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I dagens samhälle ställs höga krav 
på betongkonstruktioners livslängd 
och kvalitet. De viktigaste faktorer-
na för en god beständighet och lång 
livslängd är täckskiktets tjocklek, 
betongens täthet och frostbeständig-
het. De två första faktorerna skyddar 
armeringen från karbonatisering, 
kloridinträngning och diffusion av 
syre. En mer osäker parameter är 
storleken på sprickor som har kon-
takt med armeringen. Majoriteten 
av forskare och ingenjörer menar 
att större sprickor leder in fukt, syre 
och klorider till armeringen, vilket 
på längre sikt kan leda till stora kor-
rosionsskador. Dessa korrosionsska-
dor anses bara uppkomma då sprick-
vidden på betongens yta överstiger 
ett specifikt värde. Gränsen för när 
sprickor leder till korrosion brukar 
sättas till 0,2-0,4 mm vid betongy-
tan, beroende på aktuell norm och 
miljöklass. Samtidigt är det många 
forskare och ingenjörer som menar 
att sprickor inte påverkar beständig-
heten överhuvudtaget. Bakom den-
na uppfattning ligger den påvisade 
självläkning som förekommer för 

sprickor och olika typer av försök 
och mätningar. 

Storleken på sprickvidden är 
starkt relaterad till tjockleken på 
täckskiktet, vilket även våra nuva-
rande normer, BBK 04 och Euro-
kod 2 tar stark hänsyn till. För att 
kunna använda stora täckskikt, men 
samtidigt klara kraven på tillåten 
sprickvidd måste en stor mängd 
extra sprickarmering tillföras kon-
struktionen. Stora mängder sprick-
armering leder till ökade kostnader 
samt större risk för bristande kom-
paktering och gjutsår.

I en doktorsavhandling utförd vid 
Lunds Tekniska Högskola av text-
författaren kopplas istället sprick-
vidden på armeringens nivå till be-
ständigheten. Resultaten har varit 
tydliga och visat att sprickvidden 
på armeringens nivå är väsentligt 
mycket mindre än vid betongens 
yta. Det viktigaste resultatet ur be-
ständighetssynpunkt är att tjockle-
ken på betongens täckskikt visats ha 
endast liten eller ingen påverkan på 
sprickvidden vid armeringen, se fi-
gur 1. Utförda olinjära FEM-beräk-

ningar har bekräftat mätresultaten. 
Resultaten tyder på att sprickvidden 
vid betongens yta inte borde ha den 
koppling till korrosionsrisken som i 
normerna.

I figur 2 visas resultaten från två 
momentbelastade balkar med två 8 
mm järn i den dragna zonen. Bal-
karna belastades till en stålspänning 
på 250 MPa. Böjdragssprickor bil-
dades i underkant av balken vilka 
kloridbelastades underifrån. En 
uppmätt spänning på -0,11 V från 
armeringsjärnens oxidationsprocess 
antas vara gränsvärde för korro-
sionsstart. Även resultaten från kor-
rosionsförsöken visar att täckskik-
ten bör kunna öka och ha bibehållen 
eller mindre armering än i nuläget.

Slutligen är det viktigt att förtyd-
liga att sprickor uppkomna vid ny-
produktion alltid ska uppfylla kraven 
från aktuella normer, såvida inga 
speciella avtal eller handlingar finns. 
Däremot i äldre konstruktioner och 
för fall där ingen tvist föreligger så 
bör man kunna använda ovanstående 
resultat för att avgöra korrosionsris-
ken utanför gällande norm. 

Figur 1. Sprickprofiler för olika stålspänningar för 
böjbelastade balkar täckskikt 30 mm och 50 mm. 
Sprickvidderna är uppmätta 4, 5 mm och 11 mm 
från armeringen samt på betongytan.

Figur 2. Uppmätt elektrisk spänning för balkar med två 
armeringsjärn (ø8 mm) betongtäckskikt 20 mm och 
40 mm. Kloridbelastningen är underifrån. Heldragen 
linje beskriver uppmätt spänning (V) för järnet närmast 
kloridkällan (saltvatten). Streckad linje beskriver spän-
ningen på armeringsjärnet längst ifrån kloridkällan. 




