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Sammanfattning 
 
Examensarbetet utreder hur en reparation av isskydden vid Piteå Hamn kan genomföras. För 
att bilda sig en uppfattning om skadornas omfattning genomfördes en undersökning 
sommaren 2006. Bakgrunden till hur dessa skador har kunnat uppstå har studerats och ett 
laboratorietest med hänseende på frostskador på betong har genomförts. Lösningsförslaget 
avgränsar sig till vilket slags betong man bör använda samt ett förslag på hur en för detta 
problem anpassad betongform kan konstrueras. 
 
De krav som ställs på lösningsförlaget är att det skall vara praktiskt genomförbart samt 
ekonomiskt försvarbart. Betongformen som skall användas vid reparation av isskydden skall 
vara tät, den skall gå att återanvända samt motstå det formtryck som uppstår vid gjutning utan 
att deformeras. Förutom dessa krav skall hänsyn tas till den miljö formen kommer att brukas i, 
det skall vara genomförbart att med hjälp av endast handkraft montera formen på sin plats. 
Krav på få arbetsmoment samt en lätt form bör då uppfyllas. Betongen skall vara anpassad till 
den miljö den skall finnas i dvs. den skall vara vattentät och frostbeständig. Med ekonomiskt 
försvarbart menas att kostnaden för lösningsförslaget med stor marginal bör understiga 
kostnaden för att montera en ny påle med isskydd.  
 
Genom att väga samman dessa krav, kunskaper och erfarenheter blir det slutliga 
lösningsförslaget att man bör använda sig utav en betong som förutom att den tillgodoser krav 
på frostbeständighet och täthet, även skall vara anpassad till pumpning samt 
undervattensgjutning. Beräkningar visar att formen kan byggas av 1 mm plåt. På så vis blir 
det en förhållandevis lätt konstruktion, men man bör ta i beaktning att den skall användas ett 
flertal gånger. Därför bör den byggas med 1.5 mm, samt förses med ”flänsar” för att motstå de 
dragkrafter som den utsätts för. Därigenom motverkar man deformation av formen. 
 
Det slutgiltiga dokumentet beskriver hur ett sådant lösningsförslag kan se ut. En ritning av 
formen samt val av material ingår i dokumentet.  
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1. INLEDNING 

 

1.1 Bakgrund 

Kajöverbyggnaden vid Piteå Hamn är byggd i betong och är grundlagd med betongpålar. På 
dessa pålar har man monterat prefabricerade isskydd gjutna i betong. Dessa är i dåligt skick, 
Piteå Hamn vill åtgärda de skador som har uppstått. Berggren & Bergman har fått uppdraget 
att utreda samt senare reparera skadorna på isskydden. Detta är bakgrunden till 
examensarbetet. 

 

1.2 Syfte 
 
Syftet med examensarbetet är att beskriva bakgrunden till hur problemet med isskydden  har 
kunnat uppstå, samt att presentera ett förslag på hur en reparation skulle gå till. 
 
 

1.3 Mål 
 
Målet med examensarbetet är att: 
 

• Beskriva på vilket sätt dessa skador uppkommit 
• Ge förslag på hur man ska förhindra att dessa skador uppkommer igen 
• Ge förslag på hur man ska åtgärda de redan uppkomna skadorna. 

 
 

1.4 Avgränsningar 
Examensarbetet omfattar att beskriva bakgrunden till hur dessa skador kunnat uppstå, samt att 
lämna ett förslag på hur man kan genomföra en reparation av dessa skador.  Med avseende på 
vilken typ av betong man bör använda samt ett förslag på hur en gjutform kan konstrueras.  
 

1.5 Intressenter 
 
Uppdragsgivare av detta examensarbete är firman Berggren & Bergman som har fått i 
uppdrag att utreda samt senare reparera skadorna som har uppstått på isskydden. 
Slutanvändaren är Piteå Hamn som äger anläggningen.  
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1.6 Metod 
 
Metod 
Enligt Andersson och Borgbrant (1998) kan institutionsdriven forskning delas in i fyra olika 
typer. 

 förändring 
 utvärdering 
 teori- och modellutveckling 
 utprovning 

Valda metoder 
Arbetet med detta examensarbete har skett dels genom utprovande forskning där 
laboratorieförsök har skett med hänseende på vilken typ av betong som är lämplig att 
använda. Utvärderande forskning har använts för att beskriva hur skadorna har kunnat uppstå. 
Utifrån den kunskapen har förslag givits på hur man skall kunna åtgärda dessa skador på ett 
sådant sätt att dessa förhindras att uppstå på nytt. 
 

1.7 Krav och kriterier 
 
Viktiga krav 
Lösningen på problemet måste vara ekonomisk försvarbart samt praktiskt genomförbart. 
 
 
Önskvärda krav 
Lösningen skall gå att genomföra utan insats av dykare. 
 

2 TEORI 

2.1 Förundersökning 
 
För att kunna identifiera omfattningen av problemet har en undersökning av skadorna skett 
sommaren 2006.  Undersökningen omfattar dokumentation av skadorna i form av bilder samt 
anteckningar.  Se bilaga 1 
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2.2 Piteå Hamn 
 

 

Piteå Hamn är strategiskt placerad och är Bottenvikens ledande skogsprodukthamn med ett 
idealiskt läge och närhet till skogsindustriområdena runt Bottenvikens kust.  

Den 13 juli 1973 invigdes den nya handelshamnen i Piteå. Hamnanläggningen bestod då av 
300 meter kaj plus en oljepir med en längd av 60 meter. Efter några år uppstod ett behov av 
ytterligare en kaj, detta framförallt tack vare ASSI:s import av flis i stora bulkfartyg som i 
stort sett upptog hela den befintliga kajen. ASSI funderade även på ett nytt transportsystem 
varvid deras gods skulle transporteras med s.k. Ro-rofartyg, där lasten rullades ombord istället 
för som tidigare lyfts ombord med kranar. Detta innebar i sin tur att hamnen måste anlägga en 
så kallad Ro-roramp. Beslut om en utbyggnad om 280 meter kaj med dubbelt Ro-roläge togs 
1976 och tre år senare förtöjde det första fartyget vid den nya kajen. 
 
 

2.3 Isskydd, Piteå Hamn 
 
Kajöverbyggnaden är byggd i betong och är grundlagd med betongpålar. På dessa pålar har 
man monterat isskydd i prefabricerad betong. Denna förstärkning utfördes 1978. Det 
mellanrum som uppstod mellan betongpålen och isskyddet lät man gjuta igen med Betec, 
expanderande köldbetong. I underkant av isskyddet lät man på en träregel montera en 
gummiduk. Betongen som var föreskrivet för isskyddet var Btg I std, k 350, 3.5 % luft, 
vattentät. Ritning se bilaga 2 
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3 TEORI, IS 
 

3.1 Bakgrund, istäcket 
 
Is är vatten i fryst form. Vatten blir till is i när temperaturen understiger 0ºC vid ett normalt 
tryck i atmosfären. När vatten omvandlas till is frigörs energi, det innebär att temperaturen i 
en blandning av is i vatten alltid kommer att vara 0ºC. Vatten har en högre densitet i flytande 
form, 1 kg/dm³ jämfört med 0.917 kg/dm³ som är isens densitet. Det innebär att is endast 
bildas på ytan av vattnet. Is är ett kristallint material, med det menas att atomerna är ordnade i 
ett regelbundet mönster. De enskilda kristallerna kan vara av olika storlek samt orientering. 
 
Is har som material både elastiskt och viskösa egenskaper, den uppträder som ett elastisk 
materiell vid korta belastningar, som t.ex. när man kör bil eller går på istäcket. Vid längre tid 
av belastning blir den viskösa belastningen dominerande. Isens deformation påverkas av en 
rad olika faktorer såsom istyp, temperatur och kristallorientering.(Danielsen, 1990) 
 
Värmeutvidgningen hos sötvattenis är ca 5 ggr stålets. Detta medför stora rörelser och 
spänningar vid temperaturförändringar. Sjunker medeltemperaturen i isen t ex 10ºC  
fås en förkortning av istäcket på ca 5 cm per 100 m längd (Ekström, 2002). 
Isens hållfasthet varierar med temperatur, istyp och kraftriktning. Skaleffekten är betydande. 
Stora isprover har lägre hållfasthet än små. Tryckhållfastheten ökar väsentligt när isen blir 
kallare, men i praktiken motverkas ofta höjningen mer eller mindre av att isen då också blir 
sprödare. Drag och böjhållfastheten påverkas mindre av temperaturen (Löfquist, 1987) 
 
 
 
 

3.2 Krafter, istäcket 
 
De krafter som uppstår mot pelarna är till sin natur slumpartade beroende på flertal mer eller 
mindre variabla faktorer.  Att välja numeriska värden på dessa krafter blir ett även i de bästa 
fall mera en fråga om bedömning än om beräkning. Följande huvudtyper av påverkan från is 
kan förekomma. 
 

 Tryck från fast istäcke genom temperaturväxlingar (Termiskt istryck) 
 Tryck från fast istäcke genom vattenståndsväxlingar 
 Dynamiskt tryck från drivande is 
 Tryck från packis 
 Vertikala krafter från fast istäcke 

 
 
 
 

3.2.1 Tryck från fast istäcke genom temperaturväxlingar 
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Det tryck som uppstår vid kajpelarna blir störst invid en öppen strömfåra eller i närheten av en 
bruten isränna Istrycket parallellt kajlinjen kan antas motsvara en kraft. 
 
      I1 =  i1 a 
 
Som verkar jämt fördelat på sträckan a meter, värdet på i1  varierar mellan 50 och 300 kN/m. 
(Löfquist,1987) 
 
 
 

3.2.2  Tryck från fast istäcke genom vattenståndsväxlingar 
 
När det sker vattenståndsväxlingar medför detta att istäcket mellan kajpelarna bryts och sedan 
när frysning sker förtjockas. Ensidig horisontalt tryck genom spännverkan eller valvverkan 
mellan pelare kan därvid uppskattas enligt ekvationen ovan där i1 kan antas uppgås till i regel 
högst 200 kN/m. Denna iskraft kan antas uppträda ensidigt mot pelare i ett eller flera fack. 
 
 

3.2.3Tryck från packis 
 
Tryck från packis gäller främst broar där packis kan bygga upp mot bropelare och på det viset 
nå broöverbyggnaden. Packis kan även orsaka bottenerosion kring pelares bottenplatta. 
 
 
 

3.2.4  Vertikala laster från fast istäcke 
 
Vid vattenståndsväxlingar kan vertikala krafter uppkomma som komponenter vid 
spännverkan. Vertikala krafter uppträder också ensamma om istäcket är fastfruset och 
vattenståndet ändrar sig.  

 
När vattenståndet sjunker efter att istäcket bildats och frusit fast i pålarna, kommer istäcket att 
hänga kvar i dessa och en böjspänning kommer att uppstå som resulterar i sprickor i istäcket. 
Dessa sprickor fylls då igen helt eller delvis av snö och vatten. När sedan vattenståndet stiger 
igen uppstår en spännverkan mot pålarna. 
 
Denna lyftkraft är av intresse framförallt för mindre konstruktioner eftersom den då helt 
enkelt kan lyftas av dessa krafter. Detta kan inte anses spela in när det gäller en tung 
konstruktion. Men de skador som redan uppkommit på pelarnas betong kan förvärras. 
(Löfquist, 1987) 
 

3.3 Frostsprängning 
Frost- och saltsprängning samt temperatur- och fuktrörelser är exempel på fysikaliska angrepp 
på byggnadsmateriel. Dessa typer av angrepp är huvudsakligen av betydelse för stenmaterial, 
dvs betong, tegel, autoklaverad lättbetong, natursten, puts etc.  
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Frostsprängningen uppstår när vatten fryser till is i porösa materials porer. Det beror på att 
vattnet i porerna som fryser till is ökar sin volym med 9 %. Denna volymökning sker med 
sådan kraft att den kan spränga sönder alla typer av stenmaterial. För att dessa skador skall 
kunna undvikas bör det finnas plats i materialet för denna utvidgning. Detta kan ske om en del 
av porsystemet innehåller luft. Frostproblematiken är alltså ett fuktproblem. Det är lämpligt 
att uttrycka denna problematik med vattenmättnadsgraden (Burström, 2001). 
        

lw
w

S
f

f

+
=  

 
där 
 
w f = Frysbart vatten 
l = är volymen luftfyllda porer  

 

 

 

 

 
Räkneexempel  på vattenmättnadsgrad 
 
För en viss typ av betong erhåller man frostsprängning då fuktkvoten överstiger 7%. Det icke 
frysbara vattnets volym uppgår till ca 10% av total porvolym. 
 
På detta sätt beräknar man då den kritiska vattenmättnadsgraden. 
 
we = Förångningsbart vatten 
Vp = Volymen porer 
wif = Icke frysbart vatten 
wf = Frysbart vatten 
  

Betongens porositet  P= 1-
2700
2200 = 0.185 

 
Betongs densitet= 2200 kg/m³ 
Betongs kompaktdensitet 2700 kg/m³ 
 
Frostsprängning då fuktkvoten översteg 7%. Betongens fukthalt är då = 2200 x 0.07 = 
 154 kg / m³, dvs. we = 154 liter / m³ 
 
Beräknat på 1 m³ (1000 l) betong. Detta ger 
 
Vp =  0.185 x 1000 = 185 l / m³. 
Wif = 0.1 x 185 = 18.5 l/m³. 
Wf = We – Wif = 154 – 18.5 = 135.5 l/m³. 
l = VP – We = 185 – 154 = 31 l/m³ 

Skrit = 
315.135

5.135
+

 = 0.81. 
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Vattenmättnadsgraden i detta fall får i teorin högst uppgå till 0.81 hos denna i betong. Det 
praktiska värdet är dock ofta lägre. På grund av avsaknaden av kristallisationskärnor i 
porvattnet förblir vattnet ofruset till temperaturer under den normala fryspunkten. 
 
Figuren nedan påvisar hur det i betongen finns en yttre zon med underkylt vatten. Plötsligt 
sker en ökning av frysningen i någon punkt det underkylda vattnet. Momentant bildas då en 
ismängd vars storlek ökar med med den ökande underkylningen. För att sedan isen skall få 
plats i betongen måste vatten pressas undan till luftfyllda porer. Betong kan genom 
tillsatsmedel göras frostbeständig. Tillsatsmedlet gör så att små sfäriska luftporer bildas. Är 
dock avståndet mellan porerna för stort överskrids betongens draghållfasthet, och 
frostsprängning sker. 
 

 
 
 
 
 
Räkneexempel  på  frostsprängning 
 

 
Formel för beräkning av spricktillväxt på grund av frostsprängning (Nye,1985) 
 
                       X = a ( 1 + 0.09)n 

där: 
a = sprickans bredd 
n = antalet cyklar 
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Exempel. 
 
Spricka= 1 mm 
Fryscykler ( -20ºC - 20ºC) = 20 
 
X = 1(1 + 0.09) 20  =  5.6 mm 
 
Räkneexemplet ovan visar att om det i betongkonstruktionen finns en spricka på 1 mm, så 
kommer den sprickan att öka i storlek till 5.6 mm efter 20 fryscykler (-20ºC – 20ºC).  
 
 

3.4 Diskussion, is och frost 
 
 
Den exakta omfattningen av isens påverkan på pelarna vid Piteå hamn är i detta 
examensarbete svårt att bedöma då en mer omfattande undersökning skulle ha krävts. 
Variationen av isens egenskaper beror av flera olika faktorer som t ex luftfuktighet, 
lufttemperatur, istjocklek, vilken mängd snö som förekommer på isen. I detta fall bör det vara 
frostsprängning som påverkar pelaren och dess isskydd mest. Om man då även beaktar den 
vertikala och horisontella islast, som uppstår mot pelarna så förstår man att dessa krafter kan 
förvärra skadornas omfattning. 
 
 
 
 
 
 

4 TEORI, BETONG 
 
Betong är ett av våra viktigaste byggnadsmaterial. Den utmärks av god beständighet, 
formbarhet och hållfasthet. Betong används framför allt i bärande konstruktioner 
(stommaterial) och där påfrestningar i form av t.ex. fukt och nötningar är stora. Exempel på 
sådana användningsområden är husgrunder, fasader, industrigolv, vägar och broar. 
 
Betongtekniken har gamla anor. Man vet med säkerhet att greker och etrusker flera hundra år 
före vår tidräknings början kunde framställa ett betongliknande material. Betongen användes i 
ett stort antal byggnadsverk som t.ex. bostadshus, akvedukter, vattencisterner, broar och 
hamnar. Fortfarande finns mycket av den antika betongen kvar. Det mest spektakulära 
byggnadsverket är Pantheon i Rom, som har en fribärande kupol av betong med 45 m 
spännvidd. 
 
Men det var inte förrän på 1800-talet man började armera betong. Oarmerad betong har stor 
tryckhållfasthet, men draghållfastheten är låg. Armeringen har goda egenskaper att ta emot 
dragkrafter. Genom denna teknik har man lärt sig att bygga mer ändamålsenliga och smäckra 
konstruktioner. Betong är ett av våra viktigaste byggnadsmaterial och kan utnyttjas inom 
många olika näringar. Dess formbarhet i färsk tillstånd är en viktig egenskap, man kan på det 
viset påverka slutproduktens utformning (Almgren, 2007). 
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Betong är en blandning av cementbaserat bindemedel och vatten samt ballast av sten och grus 
samt olika tillsatsmedel. Man kan reglera betongens egenskaper genom att reglera de olika 
delmaterialens proportioner. Den viktigaste faktorn för betongens hållfasthet och täthet är 
vattencementalet vct. Vilket anger vikförhållandet mellan vatten och cement. Man kan säga 
att kvaliteten ökar med minskad vct. (Peterson 2004) 
 

c
Wvct =   

 
W = mängden blandningsvatten (kg).  
C = mängden cement (kg)  
 
 
 

4.1 Delmaterial till betong 
 

4.1.1  Cement 
Cement är ett hydrauliskt bindemedel, vilket kännetecknas av att det härdar genom reaktion 
med vatten till en produkt som är beständig mot vatten. Cement av den typ som vanligen 
används kallas med ett mer vanligt namn för portlandscement. Namnet refererar till det 
hårdnade cementets färg, som påminner om färgen på byggnadsstenen portland stone från 
halvön Portland i England. Portlandscementens fader anses vara Joseph Aspdin. En av hans 
medarbetare (Isaac Johnson) utvecklade dock tillverkningstekniken, vilken gav en mer 
snabbhärdande cement med högre hållfasthet  
 
För dagens cementtillverkning utgör kalksten huvudråvaran tillsammans med lera. Materialet 
finmals och bränns i långa, svagt lutande roterugnar med brännare i den lägre änden. 
Materialet matas kontinuerligt in i ugnens övre, kalla ända i form av ett torrt pulver, 
torrmetoden, eller som ett slam, våtmetoden. Numer använder man oftast torrmetoden 
eftersom den är mindre energikrävande. (Burström 2001:211) Cementpastan även kallad 
cementlim, består av den finmalda cementen blandad med vatten, vilket utgör själva klistret 
mellan stenarna i ballasten. (Burström 2001:204) 
 

4.1.2  Vatten 
Om kvaliteten på vattnet är bristfällig kan det försämra framförallt betongens hållfasthet och 
beständighet. Det ställs dock inga höga krav på det vatten som skall andvändas till betong, 
vanligt drickbart vatten är användbart vid betongtillverkning. Stark salthaltigt vatten, t.ex. på 
västkusten bör inte användas. För spännbetong dvs betong med spänd och höghållfast 
armering, bör endast sötvatten användas (Burström 2001:211). 
 

4.1.3  Ballast 
En gemensam benämning på bergartsmaterial som är avsedda att användas vid 
betongtillverkning kallas ballast. Den ballast som används till vanlig betong består av 
naturliga bergarter det vill säga bergarter som inte bildats genom sedimentation. Dessa 

 11



används antingen direkt som de utvinns ur grustag eller krossas före användning. Beroende på 
kornstorlekarna använder man beteckningarna sand (< 4 mm), fingrus (< 8 mm) eller sten (> 8 
mm). I samband med proportionering av betong brukar dock den undre gränsen för sten sättas 
till 4 mm. Proportionering av betong innebär fastställning av lämpliga proportioner av 
betongens beståndsdelar för ett visst ändamål. Genom att variera mängderna hos betongens 
beståndsdelar kan man framställa betong med olika egenskaper. Sten kan vara makadam eller 
singel där makadam betecknar krossat bergmaterial medan singel är okrossat bergmaterial 
från till exempel rullstensåsar. Det allra finaste materialet kallas filler (kornstorlek < 0.125 
mm) (Burström 2001:205, 211).  
 
 
 
 

4.1.4  Tillsatsmedel 
 
Med olika typer av tillsatsmedel kan man förändra betongens egenskaper för att på så sätt 
anpassa den till dess användningsområde.  Det absolut vanligaste tillsatsmedlet är 
flyttillsatsmedel. När man tillsätter det förändras betongens konsistens märkbart. Det innebär 
att betongens vattenhalt kan reduceras med 10-30%, vilket i sin tur medför att hållfastheten 
ökar och krympningen reduceras. När man tillsätter flyttillsatsmedel skapar man en betong 
som har mycket bra flytegenskaper och som samtidigt har god sammanhållning. Det är bra vid 
gjutning av tunna väggar samt konstruktioner med mycket armering. Det är också mycket 
lättare att jämna ut vid gjutning av bjälklag (Byfors, 1994). 
 
Vattenreducerande tillsatsmedel minskar friktionen mellan betongens fasta partiklar. Medlen 
kallas därför ibland även plasticerande medel. Medlen kan användas på liknande sätt som 
flyttillsatserna men effekterna är inte lika kraftiga. Det innebär dock att de vattenreducerande 
medlen ger ett minskat vattenbehov, ökad arbetbarhet och ökad hållfasthet vid oförändrad 
cementhalt. 
 
 
Luftporbildande medel används för att göra betongen frostbeständig. Detta uppnås genom att 
det i cementpastan skapas stora mängder av mycket små och finfördelande luftblåsor. 
Mängden av dessa små luftblåsor motsvarar några procent av den totala betongvolymen. När 
sedan vattnet övergår till is ökar volymen med 9 %. Dessa luftporer ger vattnet vid isbildning 
en expansionsmöjlighet.  
 
Retarderande tillsatsmedel fördröjer betongens tillstyvnande och tidpunkten när 
hållfasthetstillväxten börjar. Detta sker utan att påverka hastigheten för hållfasthetstillväxten 
när den väl har börjat. En retarder kan ändvändas för att motverka tillstyvnande i samband 
med långa transporter och vid höga temperaturer. Den kan även användas för att undvika 
gjutfogar och för att åstadkomma friläggningar av ballast vid cementtillverkning (Burström 
2001). 
 
 

4.2 Beständighet hos betong 
Varje konstruktion byggd i betong påverkas på något sätt av den omgivande miljön. Denna 
påverkan kan utgöras av ett direkt angrepp av aggressiva egenskaper hos den yttre miljön, till 
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exempel kemiska ämnen som bryter ner betongen eller armeringen. Det kan även gälla 
koldioxid som får betongen att karbonatisera, eller frysning som spränger betongen. De 
största beständighetsproblemen i Sverige gäller 
 

• Frostangrepp 
• Armeringskorrosion 
• Kemiska angrepp 

 

4.2.1  Frostangrepp 
Frostangrepp uppstår när vatten i materialets porer fryser till is och expanderar, vattnet ökar 
då sin volym med 9 %. Se även kapitel 3.3 
 

4.2.2  Armeringskorrosion 
Armeringskorrosion har två negativa effekter. Dels reduceras armeringens tvärsnittarea, vilket 
påverkar lastupptagningsförmågan. Dels upptar korrossionsprodukten en större volym (två till 
fem gånger). Det innebär att betongen spricker längs armeringen. Vid svåra angrepp kan det 
innebära att stora stycken av tätskiktet lossnar. Karbonatiseringens hastighet påverkas av ett 
antal faktorer beroende på material och miljö. När karbonatiseringsprocessen initieras bestäms 
angreppshastigheten i princip av betongens fuktighet och temperatur. 
Karbonatiseringsfrontens inträngning som funktion av tiden, påverkas främst av betongens 
täthet, (vct). 
 
 

4.2.3 Kemiska angrepp 
 
Kemiska angrepp kan i princip vara av två olika slag. Dels ämnen som löser upp betong, dels 
ämnen som tränger in i betongen och reagerar med denna. En betongs förmåga att motstå 
dessa typer av angrepp bestäms av två faktorer. 
  

• Betongens kemiska uppbyggnad, dvs. sammansättningen hos cementets 
hydrationsprodukter. 

• Betongens permeabilitet, som avgör den hastighet med vilken nedbrytningen sker. 
 
Cementpastan är starkt basisk. Oorganiska syror, t.ex. saltsalpeter och svavelsyra, vilka 
förekommer i industriella sammanhang löser alla komponenter i cementpastan. Mjölksyra är 
ett exempel på organisk syra som kan angripa betong. Denna syra finns bland annat i 
avloppsvatten från mejerier. En viktig skyddsåtgärd är att använda en tät betong dvs en betong 
med lågt vattencementtal (Burström, 2001). 
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4.3  Betongsammansättning för havsvattenkonstruktioner 
 
Tabellen som följer innehåller råd för val av betongsammansättning och täckskikt (avstånd 
mellan armering och ytan på betongen) för konstruktioner i havsvatten. 
 
 
 
 
Konstruktioner i havsvatten 
 

  

Miljöbelastning Angrepp Kvalitetskrav 

 Klorider 
 Vatten (ständigt) 
 Frost 
 Sulfater 
 Havsvatten 
 Karbonatisering 
 Temperatursprickor 

 Kloridinitiering 
Armeringskorrosion 

 Saltfrostangrepp 
 

 vct ≤ 0,40 
 Lufthalt ≥ 5 % vid 
  dmax = 32 mm  
 Saltfrysprovad 

betong 
 Täckskikt 65 mm 
 Anläggningscement 

 

 
Tabell  4.1 Betongsammansättning för god beständighet.  Cementa (1991) 
 
 
 

4.4  Betongsammansättning för god frostbeständighet 
 
I BBK 04 som i sin tur bygger på SS-EN 206-1 klassificeras betongkonstruktioner utifrån 
deras miljöexponering där man gjort indelningen utifrån olika angreppsmekanismer. 
Dessa klasser är följande: 
 
Ingen risk för korrosion                      XO 
 
Korrosion av karbonatisering             XC1-XC4 
 
Korrosion av andra klorider än          XD1-XD3 
Havsvatten 
 
Korrosion av klorider från                  XS1- XS4 
Havsvatten 
 
Angrepp av frysning/upptining          XF1- XF4 
Med eller utan klorider 
 
Kemiska angrepp                                XA1-XA3 
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Konstruktionsdel under vatten Längre än 1 meter under  
Lägsta lågvattenyta 

XC2 

Konstruktionsdel i skvalp- eller 
stänkzon 

Från 1m under lägsta 
lågvattenyta 

XC4+XF1 

Konstruktionsdel ovan skvalp och 
Stänkzon.  Mindre än 50 från kust 

Ej utsatt för tösalt. 
Utsatt för tösalt (kajdäck) 

XS1+XF2 
XD4+XF4 

Tabell 4.2 Konstruktioner i eller vid havsvatten (Almgren, 2007) 
 
 
Enligt BBK 04 skall konstruktionen förväntade livslängd tas i beaktande. 
 
L20 avser konstruktioner med förväntad livslängd om 20 år 
 
L50 avser konstruktioner med förväntad livslängd om 50 år 
 
L100 avser konstruktioner med förväntad livslängd om 100 år 
 

Exp-klass Max, vct L100 L50 L20 
XC2 
 

XS1 0,45 40 35 25 
XF2 0,45    
XF4 0,45    

 

0,60 
0,55 
0,55 

35 
30 
25 

30 
35 
20 

25 
20 
20 

XC4 0,50 35 30 20 
XF1 0,60    

Tabell 4.3 Sammanställning av krav på tätskikt med hänseende till korrosion. 
 
 

4.5  Självkompakterande betong 
 
Självkompakterande betong är lösare i konsistensen än konventionell betong. Med inverkan 
av enbart gravitationskraften förmår den att flyta ut och fylla en form utan att separera. 
Betongen flyter ut och rör sig smidig mellan armeringen och i trånga delar av formen utan att 
blockera. Självkompakterande betong behöver ingen efterbehandling i form av vibrering, 
vilket är en förbättring av arbetsmiljön eftersom arbetsinsatsen minskar. Dessutom har den 
längre öppettid vilken medför mindre risk för gjutfel. En annan fördel som 
självkompakterande betong har jämfört med traditionell betong är att ytorna får en betydligt 
slätare struktur, vct 0.40 motsvarar i täthet den traditionella betongen med vct 0.35. (Larsson, 
2003) 
 
 

4.6  Diskussion, betong vid reparation av isskydd Piteå hamn 
 
Den betong som skall användas vid reparation av isskydden skall högst ha ett vct- tal på 0.45, 
en lufthalt som överstiger 5%. Betongen bör för att minimera riskerna för fel vid gjutning vara 
av en självkompakterande typ, detta är också viktigt om man beaktar den miljö som 
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gjutningen skall utföras i. Eftersom gjutningen skall genomföras under kajplanet från båt eller 
flotte, är det viktigt att minimera arbetsinsatsen. Betongen skall vara anpassad till 
undervattensgjutning, dvs. inte separera vid gjutning så att ursköljning av cementpastan sker 
och på så sätt orsaka sämre kvalitet. 
 
 
 
 
 
    

5 TEORI, GJUTMETODER ENLIGT BETONGHANDBOKEN 
 

5.1  Gjutmetod 
 

Ett av de viktigaste momenten i byggande av en betongkonstruktion är själva gjutningen. 
Oftast så sker detta under tidspress, även vädret kan ställa till det. Man kan på kort tid 
förstöra det arbete man gjort med formbyggnationer och andra förberedelser. Det gäller då 
att vara förbered på eventuella överraskningar. Gjutningen bör ske omedelbart efter att 
betongen levereras från fabrik. Under gjutningen skall man se till att betongen inte 
separeras och att den komprimeras (vibreras) till en homogen produkt. 
 
Vid utläggning av betong är det viktigt att den inte tillåts störta från hög höjd. Den tyngre 
delen av ballasten (stenarna) kommer då att separera från massan. Störthöjden bör inte 
överstiga 1 meter, således bör gjutrör användas vid höga formar. Man skall inte lägga ut 
massan i stora högar och sedan vibrera ut den till dess slutliga läge. Betongmassan skall 
inte läggas ut i större skikt än att den kan genomarbetas väl och inarbetas i föregående 
skikt. För att luft inte skall inneslutas bör inte skikten vara tjockare än 0.4 m annars 
förmår inte normal vibrering driva ut innestängd luft vid formytorna. 
 
Vattentäta konstruktioner skall maximalt gjutas med en stighastighet av 1m/timme. Långa 
gjutuppehåll, längre an 1-3 timmar bör undvikas. Annars finns risken att det uppstår 
oavsiktliga gjutfogar som kan försvaga konstruktionen och skapa läckage. Vid långa 
uppehåll skall betongen ha bundit och uppnått viss hållfasthet innan gjutning fortsätter. 
Gjutfogen skall borstas ren från cementslam innan detta hårdnat. 
 

 

5.1.1  Komprimering 
 
Det är viktigt att betongen får en fullgod bearbetning vid gjutningen. Komprimeringen 
resulterar i att varje del av formen fylls ut samt att betongmassan packas och att oönskad luft 
avgår. Det som bestämmer vilken grad av bearbetning betongen kräver är dess gjutegenskaper 
eller arbetbarhet. Gjutegenskaperna hos betong beror på dess sammansättning och kan variera 
från en mycket lättflytande massa till styva konsistenser. Komprimering kan utföras som 
stavvibrering, ytvibrering, formvibrering eller genom en kombination av metoderna. Den 
vanligaste metoden är stavvibrering. 
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5.2  Undervattensgjutning 
 
Gjutning av betong under vatten har gjorts under århundraden. Sedan starten har metoderna 
både varierats och utvecklats. Detta gör att man i dag kan välja  mellan minst sex 
förekommande gjutmetoder. 
 
Vid gjutning under vatten fordras det för att kvaliteten skall bli tillfredsställande, att man 
använder en för ändamålet anpassad betong samt att utförandet i detalj är genomtänkt och 
förberett. Förberedelserna och gjutningen bör helst ledas av samma person. Denna person 
måste ha goda kunskaper om betong och erfarenhet av den aktuella gjutningstekniken. 
Förundersökningar av betongen bör alltid göras i så god tid som möjligt så att man kan ta 
nytta av resultatet innan gjutningen påbörjas. Betongens konsistens och gjutegenskaper skalla 
vara sådana, att betongen utan svårigheter sjunker ned genom gjutröret och utan bearbetning 
fyller ut formarna. Betongmassan skall ha en god sammanhållning så att den inte separerar. 
 
 

5.2.1  Gjutning med rör och tratt 
 
När man gjuter med rör och tratt, som är ett vanligt förfarande vid undervattensgjutning, för 
man ner betongmassan med hjälp av höj o sänkbara gjutrör försedda med tratt.  Höjning och 
sänkning av dessa måste noggrant kunna styras. Gjutröret måste vara upphängt på ett sådant 
sätt så att vågor inte orsakar okontrollerade rörelser. Gjutröret sätts ihop av flänsförsedda 
stålrör med längden 1.0 till 1,5 m. Lämplig rördiameter är 200 mm. För att under gjutningen 
så lite som möjligt störa den redan gjutna betongen bör det nedersta röret vara längre än 
övriga rör och utan fläns vid rörmynningen. För att få rörskarvar helt täta förses dessa med 
packningar. Gjutningen kan även utföras med styva, oskarvade plaströr som kapas allt 
eftersom gjutningen fortskrider. 
 
Vid gjutningens början sänks gjutrörets mynning ner till motgjutningsytan. Röret fylls 
därefter ända upp med betongmassan innan denna släpps ut genom den nedre öppningen. För 
att motverka att cementpastan sköljs ut används en sänkpropp som successivt och på ett 
kontrollerbart sätt pressas ner när betongmassan fylls på.  För att undvika luftkuddar i 
gjutröret fylls betongen mot trattens ena sida. 
 
Gjutrörets mynning måste ständigt hållas minst 0.5 m under betongens överyta, så att 
betongmassans cementpasta inte sköljs ur av omgivande vatten när den lämnar gjutröret. 
Betongytans läge kontrolleras fortlöpande genom pejling, vilket innebär att gjutrörets längd 
måste mätas upp innan det placeras i formen.  
 
Gjutningen utförs kontinuerligt. Betongens stighastighet i formen bör inte understiga 0,3 m/h. 
Uppehållen mellan fyllningarna av betong får inte i något gjutrör vara så långa att betongens 
rörlighet nedsätts. För retarderande betong rekommenderas högst 45 minuters uppehåll, för 
icke retarderad högst 30 minuter. Gjutning med styv konsistens kan resultera i att 
betongmassan enbart stiger upp längs gjutrörets utsida. Ett lämpligt riktvärde för 
konsistensen, uttryckt som sättmått är 150mm, betongmassa med sättmått under 120mm har 
för dålig flytförmåga. Vid sättmått över 180mm är risken för separation för stor. I de flesta 
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fall är låg utgångstemperatur på betongmassan att föredra då det medför att betongmassan får 
en bättre rörlighet under en längre tid (Ljungkrantz, 1994). 
 

5.2.2  Gjutning med pumpning i flyttbart gjutrör 
 
Betongmassan pumpas genom ett enda gjutrör. Detta rör skall vara reglerbart i höjd och sidled 
och försett med en mynningsventil. För att minska betongmassans utströmningshastighet 
måste röret vara försett med en konisk mynning med växande diameter. 
 
Gjutningen påbörjas genom att det med betong fyllda gjutröret sänks till motgjutningsytan 
och mynningventilen öppnas, samtidigt startas pumpningen. Gjutningen utförs med gjutfront 
som innebär att man gjuter till full höjd vid formens ena sida. Därefter flyttar man gjutröret i 
gjutningens riktning med stängd ventil. Lämpligt nedsticksdjup för gjutröret är bland annat 
beroende på betongmassans konsistens och utströmningshastighet. Dessa faktorer anpassas så 
att gjutröret står stadigt i betongmassan under pumpningen. För att undvika att luft sugs in i 
röret vid någon otät packning stängs mynningsventilen vid gjutuppehåll. Likaså tillses att 
pumpens betongtråg inte kört tomt så att luft kommer in i röret. Stora luftbubblor som 
komprimeras och passerar genom gjutröret expanderar då de kommer till betongytan och 
orsakar därigenom ursköljning av betongmassan. Vibrering skall utföras med lugna rörelser 
med vibratorstaven. Avståndet mellan nedsticken kan vara detsamma som vid normal 
betonggjutning och med vibreringstider på cirka 10-20 sekunder per nedstick. (Ljungkrantz, 
1994) 
 
 

5.2.3  Säckmetoden 
 
Säckar av t.ex. juteväv fylls till cirka 50-70 %  med färsk betong. Därefter sänks de ner och 
placeras tätt intill varandra på botten. Viss samverkan uppstår genom att cementpastan tränger 
ut genom fibrerna. Den kan ytterliggare förbättras om armeringsjärn slås genom säckarna. 
Metoden bör endast användas vid tillfälliga arbeten t.ex. för fångdammar eller tätningar runt 
formar.   
 

5.2.4  Injekteringsbetong 
 
Metoden med injekteringsbetong utförs genom att bruk injekteras i tidigare utlagd ballast. 
Bruket injekteras med lågt tryck genom injekteringsrör. Under arbetets gång höjs rören i takt 
med bruksytans stigning. Ballasten får ej innehålla grus eller sand och den bör injekteras så 
snart som möjligt så att det inte hinner bildas alger. 
 
 
 

5.2.5  Ballast vid undervattensgjutning 
 
Ballastens sammansättning har stor betydelse för betongmassans rörlighet och 
sammanhållning. Den bör sammansättas så att en jämn kornkurva erhålls. Fingrus med 
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skarpkantad kornform bör undvikas. Dock kan sten i form av makadam utan större olägenhet 
användas. Hög halt av fina partiklar förbättrar betongens rörlighet och sammanhållning. 
Lämplig mängd material ≤ 0.25mm är omkring 10% av den totala ballastmängden. Denna 
mängd bör dock aldrig understiga 8 %. Mängden ballast ≥4 mm bör vid största stenstorlek 32 
mm inte överstiga 52 %. Större sten än 32 mm bör inte användas (Ljungkrantz, 1994). 
 
 

5.2.6  Cement vid undervattensgjutning 
 
Vid undervattensgjutning används med fördel std P-cement med begränsad värmeutveckling. 
Exempel på ett sådant är Std P Degerhamn (anläggningscement). Detta cement är också 
lågalkaliskt och sulfatresistent. Betongens cementhalt bör vara minst 350 kg/ m3. Vid gjutstart 
bör betong med minsta cementhalt 400 kg/m användas. 
 
 

5.2.7 Tillsatsmedel vid undervattensgjutning 
 
Retarderande tillsatsmedel bör alltid användas eftersom betongmassans rörlighet förbättras 
och dessutom bibehålls under en längre tid. Användning av enbart flyttillsatsmedel i 
betongmassan är inte lämpligt på grund av den för undervattensgjutning alltför korta flyttid 
som erhålls för de flesta av dessa medel. I kombination med retarderande tillsattsmedel kan 
flyttillsats ge mycket god rörlighet, dock fortfarande under relativt begränsad tid. 
 

5.2.8  Formsättning vid undervattensgjutning 
 
Formarna skall vara täta, stagade och väl förankrade samt sluta tät mot botten. Vattenytan i 
formen bör inte tillåtas stiga högre än på utsidan. Detta förhindras genom att formen förses 
med bräddavlopp.  Betongmassans formtryck vid gjutning är i huvudsak beroende betongens 
tillstyvnadstid och stighastighet. Formtrycket kan beräknas under antagande att betongmassan 
utövar ett resulterande vätsketryck motsvarande 14 kN/m2 per höjdmeter betong. Då 
retarderande tillsatsmedel eller kyld betong används kan ett större maximitryck erhålls på 
grund av den förlängda tillstyvnadstiden. 
 
 
 

5.2.9  Armeringens påverkan vid undervattensgjutning 
 
Armering bromsar betongmassans utströmning, vilket kan resultera i sådana nivåskillnader 
vid gjutningen att risk för skador kan uppstå.  Avståndet mellan armeringsstängerna bör 
därför inte understiga 150 mm. Om betongen innehåller vattenavvisande medel kan avståndet 
mellan armeringsstängerna minskas till 4 gånger maximala stenstorleken. Täckskiktet hos 
undervattensgjutna konstruktionen bör vara minst 70 mm, i konstruktionens underkant minst 
150 mm (Ljungkrantz, 1994). 
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5.2.10  Diskussion, Val av gjutmetod vid reparation av isskydd. 
 
Undervattensgjutning är den metod som bör väljas när man skall genomföra en reparation av 
isskydden.  Om valet istället blir att genomföra en gjutning i torrhet så krävs det betydligt 
större arbetsinsats då det skall byggas en form som inte släpper in vatten, eller så skulle en 
torrläggning av pelaren genomföras, detta skulle inte vara försvarbart ekonomiskt i detta 
sammanhang.  Undervattensgjutning är en beprövad metod som har utförts under en lång tid. 
 

6  FORMBYGGNAD 

6.1 Allmänt om form 
 
En av de allra viktigaste egenskaper för betong är dess formbarhet i färsk tillstånd detta har 
sedan lång tid gett arkitekter stora möjligheter att bestämma form åt byggnadsverk. Trots det 
faktum att formen är i de flesta fall ett provisoriskt byggnadsverk så brukar man räkna med att 
den uppgår till 30- 60 % av kostnaden vid en betongkonstruktion. De tekniska krav som 
formen skall uppfylla är att den skall vara så tät att inte cementpastan läcker ut. Naturligtvis 
skall den uppta de laster som uppstår vid gjutning samt även ge konstruktionen dess form. 
Sedan när betongen har uppnått den hållfasthet som konstruktionen kräver kan formen 
avlägsnas (Almgren, 2007). 

6.2 Formbyggnadsprinciper 
 
Principiellt så kan formarna indelas i bärande och stödjande formar, enligt den funktion 
formen har. Formen upptar en sådan stor belastning att man i de flesta fall inte kan enbart 
använda själva formmaterialet som bärande formkonstruktion, utan formen byggs upp av ett 
system av reglar, stämp, stag och balkar etc. En annan indelning av formar kan göras efter det 
sätt man monterar dem på. Traditionell form som innebär att man bygger formen på ett 
traditionellt sätt med reglar och en formyta av skivor eller brädor. Eller en systemform som är 
en formtyp som kan användas flera gånger och med stor flexibilitet.  
 

6.3 Krav på formen 
 
De funktionskrav som finns på en betongkonstruktion kan omfatta allt från utseende till 
upptagande av last. De krav som ställs på formar kan sammanfattas i följande punkter. 
 

 Formen skall vara tät 
 Formen skall utan att deformeras ta upp den belastning som uppstår under gjutning. 
 Det skall finnas möjlighet att rensa formen före gjutning 
 Formen skall vara ”gjutvänlig” dvs  så skall stora störthöjder och trånga sektioner 

undvikas. Ibland så krävs luckor för gjut och vibreringsarbeten. 
 Formen skall inte behandlas så att det ger framtida men på betongkonstruktionen, med 

det menas att formen inte skall bestrykas med ämnen som är skadliga för betongen.  
 Skarpa hörn bör undvikas, eftersom betong är ett sprött material med låg 

draghållfasthet så uppstår det lätt skador på hörn och skarpa kanter. 
 Formen skall vara lätt att riva. 
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6.4  Pelarform 
 
Cirkulära konstruktioner kan formas helt utan formstag. Krafterna tas då upp som en 
horisontellt riktad dragkraft i den yttre formsidan och som tryckkraft i den inre. Formtypen är 
speciellt lämpad i konstruktioner där vattentäthet eftersträvas. Cirkulära pelarformar är ett 
specialfall av detta, där ligger formstagen utanför gjutytan i formskarven.(Almgren, 2007) 
 

6.5 Beräkning av formtryck vid pågjutning av isskydd.  
 
Nedanstående beräkning visar vilket formtryck som uppstår om man skulle göra en 
pågjutning av ett skadat isskydd och använda sig av en rund form. 
 
P betong =2200 kg/ m³ 
 
Pvatten = 1000 kg/ m³ 
 
g = 9.81 
 
Z betong = 2.5 meter 
 
Z vatten  = 1.2 meter 
 
P ≤ Pmax 

 
P max = P betong  · g  · Z betong  -  Pvatten  · g  · Z vatten   
 
= 2200  · 9.81 · 2.5  -  1000  · 9.81 · 1.2 ≈ 42 kN/m2 
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  nmax = Pmax · d / 2 = 42  · 1.0 / 2 = 21 kN/m 
 
Antag t plåt = 1 mm 
 
T drag,plåt =  nmax / tplåt  = 18 / 1 = 21 N/mm²= 21MPa 
 
Slutsats, Beräkningen visar att en form gjord av plåt av tjocklek 1 mm klarar det formtryck 
som uppstår vid en pågjutning som är 2.5 meter hög. Om vattenlinjen befinner sig på en höjd 
av 1.2 meter från botten av formen. 
 
 

6.6 Diskussion, Betongform vid reparation av isskydd, Piteå hamn 
 
De krav som ställs på den form som skall användas vid en reparation av isskydden är följande 
punkter. 
 

 Formen skall utan att deformeras ta upp den belastning som uppstår under gjutning. 
 Det skall finnas möjlighet att rensa formen före gjutning 
 Formen skalla vara ”gjutvänlig” d.v.s. så skall stora störthöjder och trånga sektioner 

undvikas. 
 För att underlätta montering av formen bör den vara lätt, men samtidigt uppfylla de 

krav som finns på att den ej skall deformeras vid gjutning. 
 Samma form skall gå att ”återanvända” ett flertal gånger. 
 Den bör vara av ett material som gör att formen går att förbättra och eventuellt 

förstärka under arbetets gång, dvs. plåt och järn är att föredra före t.ex. glasfiber och 
plast.  
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 Formen skall vara delbar, för att på ett bra sätt kunna genomföra en gjutning, fördelar 
med det finns även i samband med transport och montering. 

 Storleken på formen skall vara så att det uppstår ett mellanrum mellan ytan på 
betongen och armeringen på minst 70mm. 

 Formen skall vara relativt tät 
 
 

7 FRYSPROVNING AV UNDERVATTENSGJUTEN BETONG 
 
 

7.1 Metod 
 
En del av detta examensarbete har varit att i laboratoriet testa ett recept på betong som är 
lämpligt att använda vid reparationer av isskydden vid Piteå hamn samt att på samma sätt 
testa ett expanderande köldbruk av den betongtyp som användes när isskydden monterades. 
Den metod som användes var att slipa kuber av betong för att på sådant sätt efterlikna en 
gammal betong. På dessa kuber som var av måttet 150 mm genomfördes en pågjutning på 100 
mm med dessa två betongrecept. Gjuttekniken som användes var undervattensgjutning.  När 
sedan betongen härdat klart limmades en bitumen duk på kuberna för att behålla fukten inne i 
den fuktmättade betongen. Över och undersidan lämnades öppen, på ovansidan gjordes en 
sarg så att vatten kunde fyllas på. Sedan placerades kuberna i ett provskåp som fryste och 
tinade materialet i cykler mellan 20˚C och -20˚C där varje sådan cykel tog 24 timmar. 
 

-40

-20

0

20
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60

80

100

5-9-07 0:00 5-9-07 12:00 5-10-07 0:00 5-10-07 12:00 5-11-07 0:00 5-11-07 12:00

Temp(C)
 Humidity(%rh)

 
 
Diagrammet ovan visar en två kurvor över temperatur (blå) respektive luftfuktighet. Det första 
dygnet var skåpet tomt, det andra (5-10-07 12:00 – 5-11-07 12.00) var de fuktmättade 
betongproverna placerade i skåpet. Där ser man en tydlig skillnad på den blå linjen som 
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beskriver temperaturen i skåpet, frysning och upptining av betongkuberna gör då att 
temperaturen stiger och sjunker långsammare. 
 

 
Betongkuber  med form strax före gjutning. 

 
Betongkuber  med membran i frysskåpet. 

 
 

7.2  Betongrecept 1,  expanderbetong köld 
 
 
Den expanderande betong som användes i labbförsöket var Maxit EXM 715 som är en 
certifierad vinterbetong som motsvarar den betong som användes när isskydden monterades 
på pålen. Exm 715 blandas endast med vatten för att få en expanderande betongmassa.  
 
Bindemedel: Portlandcement 
Ballast: Natursand 0-4 mm 
VCT: 0.39 
Lufthalt: 5% 
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7.3  Betongrecept 2 
 
Det betongrecept som användes var till en betong av kvalitet C 40/45, självkompakterande 
samt anpassad för undervattensgjutning. 
 
Bindemedel: Anläggningscement  
Ballast: Grus 0-8, Sten 8-16 
VCT: 0.39 
Lufthalt: 5% 

7.4 Resultat av frysprovning. 
 

 
 
Redan efter 14 fryscykler syntes en markant skillnad mellan de bägge betongrecepten. Till 
höger i bild syns det hur förhållandevis stor mängd, 35 % av pågjutningen med det 
expanderande köldbruket lossnat från betongkroppen. Till vänster i bild finns den till synes 
intakta provkroppen av gjuten med betongrecept 2. Detta trots en dåligt utförd 
undervattensgjutning, tittar man noggrant ser man hur ballasten under gjutning separerat från 
cementpastan. Trots detta har inte betongen lossnat. 
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Betongrecept 2. 

 
 

 
Betongrecept 1. 

 
De resterande sex kuberna genomgick 30 fryscykler. En klar skillnad syntes mellan de bägge 
betongrecepten. Stor del av pågjutningarna utförd med det expanderande köldbruket 
(betongrecept 1) har lossnat vilket framgår av bilden ovan. Pågjutningarna utförda med 
betongrecept 2 är till synes oskadd.  
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8  LÖSNINGSFÖRSLAG 

8.1  Metod 
 
Avsikten med detta examensarbete har varit att ta fram ett förslag på hur en reparation av 
isskydden skulle kunna utföras. Förslaget är framtaget med hänsyn till de krav och kunskaper 
som framkommit under arbetets gång, dels genom litteraturstudier men även genom samtal 
med representanter från entreprenören (Berggren & Bergman) samt samtal med representanter 
från beställaren (Piteå hamn) samt personal på Luleå tekniska universitet.  Beräkningar av 
vilka krafter som formen utsätts för har genomförts och presenteras i rapporten. Vilken typ av 
betong som är lämplig att använda sig utav i detta sammanhang har kunnat utrönas genom 
litteraturstudier och via samtal med experter inom området. På detta vis har ett recept på för 
ändamålet lämplig betong framtagits, vartefter ett labbförsök genomförts med hänseende på 
frostskador. Detta är grunden till lösningsförslaget. 
 
 
När man skall utföra en reparation av isskydden vid Piteå Hamn så är det flera kriterier som 
skall uppfyllas. 
 

 Reparationen skall vara utförd på ett sätt som är ekonomiskt försvarbart, dvs. så skall 
reparationen vara ett billigare alternativ till att slå en ny påle med ett nytt isskydd 

 Reparationen skall utföras på ett bra sätt ur arbetsmiljösynpunkt. Med det menas att 
det skall tas i beaktande vilken miljö arbetet skall utföras i.  

 

8.2  Förslag på betongform 
 
 
De krav som betongformen skall uppfylla är att den skall vara tät, den skall inte deformeras 
vid gjutning samt vara relativt tät. Reparationen av dessa isskydd skall ske under kajplanet 
från båt eller flotte, för att monteringen av formen skall ske på ett ergonomiskt sätt bör den 
vara lätt att förflytta med handkraft, samt gå att montera med så liten arbetsinsats som möjligt. 
 
För att underlätta gjutningen samt även monteringen bör formen vara delbar i två delar. De 
två undre formhalvorna bör vara av en höjd av 1.5 meter för att på sådant sätt kunna motstå 
det vågskvalp som kan uppstå under kajen, samt för att underlätta gjutningen vara av en 
diameter av 1.0 meter. Dessa formhalvor bör vara fast monterade i de järn som formen skall 
fästas med i kajplanets undre kant, samt en övre del som även den består av två formhalvor 
med en höjd på 1.0 meter. Total gjuthöjd blir då 2.5 meter.   
 
De två undre delarna av formen skall gå att låsa vid varandra även i underkant så att inte 
springan mellan dem blir större när man gjuter. Ett sätt att låsa fast dessa formar vid varandra 
är att använda sig utav ”spanjolettmodellen” (se ritning 4).Det innebär att en lätt böjd stång 
som är fäst i den ena formhalvan, förs ner och låses mot en tapp som sitter på den andra 
formhalvan. Det är ett sätt som går bra att både låsa och lossa under vattenytan. För att 
åstadkomma en så tät botten som möjligt skall öppningen för pelaren snedställas,(se ritning 2 
och 3) på det sättet pressas botten av formhalvorna mot pelaren. Komplettering med en 
enklare utbytbar gummilist mellan formarna samt mot pelaren kan göras. 
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Ritning 1                                                     Ritning 2 
 
 

 
Ritning 3    
                                                                                                           Ritning 4 
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Beräkning av vikt på formen 
 
Som tidigare beräkning av formtryck visar så skall en form gjord av 1 mm plåt var tillräcklig 
för att motstå de krafter som uppstår vid gjutning. Om det tas i beaktning att formen skall  
användas ett flertal gånger utan att deformeras bör den utföras av plåt av tjocklek 1,5 samt 
svetsas på ”flänsar” ( se ritning 1) för att motstå dragkrafterna. Här följer det en beräkning 
som visar hur mycket en sådan formhalva då skulle väga. 
 
 
Mantelarea.   2πhr  =   2π · 1.5 · 0.5 = 4.721/2 = 2.356 m² 
 
 
Arean på botten πr²  =  π  · 0.5² = 0.78 m² 
 
 
Arean på pålen =  0.35  · 0.35 = 0.12 m² 
 
 
Arean på botten πr² = 0.78 – 0.12 = 0.66 / 2 = 0.33 
 
Arean på ”flänsarna” πr² =  π 0.6² - π 0.5² = 0.35m² 
 
Total yta = 2.356 + 0.333 + 0.35 =  3.5 m²   
 
Vikt plåt 1.5 mm = 12 kg/ m²  
 
3.5 x 12 = 42 kg 
 
Vikt plattjärn 40x10 = 3.14 kg/m = 6 x 3.14 = 18.8 kg 
 
Vikt/formhalva42 + 18.8 = 61 kg  
 
Kommentar 
 
En vikt av drygt 60 kg bör vara hanterbart för två man. Innan monteringen av formhalvorna 
sker bör man ha förberett de infästnings punkter som krävs. På nästa sida följer en beräkning 
som visar vilka laster infästningen i kajplanet utsätts för. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vikt på form 
 
Mantelarea ”övre formdel” = 2 π h r = 2 π ·1.0 · 0.5 = 3.14m² 
 
Vikt på form: 3.14 · 12 + 61· 2 =  159 kg   

 29



 
Vikt på betong 
 
Volym π r² h = π 0.5² · 2.2 – π 0.4² · 2.2 = 0.62m³  
 
0.62 + π · 0.5² · 0.3 = 0.855m³  
 
Vikt betong 2200 kg/m³ 
 
Vikt på betongen vid gjutning blir då: 2200 · 0.855 = 1880 kg 
 
 
Vikt totalt: 1880 + 159 = 2060 kg  
 
Kommentar 
 
Den totala vikten blir då ungefär 2100kg om man då räknar med att använda sig utav 6st 
infästningspunkter så blir lasten jämnt fördelat mellan dessa ungefär 350 kg på varje punkt. 
Med expanderbult av lämplig dimension skall denna last inte innebära några problem. 
 

8.3  Förslag på gjutmetod 
 
 
Den gjutmetod som bör vara mest lämplig i detta sammanhang är undervattensgjutning utförd 
med metoden pumpning med flyttbart gjutrör . Detta eftersom hänsyn måste tas till de i 
rapporten nämnda aspekterna om kostnad och arbetsmiljö. Gjutning utförd i torrhet skulle 
innebära betydligt större arbetsinsats samt medföra andra krav på formen gällande täthet och 
formtryck. Det skulle även kunna innebära att torrläggning av pålen och isskyddet måste 
genomföras, vilket skulle medföra betydligt fler arbetsmoment i den svåra arbetsmiljön och på 
det viset skulle även kostnaden öka. Den personal som utför gjutningen skall ha stor 
erfarenhet av betong samt erfarenheter av denna gjutmetod. Entreprenören tillgodoser dessa 
krav både hos personal samt arbetsledning. 
 
 
 
 
 

8.4  Förslag på Betong 
 
 
Den betong som bör användas vid reparation av isskydden skall högst ha ett vct- tal på 0.45, 
en lufthalt som överstiger 5%. Betongen bör för att minimera riskerna för fel vid gjutning vara 
av en självkompakterande typ, detta är också viktigt om man väger in den miljö där 
gjutningen skall utföras i. Detta eftersom gjutningen skalla genomföras under kajplanet från 
båt eller flotte, då är det viktigt att minimera arbetsinsatsen. Betongen skall vara anpassad till 
undervattensgjutning, dvs. inte separera vid gjutning så att ursköljning av cementpastan sker 
och på sådant sätt erhålla en sämre kvalitet. 
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Bilaga 1 Syn av skador på isskydd, Haraholmen 
 
 
En undersökning av skadornas omfattning utfördes den 20 juli 2006 av Kurt Blomkvist på 
Berggren och Bergman samt av författaren till denna rapport. Undersökningen gjordes från 
båt, foto av skadorna togs samt anteckningar gjordes på skadornas omfattning. På bilderna 
kan man se tydliga tecken på frostangrepp samt även korrosionsangrepp på den frilagda 
armeringen. De pålnummer som åberopas är den sedan tidigare utförda numrering på pålarna 
(blå färg). 
 
 
Pålnummer Bild nr. Pålrad Anmärkningar 

94 
93 
88 
86 
87 
84 
73 
74 
74 
50 
49 
45 
38 
37 
36 
34 
18 
15 
12 
11 
9 
6 

1 
2 
- 
- 
- 
3 
6 

4+5 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

15+16 
- 

17 
18 
19 
20 
 

Rad 2 
Rad 2 
Rad 2 
Rad 2 
Rad 2 
Rad 2 
Rad 2 
Rad 2 
Rad 2 
Rad 2 
Rad 2 
Rad 2 
Rad 2 
Rad 2 
Rad 2 
Rad 2 
Rad 1 
Rad 2 
Rad 2 
Rad 2 
Rad 1 
Rad 2 

Skada isskydd, armering är helt blottad 
Skada isskydd, armering är helt blottad 
Skada isskydd. 
Skada isskydd, armering synlig. 
Skada isskydd, armering synlig. 
Stor skada isskydd, armering synlig. 
Skada isskydd, armering synlig. 
Skada isskydd, armering synlig 
Skada isskydd. 
Skada isskydd, armering synlig. 
Skada isskydd, armering synlig. 
Skada isskydd, armering synlig. 
Skada isskydd, armering synlig. 
Skada isskydd, armering synlig. 
Stor skada isskydd, armering synlig. 
Stor skada isskydd, armering synlig. 
Skada isskydd, armering synlig. 
Skada isskydd, armering synlig. 
Skada isskydd, armering synlig. 
Stor skada isskydd, armering synlig. 
Stor skada isskydd, armering synlig 3-4 m högt. 
Skada isskydd, armering synlig. 
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Bild 17 
 

 
Bild 18   
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Bild 19 
 

 
Bild 20 
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Bilaga 2, ritning isskydd. 
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