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Abstract  
The purpose of this rapport/paper is to summarize and compare three different reparation 
methods, which can be used in repairing damaged concrete dams, which are one of the most 
important parts of electricity production in Sweden.  

Most of big dams in Sweden built between1900- 1960 are in a great need of restoration. Time, 
harsh winter conditions and constant presence of water have caused great damages to these 
dams.  

There are numerous restoration methods, which can be used in dam reconstruction.  However, 
choosing the right method plays a crucial role in terms of economy and quality for the power 
plant companies. Due to negatively impacting global warming, carbon dioxide emissions can 
also be another concern for power plant companies when selecting a reparation method.  

Sometimes determining and choosing the “right” method is rather difficult when facing 
different reparation methods.  When deciding which method to choose, comparisons are made 
in terms of economy, quality, and carbon dioxide emissions causing global warming. The 
methods compared in this rapport are 

· applying waterjet 

· mechanical chiseling, and  

· Chesterton filler.   

Accordingly, some boundaries are set and some, but not all, factors are taken into account.  
For example, winter expenses and transportation are not included in this rapport. 

The method which has been used in this study is both qualitative and quantitative. In the 
qualitative method, interviews, literature studies and experience of experts are gathered and 
used. The quantitative method used for calculation of costs and CO2 (e) emissions to the air. 

The study shows that in a minor spalled concrete damage, the waterjet method and Chesterton 
filler are appropriate with regards to quality.  Mechanical chiseling is the cheapest method, 
and the Chesterton filler method releases the least amount of carbon dioxide to the air of all 
methods. 

Hopefully, the comparison in this rapport can aid those who want to choose a reparation 
method based on the criterias for the outcome/method. 

Keywords: carbon dioxide release, Chesterton putty, dam construction, economy, reparation 
methods, quality, waterjet, mechanical chiseling 
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Sammanfattning 
Dammkonstruktioner är en av de viktigaste delarna av elproduktionen i Sverige. 

De flesta av de stora betongdammarna i Sverige som är byggda mellan 1900 och 1960 är i 
behov av reparation. Åldern, svåra vinterförhållanden och ständig närvaron av vatten påverkar 
dammarna negativt och orsakar skador i betongen. 

Det finns gott om olika reparationsmetoder som kan användas vid dammreparationer. Att 
välja rätt metod vid reparationer kan spela en avgörande roll när det gäller ekonomi och 
kvalitet för kraftverksbolagen.  

Då de olika metoderna resulterar i olika mycket koldioxidutsläpp till luften och därmed effekt 
på den globala uppvärmningen är just koldioxidutsläppen en annan faktor som kan beaktas av 
elbolagen när de vill välja en reparationsmetod. 

Valet av reparationsmetod är inte lätt. Ofta går det att välja mellan flera olika metoder. 

Syftet med denna rapport att upprätta sammanfattningar för tre olika reparationsmetoder vid 
reparation av betongdammar, samt en jämförelse mellan dessa metoder. Jämförelser har gjorts 
i förhållande till ekonomi, kvalitet och koldioxidutsläpp till luften. 

De reparationsmetoder som har jämförts i denna rapport är vattenbilning, mekanisk bilning 
och Chesterton spackel. 

För att möjliggöra jämförelsen i denna studie har några avgränsningar gjorts i för de faktorer 
som jämförts, bland annat har vinterkostnader och transporter inte inkluderats i jämförelsen.    

Metoden i denna uppsats bygger på kvalitativ och kvantitativ studie. Den kvalitativa studien 
består av litteraturstudier och intervjuer genom samtal och email, och den kvantitativa studien 
består av beräkningar för kostnader och CO2 (e)-utsläpp med hjälp av grundvärden och faktorer 
för 1 m² betongyta. 

Studien visar att vid en enkel frostskada så är vattenbilningsmetoden och Chestertonspackel 
lämpligast med avseende på kvalitet. Mekanisk bilning är billigast och Chestertonspackel 
släpper ut minst koldioxid till luften. 

Förhoppningsvis kan jämförelsen i denna rapport hjälpa de som vill välja reperationsmetod 
baserat på önskade kriterier för slutresultatet. 

Nyckelord: Koldioxidutsläpp, Chesterton spackel, dammkonstruktion, ekonomi, 
reparationsmetoder, kvalité, vattenbilning, mekaniskbilning 
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Terminologi 
Bilning: en metod för att riva eller göra hål i hårda byggmaterial så som tegel, betong och 
liknande (byggservice-stockholm, 2015). Avverkning, demolering och att ta bort betong har 
samma betydelse i denna rapport. 

Betonginjektering: en metod för att reparera sprickor i betongen. Reparationen utförs genom 
injektiering av en polymer in i betongen. 

CO2 (e): Koldioxidekvivalenter 

Fals: dammluckans anslag på pelarsidorna. 

Humla: en lastbil med rotoraggregat som används för att blanda betong (slang). 

Huvudarmering/ konstruktionsarmering: den lastupptagande armeringen i en konstruktion. 

Hållfasthet: ”Betong klassificeras med avseende på tryckhållfasthet. Som ett exempel i en 
betong med hållfasthet C30/37, 30 betecknar den karakteristiska cylinderhållfastheten i MPa 
och 37 betecknar kubhållfastheten i MPa (Svenskbetong, u.d.)”.  

Karbonatisering: ”Den färdiga betongen tar upp koldioxid. Processen kallas karbonatisering 
och innebär att koldioxiden i luften reagerar med betongens kalciumhydroxid och bildar 
kalciumkarbonat. Man kan beskriva det som att betongen återgår till sitt ursprung som 
kalksten (Svensktbetong, u.d.)”. 

Krympfri yta: en yta som inte krymper och därmed förekommer inga krympsprickor. 

Mikrosprickor: små sprickor i betongen som är svåra att upptäcka. 

Montagearmering: armering som används för montering av konstruktionsarmering. 

Nedström: nedanför kraftverkets strömriktning. 

Skibord: Vattnet hamnar på skibordet när det passerar dammluckan. 

Sättmått: ett mått som visar konsistensen på färsk betong. 

Täckskikt: ”Täckskikt är avståndet mellan ytan på den armering som är närmast betongens 
yta (inklusive förekommande byglar eller ytarmering) (Svenskstandard, 2005, p. 45)”. 

Uppström: ovanför kraftverkets strömriktning.  

Utskov: ett samlingsnamn för betongkonstruktionen och dammluckan. 

Vattenvägar: där vattnet kan strömma, t.ex. på skibordet i ett dammbygge. 

VCT: Vattencementtalet  
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1 Introduktion 
 

1.1 Bakgrund 
Alla Sveriges större vattenkraftverk innehåller betongkonstruktioner. De flesta är byggda från 
år 1900 fram till 1960. Betongkonstruktionernas ålder samt det utsatta läget gör att skador 
börjar uppstå. Frostskador som uppkommer tack vare den fuktiga miljön är en vanlig skada på 
betongdammar. Inför ett reparationsarbete bör de befintliga skadorna kartläggas 
(Hassanzadeh, 2014, p. 48).  

Det	finns	en	mängd	olika	reparationsmetoder	vid	renovering	av	betongkonstruktioner	
och	skadorna	måste	repareras	på	ett	genomtänkt	sätt.	Valet	av	reparationsmetod	bör	
ske	med	eftertanke	och	erfarenheter	visar	att	valet	ofta	faller	på	enkla	
reparationsmetoder	som	inte	ger	det	önskade	resultatet (Hassanzadeh, 2014, p. 4). 
Figuren nedan visar angreppsättet vid reparation av betongkonstruktioner. 
 

 
Figur (1). Ingående moment vid val av reparationsåtgärd (Hassanzadeh, 2014) 

Betongskador kan klassificeras i 11 olika typer (kategorier) efter utseende och orsak 
(Hassanzadeh, 2014, p. 4): 
1. Armeringskorrosion 
2. Yterosion 
3. Expansion av betongens inre 
4. Expansion av betongens yta 
5. Urlakning 
6. Sprickbildning av fuktrörelser och temperaturrörelser 
7. Skador av olyckslast 
8. Skador av överbelastning och felkonstruktion 
9. ”Spontant sönderfall” (ostabil materialstruktur) 
10. Estetisk skada 
11. Brandskada 
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Figur (2). Olika angrepp mot en betongkonstruktion (Ytskyddsgrupp, 2016) 

 
1.2 Betong 
Betong består av en blandning av ballast, cement, vatten och tillsatsmedel. Ballast är sten i 
olika fraktioner. I vanlig anläggningsbetong finns ballast från 0 upp till 32 mm (Källman, 
2016). 

Tabellen nedanför visar ett betongrecept för produktion av 1 m³ betong i 
dammkonstruktioner. 

 

 

 

 

 

 

Ballast tar upp till 68 % av betongvolymen (Nelhagen, 2016). Claes Wixner på Wixner och 
Rödin entreprenad AB bedömer i en intervju en tid på ca en timme för krossning av berg-
material för att få fram 250 ton 0–32 sten som ska användas som ballast i betongblandningen. 
Han uppskattar också en bränsleförbrukning för minst 105 liter diesel per timme för att fram-
ställa 0–32 ballast vid bergkrossning (2016). Denna dieselförbrukning uppstår för att en gräv-
maskin, ett krossverk och en traktor används i utvinningsprocessen av ballast. Tabellen ne-
danför visar bränsleförbrukning av de maskinerna. Tiden som uppskattas för tillverkningen av 
1 m³ ballast är 30 sek (Wixner, 2016). 
Tabellen nedanför visar förbrukningstid och bränsleförbrukningen för nämnda maskiner. 

Maskin Dieselförbrukning 
(liter/timme) 

Förbrukningstid (timme/1 m³) 

Ballasttillverkning      
Grävmaskin 35–40 
ton 

30   

Betongrecept för dammkonstruktion 
Enhet Betong Cement  Ballast 

(0–32 
mm) 

Vatten Luft 

% 100 21 68 6,5 4,5 
m³ 1 0,21 0,68 0,065 0,045 

Tabell (1). Betongrecept för dammkonstruktion (Nelhagen, 2016) 
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Maskin Dieselförbrukning 
(liter/timme) 

Förbrukningstid (timme/1 m³) 

Krossverk förkross 35   
Krossverk efter-
kross 

15   

Traktor 25–30 ton 25   
Total 105 0,008 

Tabell (2). Dieselförbrukning och förbrukningstid för maskiner som är inblandade i ballasttillverkning (Wixner, 2016) 

Cement är en annan viktig ingrediens i betong som tar upp 21 % av betongvolymen 
(Nelhagen, 2016).  Årligen produceras i Sverige cirka två miljoner ton cement som i runda tal 
används till sex miljoner kubikmeter betong (Redlund Laninge, 2012). 

Tillsatsmedel reglerar betongens sättmått och bildar luftporer i betongen. Luftporer behövs för 
att minska risken för möjliga frostskador när det är minusgrader (Nelhagen, 2016). 

Beroende på volymen betong kan ingredienserna blandas på olika sätt. Handblandning brukar 
användas när volymen är vid små volymer. När det gäller reparation av betongdammar brukar 
det krävas stora betongvolymer, därför blandas betongingredienserna med hjälp av en 
”humla” eller köps från en fabrik. Den blandade betongen pumpas sedan med hjälp av en 
betongpump till den önskade konstruktionsdelen. Den färska betongen bearbetas med 
vibrationsstavar. Betongvibratorns uppgift är att vibrera bort luftbubblor och luftfickor som 
finns inbäddad i betongen när gjutningen påbörjas så att dessa försvagningspunkter försvinner 
(Betong, u.d.).  

Tabell (3). visar förbrukningstid och dieselförbrukning av en betongpump och en ”humla”. 

 

 

Maskin Dieselförbrukning 
(liter/timme) Förbrukningstid (min/1 m³) 

Gjutning      
Humla (Nelhagen, 2016) 30 4 
Betongpump 
(Johansson, 2017) 5 4 

Tabell (3). Dieselförbrukning och förbränningstid för gjutningsmaskiner för blandning av 1 m³ betong (Nelhagen, 2016), 
(Johansson, 2017).  

 

Figur (3).  Figur vänster: en ”humla"   Figur höger: en humla matar en betongpump (Amitis Eriksson, 2016) 
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1.2.1 Frostsprängning 
Vatten utvidgas 9 % av dess volym när den fryser. Om det inte finns någon plats för vattnet 
att ta vägen i betongen kommer den utvidgade volymen ge upphov till frostskador i betong-
konstruktionen. En betongkonstruktion med luftporer gör att isen har någon plats att ta vägen 
när det fryser och därmed minskar risken för frostskador i en sådan betongkonstruktion 
(Spalled Concrete - Sullivan's Corner, 2008).  
 
Isbildning kan förhindras om vattnet utsätts för tillräckligt stort mottryck från porväggarna. 
Det krävs t.ex. 110 Mpa tryck för att hindra frysning av vatten vid -10 °C. Tyvärr klarar inte 
betongen dessa dragpåkänningar vilket medför att betongen går sönder (Ljungkrantz, et al., 
2009, pp. 729-730). Figur (4). visar hur vattnet beter sig i en betongkonstruktion när det fry-
ser. 
 

 
Figur (4). Olika förstörelsemekanismer a) Frysning utan vattentransport b) Hydrauliskt tryck c) Iskristalltillväxt 
(Ljungkrantz, et al., 2009) 

 

1.2.2 Betongreperation 
Det är viktigt med förarbetet inför betongreparationen. Det skadade betongskiktet måste tas 
bort innan reparationen börjar. Beroende på reparationsmetoden finns det ibland även ett 
behov för borttagning av den oskadade betongen, en bit bakom armeringen, för att få en så bra 
vidhäftning som möjligt (Kraftverksföreningens Utvecklingsstiftelse, 2002, p. 65).  

Enligt rapportskribentens erfarenhet kan betongen avverkas bland annat med hjälp av vatten i 
form av vattenbilning eller blästring. Skadade betongdelar kan också bilas bort mekaniskt 
med hjälp av borrmaskiner och handverktyg. Efter borttagning av betong måste ytan rengöras 
noggrant från lösa partiklar och damm. Ytan kan spolas rent med hjälp av högt vattentryck, 
och resterna kan tas bort med hjälp av en dammsugare eller en slambil. Att välja mellan 
slambil och dammsugare är en bedömning som görs av sakkunniga. Vid stor volym av 
avlägsnade betongpartiklar brukar slambil väljas. Dieselförbrukning och förbrukningstid av 
en slambil visas nedan.  
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Maskin Dieselförbrukning 
(liter/timme) Förbrukningstid (Timme/1 m³) 

Städning   40  1 
Tabell (4). Dieselförbrukning och förbrukningstid för slambil (Jonsson, 2016) 

 

När ytan är ren från oönskade material är det dags för reparationen.  

Reparationen kan utföras med olika typer av material som 

1- Betong eller cementbruk: Reparation med betong och cementbruk är det vanligaste 
reparationsmaterial som kan användas i lagningsarbete från några centimeter och 
uppåt.  

2- Betong eller Cementbruk med polymerinblandning: Reparation med dessa material 
brukar ske vid relativt tunna ytbeläggningar och mindre lagningar. 

3- Polymer: Reparation med polymerer brukar ske vid limning av färsk betong mot den 
gamla betongen, vid ytbeläggningar samt vid sprickinjektering  
(Kraftverksföreningens Utvecklingsstiftelse, 2002, p. 58). 

 

I denna rapport kommer läsaren följa en jämförelse mellan tre avverkningsmetoder och den 
efterföljande lagningen. Avverkningsmetoderna är vattenbilning, mekanisk bilning och 
vattenblästring. Tabellen nedan visar en sammanfattning av de benämnda 
avverkningsmetoderna och vilka material de repareras med.  

Avverkningsmetod Lagningsmaterial 
Vattenbilning Betong 
Mekaniskbilning Betong 
Vattenblästring Polymer (Chesterton) 

Tabell (5). Avverkningsmetoder och deras motsvarande reparationsmaterial  

Reperationsmetoderna benämns som vattenbilning, mekaniskbilning och Chesterton under 
denna rapport. 

1.3 Syfte 
Syftet med denna studie handlar om att sammanfatta information, samla upp erfarenheter av 
sakkunniga och jämföra tre metoder vid reparation av ytliga frostskador i vattenvägar med 
hänsyn till kvalitet, ekonomi och miljö. Med ytligt menar författaren här att skadorna inte når 
armeringen. 
 
1.4 Forskningsfrågor 
I denna studie ska tre forskningsfrågor besvaras: 
 

1- Vilken metod lämpar sig bäst med avseende på kvalitet? 

2- Vilken metod kostar minst (ekonomi)? 

3- Vilken metod släpper ut minst koldioxidekvivalenter (CO2 (e)) till luften?   
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1.5 Avgränsningar 
För att möjliggöra denna studie har vissa uppskattningar och avgränsningar gjorts. 
Avgränsningar redovisas nedan.  

Kvalitet: 

Det som menas med kvalitet i denna rapport är en lång livslängd med mindre behov av 
underhåll och reparationer. Innebörden av orden ”lång” och ”mindre” är totalt beroende av 
konstruktionens skikt och läge och bedöms av de experterna. Examensarbetarens ambition 
har inte varit att undersöka arbetsmiljön i denna uppsats men under intervjuer och 
litteraturstudier förekom en del information som tyder på att en viss reparationsmetod inte 
föredras på grund av arbetsmiljöskäl. Då syftet med denna rapport har varit att sammanfatta 
information och sammanfatta erfarenheter av de sakkunniga, väljer rapportskrivaren att skriva 
arbetsmiljörelaterande information vid förekomst, under underrubriken kvalitet. 

· Reparation i denna studie innebär inte undervattensreparation.  

· Kvalitet består av en sammanfattning av personliga erfarenheter av erfarna platschefer 
och sakkunniga som har jobbat inom branschen. 

Ekonomi: 

Det som menas med ekonomi här är beräknade priser för genomförande av jobbet och 
reparationsmaterial på 1 m² betongyta. Efterkommande kostnader för fel och ytligare 
reparationer ingår inte i denna studie.  

· Kostnader för utsättningen ingår inte i denna studie. 

· Formsättning ingår inte i denna studie. 

· Vinterkostnader tas inte hänsyn till. 

· Etableringskostnader är platsberoende och räknas inte i denna studie. 

· Väntetider räknas inte i denna studie. 

· Övertid och helger räknas inte i denna studie. 

· Framkörningsavgift räknas inte i denna studie. 

 

Koldioxidekvivalentutsläpp, CO2(e): 

Det som menas med koldioxidutsläpp i denna studie är en summa av CO2 (e)-utsläpp innan 
och under reparationen. Det som ingår i utsläppen innan och under reparationen visas nedan. 

 

Innan reparation 

Det som ingår i CO2 (e)-utsläppen innan reparation kommer bara från bränsleförbrukning 
av vattenbilningsmaskiner, slambil och materialtillverkning av ballast, kvartssand, cement 
och Chesterton. 

Nedanstående delar ingår inte i Koldioxidberäkningen: 

· Tillverkning av maskiner och redskap som används för gjutning 
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· Transport av material (t.ex. ballast och cement o.s.v.) och maskiner till och från 
byggarbetsplatsen  

· Produktion av primer i reparation med Chesterton p.g.a. den ringa förbrukningen 
under reparationen 

· CO2 (e)-utsläpp från betongens tillsatsmedel p.g.a. den ringa förbrukningen i betong i 
jämförelse med betongvolymen. 

· Sprängning av berg för ballasttillverkning. 

Under reparation 

Det som ingår i CO2 (e)-utsläppen under reparation kommer bara från bränsleförbrukning 
av betongpump och humla. CO2 (e)-utsläpp från elförbrukning av maskiner och redskap 
(t.ex. borrmaskiner eller vibrationsstavar) räknas inte med i denna uppsats. Figuren 
nedanför visar avgränsningar för CO2 (e)-utsläppen innan och under reparation. 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 

 

 

 

 

Innan reparation Under reparation Reparationsmetod 

Vattenbilning 

Mekanisk bilning 

CO2 (e) av 
bränsleförbrukning 

vattenbilningsmaskin och 
slambil  

CO2 (e) av produktion 
lagningsmaterial (betong) 

CO2 (e) av 
bränsleförbrukning av 

betongpump och humla  

Chesterton 
CO2 (e) av 

bränsleförbrukning av 
vattenblästringsmaskin  

CO2 (e) av produktion 
lagningsmaterial 

(Chestertonblandning) 

Utförs för hand  

CO2 (e) av 
bränsleförbrukning av 

slambil  

CO2 (e) av produktion 
lagningsmaterial (betong) 

CO2 (e) av 
bränsleförbrukning av 

betongpump och humla  

Figur (5).  CO2 (e) avgränsning innan och under reparation	
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1.6 Antagande 
1. Alla tre lagningsmetoder kunde jämföras med varandra i denna studie, med 

förutsättning att alla metoder är tillämpliga i reparation av ytliga frostskador i 
vattenvägar. Frostskador som skrivs om i denna rapport är skador som kommer med tid 
och inte i en ny gjuten yta som fryser direkt efter gjutning. Skadorna är spridda i små 
mängder på skibordet. Med små mängder menar författaren av denna uppsats att 
skadorna inte syns överallt på hela ytan. Djupet på skadorna antas vara mellan 5 - 20 
mm. Detta ger ett medelvärde på ca 12 mm. 

 
Figur (6). Frostskador i en betongkonstruktion (NSIAB, u.d.) 

2. Enhet: Att välja enhet för betongreparationer har inte varit lätt, beroende på 
reparationsmetoden blir valet av enhet olika. Nedan kommer en liten beskrivning av 
olika enheter som gäller för olika reparationsmetoder och etapper. Dessa enheter är de 
enheter som skrivs på fakturor och följesedlar. 

o Avverkningsmetoder: m² betongyta är den vanligaste enheten för avverkning 
av betong. Även om avverkningen sker för en volym så talas det oftast om m². 

o Material: m³ och ”ett set material” används som enhet för reparationsmaterial. 
Till exempel 1 m³ betong (cementbruk) och ett polymerset (Chesterton i detta 
fall) som ska täcka X m² betongyta med en viss tjocklek.  

o Städning: Antal kubikmeter slam och avverkade betong som städas undan 
mäts i m³. 

I denna rapport kommer kostnader och CO2 (e)-utsläppen under avsnittet ”Resultat” 
redovisas för 1 m² betongyta med förutsättningen att två decimeter betong tas bort 
och därefter gjuts om. Därmed blir enheten för städningen också 1 m². 

Enheten för Chesterton är 1 m² reperationsyta med tjockleken 12 mm. Tabellen 
nedanför visar en sammanfattning av enheter i denna uppsats.  

 

Etapp Enhet 
Avverkning 

Vattenbilning m² 

Mekaniskbilning m² 
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Etapp Enhet 
Vattenblästring m² 

Lagningsmaterial 

Betong m² 

Chesterton m² 

Städning m² 
Tabell (6). Enhet sammanfattning  

Under avsnittet ”Teori” redovisas däremot vissa siffror för 1 m³ betong som till 
exempel tidsåtgång för vattenbilning, slamborttagning o.s.v. Detta är på grund av att 
dels data har varit tillgängligt för 1 m³ betong och dels för att skapa en bra bild för 
läsaren av denna rapport. 

3. Tidsåtgången för bilar och anläggningsmaskiner som betongpump, 
vattenbilningsmaskiner o.s.v. är en uppskattning från de sakkunniga som har blivit 
intervjuade. 

4. Täckskikt mot strömmande vatten är i de flesta utskovskonstruktioner 70 mm (Larsson, 
2016). Täckskiktet antas att vara 70 mm i denna rapport.  

5. Författaren av denna rapport har räknat med en huvud- och montagearmering med 25 
mm diameter. Anledningen bakom detta val är att 25 mm är en vanlig armering vid 
kraftverksbygge1. 

 
Figur (7). Ett exempel på hur skibordsarmeringen kan se ut (Amitis Eriksson, 2017) 

                                                
1 Antagandena nummer 4 och 5 kommer till användning för beräkningarna bakom djupet för borttagningen av 
betongytan innan reparationen med lagningsmaterialet (bara betong) påbörjas. Mer information kommer under 
avsnittet Resultat, Vattenbilningsmetoden. 
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6. Kostnaderna för ballasttillverkning är medräknade under gjutningskostnader. 

7. Det antas att inga fogband behövs. 

8. Det antas att skibordet är tillgängligt utan något behov av ställning. 

9. Det antas att ingen kran/traktor behövs för att få ner reperationsmaterial och redskap. 

10. Chestertontillverkaren har inte gjort någon studie som visar CO2 (e)-utsläpp av deras 
produkt men med kunskap av att Chesterton är en komposit av epoxiblandning, görs ett 
antagande om att CO2 (e)-utsläppen från Chesterton är lika med utsläppen från INP 42. 
INP 42 är en epoxi som används för injektering av sprickor i betongkonstruktioner. 

11. Framställande av kvartssten antas att släppa lika mycket CO2 (e) till luften som 
framställande av ballasten. 

12. Kvartsstenen (SiO2) som används i Chestertonblandningen är en egenutvecklad 
kvartsblandning som förimpregneras med ett polymeriskt bindningsmedel. På grund av 
otillräcklig information och företagshemligheter antas kvartsstenen vara ett rent 
naturmaterial under denna studie. 

13. Vid reparation med epoxi antas att hela ytan täcks med 12 mm Chesterton.  

14. Det antas att det vid mekaniskbilning tas bort lika mycket betong som i vattenbilning 
och därmed gjuts det lika mycket som i vattenbilningsmetoden.  

15. Saneringen efter vattenblästring vid Chestertonspackling, antas utföras med våt 
dammsugare. 

16. Pågjutning beräknas med den bilade volymen plus 10 % spill. 

17. De flesta dammkonstruktioner innehåller betong med hållfasthet C30/37 och ballast 
med stenstorlek 0–32 mm. Därför antas betonghållfasthet och stenstorleken i denna 
studie vara C30/37 respektive 32 mm. Det är naturligt att hållfastheten på betong blir 
högre med tiden. Hållfastheten på betong i äldre anläggningar kan vara C40/45 
(Jonsson, 2016). Detta kan innebära en längre avverkningstid (jämfört med betong i 
lägre hållfasthet) som inte tagits hänsyn till i denna studie (vid vatten och 
mekaniskbilning). 

2 Teori 
Under detta avsnitt reflekteras information och de grundvärdarna som sedan används för 
beräkningar under avsnittet ”Resultat”. 

2.1 Vattenbilning 
Vattenbilning är en bilningsmetod vid reparation av betongkonstruktioner. Det 
högkoncentrerade vattentrycket demolerar betongen men har ingen negativ effekt på den 
befintliga armeringen. Med denna metod kan den lösa och skadade ytan avlägsnas med stor 
precision, medan den delen i konstruktionen som fungerar, lämnas orörd (Nordisk 
vattenbilning, u.d.).  

Vattenbilningen kan utföras manuellt eller med hjälp av en robot (Jonsson, 2016). Figur (8). 
visar vattenbilning med hjälp av robot (bilden till vänster) och vattenbilning för hand (bilden 
till höger).  
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Figur (8). Figur vänster: Vattenbilning med hjälp av en vattenbilningsrobot (BVA Group, 2016) Figur höger: Vattenbilning 
och vattenfräsning av betongmur på mindre kraftverksdamm utanför Lindesberg. (Bläster mäster, u.d.) 

Som tidigare nämnts sker gjutningen när vattenbilningen är utförd och ytan rengjord.  

Tidsåtgång  

Tidsåtgång för vattenbilningsutrustning och städningen efter vattenbilning av 1 m³ betong 
redovisas nedan.  

Maskin Tidsåtgång 
(timme/1 m³) 

Dieselförbrukning 
(liter/timme) 

Vattenbilning (1 m³ betong)    
Vattenbilningsmaskin  2,5 40 
Slambil  1 40 

Tabell (7). Maskiner och deras brukstid och dieselanvändning i vattenbilningsmetoden (Jonsson, 2016) 

2.1.1 Kvalitet 
Vattenbilning ger en rå yta med bra vidhäftning för den nya betongen. Metoden är skonsam 
mot konstruktionen och ger inga mikrosprickor (Ljungkrantz, et al., 2009, p. 447).    

Fördelar med vattenbilningen är att det: 

· ger inga mikrosprickor, 

· i förväg går att bestämma bilningsdjupet, 

· ger en yta med en mycket bra vidhäftning (waterjetentreprenad, 2013).  

Vattenbilning lämpar sig inte för alla projekt under vintermånaderna, men vattenbilningen är 
möjligt om det finns möjlighet att värma kvarvarande konstruktionsdel (Dickson, 2016). 
2.1.2 Ekonomi 
Tabellen nedanför visar kostnaderna för vattenbilning och pågjutningen av 1 m³ 
betongkonstruktion. Tabellen visar kostnaden för de olika momenten som krävs för reparation 
med vattenbilningsmetoden. Tabellen visar också att det är själva vattenbilningen samt 
pågjutningen som är de största ekonomiska posterna.  
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Vattenbilningsmetoden (SEK)  

1 m³ Betong  

Vattenbilning 
(Jonsson, 2016) 

Slambil 
(Jonsson, 

2016) 
Gjutning (Källman, 2016) 

utförande och material Total SEK 
8750 2000 4174 14924 

Tabell (8). Kostnader för vattenbilning och pågjutning av 1 m³ betongkonstruktion (Källman, 2016), (Jonsson, 2016). 

 

2.1.3 CO2 (e)-utsläpp 
 
De flesta maskiner som är inblandade vid reparation av betong i vattenbilningsmetoden före 
och under reparation, använder diesel som bränsle (se tabell 2,3 och 4) och släpper därmed ut 
koldioxid som ger upphov till klimatförändringar. Förbränning av en liter diesel avger 2,84 kg 
koldioxidekvivalenter (Miljöfordon, 2016) till luften. 
För att framställa 1 ton cement avges cirka 700 kg koldioxid till luften (Redlund Laninge, 
2012). 

2.2 Mekanisk bilning 
I denna metod dunsar ett verktyg på betongytan med hög energi. På detta sätt demoleras 
betongen. Bilningen kan ske med stora maskiner eller manuellt handhållna (Clinicbetong, 
u.d.). 

Utförandetider 

Uppskattning av tiden är svår och beroende på det specifika projektet. Enligt 
examensarbetarens erfarenheter är tiden som behövs för att bila bort 1 m³ betong uppskattad 
till 12 timmar. Anledningen bakom den höga uppskattningstiden är risken med vibrationer 
som utövaren exponeras för. 

2.2.1 Kvalitet 
Vid mekanisk bilning ökar ytans råhet. Råheten har en positiv effekt på vidhäftningen av den 
nya betongen mot den gamla (Ljungkrantz, et al., 2009, p. 447). Mekanisk bilning däremot, 
ger upphov till mikrosprickor i den befintliga betongkonstruktionen. Det är svårt att undvika 
dessa sprickor men det går att minska om redskap med rätt vikt och storlek väljs vid 
utförandet. Bilhammare är ett av redskapen som används i mekanisk bilning. Bilhammaren 
kan hållas i hand och finns i olika storlekar. Bilhammare som väger mer än 14 kg ökar risken 
för mikrosprickor (Clinicbetong, u.d.). 

Vibrationer förekommer i mekanisk bilning av betong. Vid arbetet med handhållna instrument 
är det ett problem. Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2005:15 anger hur långa arbetspass 
människan klarar av utan att skador uppstår (Arbetsmiljöverket, 2015).  

2.2.2   Ekonomi 
Eftersom uppskattningstiden för utförandet av mekanisk bilningen av 1 m³ betong är 12 
timmar för två yrkesarbetare är personalkostnaden den största kostnaden som förekommer vid 
mekanisk bildning. Som nämndes förut krävs det mycket tid för att avverka en yta med 
mekanisk bilning (Se tabell (9).).  
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Mekanisk bilning (SEK) 

1 m³ Betong  

Mekanisk bilning/arbetskraft 
(Källman, 2016) 

Slambil 
(Jonsson, 

2016) 
Gjutning (Källman, 2016) 

utförandet och material Total SEK 
5 280 2000 4 174 12 334 

Tabell (9). Kostnader för mekanisk bilning och pågjutning av 1 m³ betongkonstruktion (Källman, 2016), (Jonsson, 2016). 

 

2.2.3 CO2 (e)-utsläpp 
Det som skiljer mekanisk bilning från vattenbilning är att vid den mekaniska uppstår inget 
utsläpp av CO2 (e) under själva betongavverkningen (enligt avgränsningar i denna rapport). 
Däremot har pågjutning och städning CO2 (e)-utsläpp till luften p.g.a. dieselförbrukning av de 
inblandade maskinerna.  

2.3 Spackla med Chesterton ARC 791 
Vid förberedelse för reparation av betongdammarna, när Chestertonmetoden skall användas, 
rengörs/avverkas först ytan med hjälp av vattenblästring och därefter med hjälp av en 
våtdammsugare (Jonsson, 2016). Tidsåtgången och bränsleförbrukning av 
vattenblästringsmaskiner visas i tabell (10). 

Efter rengöringen appliceras en primer som heter ARC 797. ARC 797 är en komposit med två 
komponenter A och B. Efter blandning av komponenter appliceras primer på ytan 
(Chesterton, u.d.). Användning av primer gör att Chesterton fäster bra på den skadade ytan. 
Chesterton blandningen appliceras strax efter ARC 797.  

Chesterton är en kvartsbaserad komposit avsedd för renovering av betongytor som är skadad 
av fysiska eller kemiska angrepp. Chesterton ger en bra beläggning med en minsta tjocklek på 
6 mm och är lätt att appliceras med en murslev. ARC 791 ger en stark och krympfri yta och är 
fri från lösningsmedel (Chesterton, u.d.). 

Chesterton är en blandning av bindemedel och basmaterial. Bindemedlet består av en 
epoxiharts som reagerar med en modifierad cykloalyfatisk aminhärdare. Basmaterialet består 
av en tätt packad, egenutvecklad kvartsblandning, som förimpregneras med ett polymeriskt 
bindningsmedel (Chesterton, u.d.).  

En 25 kg säck kvartssten blandas med 3 liters epoxi som sedan ska läggas och stålspacklas i 
två omgångar på en 2,1 m² stor betongyta för att ge en beläggning med 12 mm tjocklek 
(Forsberg, 2016). En liter epoxi väger ca 1 kg (Augustsson, 2016). 
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Figur (9).  Figur vänster: primning innan utläggning av en remsa längs en pelare (Forsmo kraftverk) Figur höger: färdigt 
resultat (Forsmo kraftverk) (Edlund, 2016) 

Tidsåtgång  

Tidsåtgång för vattenblästring av 1 m² betong redovisas nedan. 

 

Maskin Tidsåtgång 
 (min/1 m²) 

Dieselförbrukning 
(liter/timme) 

Vattenblästring (1 m² beton-
gyta)    

Vattenblästringsmaskin  15 40 
Tabell (10). Tidsåtgång av en vattenblästringsmaskin (Jonsson, 2016) 

2.3.1 Kvalitet 
Chesterton har använts i Lasele kraftverk år 1994. Reparationen bestod av ett skibord med en 
5–7 m² stor yta med nötning och frostskador. Resultatet var bra men 2014 behövdes lite repa-
ration på skibordet. Vi har också använt Chesterton på pelaren där luckorna sitter (falsarna). 
Vi hade ett stort vattenläckage där men efter användning av Chesterton sprids nu mindre vat-
ten (Edlund, 2016). Fredrik Forsberg på Chesterton har varit nöjd med resultatet. Forsberg 
gjorde en uppföljning på Laseles kraftverk under sommaren 2016 för att se skiktet på Chester-
tonbeläggningen efter ca 23 år i drift. Fredrik påpekar att han inte kunde komma tillräckligt 
nära för att få en bra uppfattning av tillståndet på hela beläggningen men vissa såg dock helt 
intakta ut och några behövde mindre reparationer. I samtliga fall har dock betongen haft ett 
gott skydd i många år (Forsberg, 2016).  
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Figur (10).  Lasele kraftverk sommaren 2016 belagd yta med Chesterton kompositmaterial (Forsberg, 2016) 

 

2.3.2 Ekonomi 
Att uppskatta ett pris för ett fiktivt projekt har inte varit enkelt. Priset är beroende på många 
olika faktorer som bland annat storleken på ytan, gropigheten, tillgänglighet för applicering 
och eventuellt väderskydd. Det är svårt att ge priser på en färdig yta utan att ha 
förutsättningarna klar för sig, påpekar Forsberg. Beroende på tjockleken på skadan och 
materialen ändrar sig priset. Priserna på materialet ligger, vid 6 mm täckande Chesterton, 
mellan ca 550 SEK och 2000 SEK per kvadratmeter och på det tillkommer 
appliceringskostnaderna. För att ge en form av uppskattning på appliceringskostnader så är de 
runt 700 – 1100 SEK per kvadratmeter på ett vattenkraftjobb, lägre vid stora jobb på enkla 
ytor med små skador och högre vid mindre jobb och svårtillgängliga ytor med stora skador 
(Forsberg, 2016). 

Andra faktorer som påverkar ekonomin är vattenblästring av ytan och borttagning av damm 
och smuts.  
2.3.3 CO2 (e)-utsläpp  
Ett vanligt förpackningsset från Chesterton som används för att täcka 2,1 m² stor yta med 
tjockleken 12 mm, innehåller ca 90 procent kvartssten (Forsberg, 2016). Kvartssten behöver 
grävas upp från marken och det krävs involvering av grävmaskiner, kross och traktorer. 
Resterande 10 procent av Chestertonblandningen innehåller epoxi (Forsberg, 2016). Det som 
har räknats med till CO2 (e) här är vattenblästring, dieselförbrukning vid framställande av 
kvartssten och epoxi. Framställning av 1 kg epoxi släpper ut 6 kg CO2 (Augustsson, 2016). 

3 Undersökningsmetod  
Denna C-uppsats bygger på en kvalitativ och kvantitativ studie. I kvalitativa studier består 
insamlade data av ord och beskrivningar som analyseras genom sortering och kategorisering 
(Höst, et al., 2006, p. 30). I denna rapport genomfördes litteraturstudier samt några intervjuer 
genom samtal och email för att kunna jämföra tre olika metoder vid reparation av betongdammar.  
Under samtalen antecknades svaren och upprepades till den intervjuade för att säkerställa att rätt 
svar uppfattades. I de flesta fall förstärkte litteraturstudier den information som framkom vid 
intervjuerna. I Kvantitativa studier samlas däremot data som består av faktorer som kan räknas 
eller delas upp i klasser  (Höst, et al., 2006, p. 30). I denna rapport genomfördes beräkningar för 
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kostnader och CO2 (e)-utsläpp med hjälp av grundvärdena (t.ex. förbränning av 1 liter diesel ger 
2,84 kg CO2 (e)-utsläpp) och faktorer för 1 m² betongyta.  

3.1 Generaliserbarhet 
Denna studie kan användas för liknande betongdammkonstruktioner om samma antagande 
och avgränsningar dras.  

3.2 Validitet och reliabilitet  
Validitet innebär att rapportens resultat är trovärdigt och giltigt när det gäller att mäta det den 
avser att mäta (Höst, et al., 2006, p. 41 & 72). Validitet i denna uppsats har säkerställts genom 
att alltid återkoppla till forskningsfrågorna samt de avgränsningar och antaganden som 
ställdes i början av studien. 

Reliabilitet innebär trovärdighet och giltighet av insamlade data (Höst, et al., 2006, p. 41). De 
data som används i denna uppsats kommer från trovärdiga källor vilket styrks genom 
källkritik. Källorna är väl utvalda förstahandskällor. De muntliga som skriftliga källorna har 
gett samma information vilket också ökar reliabiliteten.  

När det gäller informationen om koldioxidekvivalentutsläpp av reparationsmaterialen var data 
inte tillräckligt omfattande vilket har lett till att författaren av examensarbete inte kunde 
säkerställa vad som egentligen ingick i de insamlade data. Detta gäller information om vad 
som ingår i koldioxidutsläppen vid cementtillverkning och epoxiblandningen.  

Eftersom studien till en del är baserad på intervjuer med enskilda individer finns det en risk 
att ett annat resultat framkommer om samma studie genomföras någon gång genom intervjuer 
med andra individer. Det finns också en risk att resultatet av en ny studie skiljer sig med 
denna studie om en mer omfattande data för cement och Chesterton blir tillgänglig.  

3.3 Trovärdighet 
Det har varit svårt att hitta erfarna personer som har jobbat med Chesterton. Två personer har 
blivit intervjuat angående Chesterton i denna uppsats, Johan Edlund, projektledare på 
Vattenfall och Fredrik Forsberg, försäljare Chesterton. Att förlita sig på fakta om en produkt 
baserat på intervju av försäljaren av samma produkt kanske inte upplevs trovärdig och 
objektiv. Då examensarbetaren försökte hålla resultatet så trovärdig som möglig genom att 
hela tiden jämföra uppgifter från försäljaren med uppgiften från den andra intervjuade 
personen. Samlad information från de båda intervjuade personer visade inte på några 
motstridiga uppgifter som kan tyda på en motsägelsefull värdering av produkten från 
försäljaren. 

4 Resultat 
Tabeller som redovisas här kommer från beräkningar som examensarbetaren utförde med 
hjälp av de data och information som redan har redovisats under avsnittet ”Teori”.  

4.1  Vattenbilningsmetoden 
För att säkerställa vidhäftning av den nya betongen mot den gamla, bör vattenbilningen ske 
med 1,5 gånger stenstorleken bakom armeringen (Larsson, 2016). Enligt antagandena nr. 4 
och 5 är den antagna arméringsdiametern 25 mm och täckskikten 70 mm. Bilningsdjupet blir i 
denna rapport ca 200 mm. Beräkningen nedanför visar hur rapportskribenten har kommit fram 
till detta bilningsdjup.  
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Armering	⌀ (mm)                                                                  25* 

Antal Huvudarmering + Antal Montering armering           ( 2+1) 

Täckskikt (mm)                                                                     +70                           

Stenstorlek (mm) * Multicipiering faktor                             +(32*1,5) 

Bilningsdjup (mm)                                                                 193~ 200 

 

 

4.1.1 Kvalitet 
Personer som har varit med i intervjun har varit nöjda med resultatet av vattenbilningen p.g.a. 
att det kommer ett nytt skikt betong och risken för uppkomsten av mikrosprickor blir då 
väldigt liten (Källman, 2016) (Stenwall, 2016). ”Men resultatet har inte alltid varit bra. Ibland 
behövs ytterligare åtgärder vid förekomsten av sprickor på den nygjutna ytan” påpekar 
Larsson i en intervju (Larsson, 2016). Enligt examensarbetarens egna erfarenheter är de 
sprickor som kan förekomma efter pågjutning av betong svåra att undvika och inte helt 
beroende på den avverkningsmetod som används i reparationen. Sprickbildningen2 kan vara 
dels p.g.a. de komplexa kemiska reaktionerna i en nygjuten betongkonstruktion och dels p.g.a. 
den omgivande miljön och externa faktorer som lufttemperatur och fuktighet. 

Per-Arne Källman, platschef på NCC, tycker i en intervju att användning av 
vattenbilningsmetoden under vintern kan innebära risk för frostsprängning i den befintliga 
betongkonstruktionen och ytterligare sprickor och frostskador i framtiden. Av den 
anledningen tycker han att metoden bör undvikas under tiden när det finns risk att vattnet 
fryser (2016). 

4.1.2 Ekonomi 
Nedanstående tabell visar uträknade kostnader för vattenbilning och pågjutning av 1 m² 
betong med 200 mm tjocklek. Arbetskraftskostnaden har antagits vara 440 SEK/timme 
(Källman, 2016). 

Vattenbilningsmetoden (SEK)  

Vattenbilning Slambil 

Gjutning  

utförande och material Total SEK 

1m² betong  

1750 400 918 3068 

Tabell (11). Kostnaderna av vattenbilning och pågjutning av 1 m² betong med 200 mm tjocklek  

4.1.3 CO2 (e)-utsläpp  
Tabell (12). visar CO2 (e)-utsläppen för vattenbilning och pågjutning av1 m² betongyta.  
Vattenbilningsmaskiner står för ca 44 % av de totala CO2 (e)-utsläppen (Figur (11).). Detta är 
på grund av den höga bränsleförbrukning (40 liter diesel/ timme (Jonsson, 2016)) som 
vattenbilningsmaskiner har, jämfört med de andra inblandade faktorerna i 
vattenbilningsmetoden. 

                                                
2 Lagning av sådana sprickor sker bland annat genom betonginjektering. 
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Att ballasten bara bidrar med mindre än 1 kg CO2 (e)-utsläpp är p.g.a. av den korta tid som 
behövs för ballasttillverkningen (30 sek/m³ ballast).  

 

kg CO2 (e) från vattenbilning 

1 m² betong 
  Innan gjutning Under gjutning Total 

Enhet Vattenbilnings-
maskiner 

Sugning 
bilnings-
massor 

 Cement  Ballast  Humla Betong-
pump  Totalt 

kg 57 23 49 <1 1 <1 131 
Tabell (12). CO2 (e)-utsläpp innan och under reparation från vattenbilning och omgjutning av 1m²betong med 200 mm 
tjocklek  

 

 
Figur (11).  CO2 (e) -utsläpp för vattenbilning och gjutning av 1 m² betong med 200 mm tjocklek  

 

4.2 Mekanisk bilning 
Vid mekanisk bilning tas betongen bort manuellt. Användning av denna metod kan ta lite tid 
p.g.a. arbetsmiljölagen. De som arbetar med mekanisk bilning kan inte hålla på mer en viss tid 
enligt arbetsmiljöregler, eftersom det vibrerar mycket (Stenwall, 2016).  

 

4.2.1 Kvalitet 
Resultatet från intervjun (se bilaga 2) visar att de flesta inte föredrar den mekaniska bilningen 
p.g.a. de vibrationer utövaren utsätts för samt att det kan orsaka mikrosprickor i 
konstruktionen. Det finns även risk för skador på den befintliga armeringen (Källman, 2016). 

Metoden är att föredra vid mindre bilningar p.g.a. ekonomiska skäl (Larsson, 2016).  

Vattenbilningsmas
kiner
44%

Sugning 
bilningsmassor

17%

Cement
38%

Ballast
<1%

Humla
1%

Betongpump
<1%

CO2 UTSLÄPP I % VATTENBILNING
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4.2.2  Ekonomi 
Den största kostnaden vid mekanisk bilning är arbetskraften. Under avsnittet ”Teori” 
examensarbetaren har uppskattat en tid på 12 timmar för avverkning av 1 m³ betong. Tiden 
som krävs för avverkning av 1 m² betog (med 200 mm tjocklek) för två yrkesarbetare är 2,4 
timmar. Gjutningen har samma kostnad som vattenbilningen. Tabellen nedanför visar 
beräkningarna för mekanisk bilning ur ett ekonomiskt perspektiv. 

 
  

Mekanisk bilning (SEK) 

Mekanisk bilning/arbetskraft Slambil 

Gjutning 

utförande och material  Total SEK 

1 m² betong  

1 056 400 918 2 374 

 Tabell (13). Kostnaderna av mekaniskbilning och pågjutning av 1 m² betong med 200 mm tjocklek  

 

4.2.3 CO2 (e)-utsläpp  
Cementproduktionen ger det största bidraget till koldioxidutsläppen. Efter det kommer 
slamsugningen som är den faktorn som tillsammans med cementproduktionen står för nästan 
allt CO2 (e)-utsläpp. 

kg CO2 (e) från mekaniskbilning 

1 m² betong 
Innan gjutning Under gjutning Totalt 

Enhet Sugning bilningsmassor  Cement Ballast  Humla Betong-
pump  Totalt 

kg 23 49 <1 1 <1 74 
Tabell (14).  CO2 (e)-utsläpp mekaniskbilning och omgjutning av 1 m² betong med 200mm tjocklek  

Figur (12). visar att cementen med 67 % har de största CO2 (e)-utsläppen mellan beräknade 
faktorer. 
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Figur (12). CO2 (e)-utsläpp för mekaniskbilning och gjutning av 1 m² betong med 200 mm tjocklek  

 

4.3  Spackla med Chesterton ARC 791 
För att se vad en beställare tycker om Chesterton har författaren av denna rapport gjort en 
intervju med Johan Edlund som är projektledare på Vattenfall. 

Vattenfall har använt Chesterton för reparation i några av deras anläggningar.  

4.3.1 Kvalitet 
År 1994 utförde Vattenfall en reparation med Chesterton på skibordet i Lasele kraftverk.  
”Resultatet var bra men år 2014 behövdes en liten reparation på skibordet.” påstår Edlund. 
Chesterton har också använts på pelaren där luckorna sitter. Det har varit ett stort 
vattenläckage där men efter användning av Chesterton blev spridningen av vattnet mindre.  

År 2015 utförde Vattenfall en annan reparation med Chesterton i Forsmo kraftverk på ett 
skibord en yta på ca 200 m² spacklades.  ”På skibordet lossnade först Chesterton (det kunde 
bero på dålig rengöring innan reparation) men sedan fixade de det.” påpekar Edlund (2016). 
Bilderna nedanför visar hur skibordet såg ut innan reparation och hur det såg ut efter 
reparationen. 

Sugning 
bilningsmassor

31%

Cement
67%

Ballast
<1%

Humla
2%

Betongpump
<1%

CO2 UTSLÄPP I %  MEKANISKBILNING
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Figur (13). Figur vänster: skibord innan reparation Forsmo kraftverk   Figur höger: efter reparation  

 

4.3.2 Ekonomi 
För att se hur en beställare uppskattar kostnader som kan förekomma vid reparation med 
Chesterton har författaren av denna rapport gjort en intervju med Johan Edlund på Vattenfall 
(2016). 

Johan som har varit inblandad i några reparationer med Chesterton på Vattenfall tycker 
personligen att Chesterton är en dyr lösning. Priset som han tar från gamla projekt ligger 
mellan 6000 till 7000 kr /m² (Edlund, 2016). 

Men å andra sidan tycker Edlund att detta höga pris kan ha varit beroende på skibordets 
lutning och gropigheten av ytan på det specifika projektet. Han påpekar att om skibordet är 
brant så behövs en ställning på skibordet som kan ta tid att montera. Han påpekar också att 
priset är beroende på var i landet projektet ligger. 

Johan Edlund, tycker att 3000–4000 kr/m² är ett rimligt pris att räkna på för ett enkelt skibord3 
(Edlund, 2016). På grund av att skibordet i denna studie inte antas vara särskilt gropig och 
brant, beräknas Chesterton kunna utföras med 3000kr/m².  

Vattenblästringstiden uppskattas att vara 15 minuter per kvadratmeter och kostnaderna för 
vattenblästringen bedöms att vara 2400 SEK per timme (Jonsson, 2016). 

Städningen sker sedan med en våtdammsugare.  

 

Tabell (15). Ekonomi översikt med att spackla med Chesterton   

                                                
3 Skibord som inte är brant och inte så gropigt. 

Spackla med Chesterton (SEK) 
1m² betong  

Vattenblästring Slambil 

Offert  
utförande och 

material   Total SEK 
600 200 3000 3 800 
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4.3.3 CO2 (e)-utsläpp 
Tabellen nedanför visar att det är vattenblästring och epoxi som bidrar mest till 
koldioxidutsläppen. Vattenblästring uppskattas att ta 15 min/m². Vattenblästring bidrar med 
74 % av den totala CO2 (e)-utsläpp till luften (Se figur (14).). 

 

CO2 (e)-utsläpp (kg) från Chesterton 
Chesterton för att täcka 1 m² 

Innan reparation Total 
Enhet Vattenblästring  Sio2  Epoxi  Totalt 

kg 28 2 9 39 
Tabell (16).  CO2 (e)-utsläpp av att spackla 1 m² yta med Chesterton 12 mm 

 

 
Figur (14).  CO2 (e)-utsläppt i % Chesterton  

 

5 Diskussion 
 

5.1 Kvalitet 
5.1.1 Vattenbilningsmetoden 
Både teorin och resultatet är positiva mot vattenbilningsmetoden. Anledningen är dels att i 
vattenbilningsmetoden kan den skadade ytan avverkas med stor precision och dels att själva 
avverkningen inte har någon negativ effekt på den befintliga armeringen. Vattenbilningen 
medför inga mikrosprickor och skapar en bra vidhäftning för den nya betongen. Utförandet 
vintertid kan däremot medföra frostskador på betongen. Detta kan motverkas genom 
varmhållning av vattenbilade ytor enligt teorin. Men det är bättre att den undviks helt under 

Vattenblästring
; 74%

Sio2; 4%

Epoxi; 22%

CO2 UTSLÄPP I % CHESTERTON
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de kalla månaderna för att förhindra förekomsten av frostsprängningen i den befintliga 
konstruktionen enligt intervjun med Pär-Arne Källman och litteraturstudier.  

Efter vattenbilningen sker lagningen med betong och resultatet av reparationen blir som en ny 
konstruktion, ibland behövs det dock ytterligare lagningar efter pågjutningen vid förekomsten 
av sprickor. 

5.1.2 Mekanisk bilning 
Både teorin och resultatet påpekar risken med mikrosprickor. Vid mekanisk bilning finns det 
en stor risk för bildning av mikrosprickor. De flesta som blev intervjuade ville inte ha 
mekanisk bilning på grund av mikrosprickor och arbetsmiljöskäl. Vibration är en faktor som 
förekommer vid mekanisk bilning och kan påverka den som utför bilningen negativt. Det 
finns begränsningar för exponering av vibration enligt arbetsmiljölagen. Denna begränsning 
är för att minimera exponeringen och kan ge upphov till en lång utförandetid.   

Mekanisk bilning föredrogs endast vid små bilningar av en erfaren platschef (Larsson, 2016) 
p.g.a. ekonomiska skäl.  

Efter mekanisk bilning sker lagningen med betong precis som i vattenbilningsmetoden. Här 
kan också ytterligare lagningar krävas efter pågjutningen vid förekomst av sprickor. 

 

5.1.3 Spackla med Chesterton 
Att få en mer omfattande bild av kvalitet vid lagning med Chesterton var svårt med anledning 
av att det inte har varit så många personer om har använt Chesterton och kan vittna om dess 
kvalitet. Mellan alla de erfarna platschefer och projektledare som blev intervjuade, kände 
endast en till produkten genom att företaget han jobbar för har använt produkten i några 
reparationer. Han är nöjd med kvaliteten av reparationen. Enligt honom har produkten bra 
hållbarhet och bara mindre reparationer har förekommit efteråt.  

5.2 Ekonomi 
Skillnaderna i priset med de olika reparationsmetoder är inte stora för 1 m² betongyta men de 
små skillnaderna kan spela en avgörande roll vid val av reparationsmetod när reparationer 
behövs för en stor yta.  

Av de metoder som ingick i denna rapport kostar Chesterton mest att utföra (Se figur (15).). 
Det som kostade mest vid reparation med Chesterton är själva materialet och utförandet.  

Efter Chesterton är det vattenbilningen som kostar mest. Det är betongavverkningen som 
kostar mest i denna metod. 

Mekanisk bilning kostar minst jämfört med andra metoder. Det är också precis som 
vattenbilningen själva avverkningen som kostar mest vid denna reparationsmetod. Figuren 
nedanför visar vad reparationsmetoderna kostar och deras förhållande till varandra. 
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Figur (15). Prisjämförelse mellan vattenbilning, mekaniskbilning och Chesterton  

  

5.3 CO2 (e)-utsläpp  
Som ett resultat av hög bränsleförbrukning av slambilar och vattenbilningsmaskiner, släpper 
vattenbilningsmetoden ut mest koldioxidekvivalent. Det som skiljer vattenbilningen från 
mekanisk bilningen är egentligen bara användningen av vattenbilningsmaskiner i 
vattenbilningsmetoden. I den mekaniska avverkas betongen med handhållna maskiner som 
förbrukar antingen el eller handkraft. För att få en bättre förståelse av påverkan av 
vattenbilningsmaskiner i CO2 (e) utsläppen jämför rapportskribenten deras utsläpp med 
varandra (se figur (16).). Anledningen är att skillnaden mellan vattenbilning och mekanisk 
bilning egentligen bara är användning av vattenbilningsmaskiner i vattenbilningsmetoden. 
Jämförelse visar att användning av bilningsmaskiner bidrar till en värdehöjning upp till cirka 
2 gånger CO2 (e) i den totala CO2 (e) utsläppet i vattenbilningen.  

Chesterton släpper ut minst CO2 (e) till luften. Anledningen bakom det låga CO2 (e) -
utsläppet är att själva reparationsmaterialet (Chesterton) släpper ut mindre CO2 (e) jämfört 
med andra reperationsmaterial, i det här fallet betong (cementen släpper ut mest CO2 (e) i 
betongen). Här vattenblästras reparationsytan bara för rengöring och bättre vidhäftning och 
rester sugas upp med hjälp av en våtdammsugare som fungerar med el. Utförandet av 
reparationen görs för hand och det behövs inga maskiner som förbrukar fossila bränslen 
(betongpump och humla behövdes om reparationsmaterialet var betong).  

3068

2374

3800

Pris (SEK)/m²

Vattenbilningsmetoden Mekaniskbilning Spackla med Chesterton
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Figur (16). Sammanställning av CO2 (e)-utsläpp till luften i tre reparationsmetoder  

 

6 Slutsats 
1. Vilken metod lämpar sig bäst med avseende på kvalitet? Resultatet av studien visar att 
både vattenbilning och Chesterton lämpar sig bra med avseende på kvalitet. Dock kan mindre 
reparationer förekomma efter utförandet av båda metoderna. Vattenbilningsmetoden 
rekommenderas inte att utföras under kalla dagar.  

2. Vilken metod kostar minst? Mekanisk bilning blir mest ekonomiskt fördelaktigt sedd till 
totala kostnader för utförandet av reparationsmetoden.  

3. Vilken metod släpper ut minst koldioxid?  Chesterton har minst CO2 (e)- utsläpp till luften. 
Detta är först och främst p.g.a. det låga CO2 (e)- utsläppen av lagningsmaterialet. Vid 
reparation med Chesterton sker inte en riktig betongavverkning och ytan rengörs av rester 
som sedan tas bort med en våtdammsugare.  

 

7 Förslag till fortsatta studier 
Ett sätt att vidareutveckla studien kan vara att jämföra Chesterton med andra epoxi som finns 
på marknaden.  
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9 Bilagor  
9.1 Bilaga 1 
Telefonintervju med Johan Edlund, projektledare på Vattenfall  

2016-11-04 

1. Har du varit med i ett projekt där Vattenfall har använt Chesterton? Vilka typer av 
skador hade ni? Hur stor var den reparerade ytan? 

Ja, 1994 utförde vattenfall en reparation med Chesterton i Lasele kraftverk. Det var ett 
skibord och skadan (nötning och frostskador) var 5–7 m² stor. Resultatet var bra men 2014 
behövdes lite reparation på skibordet. Vi har också använt Chesterton på pelaren där luckorna 
sitter (falsarna). Vi hade ett stort vattenläckage där men efter användning av Chesterton sprids 
nu mindre vatten.  

En annan reparation som jag har varit med om är Forsmo kraftverk. Det var reparation av ett 
skibord på ca 200 m². På skibordet lossnade först Chesterton (det kunde bero på dålig 
rengöring innan) men sedan fixad det till sig. 

Skadorna har varit både nöt och frostskador. 

2. Vad är för och nackdelar med Chesterton enligt dina erfarenheter? 

Fördel: 

· Det går mycket fortare med Chesterton om jag ska jämföra det mot vattenbilning. Det 
tar ca 1 månad om man vill utföra vattenbilningen för ett skibord men tiden minskas 
till ca 2 veckor om man vill använda Chesterton. 

· Resultatet har varit bra hittills. 

Nackdel: 

· Om vattnet kommet underifrån, har Chesterton svårt att fastna och den härdar inte. 

· Jag tycker personligen att det är dyrt med Chesterton. Priset ligger på ca 6–7000 kr 
/m². Men detta är väldigt beroende på själva projektet. Jag tycker att 3000–4000 kr/m² 
är ett rimligt pris att räkna på för ett enkelt skibord. 

· Om skibordet är brant då behöver man bygga ställning på skibordet som kan ta lite tid. 
Man kanske behöver komma på någon bra lösning för att underlätta jobbet. 

3. Vilken metod föredrar du? 

Vid de reparationer jag har varit med, har Chesterton varit en bra åtgärd. Den är snabb och lite 
billigare (tror jag). Är dock skibordet riktigt dåligt med många större skador är nog 
vattenbilning att föredra. Mekanisk bilning har jag bara använt på små skador och då 
handhållet. Jag vet inte om en bilningsrobot kan stå på ett så brant underlag. Dessutom skadar 
man armeringen som man oftast vill ha kvar (med robotar eller mekanisk bilning). 
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9.2 Bilaga 2 
 

Intervju med Joakim Stenwall, Erik Larsson och Per Arne Källman, platschef på NCC och 
Mats-Erik Eriksson projektledare på Vattenfall  

augusti/september 2016 

 

1.  Vilken metod är den vanligast som du har varit med om vid reparation av 
betongkonstruktioner? 

Erik: Det beror på vad beställaren vill att vi ska göra. 

Joakim: Detta beror mest på beställaren. Vi kan komma på förslag men beställaren 
bestämmer och vi som utförande entreprenör utför. 

Mats-Erik: Svårt att säga, vattenbilning kanske. 

Per Arne: Jag har varit med om alla metoder men det är beställaren som säger vad vi ska 
göra. 

2.  Mellan vattenbilning, handbilning och spackla med Chesterton, vilken metod väljer du? 
Varför? 

Erik: Handbilning föredrar jag i mindre mängder för att det inte blir så dyrt. Tycker du inte 
att det är risker för mikrosprickor? Ja det finns, men de kan självläka också. 

Joakim: Vattenbilning, men det innebär stora kostnader. Vi gör vad beställaren vill. 
Handbilningen gillar jag inte p.g.a. arbetsmiljörisker med vibrationer. Det som arbetar med 
mekaniskbilning kan inte hålla på mer en viss tid enligt arbetsmiljöregler.  Chesterton har jag 
inte hört talas om. 

Per-Arne: Vattenbilning och någon epoxi spackel. Spackel är hårdare än själva betongen 
och är väldigt tålig. Med vattenbilningen får man ett nytt lager med betong. Vattenbilningen 
måste dock undvikas under vintertid tycker jag, för att det finns risk för att vattnet går in i den 
gamla betongen och fryser och ger upphov till ytterligare skador i konstruktionen. 
Handbilningen gillar jag inte p.g.a. den kan orsaka mikrosprickor och skada den befintliga 
armeringen. Man får vibrationer i konstruktionen också som inte är bra. 

Mats-Erik: Vattenbilning, för att man får bättre resultat med ny betong. I mekanisk bilning 
får man mikrosprickor och det är inte bra. 

3. Vad kostar yrkesarbetarna för NCC? 

Per Arne: 440 Kr/timme 

 

4. Vad är 0-32 ballast? 

Per-Arne: I vanlig anläggningsbetong finns ballastmaterial med fraktion från 0 upp till 32 
mm. 
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9.3 Bilaga 3 
 

Intervju med Claes Wixner, VD på Wixner och Rödin Entreprenad AB  

2016-11-07 

1. Hur mycket diesel tror du att det går åt vid framställandet av 0–32 ballast?  

Minst 105 liter diesel per timme om man använder en grävmaskin, ett krossverk och en 
traktor. Tabellen nedanför visar bränsleförbrukning av de maskinerna.  

Maskin Dieselförbruk-
ning (liter/timme) 

Ballasttillverkning    
Grävmaskin 35–40 ton 30 
Krossverk förkross 35 
Krossverk efterkross 15 
Traktor 25–30 ton 25 

 

2. Hur mycket tid tar det att framställa 1 m³ ballast?  Det går väldigt fort. Det kanske 
tar 30 sek. 

 

9.4 Bilaga 4 
 
Telefonintervju med Fredrik Forsberg, sales Manager Nordic, Chesterton 
  

2016-07-12 

1. Vilken/vilka Chesterton produkter används för reparation av betongdammar? ARC 
791 som är som spackel och ARC 797 som är primer till spackeln.  

2. Används denna produkt för ytliga frostskador? Ja, absolut. 

3. Behövs någon rengöring innan applicering av primer? Ja, men på kraftverken 
behöver man inte använda några kemikalier för betongen har bara exponerats för 
vattnet. Så man kan använda högtryckstvätten och ta bort lösa delar och sedan rulla på 
primern. 

4. Har ni gjort några mätningar för koldioxidutsläppet för 1 kg Chesterston ARC791? 
Nej, men produkten består till stor del av kvartssten som är ett naturmaterial och en 
liten del epoxi. Så jag tror inte att det särskilt mycket koldioxidutsläpp. Jag vet att för 
produktion av 1 kg epoxi släpps 6 kg CO2 ut.  

5. Vad kostar det att använda Chesterton ARC 791? Det är svårt att säga, Beroende på 
tjockleken på skadan och materialen ändrar sig priset. Priserna på materialet ligger, 
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vid 6 mm, på ca 550 SEK upp mot 2000 SEK kvadratmetern och till det kommer 
appliceringskostnaderna. För att ge någon form av uppskattning på 
appliceringskostnader så är de runt 700 – 1100 SEK per kvadratmeter på ett 
vattenkraftjobb, lägre vid stora jobb på enkla ytor med små skador och högre vid 
mindre jobb och svårtillgängliga ytor med stora skador. 

 

6. Har ni någon referens för användning av Chesterton ARC 791 för frostskador i en 
dammkonstruktion? Ja, Hårsprångets kraftverk i början av 90 talet. Har det varit bra 
resultat? Det antar jag, för att de inte hörde av sig men jag ska dit vecka 31 och kolla 
själv hur resultatet har blivit. 

 

7. Kan du berätta lite om ett Chestertonset? Ja, Chesterton kommer i olika set. Men 
ett vanligt set kan innehålla en 25 kg säck kvartssten blandad med 3 liter epoxi. Detta 
set täcker 2,1 m² med 12 mm djup. 

9.5 Bilaga 5 
 

Intervju med Magnus Nelhagen, VD, Mobilbetong i Ånge 

augusti 2016 

1- Hur länge tar det att gjuta 1 m³ betong? Det tar ungefär 20 min att pumpa ut 
betongen och 20 min att blanda den. 

2- Vad är recepten för betong i en dammkonstruktion? 

 

Betong recept för dammkonstruktion 
Enhet Betong Cement  Ballast 

(0-32 
mm) 

Vatten Luft 

% 100 21 68 6,5 4,5 
m3 1 0,21 0,68 0,065 0,045 

 

3- Hur mycket bränsle går åt för maskinerna (humla och betongpump)? Vi räknar med 
2 liter per m³. 

4- Varför har man luft i betong? För att ha utrymme för vattnet in i konstruktionen när 
det annars fryser och blir frostskador. 

 

 

9.6 Bilaga 6 
Telefonintervju med Patrik Johansson, Ånge mobil kran  

2017-01-10 
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1- Hur mycket diesel brukar en betongpump i en timme? Ca 5 liter/timme Är det inte 
jättelite? Nej för att motorn varvar ner när vi pumpar. 

 

 

9.7 Bilaga 7 
Intervju med Erik Jonnson CORVARA 

 2016-09-13 

1. Hur länge tar att avverka 1 m³ betong med vattenbilningsmaskiner? Det kan variera 
beroende på projekt men jag uppskattar tiden till 2,5 timme. 

2. Hur länge tar det att vattenblästra 1 m² betong och suga bort rester inför spackling? 
Ca 15 min beroende på jobb. Vad kostar detta? Vattenblästring kostar 2400 kr/timme. 

3. Vad kostar det att vattenbila 1 m³ betong och suga bort rester? Det kan variera 
beroende på projekt men överlag ligger priset på 3500 kr/timme. 

4. Hur länge tar det att suga upp 1 m3 betongrester och vad kostar detta? Ca 1 timme, 
ca 2000 kr. 

9.8 Bilaga 8  
Intervju med Jonny Augustsson Laboratoriechef Nils Malmgren AB 

2016-07-06 
 

1. Vad heter produkten som används för keminjektering av betong? Produkten, som 
används till det, heter NM Injektering INP 42.  
 

2. Hur mycket Koldioxid avges av 1 kg epoxin? För produktion av 1 kg rent epoxiharts 
avges 5900 g CO2 till luften. Jag vill påstå att vi inte lägger till så mycket till det, men 
säg 6000 g jämt. 
 

3. Vad ingår i denna siffra? Jag kan inte svara med 100 % säkerhet. 


