valv 1 Fas 1 N2 104,3 9,17 1,07 100     

Valv 1 Fas 1 S1 104,5 9,42 1,10 100     

Valv 1 Fas 1 S2 104,4 10,64 1,24 100     

Tabell 4.2. Sammanställning av dragprover utförda på utborrade kärnor från fas 1- och 2- 

injekteringar. 
 
Som synes uppfylls draghållfastheten som föreskrivs enligt BV Bro utgåva 8, det vill säga 1,0 

MPa, för samtliga prover.  Vidhäftningen mellan gammal och ny betong är således god. 
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För att inte förstöra befintlig betong i valven mer än nödvändigt och för att borra av så lite 

befintlig armering som möjligt utfördes provningen av draghållfasthet för fas 3-

injekteringarna på plats av Vattenfall enligt SS 13 72 43. Den utfördes genom att 

kärnborrningsutrustning sattes fast med friktionsgrepp mot valvets undersida varefter 

kärnborrningen gjordes så djup att det var säkerställt att den var inne i befintlig betong. 

Därefter utfördes dragprov med en belastningshastighet av 0,025 MPa/s. Resultaten av den 

provningen redovisas i tabell 4.3 - 4.5 nedan. 

 

Prov utfört 2009-01-08, valv 3, fas 3 N2 och S2  

Kärna Nr. Drag (MPa) Brottdjup(mm) Borrdjup (mm) Notering 

0.1 0,83 80 155 Brott vid armering i nya btg. 

0.2 0,91 100 145 Brott 50/50 % nya/gamla btg. 

0.3 1,88 125 125 Brott i 20/80 % nya/gamla btg. 

0.4 2,07 110 125 Brott vid nätkanal i nya/gamla btg. 

0.5 1,83 110 140 Brott i 50/50 % nya/gamla btg. 

0.6 0,95 80 160 Brott i nya btg. 

Tabell 4.3. Sammanställning av dragprover utförda på plats i valv 3. 

 

Prov utfört 2009-02-04, valv 3, fas 3 N2 och S2 

Kärna Nr. Drag (MPa) Brottdjup(mm) Borrdjup (mm) Notering 

A 1,39 50 145 Brott i nya btg. 

B 1,61 105 140 Brott 40/60 % i nya/gamla btg. 

C 1,42 60 140 Brott i nya btg. 

D 2,14 130 150 Brott 5/95 % i nya/gamla. 

Tabell 4.4. Sammanställning av dragprover utförda på plats i valv 3. 

 

Prov utfört 2009-02-04, 02-05 samt 02-09 valv 1, fas 3 N2 och S2 

Kärna Nr. Drag (MPa) Brottdjup(mm) Borrdjup(mm) Notering 

1 1,34 85 135 Brott i nya btg. 

2 1,02 50 140 Brott i nya btg. 

3       Kärna kasserad vid borrning. 

4 1,63 100 130 Brott i vidhäftningszon 

5 2,4 60 100 Dragprov, ej inborrad i gammal btg. 

6 0,2 60 110 Brott i nya btg vid armeringsjärn. 

7       Kärna kasserad vid borrning. 

8       Kärna kasserad vid borrning. 

9 1,24 110 120 Brott i vidhäftningszon 

10 0,39 125 120 Brott i gamla btg mot armering. 

11 0,45 130 140 Brott i vidhäftningszon. Skum. 

0.1 0,58 65 85 Dragprov, ej inborrad i gammal btg. 

0.2 0,57 100 145 Brott i vidhäftningszon. Skum. 

0.3 1,57 80 140 Brott i nya btg. 

0.4 1,03 80 150 Brott i nya btg. 

0.5 1,09 80 115 Brott i nya btg. 

Tabell 4.5. Sammanställning av dragprover utförda på plats i valv 1. 

 

Tabell 4.3 – 4.5 visar att pågjutningsbrott under den föreskrivna draghållfastheten 1,0 MPa 

har skett för sex prover. Trots dessa undertramp ansågs pågjutningarna som helhet uppfylla 

ställda krav och att vidhäftningen var tillfredsställande.    
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4.1.3 Krympning 

Tyvärr har jag inte lyckats få tag på någon dokumentation på utförda krympprover varför inga 

resultat kan redovisas. Muntliga omdömen från nyckelpersoner i projektet är dock enhälliga, 

de krav som ställdes i teknisk beskrivning uppfylldes. (Palmqvist, 2015-06-04) 

4.2 Material 

4.2.1 Ballast 

Efter att provgjutningar utförts på plats vid Gamla Årstabron konstaterades att natursingel inte 

var lämpligt att använda då kompakteringsgraden blev så pass hög att injekteringsbruket inte 

kunde tränga in i den stenfyllda formen. Ballasten som användes var därför krossad 

sprängsten. Även fraktionen ändrades från det som står i teknisk beskrivning, ballasten som 

användes var av fraktionen 30/40 mm och det beror på brukets kornstorlek. Bruket, som 

behandlas närmare i avsnitt 4.2.2, bestod av material med storleken 0-3 mm och ballastens 

minsta kornstorlek skall vara minst 8-10 gånger större än brukets största kornstorlek enligt 

avsnitt 2.5.1.  
 
En nackdel med krossat material är att det inte ”rullar” på samma sätt som natursingel gör 

varför det tar längre tid att placera ballasten i formen. En annan nackdel är att kompakteringen 

är mer tidskrävande eftersom kross inte kompakterar sig själv i samma grad som natursingel. 

Förutom de tekniska aspekterna så är krossat material bättre ur miljösynpunkt eftersom 

natursingel är en mer begränsad resurs än kross som tillverkas av sprängsten. 
 
Till en början tvättades ballasten innan den placerades i formen, enligt avsnitt 3.5.1, och 

tvättningen utfördes genom att en gjutbask fylld med ballast doppades ner i vattnet vid 

Årstaviken. Efter en tid beslutades dock att risken för att oönskade organiska ämnen skulle 

finnas i vattnet var för stor. För att slippa tvätta ballasten på arbetsplatsen gjordes försök att få 

ballasten tillräckligt ren på krossanläggningen innan leverans. Resultaten var dock för spridda 

för att säkerställa att renhetsgraden skulle vara tillräcklig för att uppnå goda resultat. De ökade 

kraven på renhet på levererat material ledde till att ett dränerat ballastupplag bestående av 

prefabricerade stödmurselement av betong och en platsgjuten betongplatta anlades på 

arbetsplatsen. Ballasten skyddades från nederbörd och vindburna föroreningar med hjälp av 

en tung presenning. För att ytterligare säkerställa att ballasten var tillräckligt ren tvättades den 

i upplaget med rent, drickbart vatten och högtrycksutrustning. 
 
De övriga krav som ställts på ballasten i teknisk beskrivning följdes utan avsteg. 

4.2.2 Injekteringsbruk 

Det bruk som användes för injekteringsbetongen hette Hålrumsbruk och bestod av 

anläggningscement, ballast (naturgrus) i fraktionen 0-3 mm samt tillsatsmedel. Bruket 

levererades av Combimix liksom det bruk som användes i förstudieförsöken (avsnitt 3.4). 

Tyvärr var bruket som levererades av Combimix inte tillräckligt stabilt, vissa leveranser av 

bruket separerade och vissa planerade injekteringar fick ställas in. Dessutom fick fas 3 valv 2 

rivas och göras om. Det visade sig att bruket var mycket känsligt för temperaturväxlingar och 

bruket kunde endast användas i direkt anslutning till leverans på arbetsplatsen.  
 
Till del 2, det vill säga renovering av resterande valv, byttes leverantören ut mot en belgisk 

leverantör som kunde leverera ett bruk som användes i östra Europa för reparation av äldre 

motorvägbanor av betong där kraven på frostresistens och begränsad krympning är mycket 

höga. Detta stämde väl överens med de krav beställaren Banverket hade för renoveringen av 

Gamla Årstabron. Ett fullskaleförsök utfördes på plats på Gamla Årstabron på grund av 

tidsbrist och resultatet var mycket lyckat. (Stolt, 2015) 
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4.2.3 Form 

Det föreskrivna formvirket fungerade bra för ändamålet och var smidigt att arbeta med för 

yrkesarbetarna. De ytor som inte putsats, det vill säga fas 3, uppvisade en tillfredställande 

ytstruktur. Tjockleken på virket ändrades i juli 2008 från 28 till 22 mm med anledning av att 

de formtryck som uppstått under injekteringar varit klart lägre än beräknat. Det är både en 

ekonomisk fördel (billigare) och en fördel ur ergonomiskt perspektiv (lättare att arbeta med) 

att använda 22 mm istället för 28 mm tjocklek.  

4.3 Produktionsteknik 

För att få en bra uppfattning om hur renoveringsarbetet utfördes i praktiken spenderade jag 

mycket tid arbetsplatsen under del 1 av renoveringen. Till att börja med var jag från och med 

december 2007 med på de flesta injekteringar som gjordes fram till november 2008. Vidare 

praktiserade jag hos generalentreprenören NCC under juni och augusti 2008. Den första 

månaden jobbade jag med yrkesarbetarna och monterade form, injekteringskanaler, armering 

med mera. Under augusti praktiserade jag som arbetsledare och deltog i planeringsarbetet, 

hjälpte till med arbetsberedningar, upprättade fotodokumentation med mera. 
 
Nedan utvärderas de sju principiella arbetsmoment som beskrivits i avsnitt 3.6.  

4.3.1 Planering 

En viktig faktor att ha i åtanke är att metoden med injekteringsbetong inte har använts i någon 

vidare utsträckning i Sverige på många år. Det betyder att det inte fanns särskilt mycket 

erfarenhet av metoden inom yrkeskåren och inte heller några aktuella referensprojekt att 

hämta information från. 
 
Även om tekniken skiljer sig från att arbeta med konventionell betong är inte 

planeringsarbetet särskilt annorlunda. Det är ungefär samma arbetsmoment som med 

konventionell betong förutom att viss logistik, exempelvis fyllningen av ballast och 

injekteringsförfarandet, är annorlunda. 
 
Upprättandet av arbetsberedningar för de olika momenten fungerade bra och de följdes utan 

större avsteg, dock var det nödvändigt att ändra arbetsberedningarna för vissa moment på 

grund av att metoder och förbättringar utvecklades under projektets gång. Ändringarna 

gjordes i samråd med Banverket.  
 
Eftersom renoveringen av Gamla Årstabron del 1 var ett projekt där tekniken med 

injekteringsbetong provades ut inför del 2, det vill säga renovering av resterande betongvalv, 

blev tidplanearbetet mer komplicerat än normalt. En av de främsta orsakerna till det var att 

vissa arbetsmoment var svåra att bedöma tidsåtgången för på förhand, exempelvis fyllning av 

ballast. Med hänsyn till de försvårande omständigheter som fanns fungerade tidplanearbetet 

väl och tidplanen följdes i största möjliga mån. 
 
Planering av entreprenörens egna resurser, det vill säga yrkesarbetare, fungerade bra, liksom 

styrning av entreprenadmaskiner. Styrning av underentreprenören för vattenbilning, Waterjet 

Entreprenad AB, fungerade till en början bristfälligt eftersom det föll mellan stolarna hos 

arbetsledningen. Det skedde under min tid i projektet en klar förbättring på den fronten och 

fungerade i november 2008 riktigt bra. Styrning av underentreprenören för pump och slangar 

som användes vid injektering, Nordisk MMS, fungerade inte optimalt. Det berodde dels på 

bristfälliga rutiner hos NCC, dels på bristande rutiner hos NMMS. 
 
Planering av injekteringar fungerade inte problemfritt. Det som framför allt inte fungerade väl 

var samordningen av injekteringarna. En nyckelfaktor som spelar stor roll för att 

samordningen skall fungera är kommunikation. Tyvärr var kommunikationen mellan 



40 

 

generalentreprenören NCC, underentreprenören som skötte pumpningen av bruk och 

leverantören av bruk bristfällig. Det var framför allt framförhållningen vid ändringar av 

tidplan som var otillräcklig. Min bedömning är att samtliga parter bär ansvar för att 

kommunikationen skall fungera smidigt. Det kan tyckas att hela ansvaret bör läggas på 

generalentreprenören men denne kan inte klandras när ändringar skedde i fabriken som 

tillverkade bruket eller när pumpföraren fick förhinder och inte meddelade detta till 

generalentreprenören, vilket förekom. 
 
Vid ett stort projekt med många olika arbetsmoment och många inblandade 

underentreprenörer är det oerhört viktigt att logistiken på arbetsplatsen är välplanerad och 

tydlig. Det var den tyvärr inte under del 1 vilket ställde till problem, framför allt i samband 

med injekteringar. Ingen tydlig plan för dragning av el och vatten på byggnadsställningar 

fanns vilket resulterade i att förberedande arbete för injekteringar (uppställning av 

pumpmaskineri och dragning av injekteringsslang) krävde onödigt mycket tid.    
 
Inköp av material, utöver själva injekteringsbruket, fungerade bra trots att ändringar gjordes i 

takt med att metoden utvecklades. 

4.3.2 Förberedelse av motgjutningsyta 

Arbetena utfördes av Waterjet Entreprenad AB som var underentreprenör till NCC. Waterjet, 

som har över 20 års erfarenhet av vattenbilning, var även delaktiga i förstudieförsöken (se 

avsnitt 3.4) som utfördes 2006. 
 
Vattenbilningsarbetena utfördes i princip problemfritt och resultaten var överlag goda. På fas 

1 och 2 kontrollerades bilningsdjup genom att mäta med måttstock på cirka 30 jämnt 

fördelade stag som borrades in innan vattenbilningsarbetena började. Resultaten av 

mätningarna redovisas i sammanfattad form i tabell 4.6. I bilaga A finns mer detaljerade 

resultat från fas 1 och 2 redovisade i diagramform.  

Tabell 4.6. Redovisade vattenbilningsdjup. 
 
Som tabell 4.1 visar har toleransnivåerna för vattenbilningen överskridits i samtliga tre valv. 

Det beror på att vattentrycket i bilningsroboten sattes till ett någorlunda konstant värde (dock 

inte samma för varje valv och fas) för att kunna rationalisera produktionen. Att den befintliga 

betongen var i varierande skick ledde till att det bilades bort mer betong på vissa ställen än 

andra. Ökning av bilningsdjup har utan undantag skett i samråd med Banverket och har inte i 

något fall bedömts äventyra konstruktionens bärighet. Figur 4.1 visar hur en del av fas 2 i valv 

1 såg ut efter vattenbilning och rengöring, notera den oskadda befintliga armeringen. 
 

Valv Fas Tolerans 

(mm) 

Medeldjup 

(mm) 

Mediandjup 

(mm) 

% Över 

tolerans 

% Under 

tolerans 

1 1 -5/+50 185 175 47 0 

1 2 -5/+50 196 190 53 0 

2 1 - 5/+50 153 160 17 26 

2 2 -5/+50 174 180 48 10 

3 1 -5/+50 164 160 25 8 

3 2 -5/+50 Indata saknas - - - 
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Figur 4.1. Del av valvsida (fas 2) i valv 1 som vattenbilats cirka 190 mm djupt. 
 
För fas 3 minskades kravet på vattenbilningsdjup till 0/10 mm under resans gång eftersom det 

bedömdes räcka för att erhålla tillräckliga resultat. Där mättes inte vattenbilningsdjupet på 

samma sätt som i fas 1 och 2 utan det okulärbesiktigades av Banverket. Resultat från 

vattenbilningen av fas 3 kan således inte redovisas lika utförligt som för fas 1-2. Det har dock 

inte förekommit några större avvikelser förutom i något enstaka fall. Figur 4.2 visar en del av 

undersidan av valv 3 som inte vattenbilats färdigt. De blå markeringarna är till för att påvisa 

de ställen som behöver vattenbilas ytterligare med så kallad handlans, i det här fallet för att 

frilägga befintlig armering. 
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Figur 4.2. Del av fas 3 (valv 3) som vattenbilats och synats av Banverket. Notera hur ojämn 

stenfördelningen, både i omfattning och storleksmässigt, kan vara i den befintliga betongen. 
 
Rengöringen efter avslutad vattenbilning fungerade också tillfredsställande även om kraven 

på noggrannhet till en början inte togs på tillräckligt stort allvar av Waterjet. Men efter att 

detta påpekades gjordes rengöringen tillräckligt utförlig fortsättningsvis. 
 
Tidsåtgång för vattenbilning och rengöring av fas 1-2 var i medeltal 13 arbetsdagar och 16 

dagar för fas 3. I de tiderna ryms etablering av utrustning, arbete med robot, arbete med 

handlans och rengöring. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att metoden fungerade som tänkt och gav goda resultat. Inga 

mikrosprickor upptäcktes och befintlig armering skadades inte vilket stämmer överens med 

litteraturen på området. Vad gäller de nackdelar som nämns i avsnitt 3.6.2 så fungerade 

bortledning av spillvatten till trekammarbrunn bra. Efter sedimentering i trekammarbrunnen 

leddes vattnet ut i Årstaviken, där utloppet var fanns en geotextilduk för att ytterligare fånga 

upp eventuella partiklar som kunde finnas kvar i vattnet. Bullret från vattenbilningsroboten 

och handlansen var rätt så påfallande vilket närboende och förbipasserande fick erfara. Mer 

hade kunnat göras för att avskärma de bullrande arbetena men det är viktigt att komma ihåg 

att vattenbilning inte bullrar mer än någon annan metod för att avlägsna skadad betong. 

4.3.3 Armering och injekteringskanaler 

Armering monterades problemfritt för samtliga faser i alla tre valv. Från början skulle den 

tvärgående armeringen monteras innerst, det vill säga närmast den befintliga betongen, i fas 3. 

Men i valv 2 och 3, som armerades först, monterades den längsgående armeringen innerst och 

den tvärgående armeringen monterades sedan successivt i samband med formsättning och 

fyllning av ballast. Anledningen var att ballasten skulle komma så nära motgjutningsytan som 
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möjligt och att det skulle underlätta för fyllning av ballast. Detta omvärderades dock igen 

innan fas 3 i valv 1 skulle armeras. Det ansågs då att ballasten skulle komma tillräckligt nära 

motgjutningsytan även om den tvärgående armeringen monterades närmast den befintliga 

betongen. En fördel med att göra på det sättet var att armeringen var färdigmonterad innan 

formsättningen påbörjades vilket resulterade i ett moment mindre för yrkesarbetarna. Figur 

4.3 visar översta delen av fas 3 i valv 2 där den längsgående armeringen monterats och figur 

4.4 visar motsvarande bild från valv 1 där den tvärgående armeringen är placerad innanför 

den längsgående. 
 

 
Figur 4.3. Övre delen (etapp S2) av fas 3 i valv 2 som armerats med längsgående järn. De 

röda trådarna är värmekablar. 
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Figur 4.4. Norra sidan av fas 3 valv 1 under pågående armeringsarbete. 
 
Från början användes injekteringskanaler i form av tvådelade rostfria nät som sattes ihop med 

najtråd och monterades utanpå armeringen. De fungerade bra som injekteringskanaler men 

var väldigt tidskrävande att arbeta med, lätta att skära sig på samt dyra att köpa in. De rostfria 

kanalerna byttes därför ut mot hela perforerade plaströr som var betydligt lättare att arbeta 

med. Plaströren var också avsevärt billigare än de rostfria näten. Att döma av de injekteringar 

som gjordes med plaströr noterades ingen skillnad i funktionalitet. Plaströren hade också hög 

styvhet varför de inte trycktes ihop av ballasten i formen. Figur 4.5 visar en del av formen för 

fas 2 i valv 3 under uppbyggnad där de rostfria kanalerna användes. 
    



45 

 

 
Figur 4.5. Form för valv 3 fas 2 under uppbyggnad.  
 

4.3.4 Formsättning 

Nedanstående text är baserad på de erfarenheter jag inhämtade från arbetsplatsen när hela valv 

2 och 3 var formsatta och i valv 1 återstod endast två av fyra etapper för fas 3.  
 
Formsättningen fungerade bra och utan problem, mycket tack vare kompetenta yrkesarbetare 

med lång erfarenhet av betongarbeten. Det skall sägas att själva arbetet med träformen inte 

skiljer sig från att arbeta med konventionell betong. Skillnaden ligger i att formen successivt 

skall fyllas med ballast och att injekteringskanaler skall monteras i takt med att formen byggs 

upp. Formsättningen blir därför totalt sett klart mer tidskrävande än formsättning för 

konventionell betong.  
 
Formstagen som användes var rostfria gängstag, vilka syns i figur 4.6. En klar fördel med att 

använda rostfria stag var att de kunde kapas av längs med den nya pågjutningsytan utan att 

någon ytterligare åtgärd behövdes. En nackdel med de stag som användes var att gängorna 

satt väldigt tätt (cirka 2 mm) vilket medförde att det tog lång tid att spänna alla stag, särskilt 

då stagen satt relativt tätt, ungefär 500 mm centrumavstånd såväl i tvär- som i längdled. Ett 

alternativ skulle kunna ha varit att använda rostfria stag där gängorna sitter glesare, 

exempelvis av typen Dywidag-stag. Förutom att de inte är lika tidskrävande så finns det också 

tillhörande momentnycklar för att spänna upp dem vilket gör det lättare att få en jämn 

uppspänningskraft över hela formytan efter injektering. 
 

Ny armering 

 

 Värmekablar 

 

 

Injekterings- 

kanal 
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Figur 4.6. Formsättning för fas 2 i valv 1.  
 
Fas 1 och 2 gick avsevärt snabbare att formsätta jämfört med fas 3. Det berodde dels på att 

utrymmet var större och lättillgängligare vid valvens sidoytor, dels på att sidoytorna var 

vertikala till skillnad från valvets undersida som i bågändarna var någorlunda vertikalt men 

flackade ut successivt och i hjässan var horisontell. Att lutningen ändrades försvårade 

egentligen inte själva formsättningen, men det blev omständligare att fylla formen med ballast 

vilket gjorde hela processen mer tidskrävande. 
 
På fas 1 och 2 applicerades en puts på den nya betongytan för att erhålla en yta som skall 

likna utseendet hos den finsatsbetong som tidigare fanns på brons sidoytor. Då 

injekteringsbetongens yta inte är synlig på fas 1 och 2 hade det kanske varit en bra idé att 

använda plywoodform för att på så sätt kunna montera större formluckor och spara tid vid 

formsättningen.  
 
Formen blev inte helt vattentät, en sådan noggrannhet skulle ha krävt för mycket arbete och 

skulle inte ha varit ekonomiskt försvarbar. Det viktiga var att formen var så tät att bruket inte 

sipprade ut vid injektering. En fördel med att vatten kunde ta sig ut genom små springor i 

formen var att risken för att fritt vatten från förvattningen inte skulle finnas kvar när det var 

dags för injektering var mycket liten. Den perforerade formen vid nedre formslut som 

föreskrivits (se avsnitt 3.6.4) utfördes inte på något av valven. Anledningen till det har jag 

tyvärr inte lyckats få fram. Avrinningen fungerade dock trots detta. 
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Figur 4.7. Form för fas 3 i valv 2 under uppbyggnad. 
 
Ett förslag som framkom var att vid de övre formsluten för fas 3 montera ett rostfritt stålnät 

som kunde stängas med luckor. Det skulle varit bra för att säkerställa att formen fyllts ut helt 

vid injektering samt för att säkerställa att ingen luft stängts inne. 

4.3.5 Fyllning av ballast 

Texten i detta avsnitt är baserad på när valv 2 och 3 var formsatta och fyllda med ballast, i 

valv 1 kvarstod etapp S2 och N2 av fas 3. Som beskrivits i föregående avsnitt visade det sig 

vara betydligt krångligare att placera ballast i de övre delarna av fas 3 (etapp S2/N2) än i 

övriga delar. För fas 1 och 2 var utrymmet för yrkesarbetarna klart större och formytorna helt 

vertikala vilket underlättade arbetet. Figur 4.8 visar pågående fyllning av ballast för fas 2 i 

valv 1.  
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Figur 4.8. Fyllning av ballast för fas 2 i valv 1. 
 
I de nedre delarna av fas 3 (etapp S1/N1) var formytorna i princip vertikala vilket underlättade 

arbetet. När lutningen avtog blev det, det vill säga för etapp S2 och N2, krångligare och 

därmed mer tidskrävande att fylla formen med ballast. På de vertikala delarna användes rör, 

cirka 200 mm diameter, som fylldes på för hand med skyffel men när lutningen avtog blev det 

svårare att använda rören eftersom stenarna inte gled när vinkeln var för liten. Det hade varit 

lättare att använda natursingel istället för kross eftersom natursingel är rundat och därför 

”rullar” bättre men natursingel har andra nackdelar som väger tyngre, dessa beskrivs i avsnitt 

4.2.1. 
 
Kompakteringen gjordes manuellt med hammare vilket var tidskrävande och inte heller 

ergonomiskt. Det provades också att utföra kompakteringen med bilningsmaskiner med 

krysshammare vilket fungerade bra, dock var det inte heller särskilt bra ur ett ergonomiskt 

perspektiv.  
 
Ett annat problem vid fas 3 var att det var ganska trångt uppe på ställningen. När två lag med 

tre yrkesarbetare vardera arbetade uppe i hjässan var det ganska ont om utrymme. Därtill 

behövde mycket av materialet finnas nära till hands vilket ytterligare bidrog till 

utrymmesbristen. Det här var ett problem som var svårt att komma ifrån då ställningen inte 

fick vara större än nödvändigt. Figur 4.9 visar hur fyllningen av ballast för fas 3 i valv 2 gick 

till. 
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Figur 4.9. Fyllning av ballast för fas 3, etapp S2, i valv 3. 
 
Vad gäller arbetet med att fylla formen med ballast så fanns det i november 2008 fortfarande 

en hel att jobba på men som alltid måste det finnas tid och resurser för att utveckla lösningar. 

Utvecklingsarbetet pågick dock och i valv 1 provades senare en utrustning med transportband 

för ballast. Det fungerade bra så länge ytorna var någorlunda vertikala men för de mer 

horisontella ytorna var det helt enkelt för ont om plats för att metoden skulle vara effektiv. 

Transporten av ballast upp till ställningen borde också kunna ha automatiseras mer, när jag 

avslutade mitt engagemang i projektet kördes skottkärror med ballast upp i transporthiss. En 

lösning för detta var i november 2008 under utveckling. Vad gäller kompaktering av ballast 

borde det ha kunna utförts med formvibratorer som fästs på formen vilket troligen skulle 

underlätta för yrkesarbetarna. Formvibratorer avsedda för att användas vid injektering höll i 

november 2008 på att testas och lyckade resultat borde ha öppnat för möjligheten att använda 

samma förfarande vid kompaktering av ballast. 

4.3.6 Injektering 

Texten i detta avsnitt är baserad på erfarenheter från när samtliga faser i valv 2 och 3 var 

injekterade. I valv 1 återstod etapp S2 och N2 av fas 3, etapperna injekterades men på grund 

av dåligt resultat behövde pågjutningen bilas ned. Injekteringen visade sig vara det mest 

kritiska momentet i produktionstekniken. Det berodde på att det var flera viktiga faktorer som 

alla behövde stämma samtidigt.  
 
Till att börja med var det ett antal aktörer som arbetade tillsammans vid varje 

injekteringstillfälle. Underentreprenören Nordisk MMS ansvarade för och skötte pumpar och 

blandare, brukleverantören Combimix ansvarade för att bruket fanns på plats och uppfyllde de 

krav som ställdes på injekterbarhet och NCC hade det övergripande ansvaret för att 
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injekteringarna utfördes enligt föreskrivet sätt. En annan avgörande faktor var att förvattning 

av ballast och form behövde vara utförda enligt teknisk beskrivning för att skapa 

förutsättningar för att pågjutningen skulle uppnå den kvalitet som krävdes. Ytterligare en 

faktor av stor vikt var att planeringen, som behandlas närmare i avsnitt 4.3.1, var noggrant 

utförd. I planeringen rymdes bland annat arbetsberedningar för injektering, logistik för 

transport av bruk samt logistik på arbetsplatsen. För att injekteringarna skulle kunna 

genomföras utan störningar och med goda resultat var således samordning av dessa faktorer 

extremt viktig. 
 
Min bedömning är att samordningen för injekteringarna inte fungerade bra. Det fanns brister 

hos alla inblandade men i någon mening måste det vara så att generalentreprenören äger det 

största ansvaret för att samordningen fungerar. Framför allt fanns brister i kommunikationen 

mellan NCC, NMMS och Combimix vilket ledde till missförstånd.  
 
Vid flera injekteringar var det minst sagt besvärligt i samband med uppställning av pumpar 

och blandare samt dragning av injekteringsslangar. Utrustningen var oftast inte uppställd i 

god tid innan injektering och provkörning av utrustningen utfördes ofta precis innan 

injekteringsstart. Även om det framför allt var underentreprenörens ansvar så var den 

bristfälliga logistiken på arbetsplatsen också en bidragande faktor. Det skall dock sägas att 

tekniken utvecklades mycket snabbt under projektets gång, exempelvis användes endast en 

pump och en slang för fas 1 i valv 1 vilket snabbt därefter blev två pumpar och två slangar. I 

valv 1 användes fyra pumpar och slangar för fas 2 vilken injekterades cirka ett halvår efter att 

första injekteringen gjordes. Utvecklingen gick med andra ord väldigt snabbt och när mitt 

engagemang i projektet avslutades i november 2008 fungerade det bra med fyra pumpar.  
 
Att använda fyra pumpar och slangar ställde höga krav på att kommunikationen mellan 

pumpföraren, slangförare och injekteringsledaren fungerade väl. Kommunikationen under 

injekteringsförloppet skedde med hjälp av komradio och fungerade riktigt bra. En 

förutsättning för att injekteringarna skulle ske så problemfritt och kontrollerat som möjligt var 

att alla inblandade visste precis vad de skulle göra, särskilt när fyra pumpar och slangar 

användes. Med anledning av det behövde arbetsberedningarna för injekteringarna vara 

välgjorda och grundligt genomgångna. Till en början lades inte tillräckligt stor vikt vid detta 

men i november 2008 var både de skriftliga arbetsberedningarna och de muntliga 

genomgångarna riktigt bra. 
 
Trots vissa problem med utrustning och ibland oklar ansvarsuppdelning så förlöpte 

injekteringsförfarandet riktigt bra när det kom igång. Problem uppstod dock i form av 

slangstopp vilket gjorde att en eller flera pumpar gick tungt vilket vid några tillfällen ledde till 

att strömmen slog av tillfälligt. Det var dock bara ett längre avbrott, vid injekteringen av fas 3, 

etapp S2/N2 i valv 2, vilket beskrivs mer ingående nedan. Resultaten av injekteringarna var 

överlag tillfredställande men inte perfekta, med undantag för fas 3 i valv 2 som behövde göras 

om. Figur 4.10 visar ett foto taget från injekteringen av fas 3 etapp S2/N2 i valv 2. 
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Figur 4.10. Injektering av fas 3 etapp S2/N2 i valv 2. 
 
Samtliga delar som i november 2008 var injekterade och formrivna uppvisade vissa ytdefekter 

i form av synliga stenar men inte i så stor omfattning att de bedömdes som misslyckade 

injekteringar. Troligtvis berodde ytdefekterna på att vibrering av formen under injektering 

inte var tillräcklig vid de områdena. Den hypotesen stärks av de förstudieförsök (avsnitt 3.3) 

som utfördes samt av observationer från injekteringar på Gamla Årstabron. Ett problem med 

vibreringen var att det var tungt och inte särskilt ergonomiskt att utföra den med handhållna 

bilningsmaskiner. Det pågick i november 2008 arbete med att hitta tryckluftsdrivna vibratorer 

som skulle ge samma resultat och kunna monteras på formen i förväg. 
 
Antalet injekteringspunkter ändrades tidigt i projektet jämfört med det som står i teknisk 

beskrivning. Avståndet i höjd-/längdled glesades ut till cirka 1 m jämfört med det föreskrivna 

0,5 m. Fas 1- och 2-injekteringarna var så pass smala att det bara behövdes en ventil i bredd 

per höjd-/längdmeter. Fas 3-injekteringarna i valv 2 utfördes endast med injekteringsnipplar 

på sidorna enligt figur 4.11 men efter att injekteringen av etapp S2 och N2 misslyckades 

beslutades att injekteringsnipplar skulle monteras även på framsidan av formen för resterande 

fas 3-injekteringar. 
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Figur 4.11. Principskiss av del av fas 3. Formens bredd är cirka 9 m. 
 
Injekteringen av fas 3 etapp S2/N2 misslyckades på så sätt att vidhäftningen mellan befintlig 

betong och den pågjutna injekteringsbetongen inte var tillräcklig. Stora delar av pågjutningen 

vattenbilades därför ner och formsättning, fyllning med ballast och injektering behövde göras 

på nytt. Efter att kärnor borrats ut ur pågjutningen konstaterades att det hade bildats ett skum i 

cementet som dels låg mellan befintlig och ny betong, dels runt ballasten på vissa ställen. 

Skummet förhindrade fullständig samverkan mellan gammal och ny betong liksom mellan 

cementbruk och ballast. Orsaken till att skummet bildades var i november 2008 inte fastställd 

men konstaterades senare vara att bruket inte var tillräckligt stabilt enligt avsnitt 4.2.2. 
 
Sammantaget kan sägas att resultaten av injekteringarna var tillfredsställande, fas 3 etapp 

S2/N2 i valv 2 undantaget. Injekteringsmomentet bestod av många parametrar som ändrades 

från gång till gång varför det var svårt att låsa parametrar och hitta det optimala 

tillvägagångssättet. Det skall dock poängteras att trots vissa problem så visade sig tekniken 

fungera och vissa rationaliseringar av produktionstekniken var väldigt lyckade. Bland dem 

kan nämnas att samtliga etapper av fas 2 i valv 1 injekterades samtidigt med mycket goda 

resultat som följd. 

4.3.7 Efterbehandling och härdning 

Efterspänning utfördes efter varje injektering och även om det var svårt att mäta exakt hur 

mycket det bidrog till ett bra resultat så rådde ingen tvekan inom projektet att det skulle 

utföras. 
 
Formrivning utfördes enligt teknisk beskrivning, det vill säga efter minst 7 dygns 

formhärdning. Vad gäller kravet på att tryckhållfastheten skulle ha uppnått 70 % av erfordrat 

värde innan formrivning så mättes hållfastheten inte men det bedömdes på plats av expert att 

hållfasthetsutvecklingen skett enligt förväntning. Bedömningarna baserades på de 

provgjutningar som utfördes och bekräftades också av de borrkärnor som borrades ut samt av 

de provningskuber som tillverkades i samband med varje injektering. I de fall där väderleken 

varit mindre gynnsam, det vill säga vid låga temperaturer, fick formen fått sitta kvar längre än 

7 dygn (upp till 20 dygn) och då användes också de monterade värmekablarna för att 

säkerställa god hållfasthetsutveckling. 
 

Injekteringsnipplar 

Formsatt yta som  

skall injekteras 
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Vattenhärdningen genomfördes inte så utförligt som anges i teknisk beskrivning. Vid 

upprepade tillfällen kom bevattningen av de pågjutna ytorna inte igång direkt efter 

formrivning. Avbrott i vattenhärdningen, på grund av arbete i närheten av pågjutningarna, 

fick förekomma men de var vid flera tillfällen betydligt längre än vad som var lämpligt. Det 

hände till och med att bevattningen var avslagen hela nätter. Det kan inte ses som något annat 

än allvarligt då vattenhärdningens syfte var att fördröja krympningen och därmed minska 

risken för krympsprickor. Uppkomst av krympsprickor på grund av otillräcklig 

vattenhärdning hade i november 2008 inte upptäckts men det betyder inte att denna risk kunde 

negligeras.  
 
Orsaken till att vattenhärdningen inte utfördes på ett lämpligt sätt var bristfälliga rutiner hos 

generalentreprenören. Figur 4.12 visar en del av fas 3 i valv 2 där vattenhärdning med 

sprinklerslangar pågår. På några ytor användes vattenspridare men de var betydligt mer 

tidskrävande, både vad gäller montering och skötsel, varför sprinklerslangarna bedömdes vara 

den bästa metoden så länge jag var engagerad i projektet. 
 

 
Figur 4.12. Pågående vattenhärdning av fas 3, etapp S1 i valv 2. 
 
Membranhärdaren Mastercure 113 applicerades enligt föreskrivet sätt på de ytor där 

vattenhärdningen var färdig. För fas 1 och 2 ändrades tiden som membranhärdaren skulle sitta 

kvar från 12 till 3 månader på vissa delar vilket berodde på att tidplanen ändrades för 

applicering av den puts som skulle sitta på valvens kanter. Istället applicerades en primer för 

putsen, StoCryl V200, efter att Mastercure 113 sandblästrats bort. StoCryl V200 behövde inte 

avlägsnas utan kunde sitta kvar under putsen. En fördel med StoCryl V200 var att dess kulör 

liknar putsens och ifall delar av putsen skulle släppa så skall inte den underliggande 

betongens färg att lysa igenom. På de ytor där Mastercure 113 avlägsnats i november 2008 
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var resultaten mycket goda, inga krympsprickor hade i november 2008 upptäckts vilket är 

ovanligt för konventionella pågjutningar.  
 
Tabell 4.7 illustrerar hur härdningsförloppet såg ut för del 1 och hur det i november 2008 

föreskrevs se ut för del 2 av entreprenaden. Att härdningsförfarandet ändrades för del 2 av 

entreprenaden berodde på att putsningen av fas 1 och 2 skulle kunna utföras i direkt 

anslutning till övriga arbeten. Det var mer praktiskt ur ett produktionstekniskt perspektiv men 

StoNB som applicerades istället för Mastercure 113 hade inte ha lika god förmåga att hålla 

kvar fukt i form av vattenånga vilket ytterligare skärpte kraven på att vattenhärdningen skulle 

utföras enligt teknisk beskrivning. 
 

Tabell 4.7. Härdningsförloppet för fas 1-2 för del 1 samt för fas 1-2 för del 2. 
 
För fas 3 i del 2 föreskrevs inga ändringar utan membranhärdaren Mastercure 113 skulle sitta 

kvar i minst 12 månader innan den eventuellt skulle blästras bort. Eftersom den första fas 3-

injekteringen skedde den 4 juni 2008 var det inte möjligt att utvärdera membranhärdarens 

funktion på någon av fas 3-pågjutningarna när den praktiska delen av examensarbetet 

avslutades i november 2008.  

Del 1 Del 2  
Åtgärd Tid Åtgärd Tid Dag 

Formhärdning 7 dagar Formhärdning 7 dagar 0-7 

Vattenhärdning 28 dagar Vattenhärdning 28 dagar 8-35 

Mastercure 113 3-12 

månader 

Blästring 

+ tvätt 

 36 

Blästring 

+ tvätt 

 StoNB (membranhärdare 

och primer för StoCryl) 

7 dagar 36 → 

StoCryl V200 (primer)  StoCryl V200   

StoLotusan K (puts)  StoLotusan K   
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5 Omdöme från beställarrepresentanter 
Då mitt engagemang i projektet avslutades i början av december 2008 hade inte del 1, det vill 

säga renoveringen av valv 1-3 avslutats. För att få en samlad bild av hur väl metoden med 

injekteringsbetong fungerade har jag därför i maj och juni 2015 genomfört fyra 

telefonintervjuer med två delprojektledare, en byggledare och en specialist. Samtliga var 

beställarens, nuvarande Trafikverkets, representanter under hela eller delar av projektet (del 1 

och 2). 

5.1 Metoden som helhet 

Samtliga intervjuobjekt tyckte att metoden fungerade bra och gav tillfredsställande resultat. 

(Lexén, 2015-05-18) Alla var dock överens om att inkörningsperioden varade i stort sett 

under hela del 1, med andra ord renoveringen av valv 1-3. Förutom att fas 3 etapp N2 och S2, 

motsvarande cirka 50 % av den totala pågjutningen, i valv 2 (de övre delarna på undersidan av 

valvet) behövde bilas bort och formas, fyllas med ballast samt injekteras på nytt var dock 

resultaten i del 1 tillfyllest. 

5.2 Injekteringsbetongens egenskaper 

Vad gäller den färdiggjutna betongens egenskaper ansåg de intervjuade personerna att de krav 

som ställdes i teknisk beskrivning uppfylldes. För krympning var kravet hårt ställt, maximalt 

0,2 ‰, vilket uppfylldes. (Palmqvist, 2015-06-04) Trots att det första bruket som användes i 

del 1 ersattes av ett annat bruk i del 2 (valv 17-20) så uppfylldes kraven gällande krympning 

även med det ursprungliga bruket. Det fanns dock andra problem som exempelvis stabilitet 

med hänsyn till separation. (Arfs, 2015-05-18) Som redovisats i avsnitt 4.1.1-2 är resultaten 

från provning av drag- och tryckhållfasthet lika bra eller bättre än de krav som föreskrevs. 

Kravet på tryckhållfasthet var förhållandevis lågt ställt på grund av den befintliga betongens 

begränsade tryckhållfasthet. Resultaten för draghållfasthet visar att vidhäftningen, som är 

kritiskt vid pågjutning mot befintlig betong, är tillräcklig med hänsyn till de krav som ställdes. 

Sammantaget kan sägas att såväl provresultat som omdöme från intervjuade nyckelpersoner 

stämmer bra överens med förväntat resultat och litteratur på området. 

5.3 Produktionsteknik 

Samtliga intervjuade hade uppfattningen att metoden fungerade mycket bra utförandemässigt 

när del 1 avslutades och även fortsättningsvis genom del 2. Inlärningstiden var dock lång för 

att få allting med logistik, teknik och injekteringsförfarande att fungera. (Stolt, 2015-05-15) 

De intervjuade ansåg att metoden kräver mer av yrkesarbetare och arbetsledningen än 

gjutning med konventionell betong, särskilt vad gäller formsättning och injektering. 

(Palmqvist, 2015-06-04) 

5.4 Totalomdöme och erfarenhetsåterföring 

En fråga jag ställde till samtliga intervjuade var vad som inte fungerade bra och som kunde 

gjorts annorlunda. Den enda större synpunkten var att del 1, som fungerade som 

fullskaleförsök inför del 2, utfördes på valv 1-3 som är de valv som är minst utsatta för fukt, 

väder och vind då de är belägna på fastlandet på Södermalm. Konsekvensen blev att 

omfattningen av renoveringen i del 2 nästan fördubblades mot vad som hade prognostiserats 

och entreprenadtiden behövde förlängas med två år. Detta medförde utöver ökade kostnader 

att närboende behövde stå ut med buller från vattenbilning betydligt längre än vad som 

utlovats. Hade del 1 istället utförts på valv som var i sämre skick än valv 1-3 hade detta 

kunnat förutspås. (Lexén, 2015-05-18) En annan synpunkt var att utförandet var känsligt för 
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utbyte av produktionspersonal. I vissa fall kunde enstaka dåliga resultat spåras till att just nya, 

ej inkörda personer ej förstått vidden av de krav som ställdes på utförandet. (Palmqvist, 2015-

06-04). 
 
Sammantaget kan sägas att samtliga intervjuade är överens om att renovering med 

injekteringsbetong var rätt metod för detta projekt och att beställaren Trafikverket är nöjt med 

slutresultatet. 
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6 Slutsatser 
 

Litteraturen på området visar att injekteringsbetong skall uppvisa klart begränsad krympning 

jämfört med konventionellt gjuten betong. Detta bekräftades i de förstudieförsök som gjordes 

2006 samt av muntlig information från nyckelpersoner i projektet med tillgång till 

provningsresultat. Den vidhäftning mot pågjutningsytan som uppnås med injekteringsbetong 

är också, baserat på litteraturen samt observationer från förstudieförsöken och renoveringen 

av Gamla Årstabron, god. Tryck- och draghållfastheten för utborrade prover, provning på 

plats samt gjutna provkuber uppfyllde överlag kraven som ställdes. Tryckhållfastheten var i 

vissa fall så hög som 55 MPa. 
 
En viktig faktor för att uppnå goda resultat är de olika ingående materialen. De två mest 

kritiska faktorerna för betongens beständighet och funktion är ballastens beskaffenheter vad 

gäller renhet, typ och storlek samt det cementbaserade brukets stabilitet och pumpbarhet. Då 

tiden för att prova ut tekniken i mindre skala i förväg var knapp på grund av det akuta 

renoveringsbehovet behövdes justeringar av metoder och materialval göras under projektets 

gång. Om tid hade funnits hade ett mer optimalt arbetssätt varit att göra större och fler 

förstudieförsök där olika parametrar hade kunnat låsas vid olika tillfällen för att säkerställa 

den bästa metoden och materialsammansättningen.  
 
Litteraturen säger att metoden med injekteringsbetong ställer högre krav på entreprenören, det 

stämmer endast delvis enligt mig. Formsättning, armering och övrigt förberedande arbete 

skiljer sig inte nämnvärt mot att arbeta med konventionellt gjuten betong. Fyllningen av 

ballast under det att formen byggs upp är inte svår att utföra. Däremot tar arbetet med 

formsättning och fyllning av ballast lång tid jämfört med den formsättning som sker för 

gjutning med konventionell betong. Injekteringsförfarandet var i fallet Gamla Årstabron 

betydligt mer komplicerat jämfört med gjutning av konventionell betong med betongpump, 

särskilt när flera injekteringspumpar användes samtidigt. Häri ligger den största skillnaden i 

att arbeta med injekteringsbetong jämfört med att gjuta färsk betong på konventionellt sätt. 

Här stämmer litteraturens påstående om högre krav på entreprenören in väl då 

injekteringsmomentet är den mest kritiska delen av produktionstekniken.  
 
Jag vill dock utöka resonemanget med att metoden också ställer högre krav på beställare, 

teknikkonsulter och materialleverantörer, särskilt med tanke på den ringa erfarenhet som finns 

i branschen i Sverige. Beställare och teknikkonsulter måste vara noggranna med att ta fram 

utförliga tekniska beskrivningar och riktlinjer samt ställa höga krav på att entreprenören 

planerar utförande, logistik för utförandet samt styrning av underentreprenörer och 

materialleverantörer noggrant. Detta måste också följas upp regelbundet och konsekvent av 

beställare för att säkerställa att slutprodukten uppfyller de krav som ställs samt utförs på ett så 

effektivt sätt som är möjligt. 
 
Vad gäller den provtagning som utfördes under projektets gång så är min bedömning att ett 

utökat provningsprogram hade varit önskvärt. Med tanke på hur oprövad metoden är i Sverige 

i modern tid borde detta varit en självklarhet för beställaren. Särskilt utvärdering av 

krympning borde ha haft en mer central roll eftersom just den egenskapen vägde tungt vid val 

av reparationsmetod. 
 
Baserat på min tid inom projektet med att renovera Gamla Årstabron tillsammans mina dryga 

sex år som entreprenör i anläggningsbranschen och utlåtanden från nyckelpersoner i projektet 

går det att dra följande avslutande slutsatser gällande för- (markerade med +) och nackdelar (-

) med injekteringsbetong: 
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 Metoden kräver inga särskilda kompetenser eller förkunskaper hos entreprenör jämfört 

med vad som krävs för konventionellt gjuten betong. 
 

 Metoden är mindre känslig för yttre omständigheter i form av trafikstörningar, jämfört 

med gjutning av färsk betong som levereras från fabrik i roterbilar. 

 Metoden har goda förutsättningar att generera en betong som är mindre benägen att 

krympa (uttorkningskrympning) då cementmängden per kubikmeter färdig betong är 

betydligt lägre än för konventionell betong tack vare den stora mängden 

ballastmaterial. 

 Med god planering, fungerande logistik och väl tilltagna materialupplag kan en 

effektiv produktion, som är mindre beroende av leveranser och därmed mindre känslig 

för störningar, jämfört med gjutning av konventionell betong, möjliggöras. 

 Entreprenören har större möjlighet att påverka slutprodukten, det vill säga den färska 

betongen, tack vare att justeringar kan göras under pågående injektering. I fallet med 

konventionellt gjuten betong är entreprenören mer eller mindre i händerna på 

betongfabriken som levererar betongen till arbetsplatsen. Justeringarna förutsätter 

dock mer tekniskt kunnig personal, alternativt extern betongtekniker på plats vid 

injektering. 

 Tack vare stor mängd ballast per kubikmeter betong och därmed mindre mängd 

cement blir miljöpåverkan från cementtillverkning mindre, dessutom kan 

sprickarmering minskas till ner till 50 % jämfört med för konventionell betong, tack 

vare den begränsade krympningen och därmed mindre omfattning av krympsprickor, 

vilket också är positivt ur miljösynpunkt. 
 

- Metoden är mer tidskrävande än gjutning med konventionell betong på grund av det 

tillkommande arbetsmomentet att fylla formen med ballast i etapper. Särskilt vid 

svåråtkomliga utrymmen, i synnerhet horisontella utrymmen som exempelvis 

undersidan av ett valv. 

- Det ställs högre krav på logistiken och planeringen av denna för injekteringsmomentet 

jämfört med gjutning med hjälp av betongpump eller ränna. 

- Risken att all ballast inte omsluts erforderligt av cementbruket är större då den färska 

betongen produceras på plats i formen. Det är dessutom svårt att säkerställa detta 

under pågående injektering, det är först vid utborrning av kärnor som omslutningen 

kan undersökas. 

- Vid tjockare betongskikt, särskilt vid pågjutningar som endast har form på en sida, kan 

det vara svårt att vibrera betongen som är längst in, vilket kan leda till sämre 

omslutning runt ballast och armeringsjärn samt sämre vidhäftning. 

- Mängden aktuell forskning och litteratur i ämnet är begränsad, liksom erfarenhet hos 

yrkesverksamma i branschen vilket skapar osäkerhet kring metoden. 
 

Jag anser att behovet av fortsatt forskning och praktiska försök i stor och liten skala är 

stort. Det finns många potentiella vinster i att utveckla metoden i form av mindre 

störningskänslig produktion, mindre miljöpåverkan och möjligheten att producera stora 

betongkonstruktioner, exempelvis vindkraftfundament, i miljöer och områden med långa 

avstånd till betongfabriker. Ett annat användningsområde där metoden skulle kunna vinna 

mark är renovering eller pågjutning av exempelvis broar eller andra konstruktioner där det 

inte är möjligt att komma till med vare sig betongbilar eller betongpumpar. 
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Bilaga A – Vattenbilningsdjup 
Följande tabeller visar hur djupt vattenbilningen trängt in i befintlig betong samt vilka toleranser som angavs i teknisk beskrivning. Värdena 

baseras på mätpunkter där inträngningsdjup mätts med måttstock och nedtecknats. Att maxtoleransen överskridits berodde antingen på att 

befintlig betong var sämre än förväntat eller att befintlig armering behövde tas fram för att kunna omslutas av ny injekteringsbetong. 
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Följande diagram visar injekteringsfrontens 

framskridande vid injektering av cementbruk in i den 

stenfyllda formen baserat på när bruk rann ut i så 

kallade ”skvallerhål” som sedan tätades. Resultatet 

analyserades i efterhand för att bedöma om justeringar 

av injekteringsmetodiken behövdes göras. 

Bilaga B – Injekteringsförlopp 

    Flödesförlopp injektering 4 juni 2008   

    Valv 2 fas 3 etapp N1   

              

              

    S1  S2  S3  S4    

   13:30 13.28  13.30  13.29  13.27    

13:20   V5         M5         Ö5  

  13.15         13.22         13.15  

            M4,5            

13:10             13.23            

  V4         M4         Ö4  

  13.07         13.12         13.06  

            M3,5            

            13.11            

  V3         M3         Ö3  

13:00   13.00         13.10         12.55  

            M2,5            

12:50             13.00            

 SV2 V2         M2         Ö2 SÖ2 

12:40   12.40         13.01         12.41  

            M1,5            

            12.59            

 SV1 V1         M1         Ö1 SÖ1 

  
Start 
12.34         12.55         

Start 
12.34  
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Flödesförlopp injektering 17 juni 2008 

    Valv 2 fas 3 etapp S1     

                          

10:33     29 S 30 S   31 S 32 S     

10:30     10:28   10:33 V   10:33   10:30       

       25 V 26 27 SK   28 V     

       10:27   10:31 10:32     10:29       

             24 SK           

             10:31             

10:20   21 V       22 SK       23 V  

   10:19         10:24         10:22   

   Plexi       Plexi 20 SK       Plexi   

   10:15       10:20 10:20         10:15   

   17 V       18 SK       19 V  

10:10   10:10         10:17         10:14   

             16 SK           

             10:12             

   13 V       14 SK       15 V  

10:00   10:00         10:08         10:04   

             12 SK           

             10:04             

09:50 7 8 V       9 SK       10 11 V 

   09:48         09:58         09:49    

             6 SK           

           V 09:53             

 1 2 V     33 3 SK       4 5 V 

09:42   09:42         09:47         09:42    

  Start          Start   
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     Flödesförlopp Injektering 10 oktober 2008     

     Valv 1 fas 3 etapp S1     

               

               

   St-rör 3    St-rör 2    St-rör 1    

14:05     14:11   18 14:13  12       

14:00   24       14:03     14:02       6  

  13:59                     13:57  

          17     11          

  23       13:53     13:54       5  

13:50   13:50                     13:50  

          16     10          

  22       13:47     13:49       4  

                        13:42  

          15     9          

13:40   21       13:41     13:44       3  

  13:36                        

13:30           14     8          

13:20   20       13:23     13:22       2  

  13:16                     12:09  

13:15                            

  19       13     7       1  

 Start 13:13     Start 13:20     13:12 Start     12:07 Start 

               

               

  Öst           Väst  
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Flödesförlopp injektering 13 november 
2008    

   Valv 1 fas 3 etapp N1    

              

              

     St-rör 1   St-rör 2   St-rör 3   

     11.40   11:57   11:54   11:57 

                

11:40         7     11         11:45 

 3       11:34     11:40       14  

11:30 11:29                     11.42  

         6     10          

         11:29     11:28          

11:25 2                     13  

 11:24       5     9       11.23  

         11:24     11:24          

11:20                          

 1       4     8       12  

 11:16       11:16     11:16       11:16  

              

              

 Väst           Öst  


