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Sammanfattning 
 
Skador och slitage på brokonstruktioner av betong beror på tösalter, armeringskorrosion och 
frostcykler i kombination med ökande trafiklaster. Den i särklass vanligaste reparationsåtgärden 
för dessa typer av skador är att göra en pågjutning. Metoden går ut på att först avlägsna det 
skadade eller dåliga betongskiktet innan en ny betong pågjuts. För att bedöma hur bra ett 
pågjutningsarbete är behöver vidhäftningen mellan den nya pågjutningen och gamla betongen 
fastställas. Den mest använda metoden för detta syfte är s.k. dragprovning som bestämmer 
draghållfastheten i vidhäftningen. I praktiken är dock vidhäftningens skjuvhållfasthet av större 
intresse och approximeras därför utifrån draghållfastheten, men med en vridprovning kan fogens 
skjuvhållfasthet direkt bestämmas. Syftet med examensarbetet är att undersöka vridprovningens 
reliabilitet för att i framtiden eventuellt kunna bestämma skjuvhållfastheten på ett mer direkt och 
korrekt sätt.  
 
I examensarbetet undersöks vridprovningens reliabilitet för att bestämma skjuvhållfastheten i 
fogen mellan pågjutning och gammal betong med dragprovningen som referens. Studien 
omfattar åtta parallellprovningar av drag- och vridprovningar där den lägst uppmätta 
skjuvhållfastheten jämförs med fogens dimensioneringsvärde enligt EK2. Examensarbetet görs i 
samband med Spårväg city-projektet vid Sergels torg, Stockholm, i uppdrag från Trafikkontoret i 
Stockholm och CBI Betonginstitutet.  
 
Resultaten från provningarna visade att fogbrott, som är av intresse, var vanligare för 
dragprovning än vridprovning. Den stora spridningen av mätvärdena var en konsekvens av det 
låga antalet fogbrott för vridprovningen. Medelvärdet för fogens draghållfasthet på 1,43 MPa 
tyder på god vidhäftning, men fogens skjuvhållfasthet bestämd med vridprovning visar ett 
medelvärde på endast 1,61 MPa och understiger det förväntade värdet på ca dubbla 
draghållfastheten d.v.s. 2,9 MPa. Intressant är att det lägst uppmätta värdet på skjuvhållfastheten 
på 0,83 MPa var ovanligt lågt, men fortfarande större än dimensioneringsvärdet enligt EK2 på 
0,59 MPa. 
 
Studien har visat att vridprovningen är en svårtydlig metod för att bestämma skjuvhållfastheten i 
fogen mellan pågjutning och gammal betong. Anledningen till detta beror främst av tre faktorer, 
för få antal provningar, den stora spridningen av mätvärden samt de svårtolkade brottmoderna 
från vridprovningen. Trots detta tros vridprovningen vara en framtida metod för konstruktörer 
och beställare eftersom metoden är ett bra mätverktyg för att bestämma skjuvhållfastheten för 
pågjutna betongkonstruktioner som helhet och inte bara i fogen mellan pågjutning och befintlig 
betong. 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Vridprovning, dragprovning, pågjutning, skjuvhållfasthet, vidhäftning, 
brokonstruktioner, betong 
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Abstract 
 
Damages and wear on concrete bridges are due to de-icing salt or salt water, reinforcement 
corrosion and repeated freeze-thaw cycles in combination with increasing traffic loads. The most 
common repair operation for these types of damages is to remove the deteriorated concrete and 
replace it with a new concrete overlay. To evaluate how well a bonded concrete overlay is, the bond 
strength between the new and old concrete has to be determined. The most widely used method 
for this purpose is the so-called pull off test to determine the tensile bond strength. In practice 
however the shear bond strength is of greater interest and is therefore approximated on the basis 
of tensile bond strength, but with a torsion test the shear bond strength can be directly determined. 
The purpose of this study is to investigate the reliability of the torsion test to determine the shear 
bond strength in a more direct and accurate manner. 
 
The thesis examines the reliability of the torsion test to determine the shear bond strength with 
the pull off test as a reference. The study includes eight parallel tests of pull off and torsion tests 
where the lowest measured shear bond strength is compared with the calculated design value of 
shear bond strength according to EC2. The work is done in connection with the Spårväg city 
project at Sergels torg, Stockholm, in collaboration with the Traffic Administration Office in Stockholm 
and CBI, the Swedish Cement and Concrete Research Institute. 
 
The results of the tests showed that the failures in the interface between new and old concrete, 
which are of interest, were more common for pull off tests than torsion tests where only two of 
the eight test samples showed failure in the interface. The wide scatter of the measured values is 
a consequence of the low number of failures in the interface. The mean value of the tensile bond 
strength was 1,43 MPa, which indicates good bond strength. The shear bond strength however 
made with torsion tests show a mean value of only 1,61 MPa. Lower than the expected value of 
about twice the tensile bond strength of 2,86 MPa. Interestingly, the lowest measured value of 
the shear bond strength of 0,83 MPa was unusually low, but still higher than the calculated 
design value of shear bond strength of 0.59 MPa according to EC2. 
 
The study has shown that torsion test is a difficult method for determining the shear strength of 
the bond between the new and old concrete. The reason for this is mainly due to three factors, 
the low number of tests, the large scatter of values, and the difficulty to interpret failures of the 
test samples. Despite this the torsion test seems to be a future method for structural engineers 
and contractors as a tool to determine shear strength for repaired concrete structures in general 
and not only the shear bond strength. 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Torsion test, pull of test, overlay concrete, shear bond strength, bond, bridge 
structures, concrete 
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Beteckningar 
 
ff Fogskjuvhållfasthet [MPa] 

bi Bredden på fogen [m] 

c Faktor som beror på fogytans råhet 

fcd Dimensioneringsvärdet för betongens tryckhållfasthet [MPa] 

fck Karakteristisk värde för betongens cylindertryckhållfasthet [MPa] 

fctd Dimensioneringsvärdet för betongens draghållfasthet [MPa] 

fctk,0.05 Karakteristisk värde för betongens axiella draghållfasthet 
 5 % fraktilen [MPa] 

ff Fogskjuvhållfasthet [MPa] 

fv  Fordrad draghållfasthet [MPa] 

fyd Dimensioneringsvärde för armeringens sträckgräns [MPa] 

m Medelvärde 

mlägsta 1/3 Medelvärdet av den lägsta tredjedelen 

s Standardavvikelse 
v Reduktionsfaktor för betongens hållfasthet 

vEdi Dimensioneringsvärde på skjuvspänning i fogytan [MPa] 

vRdi Dimensionerande bärförmåga vid fogskjuvning [MPa] 
VEd  Tvärkraft [kN] 

T Vridmoment [Nm] 

x Enskilt mätvärde 
z Inre hävarm [kNm] 

α Vinkeln mot fogytan [°] 
αcc  Koefficient som beaktar långtidseffekter på tryckhållfasthet och  
 ogynnsamma effekter av laster 
αct  Koefficient som beaktar långtidseffekter på draghållfasthet och  
 ogynnsamma effekter av laster 
β Kvoten mellan längsgående kraft och total längsgående kraft  

µ           Faktor som beror på fogytans råhet 

σn minsta yttre kraft per ytenhet som verkar vinkelrätt mot fogen samtidigt  
 med skjuvkraften [MPa] 

ρ Armeringsarea per fogarea 

τel Skjuvspänning för linjär-elastisk beteende [MPa] 

τpl Skjuvspänning för plastiskt beteende [MPa] 

γc Partiellkoefficient för betong 

ϕ Diameter [m], [mm] 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

Vid reparationer av skadade betongkonstruktioner är pågjutning den i särklass vanligaste 
metoden som används i Sverige idag. Metoden går ut på att först avlägsna det skadade eller dåliga 
betongskiktet innan den nya betongen pågjuts. Skador på brokonstruktioner av betong kan bero 
på tösalter, frostcykler i kombination med ökande trafiklaster och armeringskorrosion.  I 
samband med renoveringar och reparationer vill man ofta också öka den befintliga 
konstruktionens kapacitet där pågjutningen fungerar som förstärkning genom en 
samverkanskonstruktion. Av liknande skäl kan också pågjutningar användas i nybyggnationer. 
 
För att åstadkomma en bra samverkan mellan pågjutning och gammal betong krävs en god 
vidhäftning. Vidhäftningen bestäms vanligen genom att göra ett dragprov där skikten dras isär 
från varandra vinkelrätt mot vidhäftningsytan. Draghållfastheten erhålls då som kvoten av 
dragkraft vid fogbrott och tvärsnittsarea. Dragprovning har många fördelar då den är praktisk 
och kan utföras i både fält och laboratorium. Dock är nackdelen att metoden endast tar hänsyn 
till draghållfastheten när det i praktiken är skjuvhållfastheten som är intressant eftersom 
bromskrafter ger upphov till skjuvspänningar i fogytan i brokonstruktioner. Studier visar att 
skjuvhållfastheten oftast är dubbelt så stor som draghållfastheten vilket gör att skjuvhållfastheten 
kan bestämmas uppskattningsvis genom dragprovning. Denna härledning är svårbedömd då 
sambandet mellan skjuv- och draghållfasthet kan variera p.g.a. flera olika faktorer.  
 
Ett antal metoder finns idag för fastställning av skjuvhållfastheten för fogen mellan pågjutning 
och befintlig betong, dock med en gemensam nackdel - provningarna kan inte utföras på plats 
utan endast i laboratorium. Av praktiska och tidseffektiva skäl vill man ofta göra provningarna i 
fält. Vid institutionen för byggvetenskap, KTH, tillsammans med CBI har en s.k. vridprovning utvecklats 
som uppfyller de praktiska kriterier för effektiv bedömning av skjuvhållfasthet. Istället för att 
göra ett dragtest i motgjutningsfogen går vridprovningen ut på att vrida skikten mot varandra 
vinkelrätt mot fogytans vertikala axel. Skjuvspänningen kan beräknas genom att utnyttja det 
vridande momentet, borrkärnans diameter och en dimensionlös faktor.  
 
Vid Sergels torg i Stockholm finns ett antal brokonstruktioner som bär trafiklast. 
Konstruktionerna består av pelardäck i betong där tätskiktet, vars uppgift är att skydda 
underliggande konstruktioner från fukt och salt, behöver bytas ut eftersom det uppstått 
vattenläckage till underliggande lokaler. Detta görs i samband med Spårväg City-projektet där 
målet är att binda ihop Stockholm med spårtrafik i väst-ostlig riktning från Hornsbergs Strand i 
nordvästra Kungsholmen via Sergels torg till Ropsten i Norra Djurgårdsstaden. I examensarbetet 
kommer en parallellprovning av drag- och vridprovning att göras i samband med renoveringen 
av Sergel torgs brokonstruktioner i uppdrag från Trafikkontoret i Stockholm med stöd från bl.a. 
KTH, CBI, WSP och NCC. 
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1.2 Problemformulering och frågeställning 
Dragprovning är den vanligaste metoden för att kontrollera vidhäftningen i gjutfogen mellan 
pågjutning och befintlig betong. Denna typ av provning ger endast ett mått på draghållfastheten 
när man i praktiken är mer intresserad av skjuvhållfastheten. Med denna metod kan 
skjuvhållfastheten uppskattas genom ett samband mellan drag- och skjuvhållfasthet, men 
branschen efterfrågar en metod för att bestämma skjuvhållfastheten på ett mer korrekt sätt.  
 
Genom att göra en vridprovning kan ett direkt värde på skjuvhållfastheten fås, men hur skiljer sig 
mätvärdena i skjuvhållfasthet mellan en vridprovning och en traditionell dragprovning och vilka faktorer kan 
påverka mätresultaten? Är den uppmätta skjuvhållfastheten i fogen mellan pågjutning och befintlig betong i 
Sergels torgs betongkonstruktioner tillräckligt hög att klara kraven enligt Eurocode 2? 

 

1.3 Syfte 
Syftet är att undersöka vridprovningens reliabilitet genom att göra en parallell provning med 
dragprovning. Om reliabiliteten är god skulle vridprovning vara ett alternativ eller eventuellt 
ersätta den traditionella dragprovningen där värdet för skjuvhållfastheten uppskattas utifrån 
draghållfastheten. Att göra provningarna i samband med Spårväg City-projektet är högst relevant 
eftersom projektet är en stor satsning från Stockholms stad och största delen av 
renoveringsarbetet består av pågjutning. Resultaten i examensarbetet kan vara underlag till 
konstruktörerna i projektet men också allmänt leda till att man framöver kan bestämma 
skjuvhållfastheten i en motgjutningsfog på ett mer korrekt sätt. 
 

1.4 Avgränsningar 
Forskningen behandlar huvudsakligen metoden för att bestämma skjuvhållfastheten med 
vridprovning där dragprovning utgör referenspunkt vid jämförelse av mätvärdena. Övriga 
provningsmetoder förklaras endast kortfattat och översiktligt. Mer ingående diskussion är inte 
lika relevant då dessa metoder saknar vrid- och dragprovningens praktiska enkelhet trots att 
skjuvhållfastheten kan bestämmas utan uppskattning. Provningarna har koncentrerats till 
renoveringsarbetet vid Sergels torg i Spårväg City-projektet eftersom det är hit man har kommit i 
projektet. För en bättre bedömning och trovärdigare resultat borde fler provningar göras med 
bättre spridning och på olika typer av pågjutningar, men tid och resurser saknas för en sådan 
omfattande undersökning i detta examensarbete. De provningar som istället kommer att utföras 
görs i både i fält och laboratorium för att åstadkomma så olika förutsättningar som möjligt för 
utvärderingen av mätvärdena.   
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1.5 Metod och förutsättningar 
Examensarbetet består huvudsakligen av att utföra vrid- och dragprovning på en pågjutning på 
Sergels torgs brodäck samt att analysera och utvärdera mätvärdena. CBI tillhandahåller både 
vridprovningsutrustningen och assistans från laboratorieingenjörer. Trafikkontoret som äger 
brokonstruktionerna vid Sergels torg står för kostnaden för fyra dagars provningar i fält och 
laboratorium medan WSP, som är en av projektörerna, bidrar med nödvändig information om 
den befintliga och nya brokonstruktionen. Entreprenören, NCC, bistår bl.a. med fri åtkomst till 
byggarbetsplatsen, planering av provningar samt information om pågjutningsarbetet.  
 
Innan provningar utförs görs teoristudier i ämnet. CBI har tidigare skrivit en rad rapporter i 
ämnet lett av bl.a. Prof. Johan Silfwerbrand, KTH, även VD för CBI och handledare för detta 
examensarbete. KTH har ett bra samarbete med CBI och åtskilliga skrifter och publikationer 
finns till förfogande på CBI:s och KTH:s huvudbibliotek. För att kunna tillämpa de teoretiska 
studierna i ett praktiskt sammanhang görs även studier i AMA, Vägverkets och Svenska 
Betongföreningens rekommendationer och föreskrifter för reparationer av bro- och 
betongkonstruktioner. Mätresultaten från provningarna jämförs med ställda krav på 
skjuvspänningar enligt Eurocode 2 för att kunna bedöma motgjutningfogens bärkapacitet.  

 

1.6 Förväntat resultat 
Forskning och experiment har visat att sambandet mellan draghållfastheten och 
skjuvhållfastheten i en motgjutningsfog är ca 1:2, d.v.s. att skjuvhållfastheten är ca dubbelt så stor 
som draghållfastheten (Silfwerbrand, 2009). Vid rätt kalibrering av drag- och 
vridprovningsutrustningen torde mätresultaten ligga kring samma proportionsförhållande och till 
följd stödja reliabiliteten för vridprovningsmetoden. Enligt tidigare nationella normer, BBK 04, 
är dimensioneringsvärdet för gjutfogens bärförmåga för skjuvspänning 0,4 MPa med 
förutsättningen för tvärkraft endast genom vidhäftning och vattenbilad yta. Tidigare forskning 
(Silfwerbrand, 2009) har visat att skjuvhållfastheten i en motgjutningsfog kan uppgå till runt 4 
MPa med lika förutsättningar. Detta är en skillnad på faktor 10, vilket visar att 
dimensioneringsvärdet kraftig understiger det faktiska värdet.  Renoveringsarbetet vid Sergels 
torgs brodäck utförs med en pågjutning på en vattenbilad yta, d.v.s. med liknande förutsättningar 
och skjuvhållfasthetsvärdena för vridprovning förväntas därmed ligga kring 4 MPa eller dubbelt så stor som 
aktuellt draghållfasthetsvärde.  
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2. Nulägesbeskrivning 
 
För att hantera befolkningsökningen i Stockholm behöver staden bygga ut kollektivtrafiken. I 
dagsläget sker därför en utbyggnad av spårvägstrafiken i Stockholm där spårvägen planeras att bli 
förlängd från Hornsbergs strand via Sergels torg med en slutdestination i Ropsten som framöver 
även planeras att bli ihopkopplad med Lidingöbanan. Arbetet med Spårväg-city projektet som 
drivs av Trafikkontoret i Stockholm och SL förväntas vara färdigt 2018. 
 
Stora delar av området omkring Sergels torg är byggt på 1960-70 talen och är ett av Stockholms 
mest trafikerade områden. I skrivande stund sker en omfattande reparation av Sergels torgs 
brodäck. Tätskiktet har uppnått sin tekniska livslängd och fogarna mellan vissa monoliter har 
skadats vilket medför att vatten läcker in i konstruktionen och vidare till butikerna under 
brodäcket. För att kunna reparera de skadade tätskikten och fogarna behöver de skadade delarna 
avlägsnas innan en förstärkning av konstruktionen kan utföras. I samband med 
reparationsarbetet har också den nya konstruktionen projekterats för att klara en framtida 
spårväg som är en del av Spårväg city-projektet. 
 
Trafikkontoret i Stockholm har huvudansvaret av planering och utbyggnad av vägar samt 
kommunaltrafik i Stockholms stad och är uppdragsgivaren i projektet. NCC är ett av Nordens 
ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag och ansvarar för utförandet av reparationen och 
förstärkningen av konstruktionen. Som en av projektörerna i projektet finns WSP, ett 
multinationellt konsultföretag. Andra delaktiga i projektet är bl.a. konsultföretaget KFS och SL, 
Storstockholms lokaltrafik.  
 
CBI Betonginstitutet är ett institut inom betong- och bergmaterialområden. Dess verksamhet 
omfattar allt från forskning och utveckling till rådgivning och provningar. CBI:s roll i Spårväg 
city-projektet är bl.a. utförandet av provningarna som ska fastställa betongkonstruktionens 
materialegenskaper. Provningarna i detta examensarbete är ett samarbete mellan CBI och KTH 
med professor Johan Silfwerbrand, KTH, som handledare. J. Silfwerbrand är också VD för CBI.  
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3. Teori 
 
I följande kapitel kommer teori och fakta som anses vara nödvändiga för examensarbetet att 
presenteras. Teorin är baserad på litteratur i form av tekniska artiklar och rapporter av främst 
KTH och CBI, samt föreskrifter, normer och rekommendationer från Trafikverket.  Kapitlet 
börjar med en allmän beskrivning av pågjutningskonstruktioner och bilningsmetoder för att 
sedan gå vidare på olika faktorers inverkan på vidhäftningen, typer av laster och påkänningar 
som kan uppkomma i fogytan, tillåtna skjuvspänningar enligt olika normer och avslutningsvis 
olika provningsmetoder för att bestämma skjuvhållfastheten i fogen. Utvärdering och analys av 
resultaten från provningarna baseras på informationen i detta kapitel. 
 

3.1 Pågjutning 
En pågjutning beskrivs enklast som ett extra lager betong på en befintlig betongkonstruktion. 
Pågjutning förekommer i både reparationer och i nybyggnationer och används i både bro- och 
husbyggnationer. I nybyggnationer förekommer pågjutningar på prefabricerade bjälklagselement 
för att främst få samverkan mellan element och pågjutning men också för att få ett avjämnat golv. 
Vid reparationer av betongkonstruktioner är det vanligt att man först avlägsnar det översta 
skadade betongskiktet för att sedan göra en pågjutning som ska ersätta den dåliga rivna betongen 
och öka bärförmågan i konstruktionen. Denna reparationsmetod är den enklaste, vanligaste och 
mest effektiva som används idag.  
 

3.1.1 Grad av vidhäftning i pågjutningar 
För att uppnå en god samverkanskonstruktion innehållande en pågjutning är god vidhäftning 
den mest avgörande faktorn. I Svenska Betongföreningens rapport (2008) kan graden av 
vidhäftning mellan befintlig betong och pågjutning indelas i följande tre klasser; 
 
● Pågjutningsklass 1 - En fullständig vidhäftning mellan befintlig betong och pågjutning.   
● Pågjutningsklass 2 - En bristfällig vidhäftning där lokala försvagningar kan förekomma.  
● Pågjutningsklass 3 - En fullständig glidning mellan befintlig betong och pågjutning.  

 
Hur god vidhäftningen är påverkas av olika faktorer och beskrivs i avsnitt 3.3. En konstruktion 
av pågjutningsklass 1 beräknas ha en full statisk samverkan mellan den befintliga betongen och 
pågjutningen. Exempel på fall som kräver denna klass är reparationer och renoveringar av 
betongkonstruktioner. Reparationsarbetet av Sergels torgs brokonstruktioner kräver denna 
pågjutningsklass. Pågjutningsklass 2 förekommer vanligast i konstruktioner inomhus. 
Anledningen till detta är begränsningar i arbetsutförande. Pågjutningar i klass 3 finns oftast i 
platta på markkonstruktioner.  Ett fjärde fall finns utöver de tre pågjutningsklasserna. För detta 
fall läggs ett glidskikt i form av t.ex. plastfolie, asfaltspapp eller annat mjukt material som gör att 
ingen samverkan finns mellan pågjutning och befintlig betong. Om pågjutningen även är helt fri i 
kanter uppstår inga tvångspänningar och fri krympning kan ske utan sprickbildningar. Denna typ 
av pågjutning ger ingen statisk samverkan och har en begränsad bärförmåga. 
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3.1.2 Att utföra en pågjutning 
Att utföra en pågjutning kan vara en mycket krävande del i produktionen. Det finns många 
faktorer som kan påverka hur bra pågjutningen blir. En misslyckad pågjutning är ekonomiskt 
kostsam. En viktig aspekt för ett lyckat pågjutningsarbete är att materialet för pågjutningen är lik 
den betongsammansättning som finns i den befintliga betongen som ska pågjutas. Om 
betongsammansättningen skiljer sig alltför mycket kan tvångspänningar uppstå p.g.a. skillnader i 
bl.a. längdutvidgningskoefficient och elasticitetsmodul (Svenska Betongföreningen, 2008).  
 
En annan viktig aspekt är att begränsa krympningen i pågjutningen orsakade av differenskrympning 
(se avsnitt 3.4). Om krympningen är för stor samtidigt som vidhäftningen är god finns risk för 
stora påkänningar i pågjutningen. Om istället vidhäftningen är dålig kan sprickbildningar bildas i 
pågjutningen. Att minska krympningen är därför högst relevant för en bra pågjutning. 
Krympning kan enklast minimeras genom att begränsa vatteninnehållet och pastavolymen. 
Eftersom enbart cementpastan kan ge krympningar bör stenstorlek och steninnehåll ökas för att 
uppta den minskade volymen av cementpastan (Svenska Betongföreningen, 2008). 
 
Innan en pågjutning görs bör motgjutningsytans renhet från smuts, olja, främmande partiklar 
och rester från bilning säkerställas. Spillvattnet från en vattenbilning innehåller tidigare 
oreagerade cementrester och som i kombination kan binda till underlaget och skapa en 
svaghetszon som ger en dålig vidhäftning mellan pågjutning och befintlig betong om den tillåts 
torka. Av detta skäl bör de vattenbilade ytorna rengöras genom slamsugning och spolas rena före 
pågjutning. Av praktiska skäl kan rengöringen underlättas genom att vattenbila från den högsta 
punkten och nedåt för att undgå att behöva rengöra områden som redan blivit rengjorda p.g.a. 
att cementslammet ansamlas i den lägsta punkten (Paulsson & Silfwerbrand, 1995). Av samma 
skäl bör pågjutningen istället börjas i lägsta punkten för att undvika att cementslam rinner ned 
om pågjutningen istället hade påbörjats i den högsta punkten.  
 

3.1.3 Pågjutning i brokonstruktioner 
Våra vägbanor och broar påverkas dagligen av nedbrytande processer i form av klimatfaktorer 
och trafiklast. Oftast är det yttersta lagret av konstruktionen som skadats vilket minimerar dess 
funktion att lastfördela och skydda den underliggande bärande konstruktionen från klorider och 
läckage. Den vanligaste reparationsåtgärden för denna typ av skada är att göra en pågjutning. Ett 
annat skäl till att reparera en brokonstruktion i betong är när tätskiktet har skadats och medför 
risk för fuktläckage. Tätskiktets uppgift är att skydda betongkonstruktionen från fukt och vägsalt 
och har en begränsad livslängd. Den består vanligtvis av en ca 5 mm tjock tätskiktsmatta av 
polymerbitumen. I den här studien behandlas en reparation av Sergel torgs brodäck i centrala 
Stockholm där arbetet går ut på att byta ut tätskiktet.  För att komma åt tätskiktet behöver de 
ovanliggande ytskikten i form av slitlager, fyllning och skyddsbetong avlägsnas med vattenbilning 
för att därefter göra en pågjutning på ca 110 mm på den befintliga bärande 
betongkonstruktionen innan nytt tätskikt och ytskikt läggs på (se figur 3.1.3).  
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Figur 3.1.3: Den nya konstruktionens uppbyggnad efter pågjutning på Sergel torgs brodäck. 

 

3.2 Bilning 
Bilning är en metod för att avlägsna skadad betong och används främst vid reparationsarbeten. 
Val av bilningsmetod är beroende av identifiering av krav, placering, omfattning, djup och 
lokalisering av skadan innan lämplig metod väljs. En bra bilningsmetod med efterarbete ska 
lämna en god förutsättning för bra vidhäftning mellan gammal betong och pågjutning, d.v.s. en 
rå och ren yta fri från mikrosprickor (se avsnitt 3.3). Olika bilningsmetoder ger olika 
förutsättningar att uppnå dessa krav.  

 

3.2.1 Bilningsmetoder 
Bilningsmetoderna kan kategoriseras efter arbetsutförande där de två vanligaste metoderna är 
bilning genom vattenbilning (se avsnitt 3.2.2) och mekanisk bilning. Vattenbilning innebär att man 
låter ett slitmedium av vatten slungas ut från ett munstycke med så högt tryck att ytan som 
utsätts för bilningen skiktvis nöts ned. Mekanisk bilning grundar sig istället på att man knackar 
loss ytan på materialet genom vanligtvis tryckluftsdrivna hammare. Fördelen med vattenbilning 
är att den bara påverkar den yta på betongen som ska avlägsnas och inte konstruktionen i sig. 
Med mekanisk bilning påverkas en större del av betongmaterialet eftersom principen går ut på att 
ge ifrån sig kraftiga stötar som påverkar betongkonstruktionen och ge upphov till mikrosprickor 
(se avsnitt 3.3.1), men metoden är relativt flexibel att använda och kräver inga stora utrustningar 
som i fallet med vattenbilning där också vatten måste finnas tillgängligt. Dessutom behöver inte 
vattnet tas om hand efter användning. Trots omständigheterna med vattenbilning har man ändå 
på senare tid valt att använda denna teknik eftersom de ger en mycket bättre motgjutningsyta för 
god vidhäftning mellan befintlig betong och pågjutning. Vilken metod som används beror på 
tillgänglighet, användningsområde och syfte. Övriga mindre vanliga bilningsmetoder i Sverige är 
bilning genom skrapning, malning och explosion. 
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3.2.2 Vattenbilning 
Den bilningsmetod som främst används i reparationsarbeten av betongbroar i Sverige idag är 
vattenbilning. Principen för vattenbilning går ut på att vatten under högt tryck sprutas mot den 
skadade betongytan. Vattnet bildar spänningar hos betongen då det tränger sig in i porerna. 
Eftersom den friska oskadade betongen har en högre hållfasthet än den skadade kan 
vattenbilning regleras så att vattentrycket, exponeringstiden och flödet är tillräcklig för att endast 
avlägsna den dåliga betongen med en s.k. selektiv bilning. För en vattenbilning med selektiv bilning 
undviks den friska betongen att påverkas från bilningen samtidigt som den ger en rå yta fri från 
mikrosprickor. Många menar att just vattenbilning är den bästa bilningsmetoden för en bra 
vidhäftning mellan gammal betong och pågjutning p.g.a. av ytans råhet och frihet från 
mikrosprickor. Forskning visar att en vattenbilad yta ger ca dubbelt så bra vidhäftning som 
hammerbilning (Silfwerbrand, 2003). Dessutom rengörs armeringen från rost och andra 
föroreningar och vattenbilning är också vibrationsfri vilket leder till minskat buller och bättre 
arbetsmiljö för operatören. I reparationsarbetet av Sergels torgs brodäck används robotdriven 
vattenbilning.   

 

3.3 Faktorer som påverkar vidhäftningen 
Hur bra vidhäftningen är i fogen mellan underliggande betong och pågjutning beror på en rad 
faktorer. Tester har visat att de fem viktigaste faktorerna för en bra vidhäftning är frånvaron av 
mikrosprickor och cementhud på den underliggande betongen, motgjutningsytans renlighet från smuts 
samt pågjutningens kompaktering och härdning. Andra faktorer som betongegenskaper, 
motgjutningsytans skrovlighet, förvattning, vidhäftningsbruk, betongålder, trafiklast, utmattning och 
omgivning har inte lika stor betydelse på vidhäftningen.  Hur stor grad varje faktor har på 
vidhäftningen sammanställs i figur 3.3.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.3: Faktorers påverkan på vidhäftningen på en skala 1-3 där 3 har störst påverkan. Efter Silfwerbrand (2009) 
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3.3.1 Mikrosprickor 
Mikrosprickor är ett vanligt förekommande resultat av mekanisk bilning vid reparationer av 
betongkonstruktioner. När den skadade betongen avlägsnas med mekanisk bilning uppstår små 
lokala sprickor i den gamla betongens översta lager vilket påverkar vidhäftningen med 
pågjutningen negativt. Sprickorna är svåra att mäta och lokalisera utan hjälpmedel. Dock kan 
mikrosprickor minimeras till en stor grad beroende på bilningsmetod. Exempelvis har studier 
visat att vattenbilning och sandblästring ger en i stort sett mikrosprickfri betongyta och därmed 
också en upp till dubbelt så hög hållfasthet i vidhäftningen mellan gammal betong och 
pågjutning (Silfwerbrand, 2009).   
 

3.3.2 Cementhud 
Cementhud även kallat laitanceskikt eller cementslamskikt är ett tunt skikt av slam bestående av 
cement och andra tillsatser. Slammet bildas p.g.a. att det har lägre densitet än ballastmaterialet i 
den färska betongen vilket medför att ett tunt lager mindre hållfast skikt bildas högst upp på 
motgjutningsytan. Utan borttagning av cementhuden på den gamla betongen innan pågjutningen 
försämrar vidhäftningen markant eftersom pågjutningen inte får direkt kontakt med 
motgjutningsytan. Därför är det ytterst viktigt att avlägsna cementhuden innan en pågjutning 
görs (Betongrapporten, 2008).  
 

3.3.3 Renhet 
En ren yta mellan den ursprungliga betongkonstruktionen och pågjutningen är en av de 
viktigaste faktorerna för att få en god vidhäftning. Ofta beror dålig vidhäftning på orenheter på 
motgjutningsytan när pågjutningen görs. En god motgjutningsyta ska vara fri från bilningsrester, 
olja, damm, smuts eller andra föroreningar som kan tillkomma från omgivning, bilning, trafik 
eller byggarbetsplats. För att uppnå en ren motgjutningsyta behöver den ofta rengöras två gånger. 
En gång direkt efter bilningen och ytterligare en gång precis innan pågjutning utförs. Vid 
vattenbilning ska ytan först rengöras med spolning av vatten med efterföljande dammsugning 
eller renblåsning med tryckluft omedelbart efter bilningen för att förhindra att bilningsresterna 
torkar tillsammans med vattnet. Ytterligare en rengöring av motgjutningsytan behöver göras 
precis innan pågjutningen för att eliminera sand, olja, damm eller andra partiklar från omgivning 
(Vägverket, publikation 2004:56, 2004). 
 

3.3.4 Kompaktering 
En bra kompaktering är väsentlig för en god vidhäftning men också väsentlig för en tät och 
homogen pågjutning. Kompaktionen är framförallt viktig för pågjutningar på ett skrovligt 
betongunderlag eftersom luftfickor lätt kan bildas på den råa ytan. Dessa luftfickor och porer kan 
uppgå till 5-20% av totalvolymen (Betonghandboken, 1980). För att färsk betong ska 
kompakteras väl behöver den därför bearbetas med vibrering med exempelvis stavvibrator. 
Självkompakterande betong (SKB) är en lättflyktig betong som använts mycket på senare tid i 
framförallt bostadsbyggandet. SKB kan fylla ut de luftfickor och porer som finns i betong utan 
maskinell vibrering. 
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3.3.5 Härdning 
Betongens härdningsprocess är ett viktigt moment för att pågjutningen ska uppnå god kvalitet. 
Hydratationen, som innebär att cement och vatten reagerar med varandra, är kraftigast under 
dess första timmar när betongmassan övergår från ett flytande till fast material. Brister under 
hydratationen kan försämra kvaliteten på pågjutningen. Efter gjutning sker en krympning i den 
färska betongen som kan resultera i plastiska krympsprickor och torksprickor om inte vatten 
kontinuerligt tillförs till massan och garanterar att den innehåller tillräckligt med fukt 
(Betonghandboken, 1987). Sprickorna kan leda till att vidhäftningen släpper, vanligtvis vid 
kanterna s.k. kantsläpp. God härdning är därför en viktig faktor för att undvika spänningar i ytan 
mellan gammal och ny betong eftersom den undviker fuktförluster och därmed också 
krympningar. Enligt Silfwerbrand (2009) rekommenderas härdning i minst fem dygn för att 
minimera risken för differenskrympning och ge en hållfastare, tätare, slittåligare och beständigare 
betong.  
 

3.3.6 Andra viktiga faktorer 
Det finns ett stort antal faktorer som påverkar vidhäftningen i större eller mindre grad. De fem 
viktigaste diskuteras i avsnitt 3.3.1 till 3.3.5. Här följer ytterligare några. Förvattning är en metod 
som används för att uppnå optimal fuktighet i den gamla betongen för att eftersträva en god 
vidhäftning. En alltför torr överyta på den gamla betongen absorberar vatten från den färska 
betongen i pågjutningen vilket medför risk för inhomogenitet och försvagning i kontaktytan 
mellan gammal betong och pågjutning eftersom en porös zon bildas. Om kontaktytan istället är 
för fuktig bildas en zon där pågjutningen lokalt får ett högre vct, vattencementtal, vilket leder till 
att pågjutningen kring i kontaktytan blir försvagad eftersom högt vct ger låg hållfasthet. Enligt 
Vägverket (2006) ska den gamla betongen vara fuktig men torr på ytan precis innan pågjutning. 
Detta uppnås genom att hålla den gamla betongen fuktig i 48 timmar med förvattning för att 
sedan låta den torka i ytterligare 12 timmar innan pågjutning.  
 
Pågjutningens betongegenskaper är av betydelse för att fylla ut de ojämnheter och håligheter orsakad 
av bilning på den gamla betongens överyta. För att åstadkomma detta krävs det att den nya 
pågjutningen har tillräckligt lågt viskositet, vilket oftast de konventionella betongrecepten som 
används i pågjutning har. Även hur pågjutningen gjuts har betydelse för vidhäftningen. 
Gjutningen bör utföras som konventionell gjutning av horisontala betongkonstruktioner och 
undvika en alltför hög fallhöjd för gjutningen.   
 
Primer som exempelvis innehåller olika epoxi- och latexmodifierade material används ibland som 
vidhäftningsbruk före pågjutningen för att förbättra vidhäftningen. Det finns ett antal teorier 
huruvida bindemedel verkligen har en god inverkan på vidhäftningen. En del forskare menar att 
bindemedel ibland gör mer skada än nytta eftersom en fog ersätts med två och på så sätt uppstått 
ytterligare en svaghet i vidhäftningen.  
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3.3.7 Övriga faktorer 
Råheten på den gamla betongens överyta beror till största del på vilken bilningsmetod som 
används för att avlägsna det skadade betongskiktet. Mekaniska bilningsmetoder ger till skillnad 
från exempelvis sandblästring en rå och skrovlig yta. Magnituden på ytans råhet mäts vanligtvis i 
mm. Förr har man trott att råheten på ytan varit avgörande för hur bra vidhäftningen är mellan 
gammal betong och pågjutning, men forskning har visat att detta endast har en liten inverkan på 
vidhäftningen. Råheten är avgörande för vidhäftningen upp till ett visst värde. Värden större än 
detta tröskelvärde har ingen större påverkan på vidhäftningen. Tröskelvärdet motsvarar det värde 
på råhet som uppkommer med en sandblästrad yta (Silfwerbrand, 2009).   
 
Hur god vidhäftningen är beror också på hur lång tid som har gått sedan pågjutning. 
Vidhäftningen bör redan i tidigt stadium vara tillräckligt stark för att klara de spänningar som kan 
orsakas av rörelser mellan den gamla betongen och pågjutningen. Laboratorietester utförda 
under Silfwerbrand (1992) har visat att vidhäftningen utvecklas snabbt efter gjutning. Redan efter 
24 timmar har draghållfastheten för vidhäftningen överstigit 1 MPa. Tester visar också att 
vidhäftningens skjuvhållfasthet mellan gammal betong och pågjutning utvecklas snabbast den 
första veckan efter gjutning för att därefter stagnera (Silfwerbrand, 2009).  
 
Vibrationer orsakade av last från trafik bör undvikas under de första timmarna efter gjutning 
eftersom de har en negativ inverkan på vidhäftningen. Det mest effektiva sättet att undvika tunga 
trafikvibrationer är att behålla en slät yta på körbanan samt smidiga övergångar på 
dilatationsfogarna (Silfwerbrand, 2009).  
 
Trafiklaster bidrar också till utmattning i konstruktioner. I praktiken utsätts inte direkt 
vidhäftningen för utmattning, men beter sig på samma sätt som för utmattning orsakade av 
tryck- och dragkraft. Utmattning av skjuvkrafter varierar inte så mycket och har inte så stor 
påverkan på vidhäftningen. Dragprovningar på pågjutna betongbrokonstruktioner har också 
visat att utmattning orsakade av trafiklaster under tio års tid inte har visat några tecken på 
försvagningar på vidhäftningen (Silfwerbrand, 2009).    
 

3.4 Laster och påkänningar i fogytan   
Laster och påkänningar i fogytan i en pågjuten betongkonstruktion beror främst av tre faktorer - 
Yttre krafter och moment, differenskrympningar samt temperaturskillnader. Yttre krafter som ger upphov 
till skjuvspänningar i fogytan beror framförallt på horisontalkomponenter från variabla laster. I 
brokonstruktioner består huvudsakligen horisontalkrafterna av bromskrafter som uppstår p.g.a. 
fordons inbromsningar och accelerationer. Enligt Trafikverket (Bro 2004:56) anses 
bromskrafterna vara jämnt fördelade i brobredden och storleken sätts mellan 200-800 kN 
beroende på brodelens längd. Med brolängd avses det avstånd mellan de vertikala fogarna där 
inga horisontalkrafter kan överföras. Hur stor bromskraft som används vid beräkningar har 
också att göra med tjockleken på beläggningen och överfyllnaden. Till exempel kan en mindre 
bromskraft godtas när tjockleken överstiger 0,5 m och vid större än 3,0 m kan behöver inte 
hänsyn tas till inverkan av bromskraft.  
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Övriga förekommande yttre krafter som ger skjuvspänningar i fogytan är bl.a. centrifugalkraft 
från fordon, jordtryck, lagerfriktion (friktionskraft) och övergångskonstruktioner. Inverkan från 
dessa utreds inte i rapporten då de har mycket liten inverkan på Sergels torgs brokonstruktioner.  
Hur det yttre momentet fördelas mellan underliggande betong och pågjutning beror till stor grad 
av vidhäftningen. Vid ofullständig vidhäftning i en pågjuten balk kan nedböjningar uppgå till fyra 
gånger så stora belopp som för samma balk med fullständig vidhäftning och normalspänningar 
kan bli upp till dubbelt så stora (Trafikverket, VV publikation 2004:56).  
 
Differenskrympning är ett vanligt fenomen i pågjutna betongkonstruktioner och uppstår då 
krympningen i pågjutningen och underliggande betong utvecklas olika fort. Det betyder att vid 
vidhäftning mellan pågjutning och gammal betong måste krympningen vara lika stor för att 
undvika tvångsspänningar, men den gamla betongen har oftast uppnått mesta delen av sin 
slutkrympning när en pågjutning görs, vilket medför ett mothåll till pågjutningens strävan att 
förkortas i takt med pågjutningens fria krympning som i sin tur leder till dragspänningar i 
pågjutningen och tryckspänningar i den gamla betongen. Vid nyproduktion då underliggande 
betong och pågjutning gjuts inom ett kort tidsintervall kan istället differenskrympningar uppstå 
p.g.a. olika betongrecept och tjocklekar. Tvångsspänningar p.g.a. temperaturskillnader 
förekommer när längdutvidgningskoefficienterna är olika för pågjutning och undre betong. I 
sådana fall uppstår drag- tryck- och böjspänningar i betongkonstruktionen.  
 
 
3.5 Skjuvspänningar i fogytan 
Skjuvspänningar i en fogyta med fullständig vidhäftning mellan pågjutning och underliggande 
betong är koncentrerade vid kanterna och teoretiskt sett obefintliga i de inre delarna. Detta kan 
påvisas vid fogbrott då brotten oftast börjar vid kanter, vertikala fogar eller sprickor. 
Skjuvspänningsfördelningen vid kanterna antas vara triangulär där nollpunkten uppnås vid ett 
avstånd som motsvarar tre gånger pågjutningstjockleken.  
 

3.5.1 Tillåtna skjuvspänningar enligt olika normer 
Ett antal olika normer används idag i olika länder vid beräkning av tvärkraftsöverföringar i fogar 
för pågjutna betongkonstruktioner. ACI 318-99 är en amerikansk betongnorm som behandlar 
betongkonstruktioner där största tillåtna skjuvspänning i en fogyta är begränsad till 0,55 MPa. I 
BBK 04 sätts största tillåtna skjuvspänning till 0,4 MPa ifall armering eller tryckspänningar 
vinkelrätt mot fogytan saknas. Istället för ett konstant minsta värde på tillåten skjuvspänning har 
man i Eurocode 2 istället angivit att den dimensionerande skjuvhållfastheten i fogen är 
proportionell mot fctd, som är dimensioneringsvärdet på den svagaste betongens draghållfasthet. 
Proportionalitetskoefficienten varierar med ytans råhet och förtagningar i ytor. Den europeiska 
normen för betongkonstruktioner CEB-FIB MC 1990 grundar sig också på en 
proportionalitetskoefficient beroende råa ytor och ytor med förtagningar. Vidare i rapporten 
behandlas endast fördjupande studier i Eurocode 2 eftersom det är denna norm som används i 
Sverige idag.  
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3.5.2 Tvärkraftsöverföring i fogar enligt EK2 
Skjuvspänningen i fog mellan pågjutning och underliggande betong beräknas på följande enligt 
Eurocode 2 (SS-EN 1992-1-1:2005, 6.2.5) 
 

vEdi ≤ vRdi           
 
där vEdi är skjuvspänningens dimensioneringsvärde i fogen som bestäms enligt 
 

vEdi = β ⋅ VEd  / (z ⋅ bi)            (3.5.2a) 
 
För β gäller kvoten mellan längsgående kraft i den nya betongen och total längsgående kraft, i 
tryckt eller dragen zon. VEd är tvärkraften, z är det sammansatta tvärsnittets inre hävarm och bi är 
bredden på fogen. vRdi är dimensionerande bärförmåga vid fogskjuvning och beräknas enligt 
 

vRdi  =  c ⋅ fctd + µ ⋅ σn + ρ ⋅ fyd (µ ⋅ sin α + cos α) ≤ 0,5 ⋅ v ⋅ fcd  (3.5.2b) 
 

där c och µ är faktorer som beror på fogytornas råhet. Vattenbilade ytor behandlas ej i Eurokod 

2 istället kategoriseras den som skrovlig yta. σn motsvarar den minsta yttre kraft per ytenhet som 

verkar vinkelrätt mot fogen samtidigt med skjuvkraften. ρ är armeringsarean per fogarea. α är 

vinkeln mot fogytan i intervallet 45° ≤   𝛼   ≤   90° . fctd är dimensioneringsvärdet för 

draghållfastheten, v är en reduktionsfaktor för hållfasthet och fcd är dimensioneringsvärdet för 
betongens tryckhållfasthet. Dessa definieras som 
 

 fctd = αct  ⋅  fctk,0.05 / γc (3.5.2c) 
                                                           

𝑣   =   0,6   1− !ck
250

 (3.5.2d) 

 
fctd = αcc  ⋅  fck / γc (3.5.2e) 
 

där αct  och αcc är en koefficient som beaktar långtidseffekter på drag- respektive tryckhållfasthet 

och ogynnsamma effekter av laster. I Sverige sätts detta värde till 1,0. fctk,0.05 är betongens 

karaktäristiska draghållfasthetsvärde för 5% fraktilen och γc är betongens partialkoefficient. 

  



	  
16 

	  

3.6 Provningsmetoder 
Idag finns ett antal olika provningsmetoder för bestämning av hållfastheten i fogen mellan ny 
och gammal betong (se figur 3.6.3). Majoriteten av provningsmetoderna kräver att provningar 
görs i laboratorium vilket är tidskrävande och därmed inte lika effektiv som de provningar som 
görs i fält. I följande avsnitt förklaras teorin för dragprovningsmetoden som idag är den 
vanligaste metoden och vridprovningsmetoden som är ett potentiellt alternativ till 
dragprovningen. Övriga provningsmetoder förklaras endast kortfattat eftersom de saknar drag- 
och vridprovningens praktiska enkelhet.   
 

3.6.1 Dragprovning 
Vid en dragprovning, som både kan utföras i fält och laboratorium, dras borrkärnan vinkelrätt 
mot fogen (se figur 3.6.3a-b) och draghållfastheten bestäms som kvoten av dragkraften vid 
fogbrott och tvärsnittsarean. All dragprovning av betong medför ofta till stor spridning av 
draghållfasthetsvärden och fogbrott, som ger beräkningsbart underlag, sker endast i sällsynta fall 
(Silfwerbrand, 2009). Annars sker brottet ofta i gammal eller ny betong. Vägverket har beaktat 
detta i sin metod för utvärdering av provresultaten vid kontroll av betonggjutningar (Vägverket, 
101.612 i Bro 2004). Medelvärdet för draghållfasthet kan då enligt Vägverket formuleras som 
 

  m  ≥  fv + 1,4s (3.6.1a) 

 x  ≥  0,8 ⋅ fv (3.6.1b) 
 
där m är medelvärdet i MPa, fv är fordrat draghållfasthet lika med 1,0 MPa, s är 
standardavvikelsen som bestäms till s ≤ 0,36 MPa och x är det enskilda mätvärdet. På grund av 
att det inte alltid sker ett fogbrott kommer övriga brott som uppmäts endast motsvara ett undre 
gränsvärde. Detta medför svårigheter vid beräkning av medelvärde och standardavvikelse 
(Silfwerbrand, 2009) eftersom beräkning av medelvärde endast gäller rena fogbrott och 
standardavvikelsens betydelse beror på antalet mätningar, ju fler desto bättre approximation.  
 
En annan metod för att bestämma draghållfastheten är att endast beräkna medelvärdet av den 
lägsta tredjedelen av proverna. Här utgår man ifrån de låga värdena av provresultaten i 
populationen och de statistiska fördelningskurvorna kan på så sätt undvikas i beräkningen. 
Metoden används bl.a. av Svenska Betongföreningen vid bestämning av hållfasthetsvärden för 
fiberbetong och definieras som 
 

 0,9 ⋅ mlägsta 1/3 ≥ fv (3.6.1c) 

 x  ≥ 0,5 ⋅ fv  (3.6.1d) 
 
den fordrade draghållfastheten fv sätts i normala fall till 0,8 MPa men även till 1,2 MPa vid större 

laster. mlägsta 1/3  beräknas som medelvärdet av den lägsta tredjedelen av provresultaten. Fördelen 
med denna metod är att den kan användas även för få provningar och mätvärden.  
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3.6.2 Vridprovning 
Genom att uppskatta att skjuvhållfastheten i betong är ca dubbelt så stor som draghållfastheten 
har man länge förlitat sig på att bestämma skjuvhållfastheten genom dragprovning. Denna 
approximation används dock inte alltid av beställare och normförfattare som på ett konservativt 
sätt har satt skjuvhållfastheten lika stor som draghållfastheten. Approximationen av att 
skjuvhållfastheten är dubbelt så stor som draghållfastheten beror på många faktorer och typer av 
spänningar i betongen. Man har länge eftersträvat en mer korrekt metod för att bestämma 
skjuvhållfastheten. Olika metoder finns idag för att bestämma skjuvhållfastheten i betong (se 
avsnitt 3.6.3), men kan oftast endast utföras i laboratorium med mycket förberedelser och saknar 
därmed dragprovningens praktiska fördelar att både kunna användas i fält och laboratorium på 
ett enkelt sätt. På grund av detta har byggbranschen efterfrågat en metod där skjuvhållfastheten 
kan bestämmas praktiskt och enkelt. Institutionen för byggvetenskap, KTH, har utvecklat en 
metod, vridprovning, som med samma praktiska enkelhet som dragprovningen kan bestämma 
skjuvhållfastheten i betong. Ingen uppskattning behöver göras och skjuvhållfastheten kan 
bestämmas direkt.  
 
Den teoretiska principen för vridprovning går ut på att låta ett vridmoment verka vinkelrätt mot 
motgjutningsytans vertikala axel (se figur 3.6.3c). Värdet på det vridmoment som krävs för 
fullständigt fogbrott ger en skjuvspänning som motsvarar motgjutningsytans skjuvhållfasthet. 
För brott som sker i pågjutning eller befintlig betong, d.v.s. annat än fogbrott, motsvarar 
brottvärdet ett undre gränsvärde för fogens skjuvhållfasthet. Sambandet mellan skjuvspänning 
och vridmoment för linjär-elastisk beteende definieras som 
 

𝜏!"   =   
!"
!
⋅ !
!!

 (3.6.2a) 

 
där T är vridmomentet vid fogbrott och ϕär diametern på en cylindrisk borrkärna. För rent 
plastiskt beteende får formeln följande uttryck 
 

𝜏!"   =   
12

!
⋅ !
!!

 (3.6.2b) 

 
Formlerna visar att skjuvspänningen för plastiska material endast motsvarar 75 % av 
skjuvspänning för elastiska material vid ett konstant vridmoment.  Eftersom betong är ett sprött 
material och inte kan uppnå genomplasticering bör det linjär-elastiska sambandet mellan 
skjuvspänning och vridmoment användas för en bättre approximation. Möjliga källor till mätfel 
(Silfwerbrand, 2003) som kan uppkomma vid omvandling av vridmoment till skjuvspänning kan 
bero på de normalkrafter som kan uppstå vid pålagt vridmoment. Detta tas dock till hänsyn i 
apparatens konstruktion genom att hålla mätfelet på en miniminivå. Hur vridprovningen med 
dess utrustning fungerar beskrivs i avsnitt 4.3.  
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3.6.3 Övriga provningsmetoder 
 
Utöver drag- och vridprovning finns ett antal varierande provningsmetoder för att bestämma 
skjuvhållfastheten mellan pågjutning och befintlig betong. Många av dessa provningsmetoder 
saknar drag- och vridprovningens enkelhet för provningar i fält och de kan endast utföras i 
laboratorium. En översikt på de olika provningsmetodernas utförandeprincip visas i figur 3.6.3.  
 
Figur 3.6.3a visar principen för dragprovning i laboratorium där borrkärnan knackas loss efter 
borrning. Metoden är enkel och pålitlig då fel förekommer sällan i borrningen och provningen. 
Istället för att göra dragprovningen i laboratorium kan den också utföras i fält. Den kvarsittande 
borrkärnan efter borrning dras vinkelrätt mot fogytan enligt figur 3.6.3b med en 
dragprovningsutrustning. Vridprovningsprincipen enligt figur 3.6.3c fungerar på samma sätt som 
för dragprovning i fält med skillnaden att ett vridmoment verkar vinkelrätt mot fogytans 
vertikala axel. I figur 3.6.3d och 3.6.3f sker en skjuvning med viss böjspänning. I ett så kallat 
lutande skjuvprovning enligt figur 3.6.3g förekommer förutom skjuvspänningar också 
tryckkrafter som bör tas till hänsyn i provningarna. För att bestämma de brottmekaniska 
egenskaperna i fogytan används principen i figur 3.6.3h. En ren skjuvning uppstår i figur 3.6.3e, 
men två fogytor måste skapas vilket i praktiken inte förekommer i pågjutningsarbeten samt att 
metoden främst är lämpad för laboratorieförsök (Silfwerbrand, 2003).  

Figur 3.6.3: Olika provningsmetoder för att bestämma skjuvhållfastheten i en fogyta. Efter Silfwerbrand (2003). 
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4. Genomförande 
 
En del av examensarbetet går ut på att göra en parallellprovning av drag- respektive vridprovning. 
Genomförandet av provningarna görs på laboratorium och byggarbetsplatsen, Sergels torg, och 
kan indelas i tre moment som pågick i fyra dagar, där dragprovningarna görs i laboratorium och 
vridprovningarna i fält. Första momentet består av borrning av borrkärnor samt limning och är 
förberedande inför provningarna. I det andra och tredje momentet görs vrid- respektive 
dragprovningarna. Under hela genomförandet har assistans fåtts av CBI:s laboratorieingenjörer 
med extern borrutförare. NCC har bidragit med underlag och hjälp till planering för 
genomförandet.  
 
Antal provningar som ska göras bestämdes till åtta stycken vrid- och dragprovningar vardera. 
Provningarna görs i samma monolit där sex zoner i monoliten, à ca 1x1 m, har valts ut av 
konstruktören för att undvika att provningarna görs på de mest kritiska delarna i konstruktionen 
(se figur 4). Med en monolit menas den yta av gammal betong och pågjutning som begränsas av 
vertikala fogar. Den monolit där provningarna gjorts benämns som monolit B. För de sex zonerna 
i monolit B görs en parallellprovning med minst en vrid- och dragprovning. I två av zonerna 
gjordes två parallellprovningar vilket resulterar i totalt åtta stycken vrid- och dragprovningar 
vardera.  
 
 

  
Figur 4: Översikt över 
monolit B vid Sergels torg.  
 
1) Sveavägen 
2) Sergelfontänen 
3) Klarabergsgatan 
4) Uppgång mot Sergelgatan 
 
De sex zonerna, á ca 1x1 
m, benämns B5, B6, B8, 
B9, B10 och B11 enligt 
figur. I samtliga zoner görs 
en parallellprovning med en 
drag- resp. vridprovning. I 
zon B5 och B6 görs två 
parallellprovningar. Monolit 
B är svagt lutande med 
området kring B11 som 
lägsta punkt.  
	  

0 m 5 m 
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4.1 Förutsättningar 
Innan pågjutningsarbetet påbörjades vattenbilades 5-10 mm av det skadade betongskiktet och 
resultat blev en rå och god motgjutningsyta. Pågjutningen gjordes 2013-04-25, en klar och solig 
dag under stavvibrering med en utetemperatur på runt 10°C och fick torka i två veckor innan 
provningarna gjordes. Därmed har pågjutningen också nått den övervägande delen av sin 
maximala skjuvhållfasthet (se avsnitt 3.3.7). Pågjutningens egenskaper sammanställs i tabell 4.1.  
 
 

Hållfasthetsklass Tjocklek 
(mm) vct dmax 

(mm) Exponeringsklass s-avstånd* 

(mm) Konsistensklass Lufthalt 

C35/45 120-140 0,40 16 XD2/XF2 150 S3 6,0 % 

 

 

4.2 Förberedelser 
För att kunna utföra vrid- och dragprovningar behöver förborrning av borrkärnorna göras. 
Borrkärnorna är cylinderformade med en diameter på ca 100 mm. En borrkärna för varje 
provning. Antal vrid- och dragprovningar som skulle göras bestämdes till åtta stycken vardera 
vilket resulterar till totalt 16 stycken borrkärnor. De åtta borrkärnor som ska vridprovas sitter 
kvar i betongkonstruktionen efter förborrning medan de övriga åtta borrkärnorna för 
dragprovning knackas loss för att kunna tas med till laboratorium (se figur 3.6.3).  
 
Förborrningen går till så att en borrkrona med en diameter på ca 100 mm borras tillräckligt djup 
så att den passerar pågjutningen och en bit ned i den gamla betongen. Borrningen sker under 
konstant vattentillförsel för att kyla och smörja borren. Enligt ritning är pågjutningens tjocklek 
110 mm, men efter de första borrningarna visade det sig att pågjutningens tjocklek varierade 
mellan 120 och 140 mm. För att komma ned tillräckligt till den gamla betongen bestämdes 
borrdjupet till ca 300 mm även för att få vidhäftningen i mitten av borrkärnan. För samtliga 
borrningar var man tvungen att borra genom armeringsjärn. Borrningarna utfördes av sakkunnig 
anlitad av CBI. 
 
Vridprovningens åtta borrkärnor som sitter kvar i betongkonstruktionen förses med lim på de 
slipade borrkärnornas översta yta för att få fäste med en stålplatta vars uppgift är att överföra 
vridmomentet från apparaten till borrkärnan via limmet. Limmet som används består av en 
limpasta av polyesterharts och behöver enligt instruktioner endast härdas i några timmar, men 
för att undvika misslyckade provningar p.g.a. bristfällig limning tilläts limmet istället härda i 
ungefär ett dygn. Trots det släppte limmet för en av vridprovningarna. Orsaken tros vara att 
borrkärnans överyta inte varit torr nog vid limningen.  

  

Tabell 4.1: Sammanställning av pågjutningens egenskaper. * Φ 16 i korsriktning 
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4.3 Vridprovning i fält 
Vridprovningsutrustningen består huvudsakligen av vridprovningskonstruktion, momenttillförsel, 
momentförstärkare, signalomvandlare och en dator (se figur 4.3). Vridprovningskonstruktionen är 
utformad främst för att få fäste i betongen när vridmoment ska tillföras till borrkärnan, men 
även för att minimera oönskade normalkrafter mot borrkärnan. Den fästes på tre punkter med 
M22 skruvar och expanderplugg för varje vridprovning. När konstruktionen är fastspänd 
kopplas en vridcylinder till borrkärnan via den fastlimmade stålplattan redo för att vridas. 
Vridningen sker manuellt för hand och är kopplad till en momentförstärkare som förstärker det 
tillförda momentet upp till 25 gånger för att underlätta arbetet för utföraren. Det tillförda 
momentet registreras i datorn via en signalomvandlare tills brott sker, d.v.s. när borrkärnan har 
lossnat från underlaget och ett maxvärde på momentet erhålls.  
 

4.4 Dragprovning i laboratorium 
De åtta borrkärnor som knackats loss för att tas med till laboratorium för dragprovning sågas, 
slipas och rengörs på båda änden av borrkärnorna för att få en jämn yta att limma stålplattorna 
med. Limmet som används är av samma typ som för vridprovning, kemisk metall, och härdas i 
ca ett dygn i rumstemperatur. Borrkärnorna monteras därefter vertikalt i en 
dragprovningsapparat där centrisk dragkraft utförs i motsatt riktning på båda ändarna av 
borrkärnan via de fastlimmade stålplattorna enligt figur 4.4. Principen för metoden visas i figur 
3.6.3a. Den pålagda dragkraften registreras i en dator. När ett brott sker i borrkärnan avläses den 
tillförda dragkraften som motsvarar brottkraften. Draghållfastheten beräknas som brottkraften 
dividerat med tvärsnittsarean på borrkärnan där dess diameter i mm mäts med skjutmått med en 
decimals noggrannhet.    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Figur 4.3: Vridprovningsutrustning. 1)Vridprovningskonstruktion  
2) Borrkärna 3) Vridcylinder 4) Momentförstärkare 5) Momenttillförsel 
6) Signalomvandlare 7) Dator 
	  

Figur 4.4: Dragprovningsutrustning i 
laboratorium 
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4.5 Dokumentation 
Varje drag- och vridprovning med tillhörande borrkärna har dokumenteras genom anteckningar 
och fotografier. Särskilt viktigt i dokumentationen var genomförandet av provningar samt 
brottmoderna på borrkärnorna. Fotografier på borrkärnorna finns på bilaga 1 - 4.   
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5. Resultat och diskussion 
 
Resultat och diskussioner presenteras i följande kapitel och är underlag för slutsatser. Varje 
parallellprovning utvärderas och för att underlätta förståelsen för jämförelserna benämns alla 
borrkärnor för respektive provning enligt följande system. Provningarna betecknas med fyra 
tecken där de två första tecknen definierar vilken zon som berörs. Figur 4 visar zonernas 
position. De två efterföljande tecknen står för typ av provning och försöksnummer. Exempelvis 
står B5D1 och B6V2 för zon B5, dragprovning och försöksnummer 1 respektive zon B6, 
vridprovning och försöksnummer 2. Kapitlet tar även upp beräkningar av skjuvspänningar i 
tvärkraftsöverföring i fogar enlig enligt SS-EN 1992 (se avsnitt 3.5.2) för jämförelse med 
uppmätt skjuvhållfastheten i fogar genom vridprovning.  
 

5.1  Utvärdering av mätvärden 
Mätvärdena från provningarna med beräknad drag- och skjuvhållfasthet sammanställs i tabell 5.1. 
För drag- och vridprovning är den maximala belastningen respektive det maximala momentet för 
brott uppmätta med provningsutrustning (se avsnitt 4.3 - 4.4). Även borrkärnornas diameter är 
uppmätt. Draghållfastheten beräknas som kvoten av brottkraft och borrkärnans tvärsnittsarea 
enligt avsnitt 3.6.1 och skjuvhållfastheten beräknas enligt ekvation 3.6.2a.  
 

5.1.1 Stor spridning av mätvärden  
Överlag var det som väntat en stor spridning av mätvärdena särskilt för vridprovningarna som 
har en standardavvikelse på 0,89 MPa gentemot dragprovningens 0,34 MPa, d.v.s. en omkring 
2,5 gånger så stor spridning för vridprovning jämfört med dragprovning. En del av skillnaden i 
spridning är naturlig och beror på att vridprovning ger större mätvärden än dragprovning.  
 
Spridningen för dragprovningen befinner sig nära men under den standardavvikelse som 
Vägverket rekommenderar (0,34 ≤ 0,36) för beräkning av draghållfasthetens medelvärde i betong 
(se avsnitt 3.6.1). Tillsammans med de få provningarna som kunde göras och den stora 
spridningen av mätvärdena har försvårat utvärderingen av resultaten från provningarna.  
 

5.1.2 Vidhäftning mätt i drag- och skjuvhållfasthet 
Sett till draghållfasthet visar värdena på en god vidhäftning där medelvärdet är 1,37 MPa, vilket 
ligger omkring de medelvärden för övriga monoliter som CBI tidigare gjort (se tabell 5.1.5). Med 
endast avseende för fogbrott är draghållfasthetens medelvärde något högre, 1,43 MPa. 
Maxvärdet för skjuvhållfasthet i fog med vridprovning uppmättes till 2,95 MPa, vilket visade sig 
vara lite lägre än förväntat värde på runt 4 MPa enligt avsnitt 1.6. Medelvärdet för samtliga 
borrkärnor gjort med vridprovning visade sig vara ännu lägre, 1,87 MPa. Sett endast till fogbrott 
ligger medelvärdet för skjuvhållfastheten på 1,61 MPa. Nästan hälften så stor som för maxvärdet. 
Värt att notera är att det endast förekom tre brott i vidhäftning av åtta möjliga med vridprovning 
varav två visar ovanligt låga värden på skjuvhållfasthet. För dragprovning inträffade fem av åtta 
brott i vidhäftningszonen. 
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Dragprovning 

Borr- 
kärna 

Diameter 
(mm) 

Maximal 
belastning 

(N) 

Drag- 
hållfasthet 

(MPa) 

Brott i 
pågjutning 

 

Brott i 
fog 

Brott i  
gammal 
betong 

Kommentar 

B5D1 99,5 19789 2,55  x   

B5D2 99,9 14398 1,84   x  

B6D1 99,9 5565 0,71   x Brott vid ballast 

B6D2 99,0 10749 1,40  x   

B8D1 99,5 10062 1,29   x Brott vid armering 

B9D1 99,2 6544 0,85  x  Luftfickor vid vidhäftning  

B10D1 99,8 9567 1,22  x x Kombinerat brott 

B11D3 99,5 8911 1,15  x   

 
Medelvärde (m) 1,37 

Lägsta värde (x) 0,71 

Standardavvikelse (s) 0,34 

 
Vridprovning 

Borr- 
kärna 

Diameter 
(mm) 

Maximalt 
moment 

(Nm) 

Skjuv- 
hållfasthet 

(MPa) 

Brott i 
pågjutning 

 

Brott i 
fog 

Brott i  
gammal 
betong 

Kommentar 

B5V1 99,5 571 2,95 x x x Kombinerat brott 

B5V2 99,8 357 1,83   x Brott vid armering 

B6V1 - - -    Limbrott. Värden saknas 

B6V2 99,5 402 2,08   x Brott vid armering 

B8V1 99,8 599 3,07 x   Brott vid armering 

B9V1 99,5 248 1,28   x  

B10V1 99,5 161 0,83  x  Möjligt mätfel. 

B11V1 99,5 207 1,07  x   

 
Medelvärde (m) 1,87 

Lägsta värde (x) 0,83 

Standardavvikelse (s) 0,89 

Tabell 5.1: Sammanställning av mätvärdena från drag- 
respektive vridprovning. Drag- och skjuvhållfasthet har 
beräknats utifrån uppmätt brottkraft respektive 
vridmoment enligt ekvation 3.6.2a. 
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5.1.3 Möjliga orsaker till ovanligt låga skjuvhållfasthetsvärden 
Ett representativt värde för medelvärdet för skjuvhållfastheten mätt med vridprovning borde 
vara något högre. Uppmätt skjuvhållfasthetsvärde i zon B10 var nämligen ovanligt lågt, troligtvis 
p.g.a. av mätfel i vridprovningsutrustningen. 161 Nm är betydligt lägre än vridmomentets 
medelvärde på 364 Nm för övriga borrkärnor. Samtidigt är skjuvhållfastheten för denna zon 
lägre än draghållfastheten vilket är också ovanligt. Underlag för denna misstanke kan styrkas av 
att vridprovningen fick göras om för denna zon eftersom ett signalfel uppstod från 
momentförstärkaren till signalomvandlaren under första försöket, vilket kan ha påverkat 
mätningen i det andra försöket. 
 
I zon B11 noterades också ett lågt uppmätt skjuvhållfasthetsvärde gjort med vridprovning. Två 
av borrkärnorna fick brott redan under borrningen och knackningen av borrkärnorna, varav ett 
av brotten var fogbrott vilket är tecken på dålig vidhäftning. Även här var skjuvhållfastheten 
lägre än draghållfastheten där 1,07 MPa < 1,15 MPa. Orsakerna till det låga värdet kan i denna 
zon bero på att motgjutningsytan inte varit tillräckligt ren (se avsnitt 3.3.3). Zon B11 befinner sig 
i en lågdel som följaktligen leder till att orenheter från vattenbilningen som påbörjades i en 
högdel ansamlats här. Orenheter kan exempelvis vara damm, olja och cementhud som bildats av 
cementslammet från vattenbilningen (se avsnitt 3.3.2). Tvärtemot vad som förespråkas för ett bra 
pågjutningsarbete, har inte heller pågjutningen börjats på en lågpunkt utan på en högre punkt (se 
avsnitt 3.1.2). Detta p.g.a. svåra arbetsutföranden.  
 
Ett lågt draghållfasthetsvärde för fogbrott uppmättes även i zon B9. En av orsakerna till detta 
kan vara de luftfickor och porositet som fogbrottet visade på borrkärnan B9D1 (se bilaga 3). 
Uppkomsten av luftfickor och porositet kan vara ett resultat av en icke fulländad vibrering och 
kompaktering (se avsnitt 3.3.4). Den dåliga draghållfastheten för detta område kan också vara 
förklaringen till det låga skjuvhållfasthetsvärdet på 1,28 MPa för B9V1. 
 

5.1.4 Relationen mellan drag- och skjuvhållfasthet 
Det allmänna sambandet mellan drag- och skjuvhållfasthet i betong har enligt studier visat sig 
vara runt 1:2 (se avsnitt 1.6). Resultaten från provningarna visar dock att medelvärdet för 
förhållandet mellan drag- och skjuvhållfasthet är 1:1,36. Figur 5.1.4a visar skjuvhållfastheten i 
jämförelse med draghållfastheten för varje provning. Värt att anmärka är att ca hälften av 
provningarna i tabellen jämförs borrkärnor av samma typ av brott d.v.s. i antingen pågjutning, 
fog eller gammal betong, men för provningarna i zon B6, B8 och B9 jämförs skjuv- och 
draghållfasthet av olika brottmoder.  
 
I figur 5.1.4b visas skjuvhållfastheten i proportion till draghållfastheten för varje provning och 
zon. Som tidigare nämnts ligger medelvärdet på 1:1,36 d.v.s. att skjuvhållfastheten är 1,36 gånger 
större än draghållfastheten. Medelvärdet är då baserat på samtliga provningar utan hänsyn till 
brottmoder. Om endast provningar med endast fogbrott jämförs (B5.1, B5.2, B10 och B11) 
ligger proportionen mellan drag- och skjuvhållfasthet på ca 1:1 som medelvärde, d.v.s. betydligt 
lägre än det förväntade värdet på ca 1:2 som tidigare forskning visat.  
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5.1.5 Jämförelse med tidigare provningar  
CBI har tidigare gjort dragprovningar i uppdrag av Trafikkontoret i Stockholm för att kontrollera 
vidhäftningen mellan pågjutning och befintlig betong i samband med tätskiktsrenoveringen vid 
Sergels torg. Totalt gjordes 25 provningar utspridda över monolit B, C och D. Mätvärdena från 
provningarna visas tabell 5.1.5. Jämförelsen visar att de dragprovningar som gjordes i 
examensarbetet befinner sig kring de värden CBI tidigare gjort för övriga monoliter. Därmed kan 
också reliabiliteten styrkas för de dragprovningar som var referens till vridprovningarna.   
 

 
Dragprovning (CBI) 

Område Medelvärde 
(MPa) 

Lägsta värde 
(MPa) 

Högsta värde 
(MPa) 

Standardavvikelse 
(MPa) 

Monolit B 1,49 0,70 1,95 0,39 

Monolit C 1,37 0,75 2,70 0,61 

Monolit D 1,78 1,40 2,05 0,30 

 
Dragprovning (KTH i samarbete med CBI) 

Område Medelvärde 
(MPa) 

Lägsta värde 
(MPa) 

Högsta värde 
(MPa) 

Standardavvikelse 
(MPa) 

Monolit B 1,37 0,71 2.55  0,34 
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Figur 5.1.3a: Skjuvhållfastheten i jämförelse 
med draghållfastheten för respektive borrkärna. 
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Figur 5.1.3b: Skjuvhållfasthetens proportion 
till draghållfastheten för respektive borrkärna. 

Figur 5.1.5: Brottmoderns andel i drag- och vridprovning.  
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5.2  Utvärdering av brottmoder 
Många av brotten på borrkärnorna visade tydligt var i betongen det brast. I vartdera fallet för 
drag- respektive vridprovning förekom ett kombinerat brott d.v.s. brott på fler ställen än vid fog. 
Vissa av borrkärnorna visade ett kombinerat brott men brottets spridning har varit så marginell 
att brottet klassats som ett rent brott i antingen pågjutning, fog eller gammal betong.  
 

5.2.1 Vanligare med fogbrott i drag- än vridprovning  
Enligt tabell 5.1.5 förekom fogbrott oftare för dragprovning än vridprovning. Att fyra av åtta 
eller 50 % av borrkärnorna gjort med dragprovning visade tecken fogbrott jämfört med 
vridprovningens 29 % kan vara värt att diskutera. Tidigare studier har också visat att just rena 
fogbrott är sällsynta med vridprovning (Silfwerbrand, 1987). En teori till varför fogbrott i 
dragprovning förekommer mer frekvent än vridprovning kan möjligtvis bero på att 
vidhäftningen är mer känsligt för ett dragprov än för ett vridprov. Här kan motgjutningsytans 
råhet vara en av förklaringarna till fogens motstånd mot de skjuvspänningar som en 
vridprovning ger upphov till. I en dragprovning påverkar inte råheten vidhäftningen eftersom 
kraften är riktat vinkelrätt mot den råa ytan. Dock har studier visat att råhetens inverkan på 
vidhäftningen är marginell efter ett visst tröskelvärde (se avsnitt 3.3.7).   
 
En annan en tänkvärd förklaring till vidhäftningsfogens känslighet mot vridprovning gentemot 
dragprovning kan vara de skeva eller lutande brottmoder som en vridprovning kan orsaka (se 
figur 5.2.1b). De skeva brotten på borrkärnorna från en vridprovning är sannolikt en bieffekt av 
vridmomentets verkan vinkelrätt mot fogytans vertikala axel på borrkärnan. När ett vridmoment 
får verka på tvärsnittsytan dras den cylinderformade borrkärnans mantelyta med i vridningen och 
bidrar till en större yta som ger ytterligare vridmotstånd än endast tvärsnittsytans. Följaktligen 
kan detta vara förklaringen till att det förekommer färre rena fogbrott i vridprovning än för 
dragprovning som oftast ger plana brott. Mantelytans vridmotstånd styrs av dess storlek och 
betongens draghållfasthet. Eftersom det är allmänt känt att betongens draghållfasthet är låg är 
risken stor att brottet börjar på mantelytan för att sedan sprida sig vidare mot tvärsnittsytan 
därav skeva brott. Vridning av balkar ger också liknande brott (Engström, 2008). Detta kan 
förklaras med att huvuddragspänningarna bildar 45° vinkel mot balkens längdaxel. 
 
 

Brottmoder Dragprovning Vridprovning 

Brott i pågjutning 0 % 
(0 av 8) 

14 % 
(1 av7) 

Brott i fog 50 % 
(4 av 8) 

29 % 
(2 av 7) 

Brott i gammal betong 37,5 % 
(3 av 8) 

43 % 
(3 av 7) 

Kombinerat brott 12,5 % 
(1 av 8) 

14 % 
(1 av 7) 

 
 
 
Figur 5.2.1a ovan: Brottmodernas andel i drag- respektive vridprovning.  
Figur 5.2.1b t.h: Ett typiskt vridprovningsbrott. Här B5V1.  
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5.2.2 Alternativ form på borrkärna för vridprovning 
För att öka sannolikheten för ett rent och plant fogbrott för 
vridprovning borde vridmomentet koncentreras till fogytan. Många 
av de alternativa provningsmetoderna för att bestämma 
skjuvhållfasthet tar hänsyn till detta, men kan endast göras i 
laboratorium (se avsnitt och figur 3.6.3). Ett förslag till att 
koncentrera vridmomentet till fogytan för vridprovning kan vara att 
minska den cylinderformade borrkärnans höjd. En borrkärna som är 
mer likt en puck än en cylinder kan öka chansen för rent fogbrott 
eftersom mantelytan blir mindre (se figur 5.2.2). På så sätt kan risken 
för skeva brott och eventuellt vridmotstånd från mantelytan minskas. 
Nackdelen är möjligheterna med att få en sådan form på borrkärnan i 

fältprovning. I laboratorium är dock detta inget problem då det bara 
är att såga borrkärnan till önskad höjd på cylindern. 

 

5.2.3 Faktorer till brott 
Många av borrkärnorna visar tecken på brott troligtvis orsakade av vidhäftningssläpp mellan 
betong och armering eller stor sten i ballast (se figur 5.2.3a-b).  Denna observation visar att det 
inte är självklart att brott i pågjutning, fog eller gammal betong beror på dålig betongkvalitet utan 
snarare dålig vidhäftning mellan betong och armering eller stora stenar. Fenomenet förekommer 
i både drag- och vridprovning. Frågan är hur mätvärdena hade sett ut om det inte hade varit 
brott p.g.a. dålig vidhäftning med armering eller sten. Att vidhäftningsgraden mellan betong och 
armering eller sten påverkar brotten i borrkärnorna är tydligt, men huruvida det påverkar 
monoliten som helhet är värt att studera närmare.  
 

  

Figur 5.2.2: Alternativ form  
på borrkärna för vridprovning. 

Figur 5.2.3a: Exempel på brott där 
vidhäftning mellan betong och armering 
släppt. 

Figur 5.2.3b: Exempel på brott där vidhäftning mellan betong och stor 
sten släppt. 
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5.3 Vridprovningsutförandets för- och nackdelar 
Fördelen med vridprovning är dess praktiska enkelhet att göra provningen direkt på plats. Att 
utföra provningen var relativt enkelt och själva vridprovningen av åtta stycken provningar tog 
bara en halv arbetsdag. Även utrustningen var mobil nog för två personer att snabbt och enkelt 
förflytta apparaturen mellan provningarna.  
 
Inräknat med alla förberedelser som förborrning, slipning, limning och härdning av lim (se 
avsnitt 4.2) påverkade produktionsarbetet negativt. Totalt tog det två dagar innan själva 
vridprovningen kunde utföras. Under denna tid kunde entreprenören inte utföra något arbete på 
monolit B där provningarna utfördes. Genomförandet som tog två och en halv arbetsdag kunde 
effektiviseras till en och en halvdag om förborrning, slipning och limning hade gjorts under 
samma arbetsdag. En annan nackdel med vridprovningarna var all den logistik och planering 
som behövde synkroniseras mellan provningsutföraren CBI och entreprenören NCC. Detta 
gäller emellertid fältprovning i allmänhet.  
 
En dragprovning i laboratorium påverkade inte lika mycket på produktionsarbetet som för 
vridprovning. I princip behövdes bara borrning av borrkärnor göras vilket skulle ta runt en 
arbetsdag. För att utnyttja fördelen med en provning i laboratorium kan också vridprovningen 
utföras i laboratorium och slippa de logistiska och tidskrävande problem som kan uppstå. 
Utborrade borrkärnor för vridprovning kan då limmas fast mot ett fast underlag för att sedan 
utsättas för ett vridmoment med vridprovningsutrustningen.  Dessutom kan önskad form på 
borrkärnan uppnås för att koncentrera vridmomentet till fogytan (se avsnitt och figur 5.2.2). 
 

5.4 Jämförelse av uppmätt och beräknad skjuvhållfasthet 
En av frågeställningarna i examenarbetet är att undersöka om uppmätt skjuvhållfasthetsvärde 
med vridprovning klarar de krav som EK2 kräver för tvärkraftsöverföring i fogar. I EK2 är den 
dimensionerande skjuvhållfastheten i fogen proportionell mot fctd som är dimensioneringsvärdet 
på den svagaste betongens draghållfasthet där proportionalitetskoefficienten varierar med ytans 
råhet och förtagningar i ytor (se avsnitt 3.5.2). Pågjutningen i renoveringsarbetet vid Sergels torg 
innehåller inga förtagningar. Istället förväntas överföringen av tvärkraft endast ske genom 
vidhäftning med motgjutningsytan. Beräkning av tvärkraftsöverföring i fogar enligt EK2 beskrivs 
i avsnitt 3.5.2 och formeln definieras som; 
 

 vRdi = c ⋅ fctd + µ ⋅ σn + ρ ⋅ fyd (µ ⋅ sin α + cos α) ≤ 0,5 ⋅ v ⋅ fcd 
  
Betongkvaliteten för pågjutningen är C35/45 (se avsnitt 4.1), vilket ger fck = 35 MPa och fctk,0.05 

= 2,2 MPa. Koefficienterna αcc och αct beaktar långtidseffekter på tryck- respektive 

draghållfasthet och ogynnsamma effekter. I Sverige sätts dessa till 1,0. γc är partialkoefficienten 
för betong och bestäms till 1,5. Dessa förutsättningar ger 
  
 fctd  = αct ⋅ fctk,0.05 ∕ γc = 1,0 ⋅ 2,2∕1,5 ≈ 1,47 MPa 

 fcd  = αcc ⋅ fck ∕ γc = 1,0 ⋅ 35∕1,5 ≈ 23,33 MPa 
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c och µ är faktorer som beror av fogytornas råhet. För skrovlig yta som kan anses motsvara 
vattenbilad yta sätts dessa till 
  
 c  = 0,4 
 µ = 0,7 
 

σn är minsta yttre kraft per ytenhet som verkar vinkelrätt mot fogytan samtidigt med skjuvkraften. 
Den enda yttre kraften som verkar vinkelrätt mot fogen här är pågjutningens egentyngd som 

påverkar fogen ytterst marginellt och försummas därför. ρ är armeringsinnehållet som korsar 
fogen dividerat med fogens area. Eftersom det inte finns förtagningar eller armering som korsar 

fogytan sätts ρ till 0. Den dimensionerande bärförmågan vid fogskjuvning vRdi, bestäms nu som 
 

 vRdi  = c ⋅ fctd + µ ⋅ σn + ρ ⋅ fyd (µ ⋅ sin α + cos α) 
  
        = 0,4 ⋅ 1,47 + 0 + 0 = 0,59 MPa 
 

vRdi ska vara mindre än 0,5 ⋅ v ⋅ fcd där v är en reduktionsfaktor för betong med skjuvsprickor 
och beräknas enligt följande 
 
 v  = 0,6 (1 - fck/250) = 0,6 (1 - 35/250) = 0,54 
 
     0,5 ⋅ v ⋅ fcd = 0,5⋅ 0,54 ⋅ 23,33 MPa = 6,35 MPa 
 
 vRdi = 0,59 MPa ≤ 6,35 MPa → Villkor uppfyllt 
 
Det dimensionerande värdet för fogskjuvning enligt EK2, som beräknas till 0,59 MPa är mindre 
än den lägst uppmätta skjuvhållfastheten med vridprovning på 0,83 MPa (se tabell 5.1), vilket 
betyder att vidhäftningen mellan befintlig betong och pågjutningen för renoveringsarbetet vid 
Sergels torg uppnår angivna kraven i EK2 för tvärkraftsöverföring i fogar. Även angivna värden i 
BBK 04 som har ett minimum värde på 0,4 MPa uppnås (se avsnitt 1.6). 
 
Den uppmätta skjuvhållfastheten klarar angivna värden i EK2 marginellt, men denna uppmätta 
skjuvhållfasthet är ovanligt bristfällig och gäller endast ett litet område på hela monoliten B zon 
B10. Medelvärdet på skjuvhållfasthet för monolit B gjort med vridprovning är 1,62 MPa som är 

ca 2,75 gånger större än vRdi.  
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6. Slutsatser 
 
Till en början lät det spännande och revolutionerande med vridprovningen som en ny metod att 
fastställa skjuvhållfastheten mellan pågjutning och befintlig betong och som eventuellt kunde 
ersätta den traditionella dragprovningsmetoden. Efter tio veckors studier om vridprovningen 
visade det sig tyvärr att vridprovningen inte var en lika självklar metod i praktiken som i teorin. 
Med lärdomar och erfarenheter från examensarbetet besvaras här frågeställningarna om 
vridprovning. 
 

6.1 Vridprovning – En kompletterande metod 
Utvärdering av mätvärdena med vridprovning har varit svår och beror främst på tre faktorer – för 
litet antal provningar, mätvärdenas stora spridning och svårtydliga brottmoder. Antalet provningar har varit 
alldeles för litet för att göra en ordentlig analys. Denna aspekt kan å andra sidan enkelt åtgärdas 
med fler provningar. Däremot har den stora spridningen av mätvärdena och de skeva 
brottmoderna som ger upphov till svårtydliga brott varit karaktäristisk för vridprovningen. 
Spridningen av mätvärdena beror på antalet provningar och hade sannolikt medfört en mindre 
spridning med fler provningar som följaktligen hade bidragit till en mer precis bestämning av 
skjuvhållfastheten.  
 
De skeva brottmoderna från vridprovning gjorde det också svårt att avgöra om det rörde sig om 
fogbrott eller inte. Ifall vidhäftningen är riktigt dålig sker vridbrottet i fogytan. Det sneda brottet 
indikerar att vidhäftningen är tillräcklig för att borrkärnan ska fungera som monolit. För 
dragprovningen förekom inga sådana fall utan brotten var plana och tydliga fogbrott. Resultaten 
från provningarna visade därmed att fogbrott har en tendens att vara mer accentuerade i 
dragprovning än vridprovning  
 
Resultatvärdena visar en förväntad rangordning mellan drag- och skjuvhållfasthet, relationen kan 
utnyttjas som 1:1,36 d.v.s. att skjuvhållfastheten är större än draghållfastheten, vilket var väntat. 
Dock är det fortfarande lägre än det förhållande på ca 1:2 som tidigare forskning visat. Värt att 
ha i åtanke är att en jämförelse med endast borrkärnor med fogbrott ger ett förhållande på ca 1:1. 
Detta beror mest troligt på ovanligt lågt uppmätta skjuvhållfasthetsvärden med vridprovning i 
kombination med fåtalet provningar.  Även här skulle fler provningar ge ett mer korrekt 
förhållande. 
 
Mer kunskap om de svårtydliga brottmoderna från vridprovningen behövs för att säkerställa 
vridprovningens reliabilitet. Då skulle man eventuellt också få en förklaring till de stora 
spridningar av mätvärden, som i viss grad beror på de svårtydliga brottmoderna. Dragprovningen 
visade en betydligt mindre spridning av mätvärdena och även brotten vara plana och tydliga nog 
att avgöra ifall det rörde sig om ett fogbrott som är det intressanta i fallet. Av dessa skäl tycks 
dragprovningen fortfarande vara en mer säker metod för att fastställa vidhäftningen mellan 
pågjutning och befintlig betong, men eftersom konstruktörer och beställare egentligen är mer 
intresserade av skjuvhållfastheten i monoliten som helhet oavsett brottmoder är vridprovningen 
ett bättre alternativ.  
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6.2 Vidhäftningen erforderlig enligt EK2 
Den lägst uppmätta skjuvhållfastheten med vridprovning på 0,83 MPa är ovanligt lågt, men 

överstiger ändå den beräknade dimensionerande bärförmågan vid fogskjuvning, vRdi, enligt EK2 
på 0,59 MPa. Intressant är vilket den dimensionerande bärförmågan ska jämföras med – Det 
lägsta uppmätta värdet eller medelvärdet på skjuvhållfastheten i fogen mellan pågjutning och 
befintlig betong? 
 

6.3 Övriga slutsatser 
Fokus i examensarbetet har varit att besvara dess frågeställningar, men under arbetets gång har 
också examensarbetet givit andra lärdomar. Många av dem berör provningar av fogens 
vidhäftningshållfasthet i allmänhet och inte specifikt vare sig för vrid- eller dragprovning. 
 

6.3.1 Vidhäftningen med armering och ballast 
Några av provningarna har visat sig att brotten i borrkärnorna troligtvis har berott på bristfällig 
vidhäftning mellan betong och armering eller ballast. Denna vidhäftning verkar vara sämre än 
vidhäftningen i fogen. Av dessa skäl kan bestämningen av vidhäftningshållfastheten i fogen 
mellan pågjutning och befintlig betong påverkas då det får ett undre gränsvärde. Huruvida detta 
påverkar monoliten som helhet har inte utretts i detta examensarbete.  
 

6.3.2 Borrkärnans form kan påverka vridprovningen 
Resultaten från provningarna har tydligt visat att borrkärnorna från vridprovningarna har en 
tendens att få skeva eller lutande brottmoder. I vissa fall skär brotten genom pågjutning, fog och 
gammal betong, vilket kan försvåra utvärderingen av vidhäftningens skjuvhållfasthet i fog. För 
att undvika detta föreslås en koncentrering av vridmomentet till fogytan genom att minska på 
den cylinderformade borrkärnans höjd så att borrkärnan får en puck-liknande form. På så sätt 
skulle risken för brott i gammal betong eller pågjutning minskas eftersom volymen på dessa i 
borrkärnan minskas. Förslaget skulle möjligtvis även fungera för dragprovning.  
 

6.3.3 Provning i laboratorium mer praktiskt 
Av tidsmässiga och praktiska skäl har branschen efterlyst provningar i fält, men efter att ha utfört 
vridprovningar i fält tycks ändå provningar i laboratorium vara mer praktiska. Att utföra 
fältprovningar medförde mycket förberedelser och därmed blev arbetet också mer tidskrävande 
jämfört med laboratorieprovningar, vilket påverkar produktionsarbetet negativt. Å andra sidan 
har det också visat sig att det tar längre tid att få resultaten från laboratorieprovningar. Detta 
beror på långa väntetider eftersom det bara finns en dragprovningsutrustning i bruk på CBI i 
kombination med många borrkärnor från övriga provningar som ska göras. Slutsatsen är att 
fältprovningar är att rekommendera vid behov av snabba mätvärden och laboratorieprovningar 
rekommenderas av tidseffektiva skäl i produktionsarbetet.  
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7. Fortsatta studier 
 
Som tidigare nämnts har intressanta iakttagelser gjorts vid sidan av examensarbetets syfte och 
mål. På grund av begränsad tid har dessa iakttagelser inte studerats närmare, men 
rekommenderas att studera vidare.   
 
Borrkärnorna från både drag- och vridprovning visade tydliga tecken på att betongens 
vidhäftning med armering och ballast i många fall är sämre än vidhäftningsfogen. Av detta skäl 
borde konstruktörer och forskare även intressera sig för armeringens eller ballastens vidhäftning 
till betong i pågjutna betongkonstruktioner och inte endast vidhäftningsfogens. Möjligheten av 
att kunna påverka betongens vidhäftning till ballast kan vara begränsad, men vidhäftningen till 
armeringsstänger skulle kanske kunna förbättras vid framtagandet av alternativa 
armeringsprofiler än exempelvis kamstänger.  
 
En annan form på borrkärnan för vridprovning kan förbättra chanserna till ett fogbrott då det är 
just fogbrott som ger beräkningsbart underlag för att bestämma fogens skjuvhållfasthet. I 
examensarbetet har en alternativ form på borrkärna förslagits, men författarna saknar praktiska 
belägg för teorin. Av denna anledning rekommenderas studier på att ta fram optimala former på 
borrkärnor för olika ändamål.  
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9. Bilagor 
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Dragprovning 
Borrkärna: B5D1 
Draghållfasthet: 2,55 MPa 
Kommentar: Brott i fog. Plant brott. Pågjutningsdelen är placerad 
till höger i bilden.  
 

Dragprovning 
Borrkärna: B5D2 
Draghållfasthet: 1,84 MPa 
Kommentar: Brott i gammal betong. Plant brott. 

Vridprovning 
Borrkärna: B5V1 
Skjuvhållfasthet: 2,95 MPa.  
Kommentar: Kombinerat brott. 
Skevt brott.  
 

Vridprovning 
Borrkärna: B5V2  
Skjuvhållfasthet: 1,83 MPa.  
Kommentar: Kombinerat brott.  
Brott vid armering. 
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Bilaga 2 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  
	  
	  

Dragprovning 
Borrkärna: B6D1 
Draghållfasthet: 0,71 MPa 
Kommentar: Brott i gammal betong. Brott vid ballast. 

Vridprovning 
Borrkärna: B5V1 
Skjuvhållfasthet: -  
Kommentar: Misslyckad 
provning p.g.a. limbrott 
 

Borrkärna: B6D2 
Draghållfasthet: 1,40 MPa 
Kommentar: Brott i fog. Plant brott. 

Vridprovning 
Borrkärna: B6V2 
Skjuvhållfasthet: 2,08 MPa 
Kommentar: Brott i gammal 
betong. Brott vid armering. 
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Bilaga 3 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Dragprovning 
Borrkärna: B8D1 
Draghållfasthet: 1,29 MPa 
Kommentar: Brott i gammal betong. Plant brott. 

Vridprovning 
Borrkärna: B8V1 
Skjuvhållfasthet: 3,07 MPa 
Kommentar: Brott i pågjutning. 
Brott vid armering. 

Dragprovning 
Borrkärna: B9D1 
Draghållfasthet: 0,85 MPa 
Kommentar: Brott i fog. Luftfickor och porositet i vidhäftningen.  

Vridprovning 
Borrkärna: B9V1 
Skjuvhållfasthet: 1,28 MPa 
Kommentar: Brott gammal 
betong. Delvis skevt brott. 
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Bilaga 4 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  

Dragprovning 
Borrkärna: B10D1 
Draghållfasthet: 1,22 MPa 
Kommentar: Kombinerat brott. Brott i gammal betong och fog. 
Pågjutningsdelen är placerad till höger i bilden. 
 

Vridprovning 
Borrkärna: B11V1 
Skjuvhållfasthet: 1,07 MPa 
Kommentar: Brott i fog. 

Dragprovning 
Borrkärna: B11D3 
Draghållfasthet: 1,15 MPa 
Kommentar: Brott i fog. Pågjutningsdelen är placerad till höger i 
bilden. 

Vridprovning 
Borrkärna: B10V1 
Skjuvhållfasthet: 0,83 MPa 
Kommentar: Brott i fog. Delvis 
gammal betong. 


