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Abstract 

Today the construction industry is standing for approximately 40% of Sweden's total energy consump-
tion. By reducing this it can contribute to a more sustainable society. One way of reducing the energy 
consumption is by recycling. The building material can then be reused in a cycle instead of a linear 
course that ends with the material thrown away or going to landfill, like most of the material are today. 
Recycle is a wide concept that includes reuse, recycling and energy recovery. Reuse gives the largest 
energy savings. By calculating a recycling potential the energy gain can be evaluated.  

A clean material is required to get the maximum effect of the recycling. From this the concept of 
designing for disassembly arose in the production industry. Designing for disassembly means that already 
in the planning phase it is planned for how the product most easily can be disassembled into their 
original components and thereby be recycled in the best way. Designing for disassembly has a number 
of advantages, one of them being a reduced energy use. This concept has also been applied in the 
construction industry where the same energy gains can be obtained. Guidelines have been created for 
disassembly in the construction industry. These guidelines describe how dismantling should be done in 
the simplest way possible. The energy required to produce material is then better supplied, which leads 
to an energy reduction in the construction industry. In Sweden, concrete, steel and wood are usual 
materials in buildings. To produce this they require different amount of energy.  

Reinforced concrete is affected by time-dependent processes such as carbonations and corrosion. It is 
therefore important to investigate the condition of the concrete element when the disassembly is taken 
place. Based on this assessment the elements new capacity can be evaluated and the new exposure 
class/load can be decided. To do this some knowledge about the element is required. It is therefore 
important that already in the planning phase of a building, in addition to the guidelines mentioned 
earlier, plan for which tests that should be done and how then to proceed to determine the new envi-
ronment for the element. In this report, a plan is designed for how to assess the concrete elements 
condition and for which new environments it can be used. This plan has been designed following 
equations and requirements of Eurokod 2 (2004) and Svenska betongföreningen (2007). This plan has 
then been tested on a parking house column. This column could not be reused. It also shows that some 
more work has to be done in the planning face as well as when the element is to be reused. To get the 
best possible assessment a good knowledge of the element and the new environment is required. As 
parts of the calculations and the assessment of the element can be uncertain if these values do not exist. 

Should recycling be applied in the construction industry, a reduction in material production should be 
obtained which leads to a reduction in the construction industry energy use. 

Keywords: Recycle, design for disassembly, sustainable construction, condition assessment 
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III 

Sammanfattning 

I dagens läge står byggbranschen för ca 40 % av Sveriges energianvändning. För att få ett hållbarare 
samhälle kan byggbranschen bidra med minskad energiförbrukning. Ett sätt att få ner energianvänd-
ningen kan vara genom återvinning. Materialet kan då återanvändas i en cykel istället för ett linjerät 
förlopp som slutar med att materialet slängs eller går på deponi, vilket det mesta av byggmaterialen gör 
idag. Återvinning är ett brett begrepp som innefattar återanvändning, materialåtervinning och energiut-
vinning. Återanvändning ger den största energivinningen. Genom att räkna ut en återvinningspotential 
kan energivinsten mätas och utvärderas. För att få ut maximala effekten av återvinning krävs ett så rent 
material som möjligt. Utifrån detta uppkom begreppet att utforma för demontering (eng: design for 
disassembly) inom produktionsbranschen. Utforma för demontering innebär att det redan i planeringsfa-
sen planeras för hur produkten lättast ska plockas isär till sina ursprungliga delar och på så sätt kunna 
återvinnas på bästa sätt. Att utforma för demontering har en rad fördelar där en minskad energianvänd-
ning är en. Inom byggbranschen har även denna term tillämpats där energivinster kan erhållas. Detta har 
lett till att riktlinjer för hur man skall utforma för demontering inom byggbranschen har skapats. Dessa 
riktlinjer beskriver hur demonteringen skall göras möjlig på enklaste sätt. Energin som krävs för att 
producerar materialet tas då bättre tillhanda och på så sätt erhålls en energiminskning inom byggbran-
schen. I Sverige är betong, stål och trä de vanliga materialen. När dessa tillverkas åtgår det olika mycket 
energi. 

Armerad betong påverkas av tidsberoende processer så som karbonatisering och korrosion, så när de-
monteringen är tänkt att ske är det viktigt att utreda i vilket skick det tänkta betongelementet är i. 
Utifrån denna bedömning kan sedan elementets nya kapacitet utvärderas och den nya exponeringsklas-
sen/lasten elementet kan användas för bestämmas. För denna bedömning krävs en del vetskap om 
elementet samt vilka tester som skall göras på det. Det är därför viktigt att redan i planeringsfasen av en 
byggnation, förutom de riktlinjer som nämnts ovan, planera för vilka tester som skall göras samt hur 
man sedan skall gå till väga för att bestämma den nya miljö elementet kan användas i. I denna rapport 
har en mall utformats för hur man skall bedöma ett betongelementets skick samt för vilken ny miljö det 
kan användas i, även vilka nya riktlinjer detta ger upphov till behandlas. Denna mall har utformats efter 
ekvationer och krav i Eurokod 2 (2004) samt Svenska Betongföreningen (2007). Mallen har även testats 
på en parkeringshuspelare, vilket visade att denna inte går att återanvändas. Resultatet visade att det 
krävs ytterligare arbete i planeringsfasen samt då elementet skall återanvändas. För att få en så bra be-
dömning som möjligt krävs god kunskap om elementet samt den nya miljön den är tänkt att återanvän-
das i. Då delar av beräkningarna samt bedömningen på elementet blir osäkra om dessa värden inte finns.  

Skulle återanvändning börja tillämpas inom byggbranschen skulle en minskad materialproduktion 
erhållas vilket leder till en minskning av byggbranschens energianvändning.  

 

Nyckelord: Återvinna, utforma för demontering, hållbart byggande, tillståndsbedömning  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Begreppet hållbar utveckling uppkom under Bruntlandskommissionen 1987. Kommissionen var tillsatt 
av Världskommissionen för miljö och utveckling på uppdrag av Förenta Nationerna. Deras uppdrag var 
att utarbeta förslag till långsiktiga miljöstrategier för en hållbar utveckling, dessa skulle fungera som de 
främsta målen för miljöarbeten.  

Deras definition på hållbar utveckling lyder:  

”Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra förutsätt-
ningarna för kommande generationer att tillfredsställa sina behov.”  

Inom byggbranschen används termen hållbart byggande. Dess definition enligt International Council for 
Research and Innovation in Building Construction (CIB) lyder Kilbert (2008):  

“Creating and operating a healthy built environment based on resource efficiency and ecological de-
sign”  

vilket på svenska kan översättas till 

”Bygga och driva en sund bebyggd miljö grundat på resurshushållning och miljömedveten design”  

Byggbranschen står i dagens läge för 40 % av Sveriges totala energianvändning, Tyrens (2012). För att få 
ett hållbarare samhälle kan byggbranschen bidra med minskad energiförbrukning. Mycket forskning har 
hitintills lagts på att få ner energianvändningen i byggnadens drifts fas, vilket också har gett goda resultat 
med så kallade passivhus. Dessa förlitar sig på täta klimatskal och fläktsystem så att värmen som utsöndras 
från människor, maskiner och instrålande sol täcker energibehovet för att få ett behagligt inomhuskli-
mat, Forum för energieffektiva byggnader (2012). På detta sätt erhålls en mycket lägre energianvänd-
ning i driftsfasen. Driftsfasen är en av de tre större faserna i en byggnads liv de andra är produktionen 
och rivning/avveckling. När nu driftsfasen kräver allt mindre energi kommer de två andra faserna ta 
upp en allt större del av en byggnads totala energianvändning och det blir allt viktigare att även se på 
produktions- och rivningsfaserna.  

När en byggnad kommit till rivnings fasen återanvänds vissa enskilda delar såsom dörrar, fönster och 
taktäckningsmaterial men i mycket liten omfattning. Sker inte detta är det enda som återstår rivning av 
byggnaden och materialet hamnar på deponi. För att erhålla ett hållbart byggande är det viktigt att 
utnyttja energin och materialet optimalt. Går materialet till deponi utnyttjas inte resurserna till fullo. För 
att få en sluten cykel på ett element kan rivning ersättas med demontering som leder till en återvinning 
av hela elementet. Återvinning är ett övergripande begreppet som innefattar återanvändning, material-
återvinning och energiutvinning. Återvinning bidrar bland annat till en minskad energiförbrukning. 
Hur stor minskning som fås beror på materialet och vilket återvinningsalternativ som väljs, där återan-
vändning ger den största vinsten. För bland annat detta ändamål uppkom begreppet att utforma för 
demontering. Utforma för demontering innebär att man redan i en byggnads planerings fas utformar 



 

2 

lösningar som gör det möjligt att demontera byggnaden i dess ursprungliga delar. Delarna kan då åter-
användas och på så sätt sparas energi. En miljövänlig byggnad är utformad för liten energianvändning 
under hela sin livscykel och med en hög möjlighet till återvinning. 

1.2 Problemformulering 

Inom begreppet att utforma för demontering har 27 riktlinjer tagits fram, Thormark (2008). Dessa ger 
alla en indikation på hur planeringen skall gå tillväga samt hur största möjliga miljövinst skall fås genom 
utformning för demontering. Vad som inte nämner är hur elementet sedan skall utvärderas och återan-
vändas. För detta krävs bedömning av elementets skick för att sedan kunna bestämma vilka miljöer 
elementet kan användas för. Även den eventuella miljövinsten är svår att förutspå för enskilda element. 
En mall som tar upp detta skulle göra det enklare att ”utforma för demontering” och få detta att fun-
gera. I dagens läge används utforma för demontering inom hus konstruktion men skulle begreppet 
breddas och även användas till andra konstruktioner i samhället skulle en större miljövinst erhållas. 

1.3 Syfte 

Detta examensarbetes syfte är att utforma en mall för vilka nya miljöer ett betongelement lämpar sig att 
återanvändas i. Utifrån denna mall skall även nya riktlinjer för begreppet ”utforma för demontering” 
formuleras.  

För att kunna utröna detta krävs svar på ett antal frågor:  

 I vilket skick är det tänka elementet? 
 För vilka nya laster/exponeringsklasser kan elementet användas?  
 Vilken är elementets återstående livslängd? 

De vanligaste byggmaterialen gås igenom för att se möjligheterna att minska byggandets miljöpåverkan i 
Sverige genom att återanvända hela element.  

1.4 Avgränsningar 

I denna rapport har en del avgränsningar gjorts. Den enda miljöpåverkan som behandlas är den energi 
som byggbranschen förbrukar. Byggbranschen ger också upphov till en del miljöfarliga utsläpp så som 
CO2, NOx och SO2. Men det är givet att även en reduktion på dessa kan erhållas om återanvändning 
börjar tillämpas mera i byggbranschen.  

En uträkning på energivinningen vid återanvändning har inte gjorts men en genomgång över hur 
mycket energi som åtgår vid tillverkningen av de olika materialen görs. Vilket är den energin som kan 
sparas på vid en återanvändning.  

För den utarbetade mallen har betongelement valts. Litteraturstudien visade att dessa var de minst 
utredda. De krävs även mer planering samt utredning då betong är ett kompositmaterial som både 
består av betong och armering. Vilket gör det mer komplext än trä och stål.  

Livslängden på konstruktionen har bedömts vara över då korrosionen har startat. Det är ett av två sätt 
att bedöma livslängden enligt Svenska Betongföreningen (2007). Det andra sättet är att sätta livslängden 
till när täckskiktet spjälkats bort men då detta bedömdes svårt att förutse i den nya miljön sattes livsläng-
den till korrosions start. 

De tidsberoende processer som behandlas är korrosion beroende på karbonatisering samt kloridinträng-
ning. Detta för att dessa två är de mest utredda och att det finns livslängdsmodeller för dessa, vilket inte 
finns för de andra tidsberoende processerna.  

1.5 Metod 

Arbetet började med en litteraturstudie där böcker, rapporter och tidningsartiklar gicks igenom för att 
finna information om återanvändning av hela byggnadsdelar, samt för att utreda dagens kunskaps läge 
inom detta område. Det visade sig finnas ett begrepp ”utforma för demontering” (engelska design for 
dissasembly) . Speciella guider hittades från Skottland, Morgan & Stevenson (2005) och USA, Guy & 
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Ciarimboli (2006) om hur utforma för demontering skall tillämpas inom byggbranschen. Även en 
Svensk version på denna hittades, Thormark (2008), i alla dessa guider fanns riktlinjer, fördelar, svårig-
heter i dagens byggnader med begreppet. Det visade sig dock saknas information om hur ett element 
efter demonteringen kan återanvändas.  

Utifrån detta gjordes en mall för bedömning av det tänkta elementets skick och i vilken ny miljö det 
kan användas i. För att utröna detta har, Eurokod 2 (2004) samt, Svenska Betongföreningen (2007) 
används.  

För att validera denna mall testades den på en parkeringshus pelare. Pelaren valdes för att information 
om tidigare tester fanns, vilket gjorde det möjligt att få en bättre uppskattning av metoden. 
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2 Litteraturstudie 

2.1 Återvinning 

Återvinning är ett övergripande begrepp som innefattar återanvändning, materialåtervinning och ener-
giutvinning. Återvinning bidrar till att, Thormark (2001): 

 spara på naturens råmaterial  
 spara på energianvändningen  
 minska miljöfarliga utsläpp  
 minska utnyttjandet av markyta på grund av deponi 

Hur stora fördelar som fås beror på material och vilket återvinningsalternativ (återanvända, återvinna 
eller energiutvinna) som väljs. Återanvändning och återvinning anges ofta bidra med samma minskning 
av miljöbelastningen men så är inte fallet enligt Thormark (2001). 

Durmisevic & Brouwer (2002) menar att följande hierarki är vida accepterat inom produktbranschen 
som till exempel bilindustrin och dataindustrin. 

1. återanvändning (nivå 1a), 
2. återanvändning men med ändringar på befintligt konstruktionen (nivå 1b), 
3. återvinning (nivå 2), 
4. förbränning (nivå 3), 
5. deponi (nivå 4) 

Vidare definieras de enligt: 

Återanvändning: Innebär en förlängning av byggnadens liv genom att återanvända hela delar i bygg-
naden. Detta anses vara det bästa ur miljösynpunkt eftersom det minskar materialframställningen och 
därmed energiförbrukningen och miljöpåverkan.  

Ändringar i den befintliga konstruktionen: Innebär att ändringar i ett element görs vilket leder till 
att elementets ursprungliga skick fås tillbaka. Detta kan innebära återanvändning av redan existerande 
element eller byta ut någon del i elementet. Sist görs en kvalitetskontroll för att kontrollera att produk-
ten uppfyller de krav som ställs på den.  

Återvinning: Innebär att nya produkter genom bearbetning bildas av gamla produkter. 

Förbränning: Energiutvinning av materialet genom förbränning. 

Då ett byggnadsmaterial inte återanvänds, återvinns eller förbränns får materialet en livscykel som egent-
ligen är en rak linje och ingen cykel: 

Råvarutvinning - Tillverkning - Konstruktion - Användning - Rivning - Deponi 

För att erhålla ett hållbart byggande är det viktigt att utnyttja energin och materialet optimalt. Går 
materialet till deponi utnyttjas inte resurserna till fullo. För att få en sluten cykel på ett material kan 
rivning ersättas med demontering, ett bättre utnyttjande av materialresurserna erhålls då.  

Crowther (2005) åskådliggör detta med en figur där det kan ses hur en cykel sluts om återvinning eller 
återanvändning tillämpas, se Figur 1. Vänster bild illustrerar hur det ser ut då ingen återvinning eller 
återanvändning sker medans den högra visar det motsatta. Här tas även förflyttning av hela hus med som 
ett återanvändnings alternativ.  
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Figur 1 Chematisk bild över återanvändning och återvinning, tolkning från Crowther (2005). 

I figuren ovan har den linjära synen på byggnadsmaterialens livscykel bytts ut till en cykel. Materialtill-
verkningen och energianvändningen minskar då. Under avsnittet Material nedan ses att förädlings- och 
tillverkningsprocesser av nya byggmaterial kräver mycket energi.  

Desto högre upp i figuren återanvändningen sker desto mer energi sparas. Tanken är att använda be-
gagnade byggkomponenter så högt upp i denna livscykelhierarki som möjligt, då mindre mängd energi 
förbrukas. I verkligheten vore det bästa om en byggnad var utformad för alla dessa nivåer av återvinning 
då återvinning av framtida byggnader är svåra att förutspå, Crowther (2005). Vilket även visar på att 
återanvändning är en bättre lösning.  

2.1.1 Återvinningspotential 

Eftersom ett material produceras flera år innan dess återvinning ska ske kan det vara svårt att veta hur 
återvinningen kommer att se ut eller om materialet överhuvudtaget kommer att återvinnas. Detta blir 
aktuellt då det kommer till byggnader och dess material, som har sin eventuella återvinning många år 
fram i tiden. Istället för att gissa hur ett material kommer att återvinnas kan en återvinningspotential 
räkans ut. Återvinningspotentialen är ett bra verktyg för att uttrycka, mäta och jämföra miljöaspekter på 
byggnader eller byggnadsmaterial, Thormark (2001). 

Återvinningspotentialen anger den besparing som erhålls då ett material återvinns. Potentialen blir 
annorlunda om materialet återanvänds, återvinns eller förbränns. Återanvändning ger det högsta värdet 
och därmed det bästa. Räknas denna ut kan den vara ett avgörande hjälpmedel för att bestämma åter-
vinnings alternativ eller om delen överhuvudtaget ger någon besparing om den återvinns. Återvinnings-
potentialen kan räknas i energi, kg råvara, kronor, arbetstimmar, emissioner, miljöbelastningar m.m. 
och redovisas i m3, bostadsyta per hus etc., Thormark (2008). 

Återvinningspotentialen räknas ut enligt: 

 ∑ 	∗ 	 , ,  (1) 

där: 

 = återvinningspotentialen 

 = antalet material 
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 = nummer på aktuellt material 

 = miljöpåverkningen av produktionen av material ett som det tänkta materialet ska ersätta 

 = den återstående livslängden av det	återvunna materialet som en procent av den tänkta livstiden på 
det	material som det	återvunna materialet ersätter 

 ,  = energin som åtgår i återvinningsprocessen, alltså den energi som krävs i demonteringspro-
cessen som behövs för att kunna återvinna materialet, alla processer som behövs för att reparera materi-
alet (vid behov) samt transporter från byggplatsen till den plats materialet ska användas igen. 

2.1.2 Utforma för demontering 

Ur återvinningssynpunkt är ett så rent material som möjligt det bästa. Då det tidigare var mycket 
tidskrävande och därmed kostsamt att sortera produktavfallet till sina beståndsdelar uppkom begreppet 
att utforma för demontering (engelska design for disassembly) inom produktbranschen. Begreppet 
innebär att konstruktören redan i utformningsfasen överväger hur produkten lättare ska kunna demon-
teras till sina ursprungsdelar. Inom produktbranschen har utforma för demontering funnits sedan 1980-
talet och är idag en mycket använd teknik, Thormark (2008).  

Begreppet har bidragit till att enkla lösningar hittats för att demontera produkter. Ett exempel på det är 
“Easy-release fasteners” som innebär att när en bricka utsätts för värme expanderar den, som leder till att 
den öppnas, och separerar de två material den förankrar, Figur 2, Barkkume (2008). 

 

Figur 2 Demonteringsbar lösning, Barkkume (2008). 

 

Utforma för demontering tillämpas till exempel inom bil-och dator-industrin.  

Utforma för demontering bidrar även till att, Guy & Ciarimboli (2006):  

 minska uttag av råvaruresurserna till materialproduktionen  
 spara på materialens vagga till grind energi  
 minska utsläppen från materialproduktionen  
 minska avfallet 

Då en byggnad är fast på ett ställe, har ett längre liv och är mer komplext än en produkt måste vissa 
skillnader göras för att arbetssättet för demontering inom produktbransch ska kunna tillämpas på bygg-
nader. Guy & Shell (2002) menar att med hjälp av de principer som finns inom utformning för demon-
tering inom produktbranschen tillsammans med lärdomar från demontering av gamla byggnader och 
deras egenskaper kan demontering anpassas till byggbranschen lika väl som inom produktionsbranschen. 
Under de senaste åren har det skett en del forskning inom utforma för demontering för byggnader, 
Thormark (2001). 

Utforma för demontering skulle inom byggbranschen ge fördelar som en minskning av materialför-
brukningen, minskning av avfallsmängd under renovering och rivning, ge en förlängd drifttid då gamla 
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material lättare kan bytas ut samt att skapa byggnader i dag som i framtiden blir nya byggnaders bygg-
nadsmaterial, Guy & Ciarimboli (2006). Då åtkomligheten blir betydligt bättre i en byggnad som är 
utformad för demontering erhålls andra positiva egenskaper som att renovering och reparation av pro-
dukter lättare kan ske, Thormark (2001) . Detta bidrar till en längre livstid för produkterna och indirekt 
för hela byggnaden.  

Förutsättningen för att kunna demontera en byggnad ligger i konstruktionens utformning. Det betyder 
att byggbranschens förmåga att demontera hela byggnader i framtiden i stor del beror på hur vi utformar 
byggnader idag. I dagens byggnader är det svårt att dela på en byggnad så att hela material kan återan-
vändas. Det skulle ta alldeles för lång tid, förstöra materialet eller helt enkelt vara omöjligt, Thormark 
(2001). Även farliga material, svårtillgängliga eller icke separerbara förband, byggnadsdelar som blir 
ostabila vid demontering samt ingen tydlig plan hur demonteringen ska ske är andra problem som 
försvårar demontering av dagens byggnader, Barkkume (2008). 

Tabell 1 och Tabell 2 visar en sammanställnig av ovanstående fördelar och svårigheter med utforma för 
demontering 

Tabell 1: Fördelar med att utforma för demontering  

Fördelar Förklaring: 

Minskad energianvändning Minskad materialproduktion, vagga till grindener-
gin i materialet återanvänds.  

Minskat avfall  Materialen återanvänds istället för att hamna på 
deponi 

Minskade utsläpp av växthusgaser Minskad nyproduktion 

Minskad kostnad Minskad produktion 

Minskad material förbrukning Minskad produktion, dagens byggnader blir 
framtida byggnaders material 

Förlängd drifttid Material med kortare livstid kan bytas ut medan 
material med längre livstid bevaras 

Tabell 2 Svårigheter i dagens byggnader för utfroma för demontering 

Svårigheter: Förklaring: 

Farligt/giftigt material Hälsoskadligt för byggnadsarbetarna 

Föråldrat material Går ej att återanvända 

Materia som är svåra att separera  Delarna riskerar bli förstörda alternativt till att 
delarna blir för stora för att återanvända 

Svårtillgängliga eller icke separerbara förband Tidskrävande  

Byggnadsdelar som blir ostabila vid demontering Farligt för byggpersonalen 

Ingen tydlig plan hur demonteringen ska ske Viktiga element kan förstöras  

Tidskrävande Blir kostnaden för stor anses det inte värt det 

 

Det bästa ur miljösynpunkt är att utforma för demontering som leder till att återanvända och uppföra 
hela byggnader på nytt. Det näst bästa är att återanvända ett helt byggelement, exempelvis en pelare, 
skulle delen inte klara samma förhållanden som innan kan en ny snällare miljö väljas. Det tredje bästa är 
att med hjälp av mindre reparation återanvända skadade byggelement. Om elementen kräver mycket tid 
och energi att reparera skickas de i sista hand till återvinning. Detta kan även ses i Figur 1. 
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2.1.3 Exempel på konstruktionstekniska lösningar för demontering 

Nedan följer två exempel på förband som passar för demontering.  

Klikk byggesystem 

Klikk byggesystem är ett patenterat norskt byggsystem för träreglar och bjälklag. Komponenterna kan 
med hjälp av precisionsfrästa förband byggas ihop på byggarbetsplatsen. Urfräsningen sker på sågverk.  
Sammanfogningspunkter är en hanfräsning på båda ändarna av reglarna och en honfräsning i botten och 
toppen, se Figur 3 . Denna princip fortsätter genom hela konstruktionen, Klikk byggesystem (2012). 

 

Figur 3 Detaljlösning för klikk byggesystem, Klikk byggesystem (2012). 

Tester för demontering av Klikk byggesystem utfördes av fuktiga komponenter under systemets ut-
veckling. Dessa tester visade att systemet fungerade mycket bra, Thormark (2008). 

Demonterbart och återbrukbart bjälklag 

Ett demonterbart och återbrukbart bjälklag har samma konstruktiva fördelar som ett traditionellt kom-
positbjälklag men är även demonterbart och återanvändbart. Systemet består av stålbalkar och prefabri-
cerade betongelement. Under monteringen placeras först stålbalkarna för att sedan betongelementen 
skall kunna läggas ovanpå, Thormark (2008). Det möjliggör att stålbalken och betongelementen arbetar 
tillsammans för att motstå böjning som uppkommer på grund av last på bjälklaget. Systemet använder 
även speciella bultar och ingjutna hålrum för att göra systemet mera demonterbart, se Figur 4, 
FacilitiesNet (2012).  

Betongelementen hålls samman med hjälp av stål som dras genom elementen och förankras i stålbalkar-
na med bultar. Bultarna sätts i ingjutna kanaler på elementens undersida. Kanalerna kan även användas 
för ledningar mm, Thormark (2008).  

 

Figur 4 Demontering och principskiss för demonterbart och återbrukbart bjälklag, Thormark 
(2008). 
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2.1.4 Riktlinjer för återanvändning 

Från ovanstående ses att dagens byggnader inte är designade för demontering. För att detta ska kunna 
ske har Thormark (2008) angett 27 riktlinjer för att framtida byggnader ska kunna demonteras enklare 
och materialen återanvändas eller återvinnas. Dessa riktlinjer bygger på forskning inom utformning för 
demontering och återvinning både inom byggnader och också produktdesign, Thormark (2008).  

De 27 riktlinjerna lyder: 

1. Använd återvunnet material–Detta för att öka efterfrågan på återvunnet material samt spara 
på användningen av jungfruliga råvaror. 

2. Använd förnyelsebar energi och material–Detta för att minska miljöpåfrestningarna av 
materialproduktion samt spara på icke förnyelsebara resurser. 

3. Öka komponentens livslängd–Detta för att spara på resurser, men får ej resultera i en ökning 
av miljöfarligt utsläpp. 

4. Använda återvinningsbara material–Detta för att återvinning ska vara en möjlighet. 
5. När giftigt material måste användas ska de vara demonterbara –Detta för att farligt 

material lätt ska kunna sorteras bort från övrigt material samt för att det inte ska förorena det 
återvinningsbara materialet.  

6. Undvika användandet av kompositmaterial–Detta för att kompositmaterial är svåra eller 
omöjliga att återvinna 

7. Ytbehandling som försvårar återvinning ska undvikas 
8. Antalet materialslag ska minimeras – Detta för att sorteringsarbetet ska förenklas men risken 

att för hög materialkvalitet används måste beaktas. 
9. Materialen ska vara identifierbara – Detta för att återvinningen underlättas då kvalitén är 

känd. Kostnaden för identifiering kan vara dyr och leda till att återvinning ej sker. 
10.  Antalet komponenter ska minimeras – Detta för att förenkla återanvändning.  
11. Öppna byggsystem – Detta för att möjliggöra att delar av byggnaden kan demonteras och an-

vändas i andra.  
12. Modulsystem, prefabricerade och massfabricerade komponenter bör användas – Detta 

för att minska arbetet på byggarbetsplatsen. Återanvändningen underlättas då fler lika kompo-
nenter finns, även kontrollen av komponenternas kvalité och måttlikhet underlättas.  

13. Stommen ska separeras från övriga system – Detta för att stommen oftast har längst livs-
längd. Övrigt material kan då demonteras och bytas. 

14. Komponenter skall vara hanterbara – Detta för att stora delar försvårar montering och de-
montering.  

15. Mekanisk sammanfogning ska användas – Detta för att kemiska sammanfogningar är svåra 
eller omöjliga att separera. De kan även skada materialen vid demontering  

16. Antalet fästpunkter ska minimeras – Detta för att minska tidsåtgången vid demontering 
17. Antalet system för sammanfogningar ska minimeras – Detta för att demonteringsarbetet 

ska underlättas. 
18. Sammanfogningskomponenter som tål upprepade monteringar och demonteringar 

skall användas 
19. Utforma sammanfogningar som ej kräver avancerad teknik eller verktyg – Detta för 

att underlätta demonteringen och öka sannolikheten att den sker. 
20. Redan i planeringsfasen skall åtkomligheten, demonteringen och reparation planeras 
21. Hjälpmedel för lyft bör planeras in – Detta för att underlätta lyft med hjälp av krokar som 

ett exempel. 
22. Realistiska toleranser ska planeras–Detta så att delar från olika tillverkare ska kunna sam-

manfogas 
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23. Planera så parallell demontering kan ske – Detta för att olika delar bör kunna demonteras 
utan att störa andra delar. Även demontering med avseende på materials olika livslängd ska 
kunna ske. 

24. Identifiera komponenterna – Detta för att underlätta återanvändning och återvinning. 
25. Demonteringspunkterna ska vara permanenta och utmärkta – Detta för att underlätta 

vid demonteringen, samt att vid eventuell reparation eller ombyggnad skall risken minimeras för 
att dessa punkter försvinner. 

26. Lagring av underhålls-eller kompletteringsmaterial i närheten  
27. En tydlig demoteringsplan skall finnas – Detta för att komponenter och material i onödan 

inte skall förstöras 

Dessa riktlinjer stämmer även bra med Crowther (2005), vars 27 riktlinjer framkommit genom 
lärdommar från demontering av gamla byggnader. Han har angett vilka punkter som är av största vikt 
när målet är att återanvända. Dessa punkter kan även utläsas i Thormarks (2008) som punkterna 10- 20 
och 22-25.  

Ytterligare att tänka på för att byggnader designade för demontering ska fungera är att ändringar i 
byggnaden under dess livstid, såsom reparationer och planlösningsändringar, inte får förändra byggna-
dens egenskaper för demontering, Guy & Ciarimboli (2006). 

2.2 Material 

De vanligaste byggnadsmaterialen i Sverige är betong, stål och trä. De har med sina olika egenskaper 
och tillverkningssätt olika påverkan på energianvändningen i byggbranschen. De har även olika förmåga 
att demonteras och återanvändas i byggnader. Ett materials förmåga att demonteras och sedan återan-
vändas kan anges i hur flexibelt det material eller den delen är. Ett flexibelt material är både lätt att 
demontera och har sedan stor återanvändbarhet. Nedan följer en beskrivning av materialens tillverk-
ningssätt, energiförbrukning samt dess förmåga att demonteras och återanvändas i nya byggnader.  

2.2.1 Betong 

Betong har med sin goda formbarhet, bra beständighet och höga hållfasthet varit ett viktigt material i 
byggnader under många år. Betongliknande material har setts så tidigt som 500 år innan vår tideräkning, 
Gillberg et al. (1999). 

Andra bra egenskaper som betong besitter är robusthet, god värmelagrings förmåga och bra ljudisole-
rings förmåga. Dessutom är det bra att använda där påfrestningar av fukt och nötning är stora. Betong 
används bland annat till bärande element i väggar, pelare, balkar och skal, Burström (2001). 

Tillverkning och energiförbrukning  

Betong består i huvudsak av cement, vatten och ballast (sten, grus och sand). I vissa fall tillsätts även 
tillsatsmedel och tillsatsmaterial för att påverka betongens egenskaper, Burström (2001). 

Cement består till 96 % av kalksten, resterande 4 % består av sand, Betongbanken (2010a). Materialen 
finmals och matas in i en ugn för bränning där temperaturen ligger på 1450 grader. För att komma upp 
i denna höga temperatur krävs det energi i from av bränsle och elektricitet, Gillberg et al. (1999) .  

Därefter kyls materialet och blandas med gips (ca 5 %). Gipset tillsätts för att sakta ned cementbildning-
en, Burström (2001). 

Det färdiga cementet blandas sedan med vatten och ballast. Vanligt dricksvatten är användbart, har 
vattnet bristfällig kvalitet kan betongens hållfasthet och beständighet försämras. Man avråds från att 
använda salthaltigt vatten. Då dessa material blandas sker en hydratation mellan vattnet och cementet 
vilket innebär att cementet hårdnar som i sin tur leder till att betongen hårdnar, Burström (2001). Figur 
5 visar betongtillverkningen. Ballast som används till vanligt betong består av naturliga bergarter. 
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Figur 5 Schematisk bild över betongproduktionen, Betongbanken (2010a). 

Då betongen använts kan den återvinnas till 100 % som ballast till ny betong, förstärknings bärlager i 
vägbyggnad eller som fyllnadsmaterial, vilket kan ses i Figur 6. 

 

Figur 6 Betongs livscykel, Betongbanken (2010b). 

Den totala energianvändningen, allt från cementtillverkningen till rivningsdestruktionen, för en 
kvadratmeter platsgjutet betongbjälklag med tjockleken 200 mm visas i Figur 7, Betongbanken (2010b). 
Det är i cementproduktionen den största energianvändningen sker för att komma upp i de höga tempe-
raturerna som krävs då cementet bränns. För att tillverka ett ton cement krävs 100 kWh, Gillberg, et al. 
(1999). 
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Figur 7 Betongtillverkningens energibehov, Betongbanken (2010a). 

Utifrån Figur 7 uppskattas att 670 MJ/0,2 m³, vilket ger 3350 MJ/ m³, krävs för betong från cementtill-
verkningen till rivningsdestruktionen, räknas det ut att 370 kWh energi krävs per ton betong. Med 310 
kWh för produktionen samt monteringen och 60 kWh för rivningen.  

Förmåga att återanvändas 

Betong har lång livslängd, ibland mycket längre än byggnaden den finns i, vilket gör den mycket an-
vändbar för demontering. Men dess förmåga att demonteras beror i stor utsträckning på hur delarna är 
fastsatta. Förflyttningsbara fästanordningar samt fästanordningar gjorda av rostfritt stål är både uthålliga 
och tillåter demontering, Guy & Ciarimboli (2006). Svårigheter att orientera armeringen i betongpelare 
och plattor samt att de kan innehålla spänningar försvårar demonteringen. Spänningarna kan rent av 
göra demonteringen farlig. Morgan & Stevenson (2005). Demonteras byggnaden i rätt ordning så att 
det tänka elementet inte har någon last vid demonteringen borde detta kunna undvikas. När lasten på 
elementet försvinner, försvinner även spänningarna i det.  

Betongen är sedan mindre flexibel vid återanvändning om den aktuella delen är för kort då den inte går 
att sammanfogas för att få längre pelare och bjälklag. Även långa förspända betongbalkar är mindre 
flexibla vilket minskar dess återanvändningsmöjlighet i andra byggnader, Thormark (2001). 

2.2.2 Stål 

Stål började användas i byggkonstruktioner i mitten av 1800-talet. Det innebar att nya byggnadskon-
struktioner kunde utformas. Fackverk i stål kunde ersätta tidigare valv och bågar av sten och tegel, 
Isaksson et al. (2011). 

Faktorer som formbarhet, styrka och en obegränsad användning tillsammans med andra material gör att 
stål används i stort sett till alla byggnationer. Det har en bärande funktion i väggar, bjälklag, takstolar 
och tak, Widman (2001). 

Tillverkning och energiförbrukning 

Stål består främst av järn, kol och metaller. Järn finns i jordskorpan, till den största delen bundet i ke-
miska föreningar. I Sverige utvinns järn från de oxidiska malmerna svartmalm och blodstensmalm. 
Malmen bryts ur gruvor bland annat i Lappland och Mellansverige för att sedan anrikas. Vid anrikning 
krossas malmen och icke järnhaltiga delar tas bort. Malmen har efter anrikningen blivit till slig, en 
finkornig sand. Denna ska sedan förädlas i en masugn. Eftersom sligen är för finkornig måste den först 
smältas till större bitar. Dessa bitar matas sedan in i masugnen tillsammans med koks (kol). I masugnen 
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tillförs varm luft vilket gör att syret i luften reagerar med koksen och bildar koldioxid. Järnet smälter, 
löser en del kol och rinner ned till botten, Burström (2001). Detta kallas råjärn som innehåller ca 4 % 
kol. Detta går sedan vanligen vidare i flytande form till ett stålverk.  

För produktionen av stål kan råjärn eller skrot vara råvara, därför finns två olika sätt att producera stål. 
Vid malmbaserad ståltillverkning bildas stål huvudsakligen av råjärn men ca 20 % skrot tillförs. För att 
minska kolhalten genomgår råjärnet färskning, Jernkontoret (2012). I färskningen oxideras icke önsk-
värda ämnen (kol, mangan och kisel) som annars skulle göra stålet sprött, Burström (2001). Denna 
malmbaserade råstålstillverkning svarar för ca 2/3 av den svenska produktionen. Den andra processen, 
skrotbaserad använder el-energi för smältning. Den specifika energianvändningen (räknat i kWh per ton 
producerat stål) är med skrot som råvara endast en femtedel i jämförelse med malmbaserad ståltillverk-
ning. I stränggjutningen eller götgjutningen gjuts sedan det smälta stålet till ämnen. Den största delen av 
dessa produkter måste sedan bearbetas och förädlas ytterligare för att få den efterfrågade formen och de 
efterfrågade egenskaperna. Dessa bearbetningsprocesser kan vara valsning, smidning och dragning där 
varmvalsning är den vanligaste. Valsade produkter är exempelvis plåt och profiler, Jernkontoret (2012). 
I Figur 8 ses ståltillverkningen.  

 

 

För att producera ett ton stålprodukter med start från malm åtgår 6389 kWh energi medan det åtgår ca 
1944 kWh energi om man utgår från skrot, Widman (2001). Detta visar på att återvinning ger en 
minskad energianvändning.  

Förmåga att återanvändas 

Då en stålkonstruktion har mycket längre tekniskt liv än själva byggnaden lämpar sig stål väldigt bra för 
att återanvändas, Widman (2001) Ett krav för återanvändning är att stålet inte utsatts för höga spänning-
ar eller visar några tecken på plasticering, Morgan & Stevenson (2005) . 

Stål är återanvändbart så länge det kan separeras från de material i byggnaden den är sammansatta och 
angränsar mot. Svårare kan det bli att separera stål som är fastsatt med annat material som till exempel 
betong, Guy & Ciarimboli (2006). 

För återanvändningen är stål ett flexibelt material då stål element kan kortas utan att förlora sina hållfast-
hetsegenskaper, korta pelare kan även sättas ihop till längre, Thormark (2001). Stål kan ofta användas till 
långa spännvidder vilket möjliggör öppna planlösningar, Guy & Ciarimboli (2006). 

2.2.3 Trä 

Trä har en stor plats inom byggindustrin och har så varit i många år. Det är det byggnadsmaterial som 
har de äldsta traditionerna i Sverige. Trä har många användningsområden: stommaterial, golvbelägg-
ningar, inredning, ytter- och innerväggbeklädnad samt ställningar inom byggindustrin, Burström 
(2001). 

Figur 8 Ståls tillverkning, Widman (2001). 
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Under senare år har trä även börjat användas i flervåningshus. Trä är med sin egenskap låg egenvikt 
tillsammans med sin höga hållfasthet, goda isoleringsförmåga och beständighet unikt bland dagens 
byggnadsmaterial, Isaksson, et al (2011). 

Tillverkning och energiförbrukning 

Trä är ett material som med god skogsskötsel nybildas hela tiden.  

När timret kommer till ett sågverk mäts det och sorteras efter träslag i dimensioneringsklasser, därefter 
lagras timret. Efter lagringen barkas timret där barken skavs bort. Även kraftiga rotansvällningar och 
kraftiga rotben tas bort. Timret sågas till plankor som får torka, för att sedan packas in och skickas till 
kunderna, se Figur 9, Träguiden (2012d). 

Då träprodukten förbrukats kan den återvinnas eller återanvändas, lite beroende på vad den har för 
utformning. Träprodukter utav högkvalitativt trä som fönster, dörrar och bjälklag återanvänds. Lastpal-
lar, pallkragar och kabeltrummor återanvänds tills de inte är skäliga att användas längre. Ej förbruk-
ningsbara träprodukter kan återvinnas till spånskivor eller papper, där träflisor fungerar som råvara, se 
Figur 10, Träguiden (2012a). 

 

Figur 9 Från stock till färdig planka, Träguiden (2012d). 
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Figur 10 Träets livscykel, Träguiden (2012a). 

För att producera 1 m³sågad vara går det åt 210 MJ, Träguiden, (2012e), Enligt Fröbel, J (2012) går det 
åt 2 m³ sågad vara till ett ton träprodukter. Detta gör att det krävs 116,7 kWh el för att producera ett 
ton.  

Förmåga att återanvändas 

Så länge träet inte har blivit kontaminerat av giftiga konserveringsmedel, färg eller lim kan trä återan-
vändas. Mindre virke kan dock vara svårare då de ofta är fastsatta med många spikar som försvårar 
demonteringen. Klipps, vinklar, plattor och bultar är användbara för att göra dessa mer demonterings-
vänliga. En annan lösning är att bygga hela väggpaneler som då kan återanvändas som en helhet. Isär-
plockningen av enskilda paneler försvinner då. Även verktyg för att ta bort spikar snabbare och lättare 
utvecklas vilket gör demonteringen lättare, Guy & Ciarimboli (2006). 

Stora trädimensioner är mycket flexibla att återanvända eller renovera då dess form kan anpassas genom 
sågning utan att basegenskaperna ändras, Guy & Ciarimboli (2006). Element (massivträ, laminerat och 
limträ) kan förlängas genom att sätta ihop två delar vilket gör det flexibelt för återanvändning, 
Thormark (2001). 

Förband kan vara svåra att få bort eller skada delen. Ett sätt att komma runt detta är att använda fixe-
ringsfria zoner i konstruktionsvirket som ger en betydande del felfritt virke som kan återanvändas, 
Morgan & Stevenson (2005). Ett exempel på detta är Klikk byggesystem som kan ses ovan, i avsnittet 
Exempel på konstruktionstekniska lösningar för demontering. 

2.3 Tillståndsbedömning 

Ett element har under sin livstid varit utsatt för tidsberoende processer. Det kan då inte förutsättas klara 
av samma miljöer som tidigare. Graden av påverkan beror på materialslaget, livslängden samt miljön 
runt elementet. För att ta reda på hur elementet har påverkats kan en tillståndsbedömning göras. I en 
tillståndsbedömning undersöks elementet och dess skick bedöms. 

Nedan följer en genomgång om stommaterialens beständighet och exempel på tillståndsbedömningar 
som kan göras på dessa.  
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2.3.1 Betong 

Den omgivande miljön påverkar betongbyggnader på många sätt. I Sverige är frostangrepp, armerings-
korrosion och kemiska angrepp de vanligaste skadorna på betong, Burström (2001).  

Korrosion i armering kan uppkomma på två sätt. Det första är då koldioxid tränger in i betongen och 
reagerar kemiskt med kalciumföreningar och alkaliska komponenter i cementpastan. Betong som nor-
malt har pH mellan 12-13 får då en sänkning till pH 7-8. En tydlig gräns mellan karbonatiserad betong 
och okarbonatiserad betong bildas. Då karbonatiseringen når armeringen börjar denna att rosta. Ett 
annat sätt som korroderar armeringen är då kloridjoner från den omgivande miljön tränger in i be-
tongen. När kloridkoncentrationen i betongen vid armeringen är över en viss nivå - kloridtröskelvärdet 
-börjar armeringen korrodera, Burström (2001). 

Då armeringen rostar minskar dess bärförmåga. Karbonatisering leder även till att sprickor kan uppstå i 
betongen då karbonatiserad betong har större volym än den icke karbonatiserade, Burström (2001). Det 
är därför viktigt att undersöka karbonatiseringsdjupet samt kloridinträngningen i en betongkonstruktion.  

För tillståndsbedömning av ett betongelementelement finns ett flertal metoder. De går från att vara icke 
förstörande (NDT, engelska non-destructive testing) där elementet inte påverkas, till de där elementets 
yta skadas något och till sist de tester som förstör en del av elementet. Ett exempel på förstörande tester 
är då ett hål borras i elementet och en kärna tas ut, vilket gör att detta måste repareras efter testet, 
International Atomic Energy Agency (2002). 

Det första steget vid en tillståndsbedömning av en betongkonstruktion är en visuell inspektion, där en 
överblick av en erfaren ingenjör skall ge uppgifter om eventuella fel på konstruktionen samt vilka övriga 
tester som skall utföras. För att denna visuella inspektion skall fungera bäst behöver information om 
konstruktionen finnas tillgänglig så som: 

 beskrivning av konstruktionen – Tillgängliga handlingar skall gås igenom så som ritningar.  

 konstruktionens historia – Tidigare inspektioner, förstärkningar och ändringar i konstruktion-
en.  

Vidare bör följande kontrolleras vid en tillståndsbedömning av ett betongelement:  

 armeringens läge och dess täckskikt 
 diametern på armeringen  
 karbonatiseringsdjupet 

 styrkan på betongen 
 kloridinträngningen 
 armeringskorrosionen 

Täckskiktsmätning: Här används att stål påverkas av magnetfält. En elektromagnetisk söksond som 
alstrar magnetfält sveps över ytan på betongen. När armeringen påträffas visas detta genom ett utslag på 
en indikatornål som finns på täckskiktsmätaren. När max utslag fås är armeringen parallell med instru-
mentet. Med hjälp av dessa värden kan täckskiktet fås fram. Mer avancerade modeller av mätaren kan 
ange diametern på armeringsjärnen men då krävs att täckskiktet är känt, International atomic energy 
agency (2002).  

Röntgen: Med röntgenstrålar kan en kropps inre avbildas. Röntgenstrålar är elektromagnetiska strålar 
med våglängder på ca 0,001-50 nm. På grund av att röntgenstrålar absorberas olika mycket av de olika 
ämnena i betongen kan en röntgenbild skapas. Bilden ger en avbildning på betongens inre struktur och 
på så sätt kan armeringens läge bestämmas. Denna metod kräver specialister för att resultatet skall kunna 
utvärderas. Ytterligare nackdelar är att sprickor ortogonalt med röntgenstrålarna inte detekteras samt att 
metoden är mycket kostsam, Petterson (1999).  

Karbonatiserings djupstest: Här används att betongens pH ändras då den karbonatiseras. En indika-
torvätska förs in i ett borrat hål i betongen eller penslas på en utborrad cylinder. Indikatorvätskan ändrar 
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färg vid ändrat pH, okarbonatiserad betong med sitt högre pH-värde för med sig att vätskan ändrar färg 
medans den karbonatiserade betongen med sitt lägre pH får vätskan att förbli oförändrad, se Figur 11. 
Där ses att mitten av väggen är okarbonatiserad medan den är karbonatiserad några centimeter in från 
ytterväggarna, Petterson (1999). 

‐ .   

Figur 11 Betongvägg som utsatts för Fenolftaleinindikator test, Byggnadsvårdsföreningen, (2012). 

Potentialkartering: Detta är en relativt snabb metod för att bestämma armeringskorrosionen där 
betongytan ännu inte visar tecken på karbonatisering. En referenselektrod, en anslutning till ett arme-
ringsjärn och en voltmeter behövs för att jämföra korrosionspotentialen mellan armeringen i betongen 
och referenselektroden. Korrosionspotentialen är den potential, som ett korroderande armeringsjärn 
antar, i förhållande till den omgivande miljön. Korrosionspotentialen kan ses som en elektrisk likspän-
ning som utgör potentialskillnaden mellan armeringen och betongen. Potentialen uttrycks i millivolt 
(mV). De korroderade ytorna har en negativ potential medan de icke korroderade har en positiv pot-
ential, Petterson (1999). Figur 12 visar en översiktsbild över uppställningen, International Atomic 
Energy Agency (2002). 

 

Figur 12 Översiktsbild över en halv-cell elektropotentialmätare, International Atomic Energy 
Agency (2002). 

Studshammare: Denna metod är bland den äldsta för att bestämma hårdheten på betong. Då ett 
betongelement utsätts för en stöt ger den upphov till en återstöt. Denna återstöt ger en indikation på 
betongens hårdhet. En studshammare består bland annat av en yttre behållare, en kolv, en spiral och ett 
mätinstrument. För att mäta betongens hårdhet trycks studsmätaren mot betong ytan vilket medför att 
kolven åker in i den yttre behållaren och fjädern sträcks. När kolven nästan är helt intryckt i behållaren 
släpper en spärrmekanism och hammaren åker ner och slår mot kolvens axlar med hjälp av den sträckta 
fjädern. Hammarens studskraft, som bromsas av fjädern, kan läsas av på en skala på instrumentets sida, 
Petterson (1999). Se Figur 13 
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Figur 13 Schematisk bild över en studshammare och dess verkningssätt, Petterson (1999). 

Inträngningsprov: Här används en pistol som skjuter in en stålstång i betongen med en viss kraft. 
Med hjälp av inträngningsdjupet kan sedan betongens hållfasthet uppskattas. Denna provningsmetod är 
inte lika beroende av ythållfastheten som studsmätaren, Petterson (1999). 

Utborrningsprov: Här borras en eller flera cylindrar ut ur betongen, dessa förs sedan till ett laborato-
rium för hållfasthetstester, Provningsmetoder - Betong (2012). 

Bestämning av betongens innehåll av klorider: Här borras en eller flera cylindrar ut ur betongen, 
dessa förs sedan vidare till ett laboratorium för tester av kloridinnehållet. En kloridprofil över betongen 
kan sedan upprättas, som visar kloridjonhalten i förhållande till avståndet från betongytan. Ett annat 
hjälpmedel för att bestämma kloridhalten i betongen är en RCT-mätare. Med denna kan förekomster 
av kloridjoner i betongen utvärderas. Betongprover borras ur konstruktionen och blandas med en syra. 
Denna bedömning kan göras direkt på plats, Provningsmetoder - Betong (2012). 

Resistivitet: När en betong är torr agerar den som en isolator men då dess porer fylls med vatten ökar 
dess ledningsförmåga och betongen blir elektriskt ledande. Det är betongens struktur (komposition, 
skelett- och porsystem) som bestämmer ledningsförmågan. Joninnehållet bestämmer resistiviteten i 
porvattnet. Ett sätt att mäta detta är att gjuta in elektroder i betongen. Detta möjliggör en snabb mät-
ning samt att övergångsmotståndet håller sig konstant vid upprepade mättillfällen, Petterson (1999). 

2.3.2 Stål 

Stål kan brytas ner elektrokemiskt. För att detta ska kunna hända måste en stålyta vara exponerad mot 
en vätska (oftast vatten), syre och en elektrisk potentialskillnad. Detta ger upphov till korrosion. Korros-
ionen ökar med ökad fuktighet. Korrosion kan visa sig på tre sätt: jämn avfrätning då korrosionen ger 
upphov till en jämn avfrätning av stålytan, detta är den vanligaste formen; punktformig frätning då korros-
ionen ger upphov till gropar i stålytan denna typ går djupare in i stålet och är på så sätt farligare än jämn 
korrosion; och transkristalin korrosion korrosionen som ger upphov till små sprickor i ytan av stålet., 
Burström (2001). Korrosion påverkar stålets bärförmåga negativt. 

Vid en tillståndsbedömning av stål är det viktigt att bedöma ståltjockleken, punktfrätning samt sprickor. 
Sprickor kan även uppkomma på grund av utmattning av stålet.  

Vid den visuella inspektionen kan godstjockleken samt punktfrätningar upptäckas.  

Magnetisk partikelundersökning: Med denna metod sprayas ett metallpulver på stålets yta. Där 
defekter finns kommer pulvret koncentreras och ett starkt magnetfält bildas. Fördelarna med denna 
metod är att den är enkel att utföra samt att utrustningen är portabel, Petterson (1999). 

Växelströmanalys: Denna metod liknar den ovanstående men med hjälp av störningar i ett elektriskt 
fällt kan skador och håligheter verifieras. Cirkulära fält bildas av en växelströmsledare, där sprickor finns 
kommer ändringar ske i det cirkulära fältet, Se Figur 14. 
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Figur 14 Schematisk bild över en växelströmsledare, Petterson (1999). 

Storleken på skadorna kan utvärderas genom analys från responsen av den analyserade ytan, Petterson 
(1999). 

Röntgen: Fungerar på tidigare nämnda sätt. För stål är röntgen användbart för att utvärdera sprickbild-
ningar, porositet i svetsar och omvandling av stålet till slagg. Nackdelar med denna metod är dess svå-
righet att bedöma djupet på sprickan samt att utrustningen kan vara svår att hantera, Petterson (1999). 

2.3.3 Trä 

Trä är fuktkänslig och en ökning av fuktkvoten innebär en minskning av hållfastheten och styvheten. 
Tryckhållfastheten är generellt mer känslig än draghållfastheten för fukt. Träguiden (2012b).  

Trä påverkas även av krympning. Krympning innebär att en träbjälke som är belastad böjer ner mer och 
mer trots att belastningen är konstant. Krympningen ökar med ökat fuktinnehåll samt vid varierande 
fukthalt. Om lastnivån är tillräcklig hög kan krympning leda till brott, Träguiden (2012b).  

Fukt kan även bidra till att mögel och rötsvampar kan växa på träkonstruktionen och förkorta dess 
livslängd, Träguiden (2012c). 

Guy & Shell (2002) menar att det var just fukt – och vattenläckage och organismer som orsakade skador 
på byggnadskomponenter av trä när de i sin studie undersökte demonteringsmöjligheten för gamla hus. 
Det var dessa skador som försvagade byggnadens struktur och minskade värdet av återvinningsbart 
material. 

Nedan följer tre fältmetoder för att tillståndsbedöma träkonstruktioner.  

Röntgenanalys: Denna metod fungerar som på tidigare nämnda sätt. För trä används den för att ge en 
bild av träets densitet. För detta ändamål finns portabla utrustningar som mäter reflektionen av gamma-
strålar på olika avstånd i träkonstruktionen Metoden används bland annat för tillståndsbedömningar av 
gamla trähus som drabbats av röta. En vidareutveckling av denna metod gör det möjligt att utvärdera 
hålfastheten i träbalkar under golv, Petterson (1999).  

Densitetsmätning med hjälp av mikroborrning: Träts egenskaper beror i stor utsträckning till dess 
densitet, ju högre densitet desto större hållfasthet och även beständighet.  

Detta är ett test för att mäta densiteten i en träkonstruktion genom att mäta motståndet i en borr vid 
genomborrning.  

Vibrationsmätningar: Här används en mikrofon och ett oscilliskop som ger upphov till vibrationer i 
träet som skall undersökas. Med hjälp av dessa vibrationer kan träets elasticitetsmodul och styvhetsmo-
dul, Petterson (1999). 
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3 Återanvändning av betongelement 

Vid återanvändning av betongelement är det viktigt att utröna dess skick. Om elementet inte har kvar 
sina ursprungliga egenskaper måste en bedömning göras för vilka nya miljöer det nu kan användas till. 
Med nya miljöer menas här en ändrad exponeringsklass eller en ändrad last.  

3.1 Ny exponeringsklass 

För betong finns ett flertal olika exponeringsklasser som anger omgivningen elementet är placerat i se 
Tabell 6 i Bilaga 2. När olika omgivningar är olika påfrestande på betongelementet kräver de olika 
tjocklek på täcksiktet. Täckskiktets uppgift är att skydda armeringen från att korrodera. Det gör att ett 
betongelement som är placerad i en omgivning som verkar mycket nötande/aggressivt på betongen 
kräver ett större täckskikt än vad en snällare omgivning gör. Detta kan användas då tidsberoende pro-
cesser som karbonatisering eller kloridinträngning har skadat elementet och dess täcksikt inte kan räknas 
vara lika tjockt som då det dimensionerades.  

Att byta från en mer krävande omgivning till en mindre krävande omgivning kan göra återanvändning-
en möjlig.  

För att bestämma minsta tillåtna täckskikt, 	används följande formel i Eurokod 2 (2004). 

 	  (2)	

 , , , , 10	 	

Där: 

 , =med hänsyn till förankring och sätts oftast till armeringens diameter 

 , =med hänsyn till miljöpåverkan och beror på exponeringsklassen 

 =10 

När ett element skall återanvändas måste denna process göras baklänges. För att erhålla den nya expone-
ringsklassen måste därför täckskiktet vara känt. Som nämndes ovan kan koldioxid och klorid tränga in i 
betongen. Detta djup måste bli känt för att en vidare analys av lämpliga omgivningar för elementet skall 
kunna göras. Nedan följer hur karbonatiseringsdjupet samt kloridinträngningsdjupet kan framräknas 
utifrån ekvationer från Svenska betongföreningen (2007).  

Karbonatiseringsdjup 

För att räkna ut hur långt in i betongtäckskiktet karbonatiseringen nått kan följande ekvation användas.  

 	
∗ , ∗

,

,

 (3) 

där: 

 ,  = dimensionerings värde för koldioxidens ytkoncentration [kg/m3] 

 , = dimensionerings värde för karbonatiseringsmotstånd [år (kg/m3 )/mm] 

Skulle dessa dimensioneringsvärden inte vara kända kan följande formel användas. Det som måste vara 
känt då är karakteristisk värde för inträngningsmotstånd enligt acceptansprov. Detta prov kan tas då 
betongen är 28 dagar gammal. Enligt formeln nedan kan karbonatiseringsdjupet räknas ut som. 



 

21 

 	
∗ , ∗ , ∗	 , ∗ƴ ∗ ∗

∗

,

,

∆ 	(4) 

där: 

 	=karbonatiseringsdjupet [m] 

 , =koncentrationenavCO2iomgivandeluft [kg/m3] 

 =ärexponeringstiden [år] 

 =klimatparameter [-] 

 , =karakteristiskt värde för miljöfaktorer [-] 

 , =karakteristiskt värde för härdningsfaktor [-] 

 =karakteristiskt värde för exponent för tidsberoende [-] 

 , =karakteristisk värde för karbonatiseringsmotstånd enligt acceptans prov [år/mm2] 

 =betongens ålder vid bestämning av ,  [år] 

 ƴ =partialkoefficient med hänsyn till karbonatiseringsmotståndet [-] 

 ∆ =täckskiktsavvikelse [mm] 

 	 ∆ 	

Med känd tid kan nu karbonatiseringsdjupet räknas ut, värdena för de olika parametrarna hämtas i 
Tabell 9-Tabell 12 i Bilaga 3 

Kloridinträngning 

För att en korrosion skall starta pga. av kloridinträngning måste kloridhalten vid armeringen överstiga 
en tröskelnivå. När denna tröskelnivå nåtts bryts armeringens passivering och börjar korrodera. Den del 
av täckskiktet som har uppnått denna koncentration kan fås av: 

 	 	2 ∗ / ,
,
∗ ∗ 1

, 	
 (5) 

där:  

 , =dimensionerings värde för inträngningsmotstånd [år/mm2] 

 =dimensionerings värde för den kritiska kloridhalten [%] 

 , =dimensionerings värde för yt-kloridhalten [%] 

Skulle dessa dimensioneringsvärden inte vara kända kan följande samband användas: 

 , 	 , ∗

, ∗	 , ∗ƴ ∗ ∗

 

 = , ∗ ∗ ƴ ,  

 , = ƴ ∗  
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Dessa formler i (5) ger: 

 	 	2 ∗ , ∗	 , ∗ƴ ∗ ∗

,

,

∗ ∗ 1
ƴ ∗ , ∗ ∗ƴ ,

∆  (6) 

Där:  

 , =karakteristiskt värde för miljöfaktorer[-] 

 , =karakteristiskt värde för härdningsfaktor [-] 

 =karakteristiskt värde för exponent för tidsberoende [-] 

 , =karakteristiskt värde för inträngningsmotstånd enligt acceptans prov [år/mm2] 

 =betongens ålder vid provning av betongen [år] 

 ƴ =partialkoefficient med hänsyn till kloridinträngningsmotståndet [-] 

 , =karakteristiskt värde för regressionsparameter som beskriver sambandet mellan kloridhalt i ytan 
och vattenbindemedelstalet vbt [%] 

 =karakteristiskt värde för kritiskkloridhalt [%] 

 ƴ =partialkoefficient för kloridtröskeln [-] 

 ƴ , =partialkoefficient för kloridhalt i ytan [-] 

 ∆ =marginalföravvikelse [mm] 

 =vattenbindemedelstal [-] 

 =komplementärafelfunktionen 

-värdet som erhålls skall översättas till värde vilket fås: 

 1 ,erf-värdet hittas i Bilaga1 

 t=konstruktionensålder[år] 

Dessa värden kan hämtas ur Tabell 13 till Tabell 20 i Bilaga 3. 

Utifrån dessa ekvationer ses att omgivningen har betydelse för inträngningsdjupet. För karbonatisering-
en är det koldioxidhalten i den omgivande miljön som spelar störst roll och för kloridinträngningen är 
det kloridhalten i ytan som avgör djupet. Dessa värden blir då intressanta i denna studie. Värdet som 
söks, är de som gör att kravet på täckskiktet (se nedan) uppfylls.  

Krav på täckskikt 

Som ses i ekvation (2) ovan dimensioneras täckskiktet efter exponeringsklass eller armeringens diameter. 
Täckskiktskravet för de olika exponeringsklasserna visas i Tabell 5 i Bilaga 2. En beskrivning av de olika 
exponeringsklasserna kan ses i Tabell 6 i Bilaga 2. En sammanfattning över dessa tabeller samt ekvation 
(2) har gjorts och redovisas i Tabell 7 och Tabell 8. Här återges även de olika kategorierna som, 
Svenska Betongföreningen (2007), angetts och placerats in på respektive ställen. Dessa två tabeller bildar 
då nya täckskiktskrav som kan användas för att se om ett element är lämpligt för en viss omgivning.  

Två täckskiktskrav kan formuleras:  

 Minst vara enligt Tabell 7 och Tabell 8 i Bilaga 2 efter bärverksklass samt exponeringsklass  
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 Minst armeringens diameter + 10 mm för enskild armering och ekvivalent diameter för buntad 
armering se Tabell 4 i Bilaga 2 

Beräkning av återstående livslängd:  

För att bestämma i vilken omgivning elementet skall stå i om flera omgivningar klarar täckskiktskravet 
kan den återstående livslängden vara en hjälpande faktor. För att beräkna hur länge elementet kan stå i 
sin nya omgivning kan samma formler användas. Den återstående livslängden anges här som den tid det 
tar för karbonatiseringen eller kloridinträngningen att nå armeringen.  

Karbonatiseringsdjup:  

Tiden till karbonatisering av betongen har nått armeringen och den börjar korrodera kan lösas ur ekvat-
ion (3) till 

 
∗ ,

∗ ,
 (7) 

med dimensioneringsvärden enligt ovan. Finns inte de dimensionerande värdena används:  

 
∆ ∗ ,

∗ , ∗ , ∗	 , ∗ƴ ∗
∗

∗
 (8)	

där :  

  = det erhållna ”nya” täckskiktet [mm] 

 = den återstående tiden till karbonatiseringen nått armeringen och den börjar korrodera [år] 

Kloridinträngning:  

På samma sätt som ovan kan tiden till kloridinträngningen har nått armeringen och den börjar korro-
dera kan lösas ur ekv. (5) till 

 	

∗
, 	

∗ ∗ ,

 (9) 

Finns inte de dimensionerande värdena används:  

 	 ,

, ∗	 , ∗ƴ ∗
∗

∆
∗ 1

ƴ
∗

, ∗ ∗ƴ ,
	  (10) 

där:  

  = det erhållna ”nya” täckskiktet [mm] 

 = den återstående tiden till karbonatiseringen nått armeringen och den börjar korrodera [år] 

Värdena hämtas igen från BILAGA 3, Tabell 9 till Tabell 20, men nu med den nya miljöns förutsätt-
ningar.  

Energivinning av återanvändandet 

Då ovanstående värden är uträknade är kan återvinningspotentialen räknas ut. Detta för att se hur 
mycket energibesparing som fås om elementet återanvänds. För detta måste förutom ovan information 
elementets vagga-till-grind energi, dess energiförbrukning vid demonteringen samt eventuella transport-
sträckor och dess energiförbrukning vara kända. Denna räknas ut enligt ekvation (1) 
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3.2 Ny last 

3.2.1 Armeringskorrosion 

Visar det sig att korrosionen nått armeringen kan den ha påverkats. Armeringen måste då undersökas. 
Når karbonatiseringen armeringen börjar den rosta och med det kommer en förlust av armeringsdiame-
tern. Det som måste bedömas är hur länge korrosionen kan ha pågått. Finns inte kunskap om denna tid 
kan den erhållas från ekvation (7) eller (8) om korrosionen beror på karbonatisering (9) och (10) om 
korrosionen beror på kloridinträngningen. Här används då det ursprungliga täckskiktet som .  

Korrosionshastigheten är omvänt proportionellt mot resistiviteten. Resistiviteten kan fås utifrån test, ett 
test nämns under tillståndsbedömningar.  

Sedan kan aktuellt rostangreppsdjup räknas ut enligt formeln  

  (11)	

där: 

  = aktuellt rostangreppsdjup efter tiden t 

 = dimensioneringsvärde för korrosionshastigheten 

 = relativ längd för våta perioden (när betongen har RF 85%) värdet hämtas från Tabell 21 i Bilaga 
3 

 = dimentioneringsvärde för tiden till korrotionsinitiering [år] 

  = aktuell tid [år] 

Den nya diametern på armeringen blir då den ursprungliga diametern minskat med värdet på aktuellt 
rostangreppsdjup. Sedan bestäms den nya lastkapaciteten utefter dessa förutsättningar.  

3.2.2 Nya upplagsförhållanden 

Elementets upplagsförhållanden kan ändras då det återanvänds. I dessa fall kommer moment-och tvär-
kraftfördelningen att ändras vilket för med sig att lasten elementet klarar ändras. Även detta måste 
beaktas vid en återanvändning. För att visa ett exempel på detta har en tvåfacksbalks valts som är tänkt 
att återanvändas som en fritt upplagd balk.  

Tvåfacksbalk till fritt upplagd balk 

Ett exempel på en tvåfacksbalk och dess moment och tvärkraftsdiagram syns i Figur 15 till Figur 17. 
Denna balk belastas på vänster sidan både av nyttig last och av egentyngden medans höger sida bara 
belastas av egentyngden:  

 

Figur 15 Exempel på en tvåfacksbalk, Betongkonstruktioner (2012). 
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Figur 16 Momentdiagram för tvåfacksbalk. 

 

Figur 17 Tvärkraftsdiagram för tvåfacksbalk. 

Maxmoment för denna balk sker 4,1 m från vänster kant och har en storlek på 242,3 kNm, max tvär-
kraft fås till vänster av stöd B och är 171,5 kN stort, vid stöd A är tvärkraften 119,3kN. 

Kapas denna balk vid stödet B och görs till en fritt upplagd enfacksbalk fås ett nytt moment och tvär-
kraftsdiagram för den vänstra delen som med samma last visas i Figur 18 och Figur 19, 
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Figur 18 Momentdiagram för fritt upplagd balk. 

 

Figur 19 Tvärkraftsdiagram för fritt upplagd balk. 

Här fås max moment i mitten av balken och uppgår till 360 kNm, medans tvärkraften är lika stor vid de 
båda stöden och är på 145,4 kN. Detta visar att för samma last krävs det större bärförmåga för den fritt 
upplagda delen för moment samt det vänstra stödets tvärkraft. En ny lägre last måste då användas.  

Nedan följer ett exempel på hur den nya dimensioneringen kan gå till: 

Moment 

För en tvåfacksbalk med lika långa spännvidder är stödreaktionerna: 

 
∗

 (12) 

 
∗

 (13) 

 ∗  (14) 

 ∗  (15) 

 
∗ ∗

 (16) 

Med (16) i (12) fås:  

 
∗

∗ ∗

 (17)  
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Max moment mellan stöd A och B fås av: 

 		

 ∗ 	 ∗
2

2
  

Vilket ger: 

   

där: 

 = tvärkraften vid stöd A 

 = tvärkraften på vänster sida om stöd B 

  = lasten på vänstra facket 

 = lasten på högra facket 

 L = spännvidden 

 = anger sträckan där maxmomentet erhålls 

 = max moment mellan stöd A och B 

Det ger: 

 ∗ ∗ ∗ ∗
∗

∗ ∗  (18) 

För en fritt upplagd balk gäller: 

 ä ∗  (19) 

 	 ∗
2

8
 (20) 

 	 	 ∗   

Här gäller då att 	inte får överskrida  från tvåfacksbalen. Det leder till att den nya lasten inte 
får överskrida: 

 	 	 ∗ ∗
∗

∗  (21) 

Med avseende på tvärkraften fås följande samband. 

Då det var i vänster stöd tvärkraften överstegs behandlas den här.  

Enligt ekvation (17) : 

 
∗

∗ ∗
∗   

Löses ä  ut från (19) fås: 

 ä
∗

  

Här gäller att  inte får överskrida  vilket gör att den nya lasten inte får överskrida: 

 ä
∗
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 ä
∗

∗
∗ ∗

∗ 	 ∗
	(22)  

När dessa två värden,	  och ä  har fåtts fram väljs det minsta som ny last.  

Utifrån dessa beräkningssätt har lasten  räknats, i detta fall blev ä  den minsta och därmed den 
dimensionerande. Ritas dessa upp i samma grafer, se Figur 20 och Figur 21, syns att även om det max-
imala momentet och tvärkrafterna inte överstiger de ursprungliga max-värdarna så sker de på olika 
ställen i balken. 	

 

Figur 20 Momentdiagram tvåfacksbalk (streckade), fritt upplaggd (heldragen). 

 

Figur 21Tvärkraftsdiagram för tvåfacksbalk (streckade) samt fritt upplagd (heldragen). 

Detta gör att det inte går att använda ett helt fack som en ny fritt upplagd balk. Balken måste kapas vid 
moment-nollpunkten för att få samma moment-och tvärkrafts-utseende som tvåfacksbalken. 

För att hitta moment nollpunkten kan moment ekvationen för x mellan 0 och L användas: 

 	 	 ∗ ∗ 	 

M sätts till noll och x löses ut: 

 	 	 ∗  (23) 

Med (17) 
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∗

∗ ∗

∗
∗ ∗

∗

∗

∗
 (24) 

Det är alltså vid denna punkt kapningen skall ske. 

Denna nya del kommer då klara av samma last som den tidigare.  

3.3 Fallstudie 

För att kontrollera denna metod har den används på ett existerande parkeringshus i Upplands-väsby 
norr om Stockholm. Parkeringshuset består av två plan där det övre bjälklaget är asfaltsbeklätt och stöds 
upp av pelare från undre plan. En fog delar av det övre bjälklaget i två lika stora delar. Hela parkerings-
huset är uppfört i platsgjuten betong 1991 och 2003 togs tester för att bestämma kloridhalt, karbonatise-
ringsdjup och täckskiktets tjocklek. Detta då vattenläckage vid fogen på övre bjälklaget, sprickor på 
undersidan av övre bjälklag samt skador på nederkant pelare upptäckts. Tester togs därför på pelare och 
underkant bjälklag. Pelarnas testresultat kan ses i Tabell 3 . På dessa togs två tester med olika höjd över 
marken.  

Pelarna är namngivna enligt följande: längs ena långsidan har pelarna fått bokstäverna A-H längst andra 
sidan har siffrorna 1-8 använts. Detta gör att pelare A1 står i ett hörn och A8 i ett annat hörn.  

Information om pelarna:  

Kloridens tröskelvärde är satt till 0,4 vikt-%, betongkvaliten är C30/37, vbt-tal- 0,3 (eget antagande). 

Tabell 3 Sammanställning av tester på pelare, Pöntinen (2003). 

Prov nr Höjd (från 
mark) 

cm 

Kloridhalt 

Vikt-% 

Anmärkning Täckskikt 

till närmaste 
armering 

Karbonatiseringsdjup 

B2 10 0,93 Spricka förhöjd 
kloridhalt 

15 - 

30 0,03  

C2 10 1,20 Spricka förhöjd 
kloridhalt 

21 15 

30 Ej mätbart  

D5 10 3,46 Kraftig spricka, 
kraftigt förhöjd 

kloridhalt 

23 - 

30 0,04  

E4 10 3,44 Kraftig spricka, 
kraftigt förhöjd 

kloridhalt 

- - 

30 Ej mätbart  

F8 10 0,11 Inga synliga 
sprickor 

21 - 

30 0,05  

G7 10 1,29 Spricka förhöjd 
kloridhalt 

22 11 

30 0,03  

H3  - - - 26 - 
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4 Resultat 

När ett element skall återanvändas bör följande kontrolleras:  

 kloridprofil 
 karbonatiseringsdjup 

 aktuell armeringsdiameter 
 karakteristisk värde för karbonatiseringsmotstånd enligt acceptansprov vid betongens tillverk-

ning 

 karakteristisk värde för inträngningsmotstånd enligt acceptansprov 
 betongens vbt-tal 
 betongens härdningtid 

4.1 Ny exponeringsklass:  

Steg 1, Ta fram den nya bärverksklassen: 

 

 

 

 

 

 

 

Utgå från bärverksklass 4

Är den aktuella betongkvalitén över C30/37? 

•Ja ‐> Minska bärverksklassen med 1

•Nej ‐> Oförändrad bärverksklass

Är den aktuella delen en betongplatta? 

•Ja Minska bärverksklassen med 1

• Nej  Oförändrad bärverksklass

Kommer kvalitetskontroller utföras? 

•Ja Minska bärverksklassen med 1

• Nej Oförändrad bärverksklass

Är den förväntade livslängden över 100 år?  

•Ja  Öka bärverksklassen med 2

•Nej  Oförändrad bärverksklass

Ny bärverksklass  ___
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Steg 2, Ny exponeringsklass utifrån karbonatiseringsdjup: 

 

 
 
 

 

 

 

Bestäm exponeringsklass

Erhåller karbonatiseringsdjup 
från test eller ekvationer (3) 

eller(4)

Klaras täckskikts kravet ?

Ja 

Elementet kan användas i 
denna eller en snällare 

exponeringsklass

Nej

Kan elementet användas i 
snällare exponeringsklass

Nej

Elementet kan inte 
återanvändas

Ja

Räkna ut karbonatiseringsdjupet 
utrifrån formel  (3) eller (4 )med 
värdena för den nya klassen 

(regnutsatt) enligt parametrar i Bilaga 
3. Minska ursprungliga täckskikt med 

detta nya värde. 

Klaras täckskikts kravet ?

Ja

Elementet kan användas i 
denna eller en snällare 

exponeringsklass

Nej

Elementet kan inte 
återanvändbas/välj en 

exponeringsklass med ett 
mindre täckskiktskrav och 

gör om processen
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Steg 3 Ny exponeringsklass utifrån kloridinträngningsdjup: 

 

 

 

 

 

Bestäm exponeringklass

Erhåller kloridinträngningsdjup från test 
eller ekvatione(5) eller (6)

Klaras täckskikts ravet ?

Ja 

Elementet kan användas i denna eller 
en snällare exponeringsklass.  

Nej

Kan elementet användas i snällare 
exponeringsklass? 

Nej

Elementet kan inte återanvändbas

Ja

Räkna ut kloridinträngningsdjupet 
utrifrån formel (5) eller (6) med värdena 
för den nya miljön enligt parametrar 

från Tabell Bilaga 3. Minska 
ursprungliga täckskikt med detta nya 

värde.

Klaras täckskiktskravet ?

Ja

Elementet kan återanvändas i denna 
eller i en snällare exponeringsklass.  

Nej

Elementet kan inte återanvändbas/välj 
en exponeringsklass med ett mindre 
täckskiktskrav och gör om processen
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Täckskiktskrav: 

Täckskiktskrav måste minst uppfylla:  

 värden i Tabell 7 och Tabell 8 i Bilaga 2 efter bärverksklass samt exponeringsklass  
 minst armeringens diameter + 10 mm för enskild armering och ekvivalent diameter för buntad 

armering se Tabell 4 i Bilaga 2 

4.2 Ny last 

4.2.1 Armeringskorrosion 

Fås från ovan att korrosionen nått armeringen bör denna kontrolleras.  

Armeringsdiametern kan erhållas från täckskiktsmätning annars kan armeringsdiameterns förlust räknas 
ut enligt nedan: 

 		

Utifrån denna minskning får sedan den nya dimensionerade max lasten räknas ut enligt, Eurokod 2 
(2004).  

4.2.2 Nya upplagsförhållanden 

Tvåfacksbalk till fritt upplagd  

‐ Elementet kapas vid momentnollpunkt: 

Kapas vid x enligt:  

 	
∗

∗
	 

Denna del klarar samma moment och tvärkraft som tvåfacksbalken.  

Återstående livslängd 

Karbonatisering:  

 
∗ ,

∗ ,
  

Finns inte de dimensionerande värdena:  

 
∆ ∗ ,

∗ , ∗ , ∗	 , ∗ƴ ∗
∗

∗
		

där :  

  = det erhållna ”nya” täckskiktet [mm] 

 = den återstående tiden till korrosion [år] 

Klorid:  

 	

∗
, 	

∗ ∗ ,

  

Finns inte de dimensionerande värdena:  
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 	 ,

, ∗	 , ∗ƴ ∗
∗

∆
∗ 1

ƴ
∗

, ∗ ∗ƴ ,
	   

där:  

  = det erhållna ”nya” täckskiktet [mm] 

 = den återstående tiden till korrosion [år] 

Värdena hämtas igen från Tabell 9 till Tabell 20 i BILAGA 3 men nu med den nya miljöns förutsätt-
ningar.  

Energivinst av återanvändning 

 ∑ 	∗ 	 , ,   

4.3 Fallstudien 

I Tabell 3 ses att endast två pelare har testats för karbonatiseringsdjupet. I detta test väljs en av dessa, den 
med minst täckskikt alltså pelare C2 samt pelaren med det tjockaste täckskikt H3. Då båda dessa pelare 
står en bit in i parkeringshuset antas de vara i omgivning utomhus regnskyddat för karbonatisering-
ensdjupet samt tösalt för kloridjoninträngningen. 

Nedan följer tillvägagångssättet för att bestämma den nya exponeringsklassen för de två pelarna.  

Pelare C2: 

Bärverksklass: 

 

 

 

 

Utgå från bärverksklass S4

Är betongkvalitén över C30/37? 

•Ja ‐> Minska bärverksklassen med 1

•Nej ‐> Oförändrad bärverksklass

Är den aktuella delen en betongplatta? 

•Ja Minska bärverksklassen med 1

• Nej  Oförändrad bärverksklass

Kommer kvalitetskontroller utföras? 

•Ja Minska bärverksklassen med 1

• Nej Oförändrad bärverksklass

Är den förväntade livslängden över 100 år?  

•Ja  Öka bärverksklassen med 2

•Nej  Oförändrad bärverksklass

Ny bärklass : S3
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Karbonatiseringsdjup: 

 

 

 

 

Bestäm nuvarande exponeringsklass 
(regnskyddat)

Erhåller karboniseringsdjup från test 
eller ekvatione (3) eller (4)

15 mm

Klaras täckskikts kravet ?

Bärklass S3 och regnskyddat ‐‐> 35 mm 

Ja 

Elementet kan återanvändas för denna 
exponeringsklass eller en lägre. 

Nej

Kan elementet användas i snällare 
exponeringsklass?

Nej

Elementet kan inte återanvändas

Ja

Räkna ut det karboniseringsdjupet utrifrån 
formel (3) eller (4) med värdena för den nya 
klassen enligt parametrar  i Bilaga 3. Minska 
ursprungliga täckskikt med detta nya värde. 

Nytt karboniseringsdjup: 0,87 mm

Nytt täckskikt: 21‐0,87mm = 20,13 mm.

Klaras täckskikts kravet nu?

Bärklass S3 och regnutsatt ‐‐> 30 mm

Ja

Elementet kan återanvändas för denna 
exponeringsklass eller en lägre. 

Nej

Elementet kan inte återanvändbas/välj 
en exponeringsklass med ett mindre 
täckskiktskrav och gör om processen.
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Kloridinträngning:  

 

 

Här ses att elementet inte kan återanvändas enligt kloridinitieringskontrollen eller karbonatiseringsdju-
pet. Men skulle det finnas värden att räkna på för omgivningar där miljön är mindre nötande som 
exponeringsklass X0 och XC1 skulle det vara troligt att elementet gick att återanvända. Men för dessa 
exponeringsklasser kan inte täckskiktskravet uppfyllas.  

 

 

 

Bestäm nuvarande exponeringsklass

Erhåller kloridinträngingsdjup från test 
eller ekvationer (5) eller (6)

Hela täckskiktet

Klaras täckskikts kravet ?

Ja 

Elementet kan användas i denna eller 
en snällare exponeringsklass.    

Nej

Kan elementet användas i snällare 
exponeringsklass

Nej

Elementet kan inte återanvändas

Ja

Räkna ut det kloridinträngningsdjupet utrifrån 
formel  (5) eller (6)med värdena för den nya 
klassen enligt parametrar i Bilaga 3. Minska 
ursprungliga täckskikt med detta nya värde.

Nytt kloridinträngnings djup: 2,8 mm

Nytt täckskikt: 21‐2,8= 18,2 mm 

Klaras täckskikts kravet nu?

Bärklass S3 samt tösalt‐‐> 40 mm

Ja

Elementet kan användas i denna eller 
en snällare exponeringsklass.   

Nej

Elementet kan inte återanvändbas/välj 
en exponeringsklass med ett mindre 
täckskiktskrav och gör om processen
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Pelare H3: 

Samma bärverksklass fås: S3 

Karbonatisering: 

 

 

 

 

 

Bestäm exponeringsklass 
(utomhus regnskyddat)

Erhåller karboniseringsdjup från 
test eller ekvationer (3) eller(4)

26 ‐5,4 mm = 20,6 mm 

Klaras täckskikts kravet ?

Bärklass S3 och regnskyddat ‐‐> 
35 mm 

Ja 

Elementet kan användas i denna 
eller en snällare exponeringsklass

Nej

Kan elementet användas i snällare 
exponeringsklass

Nej

Elementet kan inte återanvändas

Ja

Räkna ut det karboniseringsdjupet utrifrån 
formel  (3) eller (4 )med värdena för den nya 

klassen (regnutsatt) enligt parametrar i Bilaga 3. 
Minska ursprungliga täckskikt med detta nya 

värde. 

Nytt karboniseringsdjup: 0,87 mm

Nytt täckskikt: 26‐0,87mm = 25,13 mm

Klaras täckskikts kravet nu?

Bärklass S3 och regnutsatt ‐‐> 30 
mm 

Ja

Elementet kan användas i denna 
eller en snällare exponeringsklass

Nej

Elementet kan inte 
återanvändbas/välj en 

exponeringsklass med ett mindre 
täckskiktskrav och gör om 

processen
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Kloridinträngningsdjup: 

 

Pelare H3 kan inte heller återanvändas då den inte klarar täckskiktskraven för den aktuella miljön.  

För uträkningar se Bilaga 4.  

 

 

Bestäm exponeringklass

Erhåller kloridinträngningsdjup från test 
eller ekvatione (5) eller (6)

2,8 mm 

Klaras täckskikts kravet ?

Bärklass S3 samt tösalt‐‐> 40 mm

Ja 

Elementet kan användas i denna eller 
en snällare exponeringsklass.  

Nej

Kan elementet användas i snällare 
exponeringsklass? 

Nej

Elementet kan inte återanvändas

Ja

Räkna ut det kloridinträngningsdjupet 
utrifrån formel (5) eller (6) med värdena 
för den nya miljön enligt parametrar 

från Tabell Bilaga 3. Minska 
ursprungliga täckskikt med detta nya 

värde.

Klaras täckskikts kravet nu?

Ja

Elementet kan återanvändas i denna 
eller i en snällare exponeringsklass.  

Nej

Elementet kan inte återanvändbas/välj 
en exponeringsklass med ett mindre 
täckskiktskrav och gör om processen
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Ytterligare riktlinjer  

Utefter detta har ett antal punkter uppkommit som skulle kunna göra konceptet utforma för demonte-
ring går smidigt även då elementet kommit till fasen då det skall återanvändas. De tidigare 27 riktlinjer-
na kan därför utökas med dessa, för alla material gäller:  

 Dokumentera elementets grundegenskaper – detta för att grundkunskap om elementet 
skall finnas vid en återanvändning.  

 Beräknade laster samt dessa uträkningar skall följa med elementet– detta för att det 
skall vara lättare att beräkna för vilka nya laster elementet kan användas. 

 Yttre miljöns egenskaper – detta för att kännedom om denna kan behövas vid en tillstånds-
bedömning.  

 Planera för var på elementets eventuella tester skall göras vid återanvändningen – 
detta för att de skall vara lättåtkomliga samt att tillståndsbedömningen skall gå smidigt 

 Utvärdera om tester behövs tas på det nyproducerade elementet - detta för att kun-
skap om elementet kan behövas vid tillståndsbedömningen och bestämmandet av den nya mil-
jön.  

 Utreda vilka tillståndsbedömningar som skall utföras –  
 Blanketter där ändringar av elementet under dess användnings tid kan skrivas in – 

detta för att dokumenterandet av ändringar skall vara lätta att göra, samt att eventuella ändring-
ar kan påverka elementets återvinningsbarhet.  

 Plan för beräkning av ny miljö  
 Vilken utrustning behövs vid demonteringen  

Utifrån denna studie har följande erhållits för betongkonstruktioner:  

 Dokumentera elementets grundegenskaper : 
o betongkvalité  
o betongens vbt-tal 
o betongens härdningstid (28 dagar) 
o täckskikt  
o armeringsdiameter  
o elementets egenvikt 
o uppförande år  

 Yttre miljöns egenskaper :  
o yttre kloridhalt  
o koncentrationen av koldioxid i den omgivande miljön,  

 Behövs tester tas på det nyproducerade elementet:  
o karakteristisk värde för karbonatiseringsmotstånd enligt acceptansprov  
o karakteristisk värde för inträngningsmotstånd enligt acceptansprov 

 Utreda vilka tillståndsbedömningar som skall utföras:  
o Kloridprofil 
o Karbonatiseringsdjup 
o Karbonatiseringsmotstånd  
o Aktuell armeringsdiameter 
o Betongens kvalité  
o Korrosionshastighet 

Mall för beräkning av ny exponeringsklass och last – som ovan  
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5 Diskussion och slutsats 

Syftet med studien var att utforma en mall för återanvändningen av ett betongelement. Som tidigare 
riktlinjer också anger måste detta arbete ske i utformningsfasen av elementet. Det visade sig kräva 
ytterligare arbete. Det som tillkom var arbete då elementet skall demonteras och återanvändas. När det 
återanvända elementet ersätter ett nyproducerat element försvinner planeringen, utformningen och 
produktionen av detta element vilket borde ge ett värde i sig. 

Det visade sig vara svårt att bedöma ett betongelement samt dess fortsatta livstid. I formlerna används en 
hel del parametrar som är mer eller mindre osäkra. Värdena på dessa bygger på experiment samt tester 
på uppförda konstruktioner. Det kan inte förutsattas att alla konstruktioner reagerar på samma sätt eller 
är utsatta för exakt samma omgivning bara för att de är placerade under en viss kategori i denna mall. 
Det bästa skulle således vara om konstruktionen kunde återanvändas i samma omgivning som den redan 
används. Då kan man utifrån tester bättre förutsätta hur elementet kommer att påverkas då man redan 
har information om tidigare påverkan. I andra fall ska de riktiga värdena användas i så stor utsträckning 
som möjligt för att få ett så riktigt värde som möjligt. Fallstudien visar på detta då det erhållna karbona-
tiseringsdjupet från tillståndsbedömningen visade på 11-15 mm och de uträknade värdena visade på 5,4 
mm. I detta fall var koldioxidkoncentrationen satt till 5×10-4 kg/m3 som ett standardvärde men det är ju 
mycket troligt att det är högre i ett parkeringsgarage.  

Betong är ett svårt material att bedöma då det består av två olika material. Armeringen som är ingjuten 
under betongen kan vara svår att utvärdera. Tillståndsbedömningar kan ge bra information om arme-
ringen på speciella ställen men armeringen kan inte förutsättas ha samma egenskaper längst hela kon-
struktionen. Även detta kan ge upphov till falska värden. I dagens läge är detta det bästa sättet som 
hittats för att bestämma ett betongelements skick och återstående livslängd.  

I denna rapport har elementets återstående livstid satts tills karbonatiseringen eller kloridtröskelvärdet 
nått armeringen. Detta är inte helt sant eftersom den ofta klarar miljön även när armeringen korroderat 
till en viss grad. Detta innebär att återvinningspotentialen och därmed miljövinningen kan bli större än 
utifrån denna beräkningsmall.  

Man undrar hur begreppet ”utforma för demontering” används i dag i Sverige. Den litteratur som 
hittades var äldre (nyaste från 2008) och mest utländsk. Det borde inte vara svårare att tillämpa i Sverige 
än i något annat land.  

Det kan alltså vara en svårighet att få utforma för demontering att fungerar men då det ger goda miljö-
vinster borde detta verkligen beaktas och undersökas vidare. Även om mycket material i dagens läge 
återvinns så ger återanvändningen en ännu bättre miljövinst, vilket skulle gynna byggbranschen i Sve-
rige. I avsnittet Material ses att det åtgår en hel del energi för att tillverka de olika materialen, skulle mer 
återanvändning tillämpas skulle en minskning av materialproduktionen ske vilket skulle ge en minsk-
ning av energianvändningen inom byggbranschen, vilket leder till ett hållbarare samhälle.  

 

Fortsatta studier  

Detta arbete har mest fokuserat på betong då det är det svåraste att demontera utifrån litteraturen som 
lästs. Vidare studier borde behandla de övriga materialen. Även karakteristiska värden för exponerings-
klass X0 och XC1 borde undersökas.  
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Bilaga 1- Felfunktionen erf 

Felfunktionen, erf 

(erfc = 1 - erf) 

 

erfc erf erfc erf 

0,05 0,0564 0,10 0,1125 

0,15 0,1680 0,20 0,2227 

0,25 0,2763 0,30 0,3286 

0,35 0,3794 0,40 0,4284 

0,45 0,4755 0,50 0,5205 

0,55 0,5633 0,60 0,6039 

0,65 0,6420 0,70 0,6778 

0,75 0,7116 0,80 0,7421 

0,85 0,7707 0,90 0,7969 

0,95 0,8209 1,00 0,8427 

1,10 0,8802 1,20 0,9103 

1,30 0,9340 1,40 0,9523 

1,50 0,9661 1,60 0,9763 

1,70 0,9838 1,80 0,9891 

1,90 0,9928 2,00 0,9953 

2,50 0,9996 3,00 0,99998 
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Bilaga 2- Täckskikt och exponeringsklasser 

Tabell 4 Krav på minsta täckande betongskikt, Eurokod 2 (2004). 

 

Tabell 5 Minsta täckande betongskikt med hänsyn till beständighet för armeringen, Eurokod 2 
(2004). 

 
 
 

Tabell 6 Exponeringsklasser, Eurokod 2 (2004). 

Beteckning 
av klass 

Beskrivning av miljö Exempel, informativa, 

kan förekomma 

X0 Ingen risk för korrosion eller angrepp 

X0 För betong utan armering eller ingjuten 
metall: Alla exponeringar utom där 
frysning/ upptining, nötning eller ke-
miskt angrepp förekommer. 

För betong med armering eller ingjuten 
metall: Mycket torr. 

Betong inomhus med mycket låg luft-
fuktighet 

XC… Korrosion föranledd av karbonatisering 

När betong med armering eller ingjuten metall är utsatt för luft och fuktighet, skall exponeringen 
indelas enligt följande: 

XC1 Torr eller ständigt våt Betong inomhus med låg luftfuktighet 

Betong ständigt stående under vatten 

XC2 Våt, sällan torr Betongytor utsatta för långvarig kontakt 
med vatten 
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Beteckning 
av klass 

Beskrivning av miljö Exempel, informativa, 

kan förekomma 

Många grundläggningar 

XC3 Måttlig fuktighet Betong inomhus med måttlig eller hög 
luftfuktighet 

Utvändig betong skyddad mot regn 

XC4 Cykliskt våt och torr Betongytor utsatta för kontakt med 
vatten, vilka inte hänförs till expone-
ringsklass XC2 

XD… Korrosion orsakad av andra klorider än från havsvatten 

När betong med armering eller annan ingjuten metall är utsatt för kontakt med vatten som innehål-
ler klorider från andra källor än havsvatten, inklusive avisningssalter, skall exponeringen indelas 
enligt följande: 

XD1 Måttlig fuktighet Betongytor utsatta för luftburna klorider 

XD2 Våt, sällan torr Simbassänger 

Betong utsatt för industrivatten innehål-
lande klorider 

XD3 Cykliskt våt och torr Delar av broar, utsatta för stänk innehål-
lande klorider 

Beläggningar 

Bjälklag i parkeringshus 

XS… Korrosion orsakad av klorider från havsvatten 

När betong innehållande armering eller annan ingjuten metall är utsatt för kontakt med klorider 
från havsvatten eller luftburet salt från havsvatten, skall exponeringen indelas enligt följande: 

XS1 Utsatt för luftburet salt men inte i direkt 
kontakt med havsvatten 

Konstruktioner nära eller vid kusten 

XS2 Ständigt under vatten Delar av marina konstruktioner 

XS3 Tidvatten, skalp- och stänkzon Delar av marina konstruktioner 

XF… Angrepp av frysning/upptining med eller utan avisningsmedel 

XF1 Måttlig vattenmättnad, utan avisnings-
medel 

Vertikala betongytor utsatta för regn och 
frysning 

XF2 Måttlig vattenmättnad, med avisnings-
medel 

Vertikala betongytor hos broar (väg-
byggnader) utsatta för frysning och 
luftburna avisningsmedel 

XF3 Hög vattenmättnad, utan avisningsmedel Horisontella betongytor utsatta för regn 
och frysning 

XF4 Hög vattenmättnad, med avisningsmedel 
eller havsvatten 

Väg- och brobanor utsatta avisningsme-
del 

Betongytor utsatta för direkt stänk 
innehållande avisningsmedel samt frys-
ning 

Skvalpzon hos marina konstruktioner 
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Beteckning 
av klass 

Beskrivning av miljö Exempel, informativa, 

kan förekomma 

utsatta för frysning 

XA… Kemiskt angrepp 

När betong är utsatt för kemiskt angrepp i jord och grundvatten enligt tabell 2 skall exponeringen 
indelas enligt följande. Indelningen av havsvatten är beroende av dess geografiska läge; indelningen 
på platsen för betongens användning gäller. 

XA1 Obetydligt kemiskt aggressiv miljö enligt 
tabell 2 

- 

XA2 Måttligt kemiskt aggressiv miljö enligt 
tabell 2 

- 

XA3 Starkt kemiskt aggressiv miljö enligt 
tabell 2 

- 

 

Tabell 7 Täckskiktskrav med hänsyn till karbonatisering (i fetstil kategorierna enligt Svenska Betong-
föreningen (2007)) 

Bärverksklass X0 

För be-
tong med 
armering 
eller 
ingjuten 
metall: 
Mycket 
torr. 

XC1 

Torr eller 
ständigt våt 

Ex: 

Betong inom-
hus med låg 
luftfuktighet 

Betong ständigt 
stående under 
vatten 

XC2/XC3 

Måttlig fuktighet 

Ex: 

Betong inomhus med måttlig 
eller hög luftfuktighet 

Våt, sällan torr 

Ex: Betong ytor utsatta för 
långvarig kontakt med vatten 

Många grundläggningar 

Hit hör: Regnutsatt 

 

XC4 

Cykliskt våt och torr 

Ex: Betongytor utsatta 
för kontakt med 
vatten, vilka inte 
hänförs till expone-
ringsklassen under  

Hit hör: Regn-
skyddat 

S1 20 20 20 25 

S2 20 20 25 30 

S3 20 20 30 35 

S4 20 25 35 40 

S5 25 30 40 45 

S6 30 35 45 50 
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Tabell 8 Täckskiktskrav med hänsyn till kloridinträngning (i fetstil kategorierna enligt Svenska 
Betongföreningen (2007)) 

Bärverksklass XD1/XS1 

Utsatt för luftburet salt 
men inte i direkt 
kontakt med havsvatten  

Ex: Konstruktioner 
nära eller vid kusten 

Måttlig fuktighet 

Ex: Betongytor utsatta 
för luftburna klorider 

Hit hör: utsatt för 
luftburet salt/tösalt 

XD2/XS2 

Ex: Delar av marina 
konstruktioner 

Våt, sällan torr 

Ex: Simbassänger 

Betong utsatt för 
industrivatten innehål-
lande klorider 

 Hit hör: under 
vattenytan 

 

XD3/XS3 

Tidvatten,  

Ex: Delar av marina 
konstruktioner 

Cykliskt våt och torr 

Ex: Delar av broar, 
utsatta för stänk inne-
hållande klorider 

Beläggningar 

Bjälklag i parkeringshus  

Hit hör: skalp- och 
stänkzon 

S1 30 35 40 

S2 35 40 45 

S3 40 45 50 

S4 45 50 55 

S5 50 55 60 

S6 55 60 65 
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Bilaga 3- Karbonatiseringsdjup samt kloridinträngnings parametrar 

Karbonatisering 

Tabell 9 Karakteristika värden för faktorn ,  

Härdningstid, dagar ,  

1 4,05 

3 2,10 

7 1,00 

28 0,76 

 

Tabell 10 Karakteristiska värden för faktorn ,  

Exponering ,  

Portlandcement (CEM 1) 

Laboratorium 65% RF 1,00 

Utomhus regnskyddat 0,86 

Utomhus regnutsatt 0,48 

 
 

Tabell 11 Karakteristiska värden för exponenten för tidsberoende  

Exponering  

Portlandcement (CEM 1) 

Laboratorium 65% RF 0 

Utomhus regnskyddat 0,098 

Utomhus regnutsatt 0,40 

 
Koldioxidens yt-koncentration: 5*10-4 kg/m3om inte eget värde finns.  

Tabell 12 Täckskiktsavvikelse och Karbonatiseringsmotstånd  

Relativ kostnad för reparation  Låg Normal Hög 

∆ x täckskikts avvikelse [mm] 8 14 20 

ƴ 	karbonatiseringsmotstånd 1,30 2,10 3,00 
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Kloridinträngning 

Tabell 13 Preliminära värden på D0,cl 

Vbt Portlandcement (CEM 1)  D:o med silikat (CEM 1 + Si) 

0,3 4,2  1,2  1,4 0,6 

0,4 9,8 2,6 4,4 2,0 

0,5 19 5 10 5 

0,6 33 9 22 10 

0,7 53 14 42 19 

 
Tabell 13 visar preliminära värden på effektiva kloriddiffusionskoefficienten D0,cl i 10-12 m2/s. Värdena är 
baserade på mätdata enligt Tang (1997), justerade till att gälla t0= 28 dygn. Denna tabell används för att 
ta reda på , . , = 1/ D0,cl 

Tabell 14 Karakteristiskt värde för faktorn 	 ,  

Härdningstid dagar k ,  

1 2,08 

3 1,50 

7 1,00 

28 0,79 

 

Tabell 15 Karakteristiskt värde för	 ,  

Exponering marin miljö ,  

Portland cement (CEM1) 

Ständigt under vatten 1,32 

Tidvatttenzon 0,92 

Stänkzon 0,27 

Luftburet salt 0,68 

För vägmiljö med tösalt kan stänkzon i marin miljö användas i Tabell 15 Karakteristiskt värde 
för	 , Tabell 15 
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Tabell 16 Karakteristiskt värde för ,  

Exponering marin 
miljö 

A ,  

Cement 

Portland (CEM 1) Med flygaska (11/A-
V,11/B-V) 

Med silikat (CEM 
1+Si) 

Ständigt under vatten 10,3 10,8 12,5 

Stänka och tidvattten-
zon 

7,76 7,46 8,96 

Luftburet salt 2,57 4,42 3,23 

Tösalt 1,40 - - 

Tabell 17 Karakteristiskt värde för tidsexponenten	   

Exponering marin 
miljö 

n  

Cement 

Portland (CEM 1) Med flygaska (11/A-
V,11/B-V) 

Med silikat (CEM 
1+Si) 

Ständigt under vatten 0,30 0,69 0,62 

Stänka och tidvattten-
zon 

0,37 0,93 0,39 

Luftburet salt 0,65 0,66 0,79 

Tösalt 0,67 - 0,60 

Tabell 18 Karakteristiskt värde för den kritiska kloridhalten 

Exponering marin 
miljö 

c  i % av bindemedelsvikt 

Portlandscement (CEM1) med vbt = 

0,5 0,4 0,3 

Ständigt under vatten 1,6 2,1 2,3 

Stänka och tidvattten-
zon 

0,5 0,8 0,9 

Luftburet salt 0,5 0,8 0,9 

Tabell 19 Täckskikts avvikelse och partialkoefficienter för marin miljö  

Relativ kostnad för 
reparationer 

Låg Normal Hög 

Täckskiktsavvikelse 
(mm) 

8 12 20 

ƴ  kloridtröskel 1,03 1,06 1,20 

 ƴ , 	kloridhalt i ytan 1,20 1,40 1,70 

ƴ = klorid inträng-
ningsmotstånd 

1,50 2,35 3,25 
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Tabell 20 Täckskikts avvikelse och partialkoefficienter för väg miljö med tösalter 

Relativ kostnad för 
reparationer 

Låg Normal Hög 

Täckskiktsavvikelse 
(mm) 

6 12 16 

ƴ  kloridtröskel 1,03 1,05 1,08 

ƴ , 	kloridhalt i ytan 1,60 2,30 3,30 

ƴ = inträngnings-
motstånd 

1,25 2,00 2,85 

Tabell 21 Karakteristiskt värde för relativ längd av våta perioden (när betongen har RF 	85%) 

Fuktförhållande  
 

Torrt, alt. Måttligt fuktigt, skyddat 0 

Luftburet havsvatten 0,5 

Cykliskt vått och torrt, oskyddat mot 
regn/havsvatten 

0,75 

Vått, sällan torrt, tidsvattenzon 1,0 
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Bilaga 4 Beräkningar för fallstudien 

Pelare C2:  

Karbonatiseringsdjup:  

 	
∗ , ∗ , ∗	 , ∗ƴ ∗ ∗

∗

,

,

∆  

Värden från Tabell 9 - Tabell 11 i Bilaga 3:  

 ,  =0,48 (utomhus regnutsatt) [-] 

 , = 0,76 (28 dagars härdningstid) [-] 

 = 0,4 (utomhus regnutsatt) [-] 

 , = 2,11*10-4 (när detta värde ej fanns tillgängligt användes ett värde ur beräkningsexempel i 1 från 
Svenska Betongföreningen (2007)) [år*(kg/m3)/mm] 

 ƴ = 2,1 (normal kostnad för reparationer) 

  = 0,0767 [år]  

 = 12 [år] 

 , = 5*10-4 [kg/m3] 

 ∆ = 0 (när bara inträngningsdjupet söks) 

Ger: x = 0,87 mm 

För kloridinträngningen: 

	 	2 ∗
, ∗ 	 , ∗ ƴ ∗ ∗

,

,

∗ ∗ 1
ƴ ∗ , ∗ ∗ ƴ ,

∆  

Där:  

Värden från Tabell 13- Tabell 20 i Bilaga 3:  

,  = 0,27 (stänkzon) [-] 

 k , = 0,79 (28 dagars härdningstid) [-] 

 n = 0,67 (tösalt) [-] 
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 R , = karakteristisk värde för inträngningsmotstånd enligt acceptansprov (vbt 0,3  D0 =2 *10-12m2/s 

1,58*10-2 s/m2 (R , = D-1) [år/mm2] 

 t = 0,076 (28 dagars härdningstid) [år] 

 ƴ = 2 (normal reparationskostnad) [-] 

 ƴ ,  = 2,3 (normal reparationskostnad) [-] 

 ƴ  =1,00 (då kritiska kloridhalten är känd) [-] 

 A , =1,4 (tösalt) [%] 

 c = 0,4 [%]  

 ∆x= 0 [mm] 

 vbt= 0,3 [-] 

 erf 	0,6 erfc = 0,60 (värdet hämtas från BILAGA 1) 

Ger: x= 2,8 mm 

Pelare H3: 

Karbonatiseringsdjup:  

 ,  =0,86 (utomhus regnskyddat) [-] 

 , = 0,76 (28 dagars härdningstid) [-] 

 = 0,098 (utomhus regnskyddat) [-] 

 , = 2,11*10-4 [år*(kg/m3)/mm] 

 = 0,0767 [år] 

 ƴ = 2,1 (normal kostnad för reparationer) [-] 

  = 0,0767 år [år]  

 = 12 [år] 

 , = 5*10-4 [kg/m3] 

 ∆ = 0 (när bara inträngningsdjupet söks) 

Ger: x= 5,4 mm 
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Kloridinträngning:  

 ,  = 0,27 (stänkzon) [-] 

 k , = 0,79 (28 dagars härdningstid) [-] 

 n = 0,67 (tösalt) [-] 

 R , = karakteristisk värde för inträngningsmotstånd enligt acceptansprov (vbt 0,3  D0 =2 *10-12m2/s 

1,58*10-2 s/m2 (R , = D-1) [år/mm2] 

 t = 0,076 (28 dagars härdningstid) [år] 

 ƴ = 2,3 (normal reparationskostnad) [-] 

 ƴ ,  = 2,3 (normal reparationskostnad) [-] 

 ƴ  =1,00 (då kritiska kloridhalten är känd) [-] 

 A , =1,4 (tösalt) [%] 

 c = 0,4 [%] 

 ∆x= 0 [mm] 

 vbt= 0,3 [-] 

 erf 	0,60 erfc = 0,60 (värdet hämtas från BILAGA 1) 

Ger: x= 2,8 mm 

	


