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Betongforskning vid Lunds 
tekniska högskola 
Vid LTH bedrivs betongforsk
ning vid två avdelningar och 
inom följande områden: 

Avdelning byggnadsmaterial 
• Beständighet och livslängd 
• Fukt 
• Reparation 
• Inomhusmiljö 
• Betongbyggande 
• Kalorimetri 
• Puts- och murverk 

Avdelning IwrtStruktionsteknik 
• Säkerhet 
• Skadade konstruktioners bär

förmåga 

Nedan ges en mycket kort ge
nomgång av aktuell forskning 
vid LTH. Närmare information 
om projekten kan fås genom 
direkt kontakt med resp forska
re och genom att studera de 
publikationer där resultat av 
forskninge n presenteras. Infor
mation om dessa kan fås genom 
kontakt med de båda avdelning
arna. 

Till stor del bedrivs forsk
ningsarbetet av industridokto
rander. 

Förutom de projekt som re
dovisas nedan genomförs ett 
rätt stort antal uppdrag beställ
da av företag. 
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Avdelning 
byggnads
material 
Område 
Beständighet och 
livslängd 
Frostnedbrytning av 
betong 
Katja Fridh 
Frostnedbrytning kan ske ge
nom tösaltning eller genom att 
det inre fukttillståndet är alltför 
högt. Mekanismen bakom 
tösaltangreppet har klarlagts av 
Sture Lindmark i en doktorsav
handling. Mekanismen bakom 
det inre frostangreppet studeras 
nu av Katja Fridh i ett dokto
randarbete. Fuktkonditionerade 
prover placeras i en special
byggd kombinerad kalorimeter/ 
dilatometer och utsätts i denna 
för varierande typ av nedfrys
ning och upptining. Sambandet 
mellan isbildning/issmältning 
och längdändring ger informa
tion om den pågående nedbryt
ningsprocessen. Parallellt med 
detta studeras frostbeständighe
ten hos 26 olika typer av hög
presterande betong som vatten
lagrats eller saltvatteniagrats 
under 6 år. Skador studeras med 
dilatometer och dynamisk E-

modulmätning. Projektet finan
sieras av Cementa och Vinnova 
och ingår i det nationella projek
tet Väg-B ro-Tunnel. 

Beständighet och stabil i
tet hos vattenkraft
anläggningar 
Tomas Ekström 
Vattenkraftanläggningar utsätts 
för två huvudtyper av angrepp, 
frostangrepp och kalkurlakning. 
Den angripna konstruktionen 
får reducerad funktionsduglig
het och stabilitet. I ett dokto
randarbete studerar Tomas Ek
ström kalkurlakningsprocessen. 
Ett stort antal betongprover ut
sätts för ensidigt vattentryck. 
Jonkoncentrationen hos genom
strömmande vatten undersöks 
varefter en modell för kalkur
lakningsprocessens tidsförlopp 
kan tas fram. Nedbrytningsmo
dellen används för att utvärde
ra konstruktionens nuvarande 
och framtida status vad avser 
allmän funktion, såsom täthet 
etc, och dess säkerhet och sta
bilitet. Nedbrytningsmodellen 
har presenterats i ett licentiatar
bete. Tomas Eksn·örn är industri
doktorand från Sycon. Projektet 
finansieras av Sydkraft, Elforsk 
och Vinnova och ingår i det na
tionella projektet Väg-Bro-Tun
nel. 

Göran Fagerlund 
Professor, 

avd Byggnadsmaterial, LTD 

Fukt- och jontransport 
kopplade till nedbrytnings
processer 
Björn Johannesson 
Alla nedbrytningsprocesser hos 
betong är kopplade till fukt
transport och jontransport i be
tongens porsystem . Oftast är 
dessa processer kopplade till 
varandra. 

Således kommer fukttill
ståndet att spela stor roll för hur 
fort t ex kloridjoner transporte
ras in till armeringsstängerna 
och det påverkar därför starkt 
livslängden med avseende på 
armeringskorrosion . Dessa 
transportprocesser har stude
rats teoretiskt och experimen
tellt av Björn Johannesson i en 
doktorsavhandling. Projektet 
har finansierats av Stiftelsen 
Svensk Betongforskning, BFR 
och LTH. 

Beständighet hos betong 
med restmaterial 
Di1l1itrios Boubitsas 
Av miljöskäl finns det önskemål 
att använda industriella resrma
teriai och olika fillertyper i be
tong, antingen som bindemedel 
eller som ballast. Det finns dock 
många osäkerheter om hur 
dessa material påverkar bestän
digheten hos betongen. Detta 
problem skall nu studeras i ett 
nystartat doktorandprojekt. 
Projektet ingår som ett av tre 
restmaterialprojekt som hand
leds av Per-Erik Petersson, SP, 
som är adjungerad professor vid 
avdelningen. De båda övriga 
projekten bedrivs vid SP (egen
skapsu tveckl i ng/vi nterbeto ng) 
och Chalmers (färsk och ung 
betong). Dinlitrios Boubitsas är 
industridoktorand från SP Pro
jektet finansieras av Cementa, 
Vinnova och KK-Stiftelsen. 

Några betongforskare samlade i 
LTH:s lab. Från vänster; Niklas 
Johansson, Tomas Ekström, Katja 
Fridh, Manouchehr Hassanzadeh, 
Göran Fagerlund, Lars Wadsö, 
Dimitrios Boubitsas, Tina Hjeff
ström, Peter Johansson, Markus 
Peterson (nederst), Kenneth 
Sandin, Monica Lundgren, Bertil 
Persson, Björn Johannesson 



Böjprovning aven armerad balk med stora inre frostskador 
(M.HassanzadehJ 

Beständighet hos själv
kompakterande betong 
(SCC) 
Bertil Persson 
Det finns ett antal frågeställ
ningar kring den självkompak
terande betongens beständighet 
som inte är helt klarlagda. Flera 
av dessa studeras i forskn ings
projekt kopplade till företag: 

• Frostbesländighet och klorid
lransporl hos SCe. Självkomp
akterande betong med olika 
typ och mängd av filler jäm
förs med motsvarande nor
malbetong. Rutinmätningar 
av saltfrostbeständighet, inre 
frostbeständighet och klorid
migration studeras . Projektet 
finansieras av Skanska, SBUF 
och Partek/Nordkalk. 

• Brandbeständighel hos SCC. 
Hållfasthet vid hög tempera
tur och resthållfasthet efter av
svalning studeras vid LTH för 
olika typer av SCe. Parallellt 
studeras vid SP:s brandlabo
ratorium bärförmåga och 
spjälkning hos belastade bal
kar. Projektet finansieras av 
Skanska Prefab, SP och 
SBUF 

• Beständighet hos undeTvattens
gjuten SCe. Projektets syfte är 
att undersöka användbarheten 
hos SCC i samband med un
dervattensgjutning, t ex vid 
reparation av dammar. Pro
jektet finansieras av SBUF, 
Vinnova, Skanska och Vatten
fall. 

Betong i gas lager vid 
extremt låg temperatur 
Bjöm Johannesson 
Naturgas kan lagras i betongla
ger vid normalt tryck om tem
peraturen sänks till -50 å 
-60°e. Betongegenskaper och 
beständighet vid dessa låga tem-

peraturnivåer är inte helt klar
lagda. I ett forskningsprojekt 
studeras isbildning, frostbestän
dighet och andra egenskaper 
hos olika betongtyper. Projektet 
finansieras av SBUF och Skan
ska Teknik. 

Resterande bärförmåga 
hos frostskadade arme
rade betongbalkar 
Manouchehr Hassanzadeh 
Inre frostskador hos betongkon
struktioner påverkar dess bär
förmåga. Detta studeras genom 
att armerade större betongbal
kar utsätts för frysning efter det 
att de fyllts med vatten till en 
nivå som överskrider den kritis
ka med avseende på frostan
grepp. För att vattenfylla balkar
na vakuum behandlas de i en 
stor vakuumtank vid visst rest
tryck. Genom att variera detta 
åstadkoms olika grad av vatten
fyllning och olika grad av frost
skada. Projektet finansieras av 
EU-kommissionen och Nutek/ 
Vinnova . 

EU-projekt CONTECVET; 
Resterande livslängd hos 
skadade betong
konstruktioner 
Göran Fager/und, ManouchehT 
Hassanzadeh och Joakim Jepps
son (avd konstruklionsleknik) 
Under 2001 avslutades EU
projektet CONTECVET i vil
ket forskare från LTH deltog. 
Projektets syfte var att ta fram 
en manual för bedömning av 
aktuell bärförmåga och säkerhet 
hos betongkonstruktioner som 
skadats av frostangrepp, arme
ringskorrosion eller alkali-kisel
syrareaktion (eller kombinatio
ner av dessa nedbrytningsty
per) . Dessutom behandlades 
kalkurlakning i en särskild skrift. 
Användbarheten av manualen 

verifierades genom tillämpning 
på ett stort antal praktikfall. 
LTH-forskare deltog främst i 
arbetet kring frostangrepp och 
kalkurlakning. Avdelningens del 
av projektet finansierades av 
EU-kommissionen. 

Område Fukt 
Uttorkning av betong. 
Datorprogrammet TorkaS 
Göran Hedenblad OcllJesperArf
widsson (avd. byggnadsfysik, 
LTH) 
Baserat på experimentella un
dersökningar av betongtorkning 
har ett datorprogram, TorkaS, 
tagits fram . Programmet kan 
användas för produktionsplane
ring genom att det anger hur 
olika betongtyper använda i oli
ka typer av bjälklag torkar. Pro
grammet tillhandahålls gratis 
från t ex SBUF:s hemsida. Nu 
pågår två uppdragsforsknings
projekt där programmet skall 
göras mer användarvänligt och 
även uppgraderas med avseen
de på andra cementtyper och 
uttorkningsförhållanden. Pro
jekten finansieras av SBUF, Ce
menta, NCC och JM. 

Fuktegenskaper vid 
mycket hög fuktnivå . Fukt 
i gränsytor 
PelerJohansson och MårlenJanz 
(nu anslälld vid CBI) 
Många beständighetsproblem 
uppstår vid fuktnivåer som 
överstiger det s k hygroskopis
ka området (dvs . >98%RH) . 
Fukttransport och fuktfixering i 
detta höga fuktområde har stu
derats i mycket liten omfattning. 
I en doktorsavhandling har 
Mårlen Janz presenterat såväl 
metoder för experimentell be
stämning av material data som 
en metod för teoretisk beräk-

ning av fukttransport vid hög 
fuktnivå. 

En viktig tillämpning gäller 
fukttillstånd i gränsytan mellan 
två material, t ex mellan repara
tionsskikt och betong eller mel
lan puts och murverk. Detta 
problem studeras nu i ett dok
torandarbete av PeterJohansson. 
I hans arbete ingår också mät
ningar med magnetröntgen av 
fukthalt och fuktfördelning. 
Detta arbete görs i samarbete 
med Universitetssjukhuset i 
Lund. Projekten finansieras av 
BFR/Vinnova, Stiftelsen Svensk 
Betongforskning, Skanska Tek
nik och SBUF 

Fukt i betongens ytskikt 
samband med golvlägg
ning 
Niklas Johanssoll 
Vid golvläggning kommer fukt 
att tillföras den delvis uttorkade 
betongen från avjämn ingsmas
sa och lim. Därvid höjs fuktni
vån. Samtidigt kommer det att 
ske en gradvis omfördelning av 
fukt i betongens ytskikt efter
som golvmaterialet ofta är tätt. 
Omfördelningen kommer att 
vara beroende av betongens och 
angränsande materials fukt
egenskaper. Problemområdet 
skall studeras av industridoktor
anden NiklasJohansson inom ett 
nytt doktorandprojekt. Projektet 
finansieras av Cementa och 
KK-Stiftelsen. 

Fält- och laboratorie
undersökningar av fukt 
och emissioner från 
betonggolv 
Bertil Persson 
I ett antal uppdragsforsknings
projekt finansierade av företag 
och SBUF studeras fukttillstånd 
och emissioner från betonggolv 
tillverkade med olika typ av be-

Uttorkningsprogrammet TorkaS (G.Hedenblad och J.ArfwidssonJ 
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tong och med olika ytbehand
lingar och golvmaterial. Arbetet 
görs dels under kontrollerad 
miljö i laboratorium, dels under 
fältmässiga förhållanden på 
byggen. Avsikten är att öka kun
skapen om hur man genom 
lämpliga val av betongkvalitet 
och produktionsteknik skall 
kunna minska de olägenheter 
som emissioner från golvsystem 
kan ge. Projekten finansieras av 
SBUF, Peab, Tarkett Somrner, 
Bostik, Mondo Nordic, Mun
ters Torkteknik, Akzo Nobel. , 
Freudenberg International och 
SFF 

Fältundersökning av olika 
metoder att torka betong 
Niklas Johansson 
Olika metoder att torka betong, 
t ex ökad betongkvalitet eller 
olika yttre torkmetoder, under
söks i ett verkligt byggprojekt. 
Avdelningen planerar projektet 
och genomför alla fuktmätning
ar. Projektet finans ieras av 
SBUF, PNB och Cementa. 

Fuktcentrum vid LTH 
Avdelningarna byggnadsmate
riaioch konstruktionsteknik del
tar tillsammans med avd bygg
nadsfysik i det s k Fuktcentrum 
som är en officiell centrumbild
ning vid LTH. Dess verksamhet 
består av att sprida kunskap om 
fuktfrågor, att analysera forsk
ningsbehovet inom fuktområdet 
och att administrera ett gemen
samt fuktforskningsprogram. 
Ett antal informationsskrifter, 
vilka även rör betongfrågor, har 
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tagits fram och distribueras av 
Svensk Byggtjänst under den 
gemensamma rubriken "Fula
säl?erhet i Byggnader". 

Område 
Reparation 
Frostbeständighet hos 
reparerad/förstärkt 
betong 
Manouchehr Hassanzadeh 
Reparation eller förstärkning av 
betong med fiberkompositma
terial kan teoretiskt sett medfö
ra risk för lossfrysning av repa
rationsskiktet eftersom fuktan
rikning i vissa situationer kan 
ske bakom det täta skiktet sam
tidigt som den ursprungliga be
tongen ofta har måttligt hög 
kvalitet. Problemet studeras i ett 
forskningsprojekt i samverkan 
med Björn Täljsten som är verk
sam vid Skanska och LTD. Två 
delprojekt genomförs : (1) frys
ning av obelastade förstärkta 
prover i olika fuktmiljö, (2) frys
ning av förstärkta prover utsat
ta för fuktbelastning och samti
dig mekanisk last. Projektet fi
nansieras av Skanska Teknik och 
SBUF 

EU-projektet REHABCON 
Göran FageTlund, Manollchehr 
Hassanzadeh och Björn 
Johannesson 
Ett nytt EU-projekt REHAB
CON (Slralegy for Mainlenance 
and Rehabiliwlion of Concrele 

SlruclLlres) har just startat. Pro
jektet koordineras av CBr och 
har partners från Sverigc, UK 
och Spanien. Avdelningen leder 
den del av arbetet som gäller 
värdering av alternativa repara
tions- och uppgraderingssys
tem. Avdelningens insats inom 
projektet finansieras av EU
kommissionen. 

Nordiskt nätverk NORE
CON 
Göran Fagerlund och 
Manouchehr Hassanzadeh 
Ett nordiskt nätverk inom repa
rationsområdet NORECON 
(Nordic Nelwork on Repair and 
Maimenance of Concrele SlruclU
res) startade i år. Projektet leds 
av FORCE Institute i Danmark. 
Syftet är att samla olika aktörer 
inom reparationsområdet, ma
terialleverantörer, entreprenö
rer, ägare och forskare, för öm
sesidigt kunskapsutbyte . Avdel
ningens del av projektet finan
sieras av Nordisk Industrifond 
och LTH. 

Område 
Inomhusmiljö 
Forskarskolan Byggnaden 
och Innemiljön 
J(yösli Tillilli, Lars Wadsö, Per 
Hal117ner (avd lelmisk akllsu"h) 
Avdelningen tog för några år 
sedan initiativ till en forskarsko
la inom innemiljöområdet med 
samfinansiering på SO/50-basis 
av KK-Stiftelsen och ett antal 

Gjutning av betongplatta till 
fältförsök av betongtorkning 
(N.Johansson) 

företag. Forskarskolan leds av 
J(yösli TImlli som är adjungerad 
professor vid avdelningen men 
som har sin huvudsakliga verk
samhet inom Skanska Teknik. 
Skolan omfattar 18 doktorander 
vid LTH varav 8 inom området 
byggnadsakuslik (leds av Per 
Hammer) och 10 inom omradet 
luflhvalilel (leds av Lars Wadsö). 

Syftet med forskningspro
jekten är att bygga upp en sam
lad kunskap inom omradet 
innemiljö och att sprida kun
skap inom området till företag i 
branschen. Arbetet bedrivs hu
vudsakligen av industridokto
rander genom deras forsknings
projekt och genom forskarkur
ser. 

Egenemission från 
cementbundna material 
Tilla Hjellslröl7I 
Egenemission från betong stu
deras i ett projekt som bedrivs 
av industridoktoranden Tilla 
HjellslrÖ1ll. Inverkan av sådana 
faktorer som cementtyp, tillsats
medel, betongkvalitet och fukt
förhållanden på emission från 
betong studeras. Huvuddelen av 
arbetet sker i Scancem Resear
chs laboratorium på Gotland. 
Projektet finansieras av dokto
randens arbetsgivare, Scancem 
Research, och KK-Stiftelsen. 

Betongbyggnadens inne
luftkvalitet 
Nihlas Johansson 
I ett rätt nystartat industridok
torandprojekt studerar Nihlas 
JohallSson vilken inverkan be
tongstommen kan tänkas ha på 
inneluftkvaliteten i en byggnad. 
Olika skeden i byggnadens "liv" 
studeras : (1) produktion av 
stommen, (2) produktion av 
stomkomplettering, ytskikt, etc, 
(3) bruksskedet. Olika föränd
ringar som skett i bygg- och 
material teknik under de senas
te 50 åren analyseras med avse
ende på tänkbara effekter på 
inneluftkvaliteten. Inneluftkva
litet i betongbyggnader med och 
utan problem undersöks genom 
arkivstudier och egna mätning
ar. 

I ett särskilt delprojekt stu
deras problemet golvläggning; 
se under område Fukt ovan. 
Projektet finansieras av dokto
randens arbetsgivare, Scancem 
Research, Cementa och KK
Stiftelsen. 

II 



Vakuumtank för vattenfyllning av 
betongbalkar före frysning 

Område 
Betongbyggande 
Ny materialteknik tör 
platsgjutna betongstommar 
jVfa1'lws Petersoll 
Den högpresterande betongens 
potential rör produktion av plats
gjutna stommar undersöks i ett 
industriforskningsprojekt som 
genomförs av Markus PetersoIl . 
Såväl dess potential att effektivi
sera byggprocessen (t ex snabb 
hållfasthetstillväxt, hög värmeut
veckling, låg frysskaderisk, snabb 
torkning) som dess potential att 
ge goda stommar (t ex hög 
spännvidd, små deformationer) 
undersöks genom beräkningar 
vilka verifieras genom fältunder
sökningar. Såväl teknik som eko
nomi undersöks. 

Den självkompakterande 
betongens möjligheter att effek
tivisera byggprocessen under
söks främst genom fältstudier. 

Projektet finansieras av dok
torandens arbetsgivare, Skanska 
Asfalt och Betong, och Stiftel
sen för Strategisk Forskning 
(SSF). 

Det optimala betonghuset 
Mats Öberg 
I ett industridoktorandprojekt 
analyserar Mats Öberg hur funk
tionella egenskaper hos en be
tongbyggnad (t ex inre och ytt
re m iljö, och totalekonorni) på
verkas av byggnadens stomme 
och tekniska system. Särskilt 
studeras betongens potentiellt 
goda egenskaper vad gäller en
ergiekonomi, inomhuskomfort 
och bärförmåga/stabilitet. Av
sikten är att man skall få fram 
metoder för att projektera och 
handla upp avsedd byggnads
kvalitet till lägsta möjliga kost
nad och miljöpåverkan över 
byggnadens livscykel. Projektet 
avser flerfamiljshus med be
tongstomme och skall enligt pla
nen avslutas med ett demon
strationsprojekt där modern 
produktionsteknik skall använ
das . Projektet finansieras av 
doktorandens arbetsgivare, Ce
menta, och Stiftelsen för Strate
gisk Forskning (SSF) . 

Område 
Kalorimetri 
Lars lVadsö utvecklar kalori me
terteknik för olika materiaItek
niska tillämpningar. Exempel på 
tillämpningar som används vid 

avdelningen och som också i 
vissa fall fått kommersiell an
vändning är: 

• Sorptionslwlori71leri. En dub
belkammarkalorimeter med 
vilken man kan mäta fuktfixe
ring (sorptionsisotermen) i 
porösa material, t ex cement
pasta, har utvecklats . Samti
digt kan man bestämma det 
s k sorptionsvärmet vilket vi
sar hur hårt vattnet är bundet 
i materialet vid olika relativa 
fuktigheter. 

• Isoterm cementlwloriJJ/etri. En 
kalor imeter för noggrann 
mätning av värmeutveckling
en hos cementpasta och ce
mentbruk/mikrobetong som 
funktion av tiden har utveck
lats. Mätningen sker isoterm t, 
dvs värmeutvecklingen kan 
bestämmas vid olika konstan
ta temperaturnivåer. Detta är 
en stor förbättring i förhållan
de till tidigare adiabatiska el
ler halvadiabatiska metoder. 
Kalorimetern utvärderas nu i 
ett NORDTEST-projekt. 

• Miluolwlori11leteri. Med käns
liga isoterm kalorimetrar kan 
mycket små värmemängder 
mätas. Dessa kalorimetrar kan 
därför användas t ex för att 
studera långsamma ned bry t
ningsreaktioner hos material, 
t ex korrosions processer, och 
mycket långsamma cementre
aktioner (åldringseffekter) i 
gammal betong. 

Kalorimeter för mätning av 
isbildning i material 

Verksamheten har tidigare fi
nansierats av BFR och finansie
ras nu av uppdrag och av LTH. 

Område Puts- och 
murverk 
Kenneth Sandin har bedrivit 
forskning om puts- och mur
verk under lång tid. För närva
rande genomförs ett större pro
jekt med anknytning till cement
och betongområdet. 

Sprickbildning i puts på 
isolering 
Kenneth Salldin och 
Manouchehr Hassanzadeh 
Nya bostadshus och kontorshus 
förses numera ofta med ett ar
merat putsskikt på värmeisole
ring. Putsen kramlas till stom
men som ofta består aven lätt 
utfa~kningsvägg. I flera fall har 
man fått sprickor i putsen efter 
rätt kort tid. Sprickbildningen 
studeras i projektet genom 
brottmekaniska beräkningar 
och genom laboratorieförsök på 
provväggar. Bland annat under-
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söks inverkan av olika armering, 
armeringens placering, brukets 
egenskaper och betingelserna 
vid putsning och efterföljande 
härdning. En viktig faktor som 
studeras är hur olika typer av 
fasthållning av putsskiktet (t ex 
på grund av kramlans utform
ning eller ofrivillig fasthållning 
vid anslumingar) påverkar ris
ken för sprickbildning. Projek
tet finansieras av SBUF och 
Optiroc. 

Avdelning 
konstruktions
teknik 
Område Säkerhet 
Statistiskt baserad 
säkerhetsvärdering av 
befintliga anläggningar 
Fredrik Carlsson 
Vid dimensionering av olika ty
per av konstruktioner används i 
Sverige och i många andra län
der ett säkerhetssystem med 
partialkoefficienter. Detta inne
bär att de variabler som laster, 
hållfastheter mm, vilka ingår i 
dimensioneringen, associeras 
med partiaikoefficienter. Detta 
är en indirekt metod att beakta 
de statistiska variationer som 
finns hos variablerna, och kallas 
också nivå 1 metod. Denna 
metod kalibreras med hjälp av 
en s k nivå 2 metod, en statistiskt 
baserad metod. Dimensionering 
enligt nivå 2 metod bygger på 
att man har kännedom om de i 
brottvillkoret ingående variab
lernas fördelning, medelvärde 
och standardavvikelse . 

Då man studerar en skadad 
konstruktion är den viktigaste 
frågan om konstruktionen är 

säker för fortsatt användning 
varvid man gör avvägningar av 
typen 

• kan konstruktionen vara kvar 
i befintligt skick i ytterligare 
några år? 

• behöver konstruktionen repa
reras? 

• måste konstruktionen ersättas 
med en ny konstruktion' 

Vid en utvärdering av denna typ 
kan det vara lönsamt att använ
da en statistiskt baserad säker
hetsmetod eftersom att det då 
finns möjlighet att ta hänsyn till 
mer precis information om den 
aktuella konstruktionen. 

Doktorandprojektets hu
vudmål är att ta fram en sådan 
metodik och att göra den prak
tiskt tillämbar i samband med 
tillståndsbedömningar och upp
graderingar av befintliga kon
struktioner. Metoden kommer 
att demonstreras genom att till
lämpas på några typfall. Projek
tet finansieras huvudsakligen av 
LTH med visst bidrag från Väg
verket och Banverket .. 

Område Skadade 
konstruktioners 
bärförmåga 
Restbärförmåga hos 
skadade konstruktioner 
Joakim Jeppsson 
Skador på betongkonstruktio
ner förekommer allt oftare och 
kommer att bli ännu vanligare 
med ökad ålder på konstruk
tionsbeståndet. För att minska 
behovet av åtgärder är det vik
tigt att man kan bestämma ak
tuell bärförmåga även för skada
de sektioner. Detta kräver att 
man studerar beteende hos kon
struktioner med skador efter
som sådana konstruktioner inte 

Mätning av deformationer vid provning av skadad balk (Joakim Jeppsson) 
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uppträder på samma sätt som 
oskadade konstruktioner, och 
därmed inte går att analysera 
med gängse metoder. Under
sökningar har gjorts av balkars 
skjuvbeteende när det finns vid
häfmingsförluster på längsgåen
de armering, t ex förorsakade av 
armeringskorrosion . Resultaten 
visar bland annat att sådana vid
häfmingsförluster inte direkt le
der till ett sprött brott eftersom 
möjligheten till omfördelning av 
krafter mellan dragarmering 
och byglar är stor. Beteendet 
hos uppsprucken betong har 
bland annat studerats genom 
användning av digitala bilder. 
Med hjälp av ett rumät i form 
av noder målat på betongytan 
hos den belastade balken och 
fotografering med digitalkame
ra har huvudtöjningar och hu
vudtöjningsriktningar kunnat 
beräknas med en finit element
approximation. Joakim Jeppsson 
är industridoktorand från Skan
ska Teknik. Projektet finansieras 
av Skanska Teknik och Vinnova 
och ingår i det nationella projek
tet Väg-Bro-Tunnel. 

Personal 
Personal vid LTH med forsk
ningsverksamhet inom betong
området är: 
• Professorer: Göran Fagerlund 

och Sven TheIandersson 
• Adjungerade professorer (ca 

20% tid vid LTH): Jan Alerno, 
Per-Erik Petersson, Kyösti 
Tu u tti 

• Seni01forskare (universitets lek
tol~ universitetsadjunktJorskar
assistent): Manouchehr Has
sanzadeh, Göran Hedenblad, 
Björn Johannesson, Bertil 
Persson, Kenneth Sandin, 
LarsWadsö 

• Doktorander med anställning 
vid LTH: Katja Fridh, Peter 
Johansson, Fredrik Carlsson 

• Industridoktorander finansiera
de genom anslag till LTH: Di
mitrios Boubitsas (SP), To
mas Ekström (Syeon), Tina 
Hjellström (Scancem Re
search), Joakim Jeppsson 
(Skanska Teknik) , Niklas Jo
hansson (Scancem Research 
och Cementa), Markus Peter
son (Skanska Asfalt och Be
tong), Mats Öberg (Cementa) 

• Övriga industridoktorander 
som får sin forskarutbildning 
vid LTH: Peter Utgenannt 
(SP), Karin Pettersson (Skan
ska Asfalt och Betong, tidiga
re CBI), Monica Lundgren 
(SP) 

Publicering 
Forskningsarbetet publiceras 
dels i rapporter som ges ut vid 
avdelningarna, dels som konfe
rensbidrag och tidskriftsartiklar. 
Information om rapporter och 
artiklar kan fås från avdelning
arna. 

Rapporter utgivna vid avd. 
byggnadsmaterial kan fås från 
hemsidan 
(www.byggnadsmaterial.lth. se) . 

Nyare doktorsavhandlingar: 
Paul Sandberg (1998): ChIoride 
ini tia ted reinforcement corrosi
on in marine eonerete . 
Report TVBM - 1 O 15 

Bertil Persson (1998): Quasi-in
stantaneous and long-term de
formations of high performan
ce eonerete. Report TVBM-
1016 

Sture Lindmm"k (J 998): Mecha
nisms of salt frost scaling of 
portland cement-bound materi
als: Studies and hypotl1esis. 
Report TVBM-l 017 

Agnes Nagy (1998): Cracking in 
reinforced concrete structures 
due to imposed deformations. 
ReportTVBK-1012 

Må1"ten Janz (2000): Moisture 
transport and fL"Xation in porous 
materials at high moisture leveis. 
Report TVBM-l O 18 

Björn Johannesson (2000): 
Transport and sorption pheno
mena in concrete and other po
rous media. Report TVBM-
1019 

Dan Pellersson (2 000): ControI 
of eraeking due to imposed 
strains in concrete structures . 
Report TVBK-1 020 

Nyare licentiatarbeten: 
Björn Johannesson (J 998): Mo
delling of transport processes 
involved in service life predic
tion of eonerete . Report 
TVBM-3083 

Dan Pettersson (J 998): Stresses 
in concrete structures from gro
und restraint. Report 
TVBK-1014 

Tomas Ekström (2 000): Leaching 
of Concrete. Experiments and 
modelling . Report 
TVBM-71s3. 

Joakim Jeppsson (2 000): Assess
ment of residual load carrying 
capacity of damaged concrete 
structures. ReportTVBK -10 19 
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