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Det er karakteristisk
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betongdammer at de skader som oppstår stort sett viser
seg tydelig på overflaten og derfor er lette å observere med det blotte øye.
Det kan være riss, sprekker,
kalkutvasking og større eller mindre
vanngjennomgang,
I den senere tid har også
sår og forvitringer.
krakeleringer som følge av alkalireaksjoner blitt en ny
observerbar skadetype.
Hvor alvorlige er disse skadene, påvirker de damsikkhva er den videre utvikling og hva kreves av
erheten,
tiltak ? Skjer det også en indre nedbryting som ikke
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er synlig på betongoverflaten ?
det er naturlig å stille, og i den rapporten som nå
legges frem, finner man vurderinger og konklusjoner om
dette.
Kort sammenfattet kan man si at betongdammer
ikke skulle gi oss noen avgjørende sikkerhetsmessige
overraskelser.
Som nevnt røper dammene lett sine svakheter, og vi har
vanligvis god tid på oss til å gripe inn med tiltak før
skadene har fått et omfang som vi ikke kan akseptere.
Det vanlige er at skadene blir utbedret med tanke på
utseende og av økonomiske årsaker lenge før de begynner

å få målbare sikkerhetskonsekvenser.
"Aldring og sikkerhet av betongdammer" er en
fagrapport som også henvender seg til folk utenfor

Rapporten

betongmiljøet, og den bør bli et sentralt referanseverk
for alle som har med betongdammer å gjøre, i første

rekke dameierne.
I hovedrapporten vil det bli presentert en drøfting av
tilsynsfilosofi for betongdammer.
Oslo, 08.05.91

Bjarne Nicolaisen

Svein Larsen
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1.

INNLEDNING
Denne utredningenom "Aldringog sikkerhetav betongdammer"inngårsom
et delprosjekt i Prosjekt Ilamsikkerhet.Utredningen er utført av
Ingeniør Chr. F. Grøner A.S. i henhold til bestillingav 4.7.1990.
Bygging av betongdammeri Norge startetomkring 1905 med industri-og
Før denne tid ble det, foruten
kraftutbyggingi Telemarkvassdragene.
tre- og jorddammer,vesentlig bygget bruddstensdammer.Bruddstensdammene ble utført enten som tørrmursdammereller med bruddstenlagt
i mørtelmed sementspekkedefuger.Bruddstensdammerav sistnevntetype
ble fortsattbygget helt frem til omkring 1920. I mange av de første
betongdammeneble det også benyttetbruddstensom sparsteinog/eller
murt som forblendingpå luft- og vannside.
Bruddstendammeneog de førstebetongdammenevar alle gravitasjonsdammer. Flere av disse var meget store dammer, som den 38 m høye dammen
ved Vamma Kraftverkmed et betongvolumpå 120.000 m3, og den 33 m høye
Ringedalsdammenmed betongvolum80.000m3.
Den førsteplatedammen(inntaksdamved Osfalletkraftverk)ble bygget
i 1914, og den førstehvelvdammen(Dam Storlivann)ble bygget i 1931.
Totalt er det ca. 700 betongdammerog 200 murdammer i Norge. Mer enn
halvpartenhar damhøydemellom 2 og 6 m. Av dammer med høyde over 15 m
er det i henhold til damregisteret118 dammer. Oversikten nedenfor
angir fordeling på damtype og byggeår av dammer som fortsatt er i
bruk.

BYGGEÅR
Før 1920

1921-30
1931-40
1941-50
1951-60

DAMTYPE
GRAVITASJONSDAM PLATEDAM

7
8
1
3
4

HVELVDAM

3
9
14

8
11
6
17
28

16

32

5
11
118

1
3
2

5
10

1961-70
1971-80

2

1981-90

5

3

4
3

30

39

49

Sum

14
1

SUM

I oversiktener flerbuedammertatt med under hvelvdammer,og kombinerte dammer (f.eks.hvelv- og platedammer)er ført opp under damtypen
benyttet ved det høyeste partiet av dammen.

(over15 m) som
Oversiktenviser at vi har relativt få betongdammer
er eldre enn 50 år. Men mange av de mindre betongdammeneog alle
bruddstensdammeneer bygget før 1940, og en stor del av disse er i
mindre god stand. Også nyere dammer, inklusiveslanke armertedammer,
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er i varierendestand.Aldringog sikkerhetav betongdammer(ogbruddstensdammer)er derfor en aktuell problemstilling.
Begrepet aldring av dammer gir uttrykk for at dammer gjennomgårendring gjennom årene. Damkonstruksjonenog fundamentet utsettes for
nedbrytendekrefter,som også kan føre til endredebelastninger.Nedbrytningsprosesseneskjer langsomteller hurtig, alt etter betongens
og fundamentetsegenskaperog de påkjenningerdisse utsettes for.
Aldring alene gir derfor ingen indikasjon på en dams tilstand og
sikkerhet.Dette kan først tas stilling til ved klarleggingav:
Dammens tilstandog sikkerhetda den ble tatt i bruk.
Hvilke nedbrytningsprosesser
dammen er utsatt for.
Hvor raskt prosessenegår og hvor langt de er kommet.
Hvilkenvirkningnedbrytningenhar på dammensfunksjonsdyktighet
og sikkerhet.
I notateter dette søkt belyst i kapittel4, som omhandlernedbrytning
av betongkonstruksjonergenerelt,og kapitlene 5-7 som omhandlerde
enkelte damtypenespesielt.
Som et utgangspunktfor dette er det i kapittel2 referert til norske
og internasjonaleundersøkelserav skader på dammer og rapportering
av dambrudd.Kapittel 3 gir en oversiktover betong i norske dammer.
Kapittel8 gir en oppsummeringav problemstillingenaldringog sikkerhet av betongdammer.Det konkluderesmed at de bestandigedammeneikke
får noen betydelig reduksjonav sikkerhet før etter en alder på 200
år eller mer. Dammer med feil og svakhetervil kunne svekkesmerkbart
i løpet av få 10-år. Men ved disse dammene har nedbrytingav dammen
etterhvertblitt så åpenbarat tiltak/utbedringer
har vært gjennomført
lenge før det har vært fare for dambrudd.
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SKADER PA BETONGDAMMEROG DAMBRUDD

2.1

Generelt
Ved de fleste betongdammervil det etterhvert oppstå skader. I de
fleste tilfelle vil dette være små skader uten betydning for funksjonsdyktigheteller sikkerhet.I en del tilfellekan det være alvorlige skader som f.eks. større lekkasjeruten at disse er av en slik
art at det er noen umiddelbar fare for dammens sikkerhet. Men det
oppstår også skader som truer dammens sikkerhet.
Skader kan oppfattessom utslag av en aldringsprosess,men dette har
ikke uten videre generellgyldighet.Mange, kanskje de fleste skader,
er resultat av svakheter eller feil som skyldes konstruksjoneller
utførelse,og som nærmest er "bygget inn" i dammen. Slike skader vil
vise seg alleredeunder førsteoppfyllingav dammen eller etter få år.
Selve primærskadener da ikke et resultat av aldring, men aldringsprosessen kan øke omfanget av skaden med de eventuellekonsekvenser
dette kan ha for dammens sikkerhet.
Med denne reservasjon kan gjennomgang av rapporter om skader gi
informasjonom aldringsprosesser.
I det etterfølgendeskal det derfor
kort redegjøresfor internasjonaleog norske undersøkelserog registrering av skader.
I sin ytterste konsekvensvil lav sikkerhetav dammer gi seg utslag
i dambrudd.I den utstrekningdet foreliggertilstrekkeliginformasjon
om damtype og årsakssammenhengvil rapporterom dambruddkunne belyse
spørsmåletom aldring og damsikkerhet.

2.2

k

r

Den internasjonaledamkommisjonen(ICOLD)har lagt ned meget arbeid
i å få registrertog rapportertskader på dammer og dambrudd. ICOLD
har gitt ut to omfattendepublikasjoner:
"Lessons from Dam Incidents"
"Deteriorationof Dams and Reservoirs"

1974
1983

[6]
[7]

Når det gjelder betongdammerspesielt,har disse vært temaerved damkongressenei 1967,1979og 1985.
Question 34:
Question 49:
Question 59:

"The behaviourand deteriorationof dams"
"Deteriorationor failuresof dams"
"Rehabilitationof dam to ensure safety"

Særlig de to publikasjoneneinneholdermye informasjonom skader og
dambrudd. Fra en gjennomgangav publikasjonenfra 1983 kan følgende
trekkes frem:
Publikasjonengir en oversiktover skader/nedbryting(deterioration)
og brudd (failure)av dammer registrertfrem til utgangen av 1977.
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Oversiktener basert på opplysningerfra 33 av ICOLD's medlemsland.
Oversikten gjelder "large dams", som inngår i "World Register of
Dams". Dette er hovedsakeligdammer med damhøyde over 15 m, samt en
del dammer mellom 10 og 15 m med kronelengdeover 500 m eller flomavledningskapasitet
over 2000 m3/s.
De 33 landene har i alt (i 1975) 14.700 dammer i damregisteret.Det
er rapporterti alt 1105 tilfelleav "deterioration"og 107 tilfelle
av dambrudd.Dette fordelesslik på damtypenebetongdammer,murdammer
(masonrydams) og fyllingsdammer:

TOTALT
Betongdammer
Murdammer
Fyllingsdammer
Sum

4.000
800
9.900
14.70 0

ANTALL DAMMER
"DETERIORATION"
)
)

DAMBRUDD

667

13
8
86

1105

107

438

Det synes som om rapporteringav "deterioration"kan være noe tilfeldig. Det rapporteresom alt fra mindre frostskaderpå betongdammertil
store lekkasjer i fyllingsdammer,og det er sannsynligat en mengde
tilfelle av skader ikke er rapportert.Norge er representertmed 25
skader på fyllingsdammer(av i alt 97 fyllingsdammeri 1977) og en
generell rapport om oppsprekkingav betongdammer.
Det er vanskelig å danne seg noe klart bilde fra publikasjonens
rapporter og statistikkerom "deteriorationof dams". Grovt inndelt
er ca. 1/3 skader av fundament,1/3 skader på betong (og murverk) og
1/3 skader angitt som damkropp eller struktur.En del av dammene er
svært gamle murdammerfra før 1900, og en del er dammer på løsmasser.
Når det ses bort fra disse dammene,får man inntrykkav at det i mange
andre land rapportereslignende skader som de som er funnet ved de
norske damundersøkelsene.
Den førsteundersøkelsenble utført i årene 1926-30av en komit nedsatt av Den Norske Ingeniørforening(NIF).Resultatetav undersøkelsen
ble fremlagt som NIF's Meddelelsenr. 1 "Undersøkelseav skader på
våre betongdammerog bruddstensdammeri mørtel. Årsak og botemidler."
1930 [1]. Undersøkelsenomfattet ca. 90 dammer. I [1] er det nærmere
redegjortfor 30 av disse dammene.
Den andre undersøkelsenble utført i årene 1963-65.Den ble igangsatt
av den norske damkomiten (NNCOLD)og utført av Ragnar Myran i samarbeid med Instituttfor Vassbyggingved NTH. Undersøkelsenomfattet
i alt 132 dammer [2].
Den tredje undersøkelsener utført i årene 1988-90.Denne ble igangsatt av VassdragsregulantenesForening (VR) med sikte på å fastslå
status for kvalitetenav betongeni norske dammer. I alt er det undersøkt ca. 55 dammer [16]. Det foreliggerogså rapporterfra inspeksjon
av de enkelte dammene.
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I tillegg til disse 3 omfattendeundersøkelsenehar VVT utført spesielle undersøkelseav karbonatiseringog alkalireaksjoner.
Begge undersøkelsene omfattet ca. 20 dammer [12] og [13], kfr. pkt. 4.1.5 og
4.1.6.
Fra den første damundersøkelsen(1926-30)er det nærliggendeå gjengi
7 punkter fra sammenfatningav resultatene:
Efter komitens mening er ingen av de undersøktedammersstabilitet i fare pga. betongens ødeleggelse,idet denne ennu må sies
å ha tilstrekkeligtrykkfasthet.
Det må imidlertidfremholdesat et nøiaktig tilsyn og rasjonelt
vedlikehold er nødvendig for å hindre ødeleggelsens fremadskriden. Enkelte av de eldste dammer bør med en gang ombygges
eller forsynesmed et helt nytt dekke foran dammen.
Reguleringsdammenesom er utsatt for skiftendevannstandog dermed mere for frostenspåvirkning,synes gjennemgåendeåvære mere
skadet enn de rene opstuvningsdammereller inntaksdammersom til
stadighetligger under vann eller hvor vannstandener noenlunde
konstant.
Skadene tar i almh. sin begynnelsei støpefugeneog utvider sig
fra vannsidenmot luftsiden.
I enkelte få tilfellerskyldes skadeneeller iallfallderes hurtige forløp uren humusholdigsand. Der er ikke påvist noe tilfelle hvor cementensom sådan er direkte skyld i skadenepga. at
den har vært av dårligerekvalitet enn de til enhver tid gjeldende normaler har fordret til cementens bindeevne og sammensetning.
Undersøkelseneviser at skadenestort sett er ensartetog optrer
på samme måte.

I almindelighetvil man i enhver betongdam finne at skadene er
mere eller mindre lokale og sjelden helt gjennemgående.M.a.o.
man finner næsten alltid helt gode og helt uangrepne partier
mellem de dårligepartier.Dette skyldesujevnheti selve materialfremstillingen.
Som hovedinntrykkmå sies at meget få av våre dammer som har vært
i tjeneste i 10-15 år er feilfrie. De må stadig repareres,og
reparasjonsomkostningene
øker i almindelighetmed årene.
Fra den andre damundersøkelsen(1963-65)rapporteresdet at alvorlige
skader på betongen hovedsakeliger funnet på dammer bygget før 1930.
Skadene er vanligvis forårsaketav lokale feil eller svakheterunder
utførelsen av arbeidet.Mestepartenav dammene kan beholdes i drift
i lang tid med rasjonelt vedlikehold og reparasjoner.De armerte
platedammeneog hvelvdammeneer i god stand. Riss i disse dammene

anseså værerelativt
harmløse.
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Uten nærmere kjennskap til resultatenefra den siste undersøkelsen
(1988-90)kan det konstateresat man nå i 1990 har et meget mer differensiertbilde enn rapporterti 1967 [2].
For de dårligste dammene har det vist seg at "normalt"vedlikehold
ikke kan stanse lekkasjerog forvitring.Fortsattbruk av disse dammene er betingetav ombyggingvanligvismed støpt betongplatepå vannsiden.
Mange dammer er utsatt for alkalireaksjoneri forskjelliggrad. Selv
om oppsprekkingsom følge av alkalireaksjonertil nå sjeldener særlig
omfattendeeller alvorlig,vil oppsprekkinglett føre til sekundærskader som frostsprengningog armeringskorrosjon.
Selv for dammer støpt med luftporebetong(fra 1950 og utover) er det
oppståttmyefrostskaderpåsekundærekonstruksjoner(brystning,gangbaner etc.) samt på en del dampilarer.Damplaterog hvelv er imidlertid gjennomgåendelite berørt av frostforvitring.
Riss med vanngjennomgangog kalkutfellingviser normalt ikke noen
tendens til selvtetting.
2.3

Dambrudd
De samme ICOLD publikasjonene[6] og [7] og damkongressenereferert
ovenfor gir også opplysningerom dambrudd. Som dambrudd (failure)
regnes hendelser hvor dammen eller deler av denne har brutt sammen
slik at det er oppståttet ukontrollertutbrudd av vann. Dette er et
mer eksakt kriteriumenn for skader (deterioration),
og må antas å gi
mer konsistent rapportering.Likevel ser det ut som om det er langt
igjen før man har noenlundefullstendigoversikt over inntrufnedambrudd. Til tross for dette synes det som om man har en utsagnskraftig
rapporteringav dambrudd.
Med referansetil [7] var det ved utgangenav 1977rapportertdambrudd
for 107 av de ca. 14.700 dammene som inngikk i grunnlagsmaterialet.
Fordelt på damtyperinntraffbrudd ved 0,3% av betongdammene,1,0% av
murdammeneog 0,9% av fyllingsdammene.
I en oversikti Water Power april 1989 er det tatt med 66 dambruddsom
ikke er rapporterti ICOLD publikasjonen[7]. Av disse var 14 dambrudd
fra perioden 1977-87;de øvrige 52 "nye" dambruddenefra før 1977er
for en stor del gamle fyllingsdammeri USA. Fortsatt finnes det ikke
i oversikteneflere dambrudd som er rapportert i papers f.eks. til
damkongresseni 1979(Question49).
Det må også regnesmed at en god del andre dambruddikke er registrert
av ICOLD. Selv om antall dammer i dag er langt høyere enn i 1977,er
det fare for at dambrudd som prosent av eksisterendedammer ligger
høyere enn det som fremgår av ICOLD's publikasjonfra 1983.
Med dette forbeholdom dambruddsom ikke er rapportert,viser gjennomgangenavpublikasjonenataldringavbetongdammer (ogmurdammer)ikke
har ført til brudd av dammer over 15 m i de land som inngår i under-
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søkelsen.For de 21 rapportertedambruddav betong eller murdammerkan
selve bruddmekanismenangis som:
Brudd i fundament (stabilitet/utspyling)
14 dammer
Brudd i damkropp (konstruksjon/stabilitet) 4 dammer
Bruddtypeukjent eller uklar
3 dammer
Bruddene har skjedd under første oppfyllingeller ved høy vannstand/
overtoppingunder flom. Angitt etter alder blir fordelingen:

_
_
_

1
)

2
Under bygging
Under første oppfylling1)
14
Første 5 år (etterat dammen er bygget ferdig) 2
n
n
n
n
Etter 5 år ( n
) 1
"
2
Ukjent tidspunkt

dammer
dammer
dammer
dam
dammer

Inkludererogså dammerhvor førsteoppfyllinghar skjeddet eller
flere år etter bygging.

6 av de 14 fundamentbruddenevar brudd i løsmasser.De resterende8
var utglidningeller utspylingav fjellfundamentved lekkasjereller
overtoppingav dammene.
De 4 damkroppbruddeneomfatter3 murdammer(ellerblandingmur/betong)
og 1 betongdam som ble overtoppetunder bygging.
De 3 bruddene som ikke er klassifisertomfatter gamle murdammer.
Det fremgår av dette at brudd av mur og betongdammeri de fleste tilfelle skjer som brudd i fundamentet.Bruddene har enten skjedd under
første oppfyllingav magasineteller ved overtoppingunder flom. I de
tilfelledet har skjeddbrudd i selve damkroppenskyldesdette svakhet
ved konstruksjonen,og dambruddenehar skjedd under bygging eller ved
første oppfyllingav magasinet.
Det foreliggeraltså ikke rapportertebrudd av mur- eller betongdammer
som kan settes i forbindelsemed at dammen er blitt svekket på grunn
av alder. Dette gjelder også for dammer i Norge. Vi kjenner til 2
dambrudd (Rånåsfossi 1959og Tårnet kraftverki 1979),og disse skyldes etter all sannsynligvisikke at dammene er svekket på grunn av
alder.
Dette innebærerikke at dammer ikke kan svekkes så mye at det etterhvert oppstår fare for dambrudd.Når dette likevel ikke har skjedd,
er det nærliggendeå anta at nødvendigutbedring/ombygging
er foretatt
i god tid før sikkerhetener alvorlig truet.
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3.
3.1

BETONG I NORSKE DAMMER

n

n r 1

1

Betongensmasseforhold(v/c-tall)er den viktigsteparameter for betongs kvalitetbåde når det gjelder fasthet,tetthetog bestandighet.
Ved siden av v/c-talleter også luftporeinnholdetav betydningved at
egnetluftporesystemøkerbetongensfrostbestandighet,
mens høyt luftporeinnholdredusererbetongfastheten.
Betongensvannbehoverderforbestemmendefor hvilkensementmengdesom
kreves for å oppnå en tilsiktetkvalitet.Vannbehoveter avhengig av
tilslagetsegenskaper (kornform,korngraderingog største steinstørrelse) av betongenskonsistensog luftinnhold,og av eventuell bruk
av vannreduserende(plastiserende)tilsetningsstoffer.
Ved de betongkvalitetersomer benytteti norske dammervil tilslagets
styrke normalt ikke ha noen innvirkningpå betongfastheten.Når det
gjelder tetthet er det noe større forskjell,men dette er neppe av
noen praktisk betydning.
Betongensfasthet angis som trykkfasthetmålt på terningereller sylinder.Sylinderfastheter normalt0,8 x terningsfasthet.I det etterfølgende refereresdet til 28-døgns terningfasthet.
Betongens tetthetkan angis ved permeabilitetskoeffisienten
K (m/s),
kfr. pkt. 4.1.2. For sementlimer permeabilitetskoeffisienten
en ren
funksjonav v/c-tallet.For betonger den avhengigav tilslagetstetthet, steinstørrelseog komprimeringunder utstøping.
Betongens øvrige egenskaper er også avhengig av utstøpingen og av
behandlingetter utstøping.Forutsattat betongener godt komprimert,
gir følgende oversikt en grov orientering om sammenhengen mellom
masseforhold(v/c-tall),fasthetog permeabilitetskoeffisient.
Oversikten gjelder for betong uten silika.
MASSEFORHOLD
v/c-tall
0,4
0,5
0,6
0,8
1,0
*)

FASTHET *
MPa
45
35
28
17
11

PERMEABILITETSKOEFFISIENT
(k)
m/s
10-12
io-11
10-1°
10-9
10-8

Karakteristiskfasthet for betong med 4,5% luftinnhold.

Dette gjelder for norsk standardsementi dag. Før krigen og frem til
slutten av 1960-årenega sementen noe mindre fasthet enn i dag ved
samme v/c-tall.Betongens tetthet (og bestandighet)var omtrent den
samme ved samme v/c-tall.
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Det var først omkring1950 at man begynte å benytte luftporeinnførende
tilsetningsstoffog vannreduserende(plastiserende)kom etterhverti
bruk fra slutten av 1950-årene.Luftporer ga en mer frostsikkerbetong, og den bedret også betongensstøpelighet.Vannreduserendetilsetningsstoffåpnet for at samme betongkvalitet(v/c-tall)kunne oppnås med mindre sement. I de tilfelle sementmengdenble beholdt ga
vannreduserendetilsetningsstoffbedre betong.

3.2

R

1

rk i N r

NS 427 utgitt i 1939var den første betongstandardeni Norge.
NS 427 definerte 4 betongkvalitetermed krav til trykkfasthetetter
28 døgn. For hver av betongkvaliteteneanga standarden2 eller 3 normalblandingsforhold(målt i volum) samt største tillatte v/c-tall.
Standardkravenesamt eksempel på normalblandingsforholdfremgår av
denne oversikten:
Betongkvalitet

*)

Trykkfasthet*)
MPa

Normalblandings- Største tillatte v/c-tall
forhold (volum)

29
23
18

1 : 1,8 : 1,8
1 : 2,4 : 2,4
1 : 3,0 : 3,0

0,50
0,60
0,72

14

1 : 3,5 : 3,5

0,85

Minste tillattemiddeltallav 3 prøver.

Standarden krevde at betong i damkonstruksjonerutsatt for ensidig
vanntrykk skulle være av kvalitet A eller bedre.
NS 427 A utgitt i 1962 definerte8 standardkvaliteter;
B100, B150 osv.
opp til B450. Betegnelsensto for trykkfastheti kp/cm2 med krav om
at middeltalletfor de til enhver tid siste 5 prøver skal være større
enn den foreskrevnetrykkfasthet.Standarden hadde ingen anbefalte
normalblandingsforhold
eller krav til største tillattev/c-tall.Den
krevde at det ikke skulle brukes lavere betongkvalitetenn B300 i
betong utsatt for vanntrykk.
NS 3473og 3474 fra 1973definerte 6 fasthetsklasser;C15, C25 osv.
opp til C65. Betegnelsensto for karakteristisktrykkfastheti MPa.
Karakteristiskfasthetvar definertgjennom krav om at "det ikke skal
være større risiko enn 25% for å aksepteremer enn 10% undermålere".
Pågrunnav forskjelli akseptkriteriavedbetongprøvingtilsvarteC25
omtrentden tidligereB300. Heller ikke denne standardeninneholdenoe
krav om største tillattev/c-tall. Den krevde at for konstruksjoner
i aggresivtmiljø, og konstruksjonerhvor det legges særlig vekt på
tetthet, frostbestandighet,slitasjemotstandm.v., ikke skulle benyttes laverefasthetenn C25.
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Damforskriftene(gjeldendefra 1.1.1981)angir at for konstruksjoner
utsatt for vanntrykkbør v/c-talletvanligvisikke overstige0,55. Det
kan benyttesbetong med v/c-tallover 0,55. Frostbestandighetenskal
da dokumenteres.Betong med v/c-tall over 0,6 bør bare benyttes i
massive konstruksjonermed liten trykkgradientgjennom tverrsnittet.
I slike tilfellebør det benyttesbetong med et lavere v/c-tall i et
minst 1,0 m tykt skikt mot overflaten.Betong med v/c-tall over 0,65
skal ikke benyttesi konstruksjonerutsatt for vanntrykk,og vanligvis
heller ikke i andre konstruksjonsdeler.
NS 3420, 2. utgave fra 1986, innførtemiljøklasser.Dammer kommer inn
under miljøklasse "Meget aggresivt (MA)", med krav om at største
masseforhold (v/c-tall)skal være 0,45. Den har også en bestemmelse
om at vanntett betong skal ha et masseforholdlavere enn 0,5.
Vassdragstilsynethar i rundskrivav 26.1.1989sagt at kravet må tilpasses de forskjelligedamtyper,ogvil for ettertidenstille følgende
krav: For massiv uarmert betong er det tilstrekkeligmed et masseforhold på 0,55. For massive armerte konstruksjoneraksepteres0,50,
mens for tynne armerte konstruksjonermå masseforholdetvære 0,45.

3.3

n

•nrk

Bygging av de første betongdammenevar basert på tysk praksis. Det
viste seg fort at dette ga alt for dårlig betong. I den første Møsvannsdammen(bygget1903-06)varvolumblandingsforholdet
1:5:11.dette
gir ca. 120 kg sement pr. m3 betong, og v/c-tall mellom 1,5 og 2,0.
I de neste dammene ble det benyttetvolumblandingsforhold
betongen fikk da ca. 150 kg sement pr. m3, og et v/c-tallpå mellom 1,2
og 1,5, avhengig av betongenskonsistens.
Etterhvertble det vanlig at gravitasjonsdammene
ble støpt med betong
i blandingsforholdet1:3:5.Dette var betongmed ca. 220 kg sementpr.
m3, og et v/c-tallmellom 0,8 og 1,0. Det ble benyttetet såkalt fetskikt på vannsiden i blandingsforhold1:2,5:3, og av varierende
tykkelse.Dessutenble de flestedammene forsyntmed stålpusspå vannsiden i blandingsforhold1:1,5 eller 1:2. De fleste gravitasjonsdammene frem til 1930 er på denne måten.
I de førsteplatedammeneble det benyttetsamme betong som i gravitasjonsdammene:
I pilarene:
I platen:

Blandingsforhold1:3:5 (v/c-tall0,8-1,0)
Blandingsforhold1:2,5:3 (v/c-tall0,6-0,65)

Etter at NIF's Meddelelsenr. 1 [1] forelå i 1930 ble det vanlig å
benyttebedre betong.I de flestetilfelleble det benyttetbetong med
v/c-tall 0,6-0,7 i gravitasjonsdammerog i pilarer i platedammer,og
betongmed v/c-tall0,50-0,55i damplatene.I hvelvdammene(den første
ble bygget i 1931) ble det benyttetbetong som i damplatene.
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Reglene i NS 427 fra 1939 tilsa at hvelv og damplater skulle utføres
i A-betong (v/c-tall0,5), og pilarerog massivdammeri B-betong (v/ctall 0,6). Men vi har eksemplerpå at det er spesifisertC-betong i
massivdammer(f.eks.i Røssvassdammenfra 1957).Vi har også eksempler
på beskrivelseuten henvisningtil standardenog i stedet krav om et
bestemt sementinnholdi de enkelte konstruksjonsdeler,f.eks. 360 kg
sement pr. m3 betong i hvelv og damplate,300 kg sement i pilarer og
270 kg sement i isolasjonsvegg.Med vanlig tilslag (og den gang uten
tilsetningsstoffer)fikk betongen noe høyere v/c-tall enn for
henholdsvisA- og B-betong.
Mye tyder på at de fleste av dammene i perioden 1930-60gjennomgående
ble bygget med relativtgod betong med betongsammensetningi nærheten
av A- og B-betong i NS 427. A-betong med et naturlig luftinnholdpå
2-3% var også ganske frostbestandig.Utoverpå 1950-talletbegynteman
å benytte luftporedannendetilsetningsstoff,og dette bedret frostbestandigheten.
For de fleste dammene etter 1960 er det sannsynligvisogså benyttet
betong med v/c-tall 0,50-0,55 i hvelv og damplate, og v/c-tall ca.
0,60 i pilarene og i massivdammene.Dette er vanlige krav i beskrivelser fra 1960- og 1970-årene.Men det er helt sikker bygget betongdammer kun med henvisningtil fasthetsklassei de da gjeldendestandarder:
Hvelv og damplater:

NS 427 A
NS 3473/3474

B300
C25 eller C35

Massivdammerog pilarer:

NS 427 A
NS 3473/3474

B250
C25

Som angitt i pkt. 3.2 tilsvarerC25 omtrent B300. Disse standardene
inneholdtikke noen krav om største tillattev/c-tall,og etterhvert
fikk norske sementerhøyere fasthet.Det kan ha ført til at dammer på
1970-tallet er støpt med betong i fasthetsklasseC25 med v/c-tall
mellom 0,60 og 0,65.
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NEDBRYTINGOG BESTANDIGHETAV BETONG OG BETONGKONSTRUKSJONER

4.1

N

4.1.1

Oversikt

n

r

Nedbrytingav betongkanskje gjennomfysikalsk(mekanisk)nedbryting,
kjemisk nedbrytingog armeringskorrosjon.
Fysikalsk nedbryting gir seg utslag i oppsprekking,avskalling og
erosjon. Dette kan forårsakesav:
Overbelastning
Temperaturpåkjenninger
Slitasje av overflate
Frostpåkjenning
Kjemisk nedbrytingkan skje gjennom:
Kalkutvaskinghvor rent vann eller kullsyreholdingvann trenger
inn i betongen,oppløserkalken i sementlimetog fører den bort.
Tap av kalk vil etterhvertreduserebetongens fasthet.
Sulfatangrepeller angrep av andre oppløste salter som trenger
inn i betongen og reagerermed sementlimettil forbindelsersom
virker sprengendepå betongen.
Syreangrep som til forskjell fra sulfatangrepangriper betongoverflaten (såfremtbetongenhar normal tetthet).
Alkali-tilslagsreaksjon
hvor visse tilslagsmaterialerreagerer
med sementlimetunder dannelseav reaksjonsproduktersom virker
sprengendepå betongen.
Armeringskorrosjonskjer når betongen ikke lenger er i stand til å
beskytte armeringen.Armeringskorrosjonenfører så til at betongen
brytes ned gjennom rustsprengning.Armeringskorrosjonvil først skje
når betongen karbonatiseres (pH reduseres til under 9) eller blir
utsatt for kloridangrep. Armeringskorrosjonfremskyndes av liten
betongoverdekningog oppsprekkingav betongen.
Nedbrytingav betong eller av en armert betongkonstruksjoner vanligvis et resultatav en kombinasjonav flere forskjelligeangrep. Prosessene påvirkes av temperaturog fuktighet.De påskyndes av høyere
temperatur,og de fleste prosesserer avhengig av fuktigheteller av
optimal fuktighet.
Motstandsevnemot nedbryting,vanligviskalt betongensbestandighet,
er avhengig av betongens egenskaper. Høy betongfasthetsammen med
egnet luftporesystemgir god bestandighetmot mekanisk nedbryting
inklusivefrostpåkjenning.Tett betong (lav permeabilitet)gir meget
god bestandighetmot kalkutvaskingog øker bestandighetenmot angrep
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fra syrer og salter. Tett betong gir også bedre beskyttelsemot karbonatiseringog kloridinntrenging.
I sterkt aggressivtmiljø er det nødvendig med spesielle tiltak mot
angrep på betong og armering.Ved angrep av sulfat må det benyttes en
sulfatbestandigsement.Vedangrepavsalterkanbestandighetenbedres
gjennom kraftig doseringmed silika.Ved angrep av sterke syrer eller
saltopppløsningervil det ofte være nødvendigå beskyttebetongenmed
et bestandig belegg. Belegg på betongen kan også gi beskyttelsemot
armeringskorrosjon.Som beskyttelse mot armeringskorrosjonkan benyttes offeranoder.I nye konstruksjonerhar det i de siste årene også
vært mulig å benytte epoxybelagtarmering.
I de etterfølgendeavsnitt behandlesde nedbrytendeprosessersom er
av betydningfor norske betongdammer.De nedbrytendekrefter vil være
noe forskjelligeavhengig av vannets surhet og klimatiske forhold.
Vannet er vanligvisrent og surt (bløtt),med pH-verdined mot 4,5 og
med noe innhold av kullsyre. Det sure og kullsyreholdigevannet gir
øket fare for kalkutvasking.
Det kan imidlertidnormalt ses bort fra kjemiske angrep fra sulfater
eller andre salter. Selv om det ikke kan utelukkes at enkelte dammer
er utsatt for slike angrep,vil dette være spesielletilfellesom kan
holdes utenom problemstillingenaldring og sikkerhetav dammer.
Det samme gjelder for syreangrepmed unntak av humussyre.Myrvann kan
inneholdemye humus. I porøs betongbringervannet humus inn i betongen med etterhvertøkende konsentrasjonav humus.
Praktisk talt alle norske dammer er utsatt for frostpåkjenninger.
Antall frostvekslingervil være forskjellig.Men selv der det er relativt få frostvekslingervil en dam kunne få skader gjennom frostsprengningi sprekker.
Norske dammer er i liten grad utsatt for karbonatisering[12], og
dammeneer ikke utsatt for kloridangrep.I de armertedammeneer hvelv
og damplater lite utsatt for armeringskorrosjon.Armeringskorrosjon
ser ut til å være begrenset til de sekundære konstruksjonenesom
brystningog gangbaner.
En del norske dammer er utsatt for alkali-tilslagsreaksjoner.
Tidligere antok man at dette ikke ville skje med vanligenorske tilslagsmaterialer.Undersøkelseri de siste årene viser at det er flere bergarter i Norge som går i reaksjon med betongens alkaliskeporevannsoppløsning.
Det er imidlertidogså mulig at en del av dammene er utsatt for oppsprekkinggjennomdannelseav krystaller(f.eks.etringit)medsprengende virkning. Det gir samme sprekkebildesom ved alkalireaksjoner.
Eventuell"sen-etringitreaksjon"er en ny problemstilling,og vi vet

for lite til å kunnekommenteredettenoe nærmere.
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4.1.2

Lekkasjer
Det må skjelnesmellomvanngjennomgangiselve betongen,lekkasjerfra
riss, sprekker eller støpeskjøterog lekkasjer fra feil f.eks. ved
innstøpingav fugebånd.
For dammer i vanlig god betong vil det ikke være synlig eller knapt
nok målbarvanngjennomgangibetongen. Synligelekkasjerskyldesriss,
sprekker,støpeskjøtereller feil ved utførelsen,kfr. figur 1.
Selv om det ikke er synlige lekkasjergjennom betongen,vil det selv
i en "vanntett"betong være vanngjennomgang.Denne har betydning for
betongensbestandighetog beskrivesnærmere i dette avsnittet.
Det er vanlig å angi betongensevne til å slippe igjennom vann under
trykk ved hjelp av Darcy's lov på formen:
v

= K _dn
dx

hvor
v = vannets hastighet,m/s
dp

dx

= trykkgradient(vanntrykki meter delt på lengde i meter av
vannvei gjennom betongen)

K

= permeabilitetskoeffisient,
m/s

I nyere publikasjoner[12] angis at betongens tetthet som mål på bestandighetbør karakteriseresmer nyansertenn tidligere.Men fortsatt
er man henvist til å benytte permeabilitetskoeffisientfor å angi
betongens tetthet.
Som angitt i pkt. 3.1 er permeabilitetenavhengigav betongensmasseforhold (v/c-tall)og komprimering.
Gamle gravitasjonsdammerer bygget med betong med masseforhold (v/c)
mellom 1,0 og 1,5. Betongen ble også dårlig komprimert, og slike
dammer kan ha hatt betong med permeabilitetskoeffisient
K > 10-6m/s.
Betong kan regnes å være vanntett når permeabilitetskoeffisienten
K
er mindre enn 10-10 m/s. Avhengig av tilslagets kvalitet, steinstørrelse og komprimeringav betongen oppnås dette når betongen har
masseforholdmindre enn v/c = 0,55-0,65. (NS 3420 angir K < 10-11 m/s
og v/c < 0,50.)
En vanlig norsk platedam med høyde 20 m, lengde 200 m og areal vannside 4000 m2 vil med permeabilitetskoeffisient
K = 10-10 m/s ha en
lekkasje på ca. 0,01 1/s. I praksis er dette ikke målbart, og målbar
lekkasje skyldes lekkasjeri fuger, støpeskjøterog riss.
En gravitasjonsdami samme størrelseog med permeabilitet2 x 10-9 m/s
vil ha omtrent samme vanngjennomgang.Men med permeabilitet10-6m/s
vil vanngjennomgangenkomme opp i 5 1/s.
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4.1.3

Utvaskingav kalk
Lekkasjergjennom betong fører til kalkutvasking,se figur 2.
Mekanismenved kalkutvaskinger:
Vannet i porene løser kalsiumhydroksyd.Ved vanngjennomgangtransportereskalken bort. Dermedsynkerkalkkonsentrasjonen,
og når denne når
etvisstnivåbegynnerkalsiumhydrosilikatene(bindemiddeleti betongen) å avspalte kalsiumhydroksydsom igjen transporteresbort. Dette
manfører tap av fasthet. Desto mer porøs betongen er, desto raskere
blir kalktransportenog dermed nedbrytingav betongen.
Kalsiumhydroksydetfelles ut på luftsidenog reagerer med kullsyren
i luften til kalsiumkarbonat[Ca (011)2
+ CO2 = CaCO3 + 1120].
Virkningenav oppløst kulldioksyd(CO2)og kullsyre (H2CO3)blir vanligvis beskrevet slik:
Kulldioksydeller kullsyre reagerer med kalsiumhydroksydettil kalsiumkarbonat.Dersom innholdetav oppløst kulldioksydeller kullsyre
overstigeret kritisknivå angripeskalsiumkarbonatetog det går over
til lettløseligkalsiumbikarbonat[Ca (HCO3)2]som transporteresbort
med vannet. Dette felles så ut på luftsidensom kalsiumkarbonat[Ca
(HCO3)2= CaCO3 + CO2 + H20)].
I [10] angis at rent vann løser kalsiumhydroksyd,Ca (011)2,til en
mengde av 1,85 g/1 ved 0°C og 1,65 g/1 ved 20°C. Målt som Ca0 tilsvarer dette henholdsvisca. 1,35 g/1 og 1,2 g/l. Sementenskalkinnhold,
målt som Ca0 er ca. 60%. Teoretiskkan da 500 1 vann
1000 x 0.6

1,2

= 500) vaske ut all kalk i 1 kg sement.

I praksis inneholderlekkasjevannlangt mindre oppløst kalk. [2] rapporter 0,36 g/1 ved en lekkasjepå 0,01 l/s og 0,002 g/1 fra en lekkasje på 2 l/s. Dette må komme av at vannet følgerbestemte lekkasjeveier og kun i mindre grad trenger inn i porene i sementlimet.For å
få holdepunktfor hvor mye kalk som vaskes ut ved enkeltlekkasjer,er
det derfor nødvendigå måle kalkinnholdeti vannet.
Når det gjeldervanngjennomgangberegnetut fra betongenspermeabilitetskoeffisientmå det antas atvanngjennomgangenskjer gjennomporene
og at 500 1 vann kan vaske ut all kalk i 1 kg sement.
Som angitt i pkt. 4.2.4 vil betongen ikke ha særlig stort fasthetstap
så lenge det ikke er vasket ut mer enn 20% av det opprinneligekalkinnhold.Ved øket utvaskingskjer det en rask reduksjonav fastheten.
Ut fra dette har vi følgende tidsperspektivfor utvasking av betong:
Er betongen vanntett (permeabilitet< 10-1°m/s) vil nedbryting gå
meget langsomt og er i praksis ufarlig. Dette kan illustreresmed en
platedamsom eksempel.Damplatenved 10 m vanntrykkhar tykkelse0,5 m
og et sementinnholdpå 200 kg pr. m2 damplate.Med permeabilitet10-10
m/s vil vanngjennomgangenvære 20 10-10m3/s eller 0,063 m3/år pr. m2
damplate.1 kg sement er da utsatt for en vanngjennomgangpå 0,3 1/år,
og 20% av kalken vil være vasket ut etter 300 år. De fleste plate-
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dammenehar imidlertiden permeabilitetnærmere 10-11m/s. Ved permeabilitet 10-11m/s vil kun 2% av kalken være vasket ut etter 300 år.
For en gravitasjonsdammed porøs betong blir det et helt annet forhold. Dersom det antas en permeabilitetpå 10-6m/s og tykkelsepå 0,8
x høyden blir vanngjennomgangen1,25 x 10-6m3/s eller 40 m3/år pr. m2
damflate.Vanngjennomgangenpr. m2 er like stor over hele damhøyden.
Vanngjennomgangpr. kg sement er følgelig størst nær damkronen og
avtar med økende damtykkelse.Dersom det antas 150 kg sement pr. m3
betong, og man betrakternivået 10 m under damkronen,vil 1 m2 damflate inneholde1200 kg sement. 1 kg sement er da utsatt for en vanngjennomgangpå 33 1 pr. år, og 20% av kalken vil være vasket ut etter
3 år.
Nå er det kun de aller dårligstegravitasjonsdammenesom har så høy
permeabilitetsom 10-6 m/s. En mer typisk permeabilitet for gamle
gravitasjonsdammerer 10-7m/s. Men teoretiskvil 20% av kalken være
vasket ut allerede etter 30 år.
4.1.4

Frostsprengning
Betongensporer inneholderalltid en viss mengde fritt (ikke kjemisk
bundet) vann. Det fine poresystemet,dvs. gel og fine kapillærporer,
vil alltid være vannfylte. Ved økende vannmetting vil også grovere
kapillærporerog luftinnblandingsporer
fylles med vann.
Vannets frysepunkt synker med minskende porestørrelse.Ved normale
temperaturerned mot -20° fryserderfor ikke vannet i gelporeneeller
i de fineste kapillærporene.Når vannet i de større porene går over
til is kan det på grunn av volumøkningenoppstå så store spenninger
at betongen skades. Dette vil skje dersom vannet under frysing ikke
i tilstrekkeliggrad kan unnvike til nærliggendeluftporer.
Et egnet luftporesystembeskytter derfor mot frostskader.Det gjør
også betong med lav permeabilitet,dvs, lavt masseforhold(v/c-tall).
For betong som ikke er tilstrekkeligfrostsikkervil skadenevise seg
som avskallingerpåbetongoverflatene,se figur 3. Dette er typiskved
mange sekundærekonstruksjoner(brystning,brubane etc.) ved norske
dammer.
Skader på overflatenkommer av at fuktighetsnivåetder ofte er høyere
enn i konstruksjonensindre deler. I visse tilfellehar man det motsatte forhold hvor indre deler av konstruksjonener vannmettet,mens
fordunstninggir tørrere betong mot overflaten. Det kan da oppstå
indre frostsprengningsom gir seg utslag i relativt grove og dype
sprekker.
Slike skader kan tenkes å oppstå i konstruksjonerutsatt for vanntrykk. Men en sprekk vil ikke kunne åpnes opp uten at omliggendebetong sprengesut mot en fri overflate.Sprekker normalt på luftsiden
av damplate eller hvelv vil derfor vanskeligkunne bli særlig åpne.
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Forholdet er anderledes f.eks. ved pilarer med nederste del under
vann. Vannet suges opp gjennom kapillærvirkning,og innvendig frostsprengningkan sprengemot frie flater.Det er mulig at lignendeforhold finnes i platedampilar i en del av de tilfelle det oppstår
sprekker i nedstrømskant av pilaren, se figur 4.
Den verste frostsprengningopptrer i vannfylte sprekker hvor vannet
blir stående uten å bli drenert bort. På den måten kan primærskader
som f.eks.temperatureller svinnrissfrabyggefasen,oppsprekkingfra
alkalireaksjonereller fuger rundt innstøpingsgodsutvikles til omfattendeoppsprekking.
Omfattendefrostskaderopptrer også ved støpeskjøteri eldre dammer.
Dette skyldes kombinasjonav fuktigheti skjøtene og dårlig utstøpt
betong både over og under skjøten.

4.1.5

Alkalireaksjon
Alkalireaksjon(tidligerekalt alkali-kiselreaksjon) er en kjemisk
reaksjon i betongen mellom silikater i tilslaget og alkalier i
sementen. Under den kjemiske prosessen dannes et reaksjonsprodukt
(gel) som suger vann og derigjennomhar en sprengendevirkning i betongen. På overflatenfører dette til synlige sprekker (krakelering)
i et karakteristisktilnærmetbikubemønster,se figur 5.
Alkalireaksjoneri betong forekommeri en rekke land som f.eks. Danmark, Storbritannia,Island,CanadaogUSA. I Norge har alkalireaksjon
vært lite påaktet, da man antok at våre bergartervar lite reaktive.
Men i løpet av det siste 10-året er det påvist alkalireaksjonerbåde
i Telemark, i sentrale østlandsområderog i Trøndelag, og det kan
konstateres at også en god del norske betongdammer er utsatt for
alkalireaksjonerav forskjelligintensitet.
Vassdragstilsynethar i 1988-89 utført undersøkelseav i alt 22 dammer. Resultatetav denne undersøkelsen,samt en nærmere redegjørelse
for alkalireaksjoner,er utgitt som NVE PublikasjonV 20, "Alkalireaksjoner i norske betongdammer",datert 27.6.1989 [13]. Publikasjonen gir en god oversikt,og det henvises derfor til denne for nærmere opplysningerom alkalireaksjoner.

4.1.6

Karbonatisering
Når betong herdner reagerer sement med vann, og det blir bl.a. produsert kalsiumhydroksyd,Ca(OH)2. I tillegg finnes det i betongen
alkalier i form av natriumoksydNa20 og kaliumoksydK20. Disse forbindelsenedanner ioner i porevannet,som gir et basisk miljø med en
pH-verdi på ca. 13 i betongen. Andre sementtyper og tilsetning av
silika kan gi noe lavere pH.
CO2 i luften vil etter hvert reagere med Ca(OH)2 i betongen, og det
dannes kalsiumkarbonat[Ca(OH)2 + CO2 -> CaCO3 + H20]. Reaksjonen
starterpå overflatenog går gradvislengerinn i konstruksjonenetter
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som CO2 trenger inn. Prosessenkalles karbonatisering,og pH-verdien
i betongen reduseresetter hvert til ca. 9.
Karbonatiseringshastigheten
avtar med tiden.Man kan anta at karbonatiseringsdybdenforandrersegproporsjonaltmed kvadratrotenav tiden;
altså:
x
x
t
k

= k • it
= karbonatiseringsdybde
= eksponeringstiden
= en konstant som først og fremst avhenger av betongens
kvalitet og relativ fuktighet.

Den kjemiske reaksjonenskjer hurtigstved ca. 60% relativ fuktighet
i betongen.
[11] angir 30 mm karbonatiseringsdybde
under optimal fuktighetetter
15 år for betong med v/c-tall 0,75
30 år for betong med v/c-tall 0,65
80 år for betong med v/c-tall 0,55
For dammer med relativ fuktighet,vanligvis 100%, går karbonatiseringen meget langsommere.[11] angir at under høy fuktigheter karbonatiseringsdybden30 mm først etter 100 år selv ved betong med v/ctall 0,75.
Karbonatiseringer ikke skadelig for selve betongen. Den blir tvert
imot tettere og sterkere enn en "frisk" betong. Karbonatiseringsprosessenvil derfor heller ha en gunstig effekt på uarmerte betongkonstruksjoner.
Karbonatiseringenfører imidlertidtil at betongen mister evnen til
å beskytte armeringenmot korrosjon,kfr. pkt. 4.2.3 om armeringskorrosjon.
Vassdragstilsynetgjennomførtei 1988 en undersøkelseav 21 betongdammer. Dette er rapporterti NVE PublikasjonV 19, "Karbonatisering
av betong,et problempå norske dammer?",datert 1.3.1989[12].Resultatene viste stort sett liten karbonatiseringpå de undersøktekonstruksjonene,og hovedkonklusjonener at karbonatiseringikke ser ut
til å være noe problem på norske betongdammer.
4.2
4.2.1

irknin

n

r

in

Øket lekkasje
Bortsett fra mange gravitasjonsdammer
er det i betongdammenebenyttet
"vanntett"betong med lav permeabilitet.Det oppstår da ikke målbare
lekkasjer gjennom uoppsprukketbetong. Lekkasjene finnes i riss og
støpeskjøtereller der det er begått feil under utførelsen. Slike
lekkasjervil vise seg relativt tidlig etter at det er satt vann på
dammen.
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I en del tilfelle kan vannet være så materialførendeat det har en
tettende (maurende)effekt.I dårligbetongvil kalkutvaskingåpne for
øket lekkasje.Den utfelte kalken danner kalsiumkarbonat(Ca CO3) når
den reagerermed kullsyre i luften. Kalsiumkarbonater tungt løselig
og dersom reaksjonen skjer inne i betongen vil dette kunne tette
lekkasjeveier.Det er lite som tyder på at dette skjer ihvertfallder
det er større lekkasjer,og det er mange eksemplerpå at kalkutfelling
fra riss øker for hvert år. Det bør derfor regnes med at rissene
normalt ikke tetter seg selv, i hvert fall ikke i områder med rent
vann. På den annen side er det lite som tyder på at lekkasjeneøker.
I de fleste tilfelle kan det regnes med at når det har oppstått
lekkasjergjennom støpeskjøterog riss, vil lekkasjeneholde seg tilnærmet konstant i lang tid.
Lekkasjenevil imidlertidendre seg over året både på grunn av endret
vannstandog at nedkjølingom vinterenkan gi større rissåpninger.Ved
dammer uten isolasjonsveggkan lekkasjer i riss "fryse tørt" om
vinteren. Selve lekkasjen vil observeres forskjellig, avhengig av
temperaturog luftfuktighet.En dam ser ut til å ha mindre lekkasjer
en tørr og varm sommerdagenn en kjølig og fuktig høstdag.
4.2.2

Oppsprekking

Den viktigste nedbrytingsmekanismeved betongdammer er tiltakende
oppsprekking,ofte i kombinasjonmed lekkasjer.Dette gjelderbåde når
oppsprekkinger et resultat av påkjenninger (svinn og temperatur)i
byggefasen eller av belastningeri driftsfasen,eller utvikles som
sekundærskaderfra alkalireaksjonereller armeringskorrosjon.
Man kan til en viss grad skjernemellom ufarligeog farligesprekker.
Ufarlige sprekkerer sprekker som ikke utvikles videre og hvor eventuell vanfigjennomgangikke øker med årene. Dette er enten fine
sprekkermed sprekkåpningmindreenn 0,1-0,2mm, eller størresprekker
hvor vann dreneres slik at det ikke oppstår frostsprengning.
Farligesprekkerervannfylte sprekkermed frostsprengning.Oppsprekkingen vil da fortsette,ofte med aksellererendetempo, til omfattende
skaderbåde på betong og eventuellarmering.Også der det ikke er fare
for frostsprengningkan sprekker være farlige som angrepspunktfor
korrosjon av armering,kfr. neste punkt om armeringskorrosjon.
4.2.3

Armeringskorrosjon

Stål ruster når det blir eksponertfor fuktighetog oksygen. Innstøpt
armering er beskyttet på grunn av det høye pH-nivået i porevannet.
Ståloverflatenfår da et mikroskopiskoksydlagsom hindrer korrosjon.
Stålet korriderer først når det beskyttendeoksydlagetblir ødelagt
enten ved at betongenkarbonatisereseller ved at kloridjonertrenger
inn til overflatenav stålet.
Korrosjonshastigheten

er deretter

avhengig

av betongens

elektrolytiske

ledningsevne,temperaturen,og av diffusjonshastighetenfor oksygen
gjennom betongoverdekningen.
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Betongens elektrolytiskeledningsevnestiger med økende fuktigheti
betongen, mens oksygendiffusjonenavtar med økende fuktighet.Dette
fører til at korrosjonshastighetennår et maksimum ved en relativ
fuktigheti betongenpå 90-95%.
Helt vannmetteteller lufttørrbetong
har liten korrosjonshastighet.
Ved korrosjon forårsaketav klorider
er korrosjonshastighetenstørre enn når korrosjonen initieres av
karbonatisering.
Under ugunstigeforholdmed tilgangpå fuktighetog oksygener korrosjonshastigheten
mange gangerstørreenn for vanlig atmosfæriskkorrosjon av uinnstøpt stål. Korrosjonen stimuleres av den store forskjellen i pH-verdimellom den del av ståloverflatensom grenser mot
karbonatisertbetong og den del som grenser mot betong som ikke er
karbonatisert.
Ved korrosjonav armeringdanneskorrosjonsprodukter
med større volum
enn det opprinneligestålet,og dette gir seg utslag i rustsprengning.
Dette aksellerererprosessengjennom ytterligereoppsprekkingog avskalling av overdekkendebetong.
Norske dammer er ikke utsatt for klorider. Som angitt i 4.1.6 er
norske dammerogså lite utsatt for karbonatisering.Dette skyldesbruk
av tett betong og stor betongoverdekning.
Typisk betongoverdekningfor norske dammer er:
Hvelv:

Vannside
Luftside

60 mm
50 mm

Damplate:

Vannside
Luftside

50 mm
40 mm

Pilarer:
Brystning:
Gangbane:

40 mm
Vannside
Luftside

30 mm
20 mm
20 mm

Hvelv, damplateog brystningerer vanligvisstøpt med betong med v/ctall < 0,55. Ut fra VVT's undersøkelse[12] og livslengdebetraktning
i [11] vil disse konstruksjonenemed overdekning> 30 mm ha teoretisk
livslengdemer enn 500 år før karbonatiseringnår inn til armeringen.
Kalkutvasking(se pkt. 4.1.3) gir også en form for karbonatisering.
Men for de aktuellebetongkvalitetergår dette så langsomtat det ikke
endrer på antakelsenom en teoretisklivslengdepå mer enn 500 år.
Damplaterog armerte hvelv er derfor lite utsatt for armeringskorrosjon. Dette ser ut til å være tilfelleogså der det er gjennomgående
riss med fuktighetog kalkutfelling.I henhold til [11] er armeringen
godt beskyttetselv ved rissvidderopp til 0,3-0,4mm. Dette forklares
med at selv om det skjer en rask karbonatiseringog korrosjoni sprekken, vil korrosjonsproduktenetette sprekken,og det lokale området
blir realkalisertav omliggendebetong.
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Dette gjelder ikke for større sprekker,og selv for sprekker mindre
enn 0,3 mm må det antas at sprekker med fuktighet og kalkutfelling
blir bestemmendefor om/når det blir påkrevetmed tiltak for å hindre
eller bremse korrosjonav armeringen.Selv om dette ikke blir av noe
omfang før etter kanskje 100 år eller mer, er det ønskelig at det
igangsettessystematiskeundersøkelsermed utboring av prøver kombinert med potensialmålinger.Der det er observert jernholdigkalkutfelling bør det undersøkes om dette skyldes jernholdig vann i
magasinet.
Om de primære konstruksjoneneer lite utsatt for armeringskorrosjon,
finnes det en god del eksempler på armeringskorrosjoni sekundære
konstruksjoner(brystning,gangbaner etc.). Dette er konstruksjoner
med betongkvalitetC25 eller dårligere (v/c-tall0,65 eller høyere)
ogbetongoverdekning20 mm eller mindre.Konstruksjoneneer ikke vannmettet, og er derfor utsatt for karbonatisering.Det kan derfor antas
at armeringskorrosjon
i en del tilfelleer initiertav karbonatisering
gjennom uoppsprukket betong. Men i de fleste tilfelle er karbonatiseringog korrosjon fremskyndetav oppsprekkingog frostskader.

4.2.4

Redusert

betongfasthet

I de førsteårene vil betongfasthetennormaltøke med 10-25%.Betongen
vil deretter kunne beholde sin fasthet i lang tid (flerehundre år).
Dette gjelder så lenge betongenikke eksponeresfor miljøpåkjenninger
som gir fysikalskeller kjemisk nedbryting.
Ved norske betongdammervil redusertfasthetvære et resultatav kalkutvasking,forvitringgjennomfrostsprengningog alkali-tilslagsreaksjoner.
Litteraturen [4] og [5] gir forskjelligopplysningom fasthetstapet
som funksjonav utvasketkalk. [5] angir at fasthetstapeter relativt
lite om utvasket kalk er mindre enn 20% av sementens opprinnelige
kalkinnhold.[4] angir at 50% utvasketkalk fører til fullstendigtap
av fasthet.
Med eksemplenei pkt. 4.1.3 vil en gravitasjonsdammed permeabilitet
10-6m/s begynne å miste fasthetetter 3 år, og all fasthetville være
tapt før det er gått 10 år. Dette har antakeligvisvært situasjonen
for noen av de aller første gravitasjonsdammenesom ble bygget her i
landet.
For gravitasjonsdammerbygget før 1930 er det mer typisk med permeabilitet 10-7 m/s. Men selv disse dammene vil ha kort levetid dersom
vanngjennomgangenikke blir stanset.
For gravitasjonsdammerbygget etter 1930 har det kun unntaksvisvært
benyttetbetong med masseforhold(v/c)høyere enn 0,8. Dette gir tilstrekkeligtett betong til at det med en tidshorisontpå 100 år ikke
oppstår noe alvorligtap av fasthet.
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For platedammer og hvelvdammer gjelder at det er benyttet så tett
betong at det selv med en tidshorisontpå 300 år ikke skal oppstå noe
alvorlig tap av fasthet.
For disse damtypeneer det imidlertidet spørsmålom hva kalkutvasking
ved vanngjennomgangi riss og støpeskjøtergir av nedsatt fasthet.[5]
angir et man lokalt får stor kalkutvasking,med eksampelsom viser 40%
utvasking i selve sprekken,og målbar utvasking 30 mm fra sprekken.
Ut fra dette må det foreligge fasthetstapi selve sprekkeflatenog
0,5-1,0 mm inn fra denne.
Fasthetstaplangs en sprekk vil sjelden være av betydning for kraftoverføringeller styrke.I en støpeskjøtkan redusertfasthetvære av
større betydning,men sannsynligvisvil kalkutvaskingi sprekker og
støpeskjøterheller være et spørsmålom karbonatiseringog korrosjon
av armeringen.
4.2.5

Endret

belastning

Ved gravitasjonsdammer
er innvendigvanntrykk (poretrykk)like viktig
som utvendigvanntrykknår det gjelder dammens stabilitetmot velting
og glidning. Mange av de første gravitasjonsdammeneble bygget med
innvendigdrenasje.Dette tjente to formål:Drenasjenskulle avskjære
lekkasjerslik at disse ikke kom ut på luftsiden,og den skulle redusere det innvendigevanntrykket.
På grunn av kalkutvaskingblir drenasjesystemetetterhvert mindre
effektivt.I slike dammerkan det derfor skje en økning av poretrykket
med årene. Det samme kan skje på grunn av oppsprekkingfra vannsiden.
Aldringsprosessenvil dermed reduseredammens sikkerhetgjennom øket
belastning. Dammer som tilfredsstillerdagens krav vil fortsatt ha
tilfredsstillendesikkerhet,men ved dammer som er dimensjonertfor
et redusert innvendig vanntrykk vil en kunne få uakseptabel lav
sikkerhet.
Ved platedammer og hvelvdammerhar innvendig vanntrykk (poretrykk)
liten betydning for dammens sikkerhet.

4.3

il

rin

For tilstandsvurderingav betongdammer er følgende undersøkelser
aktuelle:
Visuell inspeksjon.
Undersøkelseav betongfastheti overflaten med bruk av prellhammer.Resultateneer imidlertidlite pålitelige,og gir kun en
indikasjonpå fasthetsnivået.
Kjerneboringerfor registreringav eventuellehulrom eller forskjeller i betongkvalitet.

5/15350IB.361/ehs

23 -

GRONER

1=:::::
Addli
Utboring av betongkjernerfor kontroll av:
trykkfasthet
betongsammensetning
karbonatiseringsdybde
alkalireaksjoner
oppsprekking
Utboringav betongkjernermed armeringfor undersøkelseav armeringskorrosjon.
Undersøkelseav karbonatiseringsdybdeved meisling og bruk av
indikatorvæske(fenolftalein).
Undersøkelseavbetongoverdekningmed"covermeter"eller tilsvarende instrument.
Potensialmålingerfor å undersøkeom korrosjonav armeringpågår
eller ikke.
En vurdering basert på en eller flere av disse undersøkelsenevil
kunne si noe om dammens tilstand.Den vil imidlertid ikke være utsagnskraftignår det gjelder dammens sikkerhet.Vurderingav dammens
sikkerhetmå baseres på en gjennomgangav konstruksjonensstyrke og
stabilitetsammenholdtmed en tilstandsvurdering.

4.4

Til
Ved norske dammer er det behov for tiltak mot nedbryting stort sett
begrenset til dammer som er bygget av betong med høy permeabilitet,
som har andre feil ved utførelsen eller er utsatt for alkalireaksjoner, og til sekundærekonstruksjonerutsatt for frostforvitring.
I det fleste tilfelleblir det et spørsmålom hvilken metode som skal
velges for tetting av dammen. Dette er nærmere beskrevet under de
enkelte damtyper.
Med tettingav dammenstoppesviderekalkutfelling,og frostforvitring
vil vanligvisbli redusert.Med tetting av dammen skal det i teorien
også være mulig å stanse eller forsinkeen alkalireaksjon.Men det er
foreløpigusikkerthvor effektivtdette vil være, og vi kjennerheller
ikke til andre tiltak som kan tenkes å stoppe en alkalireaksjon.
Tettingvil også reduserehastighetenav eventuellarmeringskorrosjon.
Der det allerede forekOmmerrustsprengningmed oppsprekkingog avskalling av betong må dette utbedres på tradisjonellmåte med bortmeisling av dårlig betong, frileggingav armering minst 100 mm bort
fra korrodert område, påføring av epoxy eller sementbasert rustbeskyttelsepå armeringenog påstøp av ny betong.
Betong som har for høyt klorinnholdeller som er karbonatisert,kan
rehabiliteresmed henholdsvis elektrokjemiskavsalting og elektrokjemisk re-alkalisering.Korrosjon av armering kan også hindres
gjennom katodisk beskyttelse.Det er ikke særlig aktuelt å benytte
disse metodene ved norske betongdammer,og metodene blir derfor ikke
beskrevetnærmere. Det vises for øvrig til [15].
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Figur 1
Lekkasjeri horisontalestøpeskjøterog i riss i en hvelvdam
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Figur 2
Kalkutvaskingfra riss i en damplate

Figur 3
Avskalling (frostsprengning)
på topp av brystning
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Figur 4
Sprekker i nedstrømskant av pilar

Figur 5
Oppsprekkingpga. alkalireaksjon

5/15350IB.361/ehs

- 24 -

GRØNER
V:::: N

Adgdl
5.

GRAVITASJONSDAMMER

5.1

1

i h

Gravitasjonsdammene
er fellesbetegnelsen
på betongdammerog murdammer
(bruddstensdammer)
som med sin egen vekt er stabil mot vanntrykket.
Dammene fundamenteresvanligvispå fjell,men det er også noen norske
gravitasjonsdammersom er bygget på løsmasser.
De førstegravitasjonsdammene
i Norge var bruddstensdammer.Disse ble
bygget enten som tørrmursdammereller med bruddstenlagt i mørtel med
sementspekkedefuger. Det ble bygget mange bruddstensdammerpå 1800tallet,og damtypenble benyttetfrem til ca. 1920. Bygging av gravitasjonsdammeri betong startet omkring 1905. I mange av de første
dammeneble det benyttetsparsten,og bruddstenble benyttetsom forblending på luft- og vannside.
De flestegravitasjonsdammene
er støpt i seksjonerpå fra 6 m til 15 m
mellom vertikale kontraksjonsfugerog med horisontalestøpeskjøter.
En del av de mindre dammene (høydeopp til 15 m) er særlig på 1960og 1970-talletstøpt uten horisontalestøpeskjøter.
Som angitt i pkt. 3.3 ble de førstedammenebygget med betong med v/ctall helt opp mot 2,0. Etterhvertble det vanlig med betong i blandingsforhold1:3:5med v/c-talli området0,8-1,0,og det ble benyttet
et fetskiktog puss på vannsiden.
Det såkalte fetskikt sprakk opp og ga ingen effektiv tetting. Det
samme gjaldt forblendingmed fuget bruddsten. Den innvendigemagerbetongenvar langt fra vanntett,og det oppsto tildelsstore lekkasjer
med kalkutvaskinghelt fra første oppfyllingav magasinet.
Med blandingsforhold1:3:5 er det mulig å oppnå forholdsvistett betong. Men med datidens støpemetoderble betongen dårlig komprimert,
og dette førte til lekkasjer med kalkutvasking, særlig i støpeskjøtene.
Særlig i de eldste dammene var betongenså dårlig at det raskt oppsto
store frostskadermed forvitringpå luftsidenog den del av vannsiden
som ble tørrlagtved nedtappingom vinteren.
De størrebetongdammeneble ofte byggetmed drensrørmellom fetskiktet
og magerbetongen.Lekkasjermed kalkutvaskingforårsaketkalkutfelling
drensrørene.
Gravitasjonsdammene
bygget etter 1930 er av forskjelligkvalitet.Det
er bygget forholdsvisfå dammer med høyde over 15 m, og de fleste av
disse er bygget med forholdsvisgod betong. Det er imidlertidbygget
en god del mindre dammer.Mange av disse er bygget med dårlig betong,
og fremståretterhvertmed en god del skader.
Etter 1960 er det benyttetmer bestandigbetong også i gravitasjonsdammene. Lekkasjermed kalkutvaskinger begrenset til riss og til en
del støpeskjøter,mens frostsprengningvanligvis er begrenset til

5/15350IB.361/ehs

dildi
:=

-

25

-

GRONER

A

1:::

sekundærekonstruksjoner.I de tilfelledammene er armert, er det så
vidt vi vet ikke observertrustsprengningfra armering.
5.2

Sikkerhet
Gravitasjonsdammerskal være stabile mot glidning og velting. Tradisjonelle dimensjoneringsforutsetninger
er at stabiliserendemoment
skal være mer enn 1,5 x veltende moment, og at horisontalekrefter
skal være mindre enn 0,8 x vertikale krefter. Vanligvis ble dette
kontrollertfor vanntrykk fra dimensjonerendeflomvannstandog poretrykk (oppløft)lik vanntrykket,og lineært avtagende til null på
luftsiden.
Det er knyttet adskilligusikkerhettil antagelsenom poretrykk (oppløft). I dammer med drenasje er det regnet med et lavere poretrykk.
Dette er tvilsomt fordi drenasjen tilstoppesgjennom årene. Det må
også regnes med at oppsprekkingav en gravitasjonsdami noen tilfelle
kan føre til høyere poretrykkenn det lineærtavtagendemot luftsiden.
I Damforskrifteneer det tatt hensyn til dette gjennomkrav om at det
i bruddgrensekontrollskal antas fullt poretrykk (oppløft)gjennom
damtverrsnittetog i fugen mellom betong og fjell (eller betong og
løsmasser)så langt inn fra vannsidensom det beregningsmessigopptrer
vertikalestrekkspenninger.Videre ut mot luftsidenkan antas lineært
avtagendeporetrykk (oppløft).Dette betyr at det regnes med et høyt
poretrykk, men til gjengjeldbenyttes lastkoeffisienterikke høyere
enn 1,2 for ytre vanntrykkog 1,0 for poretrykk (oppløft).
I praksis gir begge sett av dimensjoneringsforutsetningene
omtrent
samme damtverrsnitt.Ved fundamenteringpå fjell og trekantformet
damtverrsnittvil Damforskrifteneskrav være oppfylt når tykkelseni
bunn er 0,85 x høydenopp til dimensjonerendeflomvannstand.Vanligvis
har dammene en kronetykkelsepå 0,5-1,5m, og den ekstra betongvekten
gjør at gravitasjonsdammenkan ha tilfredsstillendestabilitet ved
damtykkelsepå 0,7-0,8 x høyden.
Dammens vekt gir da tilstrekkeligstabilitet mot vanntrykket,mens
istrykk må opptas ved hjelp av fjellboltersamt vertikalarmeringav
vannsiden med omtrent samme tverrsnitt (mm2 pr. m dam) som fjellboltene. Murdammeneog mange av betongdammeneer bygget uten fjellbolter eller armeringav vannsiden.De vil da som regel ikke tilfredsstille Damforskrifteneskrav når det gjelder stabilitetmot istrykk.
Opptredendebetongspenningerer meget beskjedne.For eksempelopptrer
det ikke mer enn ca. 1,0 MPa (trykk)i en 30 m høy dam. Bortsett fra
de aller eldste gravitasjonsdammenehar betongen i utgangspunktet
normalt hatt trykkfasthetover 10 MPa. Betongen er da ikke dårligere
enn at det går mange 10-år før kalkutvaskinggir nevneverdigreduksjon
av betongfastheten.
Det er derforvanskeligå forestilleseg dambruddpå grunn av redusert
betongfasthet.Det er mer nærliggendeat dambrudd kan skje enten ved
at dammen brytes så mye ned at den får reduserttykkelsei et kritisk
snitt (f.eks.ved overgangenbetong-fjell)eller at den får omfattende
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og gjennomgåendesprekkermed ugunstig fall fra vannsiden mot luftsiden av dammen.
Fjellbolterog armeringser ut til å være lite utsatt for korrosjon.
Det vil gå svært lang tid før slik korrosjonfår noen sikkerhetsmessig
betydning, og det vil da være begrenset til hva dammen kan tåle av
islast. Redusert sikkerhetmot islast vil neppe føre til annet enn
oppsprekkingmed liten risiko for at dette utvikles til dambrudd.
En dam som i utgangspunktethar et tverrsnitt som tilfredsstiller
Damforskriftenetåler omfattendeskader før sikkerhetenreduseresså
mye at det er noen reell fare for dambrudd.En dam med tynnere tverrsnitt har imidlertidmindre "å gå på" før sikkerhetener vesentlig
redusert.Men selv en "slank" gravitasjonsdamvil ikke få vesentlig
redusert sikkerhet før skadene er langt mer omfattende enn det som
normalt har foranledigetutbedring og rehabilitering av gravitasjonsdammer.
Dette resonnementetgjelder kun spørsmåletom i hvilken grad aldring
reduserersikkerhetenav en gravitasjonsdam.Dersom dammen i utgangspunktet ikke har tilfredsstillendestabilitet,bør dette bringes i
orden selv om dammen ellers er i god stand.

5.3

Utbedring
Flere av de første gravitasjonsdammeneer nå erstattet av helt nye
dammer. Dette omfatterbåde dammer som var så dårlige at man fant det
nødvendig å erstatte den med nye dammer, og dammer som er erstattet
av nye dammer i forbindelsemed øket oppdemming.
De fleste av de øvrige betong- og bruddstensdammenefra før 1930 er
etterhvertrehabilitert.Vanligviser det støpt en vanntett betongplate på vannsiden.Riktig utført gir dette dammen tilfredsstillende
tetthet samtidig som det blir slutt på nedbryting gjennom kalkutvasking. Dammer uten lekkasjer er også mindre utsatt for frostforvitring.Tilstrekkeliguttørring av luftsiden åpner også for at
skader på luftsidenlar seg utbedre gjennom påstøp eller påføring av
sprøytebetong.
Dersom en gravitasjonsdamhar lekkasjer og ellers viser tegn på
skader, gir en frontal betongplateden mest effektive og varige utbedring av dammen.Injeksjonvil sjeldenvære så effektivsom en frontal betongplate.Membran eller sprøytebetongpå vannsiden er heller
ikke så effektiv og varig som en støpt betongplate.
Dersom dammen ikke har tilfredsstillendestabilitet,men ellers er i
god stand uten lekkasjer,kan det være riktig å spenne opp dammen mot
fjellankre.Dette vil normalt være billigere enn en frontal betongplate. Forspentekabler er imidlertidlangt mer utsatt for korrosjon
enn vanlig armering.Levetidenfor en oppspentdam må derfor antas å
bli kortere enn for en dam rehabilitertmed frontal betongplate.

5/15350IB.361/ehs

i

- 27

-

GRONER
AdildgZ:::
:

Som en oppsummeringkan det konkluderesmed at en gravitasjonsdamsom
er i dårlig stand kan rehabiliterestil tilfredsstillendesikkerhet.
Med frontalbetongplateog vedlikeholdav luftsidenvil den rehabiliterte dammen kunne få lang levetid uten nevneverdig reduksjon av
sikkerheten.
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6.1

PLATEDAMMER
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h

Platedammen kommer inn under den gruppe av dammer som på engelsk
kalles "buttressdam", og som i damregisteretblir betegnetCB. Denne
gruppen omfatter alt fra hule massivdammerog lamelldammer til de
slanke platedammenesom på engelsk kalles "slab-buttressdam".
Platedammenmed betegnelsen"Ambursen"dam, ble introduserti 1903 i
USA. Det ble bygget en god del "Ambursen"dammer i USA frem til omkring 1940. Den første platedammeni Norge ble bygget i 1914, og det
ble etterhvertvanlig å bygge platedam i stedet for gravitasjonsdam.
Damtypen er benyttet i de andre nordiske land, men er ellers lite
benyttet i internasjonalsammenheng.
Den typiske norske platedammenadskillerseg noe fra den amerikanske
"Ambursen" dam, særlig når det gjelder opplegget av damplaten på
pilarene. Etter opplysningeri en artikkel om amerikanskedammer i
tidsskriftetHydro Review, juni 1990, ser det også ut som om plate og
pilarer i disse dammene kan ha noe lavere sikkerhetenn i de norske
platedammer.
I USA er enkelte platedammer fundamentertpå løsmasser. Samtlige
norske platedammerer fundamentertpå fjell.
De fleste norske platedammenehar høyder mellom 10 og 20 m, og det
finnes noen få med høyde opp mot 35 m. Dammene bygget før og under
krigen hadde litt varierendeutforming.Det ble benyttetpilaravstand
på 4,5 eller 5,0 m, og noen dammer hadde oppdelte pilarer (skrå
støtter) i stedet for skivepilarer.Etter 1945 er dammene svært like
med pilaravstand5,0 m, platehelning5:4 og kontinuerligplate med
dilatasjonsfugeri momentnullpunkt.Et par av de høyeste dammene har
pilaravstandpå 6 og 6,5 m.
Både plate og pilar har vanligvis tykkelse 300 mm ved damkronenmed
tykkelsesøkning20-30 mm pr. vertikalmeter.Det er vanligvis sideavstivingmellompilarene.De flesteplatedammeneerbygget med isolasjonsvegg.
Platedammerbyggetetter ca. 1955 er armertmed kamstål,vanligvismed
en armeringsmengdepå 30-40 kg pr. m3 betong i pilarene og 70-90 kg
pr. m3 betong i platen. Før dette ble det benyttet glattstål, og
armeringsmengdenvar da 100-120 kg pr. m3 betong i platen, mens det
var svært lite armering i pilarene.
De første platedammeneble bygget med horisontalestøpeskjøterbåde
i plate og pilarer. I støpeskjøteneble det mye lekkasjermed kalkutvaskingog frostskader.
Etter 1930 har det vært vanlig å kreve at damplatenestøpes opp uten
horisontale skjøter, og i et flertall av dammene er også pilarene
støpt uten støpeskjøter.
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Som angitt i pkt. 3.3ble det i de førsteplatedammenebenyttetbetong
med v/c-tall 0,60-0,65 i platen, og betong med v/c-tall 0,8-1,0 i
pilarene.Platedammeneetter 1930 har stort sett betong med v/c-tall
0,50-0,55i platen, og betong med v/c-tall 0,6-0,7 i pilarene.
Dette innebærerat betongeni damplatenegjennomgåendehar god bestandighet. Betongoverdekningsom angitt i pkt. 4.2.3 gir god beskyttelse
mot armeringskorrosjon.
I damplatenefinnesen del vertikaleriss et kort stykke opp fra foten
av platen. I de fleste dammene er det en del horisontale riss i
platene. Det finnes dammer nesten uten horisontalriss,mens noen
dammerhar mye horisontalriss.Rissenei platedammeneviser stort sett
moderat fuktighetogkalkutvasking.I en del platedammerer det observert jernholdig kalkutfellingfra riss. Det kan ikke utelukkes at
dette i noen tilfelle kommer fra korrosjon av armeringen,men som
regel skyldesdette jernholdigvann.Så vidt vi vet er det ikke observert rustsprengningi damplater.
Betongen i pilareneer av mer variabelkvalitet.Dette gir seg utslag
i frostforvitringrundt bakkant av pilarenei en del av dammene. I en
del tilfelleropptrer sprekkeri bakkant av pilaren, som trenger innover parallelt med siden av pilaren og dermed spalter opp denne.
Sprekkenemå skyldes virkning av frost, men det er vanskelig å forklare hva som har initiert sprekkene.
I platedampilarerforekommerogså horisontaleog/ellerskrå sprekker.
Disse kommer av at pilarene svinner i forhold til platen eller at
platen ekspanderer i forhold til pilaren. Dette må skyldes at pilar
og plate i perioderover året har forskjelligtemperatur.Muligensvil
også pilarene få noe uttørkingssvinn,mens damplaten ikke er utsatt
for dette. I et par tilfellekan alkalireaksjoni platen ha betydning.
Det er imidlertidnærmestutelukketat dette skyldesopptredendespenninger eller noen form for overbelastning.
6.2

Sikkerhet
Den skrå vannsidengir platedammenemeget god stabilitet.For vannlast
er horisontalekrefter mindre enn 0,8 x vertikalekrefter, og resultanten ligger innenfor kjernetverrsnittes,dvs, det oppstår ikke
strekkspenningeri forkantav pilaren.Dette gjelder også for 5 t istrykk så lenge damhøydener over ca. 5 m, og det er først ved damhøyde
under ca. 3 m at istrykket (5 t) gir resultantutenfor tverrsnittet.
For de helt lave dammene er det altså nødvendig med fjellbolterfor
likevektmot istrykk,mens dammer med høyde over 3-4 m er stabile for
5 t istrykk selv uten fjellbolter.
Maksimal trykkspenning(hovedspenning)i pilarene er ikke høyere enn
0,7 MPa ved en damhøyde 10 m, økende til 1,2 MPa ved damhøyde 30 m.
Høyeste tillattebetongspenningbegrensesgjennom krav til sikkerhet
mot utknekning.Uten at dette er nærmere undersøkt antas at pilarene
ville ha hatt tilfredsstillende
sikkerhetselv om opptredendebetongspenningvar 5 MPa eller høyere.
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Dette viser at en pilar tåler stor reduksjonav tverrsnittetfør det
er noen fare for dambrudd.
Horisontale sprekker i pilarene er heller ikke farlige for dammens
sikkerhet.Dette begrunnesmed at kreftenei pilaren "lukker"sprekken
til det er tilstrekkeligtverrsnitt(f.eks.5-10% av pilarens tverrsnitt) for overføringav kreftene.Sprekkeneer så ujevne (ru) at det
er tilstrekkeligfriksjoni forholdtil den opptredendekraftretning.
Større sprekker kan forårsakeen viss "setning" av pilaren slik at
platen blir utsatt for tilleggspåkjenninger(tvangskrefter).Ved
aktuellesprekkevidderer dette uten noen sikkerhetsmessigbetydning.
Skrå sprekker med fall fra damplaten helt ut mot bakkant pilar er
stabilitetsmessigmer alvorligeidet kraftoverføringenmå skje med en
ugunstig retning i forhold til sprekken.I de fleste platedammeneer
det imidlertid så mye armering i pilarene at horisontalarmering
gjennom en slik sprekk har tilstrekkeligkapasitet til å kompensere
for at kraftenmå overføresi ugunstigretningi forholdtil sprekken.
I gamle platedammerer det så lite armering i pilarene at det kan
tenkesbrudd langs eventuelle"glatte"sprekkermed ugunstigretning.
Det er liten risiko for at dette skal skje, men i disse gamle dammene
bør det foretasennærmere vurderingav eventuelleugunstigesprekker.
Sprekker nær topp av pilar kan tenkes å gi redusert sikkerhet mot
istrykk. På grunn av samvirke mellom plate og pilar er det likevel
tilstrekkeligsikkerhetselv med sprekker gjennom den øverste smale
del av pilaren.
Damplatensbæreevne er bestemt av armeringstverrsnittet.
Armeringen
i damplatenhar en sikkerhetpå 2,0-2,5mot flytning.Frem til slutten
av 1950-talletble det benyttet glatt stål, st 37,med flytegrense
220-240 MPa. NS 427 og 427 A tillot ikke høyere spenning enn 100 MPa
i konstruksjonerutsatt for vanntrykk.
For kamstål (både for Ks 40 og Ks 50 med flytegrensehenholdsvis400
og 500 MPa) tillot NS 427 A ikke høyere spenning enn 160 MPa i konstruksjonerutsatt for vanntrykk.Denne begrensningenfalt bort ved
utgivelse av NS 3473i 1973.
Vassdragstilsynetkrevde imidlertidda
at det ved kontroll i bruksgrensetilstandikke opptrådte høyere
spenning enn 180 MPa, og damforskriftenefra 1981 inneholder samme
krav.
Ved kontroll av vanlige betongkonstruksjoneri bruddgrensetilstand
etter reglenei NS 3473
utnyttesarmeringentilsvarendeen sikkerhetsfaktor på ca. 1,5 i forhold til armeringensflytegrense.Dette kan
oppfattessom det lavest akseptablesikkerhetsnivå,og damplatenvil
tilfredsstilledette selv omkun 60-75%av det opprinneligearmeringstverrsnitteter intakt. Flytning av armeringen vil først skje når
tverrsnitteter reduserttil 40-50% av det opprinneligetverrsnittet.
Dette betyr at det ikke vil være noen fare for dambrudd før etter at
armeringenhar korrodert så mye at omfattenderustsprengningog avskalling av overdekkendebetong er klart synlig.
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En plate kan også miste bæreevneved at selve betongtverrsnittetblir
tilstrekkeligredusert.Dette vil først skje når armeringenblir frilagt eller ca. 1/4 av tverrsnittetinnover fra trykksidener brutt
ned. Igjen dreier det seg om omfattendeog synlige skader før det er
fare for dambrudd.
6.3

Utbedring
En av de første platedammene,Dam Holmevatn (Saudefaldene)bygget i
årene 1919-22, viste seg å ha så mye lekkasjerog skader at den ble
erstattetav ny dam i 1953.Bortsett fra denne dammen er, så vidt vi
vet, alle norskeplatedammeri fortsattbruk. (Medden nye utbyggingen
i Meråker vil Dam Fjergen bli erstattetav en høyere dam.)
Skarsfossdammen,bygget 1958-60,ble i 1989 utbedretmed epoxymembran
på vannsidenav platen. Dette ble utført for å prøve å stanse alkalireaksjoner i damplaten.Ved Dam Fjergen er pilarene forsterketmed
"lasker"og forspentestag.
Utover disse to dammene kjenner vi ikke til at det er utført større
utbedringer av damplate og pilarer. Utbedringeneer begrenset til
reparasjonav frostskaderved bakkant av pilarer og ved brystningog
gangbaner.
Muligens, med unntak av et tilfelle som Skarsfossdammen,skulle det
være lite behov for tetting av damplater. Selv en damplate med mye
riss har god bestandighet,også mot armeringskorrosjon.Men i det
lange løp må man regne med at tetting av damplaterblir mer aktuelt.
Tetting kan skje enten med injeksjoneller påføring av membran. For
dammer med konstantvannstand,dvs, uten nedtappingom vinteren,kan
membran gi godt resultat. Når vannstandenholdes konstant blir det
liten bevegelsei rissene,og en membran blir ikke utsatt for isskuring.
Aktuelle membranerer epoxy, polyesterog polyurethan.Dette er alle
herdeplastersom leveresi forskjelligevarianterog med forskjellige
bruksegenskaper.
Epoxy er den mest anvendte herdeplast i forbindelse med bygg- og
betongarbeider.Den kan få god heft til betongen, og kan påføres
betong selv om betongen er noe fuktig. Epoxy har forholdsvis lite
svinn. Selv om den har stor temperaturutvidelse,
motvirkes dette av
lav E-modul og gunstige krypegenskaper.
I forhold til epoxy har polyesterstørre svinn og dårligereheft til
betong. Den krever tørrere underlag enn epoxy. Den herder imidlertid
ved lavere temperatur,og har bedre lamineringsegenskaper
enn epoxy.
Den er billigereenn epoxy.
Polyurethanhar store variasjonsmuligheter.
Den kan leveres fra helt
stive til gummielastisketyper.Den har meget god heft til tørt underlag, men ulempen er at den også krever helt tørt underlag før påføring.
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Alle herdeplastervil ha begrensetlevetid.De påvirkes kjemisk. Der
dagslyset slipper til, skjer det en nedbryting fra ultraviolette
stråler.Vi har positive erfaringermed polyesterog epoxy på permanent neddykkedekonstruksjoner.Fra Frankrikeer det rapportertpolyurethanbeleggsom har stått i 20 år før det ble fornyet.Dette var på
dammer høyt oppe i Alpene, med nedtapping og isbelastninger om
vinteren.
I Norge er det lagt noe polyurethanuten at vi har førstehåndskjennskap til dette. Polyurethaner kanskje det mest aktuelle stoff for
reguleringsdammermed nedtappingom vinteren.Den har også den fordel
at den er så deformerbarat den kan tette over riss selv om det er noe
bevegelse i rissene. Begrensningenvil være at det er vanskelig og
kostbart å få tørket betongen godt nok.
Injeksjonav riss i platedammå utføresmed kjemiskeinjeksjonsmidler.
Dette omfatter epoxy, polyurethan,geldannende eller geldannende i
kombinasjonmed andre stoffer.For ren tetting av riss synes det som
om geldannende stoffer eller blandingsstoffermed lav viskositet
(lettflytende)gir best resultat.Ved injeksjonav riss eller sprekker
som skal sikre kraftoverføringmå det benyttesepoxy eller 2-komponent
polyurethan.

5/15350I8.361/ehs

- 33 -

dildi

GRONER
:Ik
31:::

A

:

7.

HVELVDAMMER

7.1

1

i h

Den førstehvelvdammeni Norge ble bygget så sent som i 1931. Som det
fremgår av oversikteni Kapittel1 ble hvelvdammenfra da av den mest
benyttede damtype i Norge for betongdammerhøyere enn 15 m. Men det
er ikke så mange hvelvdammerunder 15 m, så totalt sett er det færre
hvelvdammeri Norge enn det er gravitasjonsdammereller platedammer.
Det er neppe mer enn 4-5 forskjelligefirmaer som har prosjektert
hvelvdammeri Norge.
Disse forholdhar ført til at hvelvdammenei Norge gjennomgåendehar
mer ens kvalitet og utførelse enn det som er tilfelle for de andre
betongdamtypene.
Hvelvdammererutenunntak fundamentertpåfjell.Bortsettfra Virdnejavridammen(Alta)og Førrevassdammener samtligenorske hvelvdammer
utført med armering. Dammer under 30 m er vanligvis enkeltkrumme
(sylinderformet),mens de fleste av dammene over 30 m er dobbeltkrumme. De fleste dammene er bygget på "åpne"damstedermed tilsluttende plate- eller gravitasjonsdammer
hvor hvelvetavsluttesmot vederlagspilarer.
Hvelvdammermed høyde over 15 m er vanligvisbygget med ca. 2 m tykk
damkrone (gangbaneeller overløp) med hvelvtykkelseunder kronen på
mellom 0,7 m og 1,2 m, avhengigav hvelvetsradius. De armertehvelvene har tykkelse i bunn ikke over 5,0 m, og i de fleste tilfelle
mellom 1,5 og 3,0 m. De fleste hvelvdammene er bygget med isolasjonsvegg.
Vanligviser hvelvene støpt opp i 10,5 m brede seksjonermed mellomliggende 1,5 m brede svinnfuger. Det er gjennomgåendehorisontalarmering med omfaringsskjøti svinnfugene.Seksjoner opp til 25 m
høyde ble støpt uten horisontalestøpeskjøter,men på 1960-talletble
det etterhverttillatthorisontalestøpeskjøterfor hver 10. m. De to
uarmerte hvelvdammeneer støpt med 3 m støpeløft.
Også i hvelvdammeneforekommeren god del riss. Det vanlige bildet er
skråriss et stykke opp fra damfotenog horisontalrissi svinnfugene.
Rissene i hvelvdammenehar ofte mer vanngjennomgangog kalkutfelling
enn rissene i damplatene.
Hvelvdammeneer støpt med betong i kvalitet "A-betong","B-300"eller
"c 35", hvilketinnebærerat betongenhar v/c-talli området0,5-0,55,
og at den dermed har meget god bestandighet.Betongoverdekningenpå
50 mm eller mer gir meget god beskyttelsemot armeringskorrosjon.
Vi
kjenner ikke til at det er observertrustsprengningi hvelv.
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7.2

Sikkerhet

Hvelvdammeneoverførerstørstedelenav vannlastengjennom trykkrefter
i buene inn mot vederlagene.I et vanlig U- eller V-formet damprofil
oppstårskiveskjæri hvelvet,og inn mot vederlagenebøyer trykklinjen
gradvis noe nedover fra de horisontalebuene. Langs damfoten i bunn
av dammen og et stykke oppover på sidene overføres en del av vannlasten gjennom tverrskjærkrefter(bøyeskjær).Kraft- og spenningsbildet er følgelig temmeligkomplekst.Dette gjelder særlig i hvelv

med anslutning
mot høye vederlagspilarer.
For vannlast alene er det imidlertid stort sett trykkspenningeri
buene, dvs. trykklinjen ligger innenfor kjernetverrsnittet.Dette
gjelder ikke nedre del av sylindriskehvelv (flate buer med liten
åpningsvinkel)hvor det som regel opptrer strekkspenningerbåde i
horisontalog vertikalretning.Temperaturspenninger
om vinterenøker
omfangetav strekksoner.Ved nedkjøltdam ognedtappet magasinkan det
opptre strekk i buene.
Opptredendebetongspenningerer normalt begrenset til 8 MPa i trykk
og 2 MPa i strekk. Kritiske snitt kontrollerti bruddgrensetilstand
viser at tverrsnittetskapasitet vanligvis er 2-3 ganger det som
kreves etter NS 3473.
Selv uten armering ville de fleste dammene tilfredsstillekravene i
bruddgrensetilstand.Men mange av dammene ville ha fått en god del
sprekker,og særligi dammermed høye vederlagspilarerer det betryggende at hvelvene er armert.
Er hvelv med oppleggmot stabiltfjellvederlaghar ennå størresikkerhet mot brudd enn beregnetsikkerhetav det mest kritiskesnitt.Brudd
er betingetav at det utviklesminst 4 bruddlinjer, og dette vil først
skje ved overbelastningpå mellom 5 og 10 ganger vanlig vannlast.
Dette innebærerat norske hvelvdammerkan tåle omfattende reduksjon
av betongtverrsnittog fasthetfør dammenssikkerhetblir reduserttil
et uakseptabeltnivå. Dette gjelder også for korrosjonav armeringen.

7.3

Utbedring

Med unntak av flerbuedammene(Stolsvannog Nåvann) er det, så vidt vi
vet, ikke foretatt noen utbedringerav norske hvelvdammer.Det vil
også kunne gå mange år før det er reelt behov for å stoppe lekkasjer
og kalkutfellingi riss i hvelvdammene.
Tetting av riss i hvelv vil kunne skje på samme måte som for riss i
platedammer.Det vises derfor til pkt. 6.3.
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8.

ALDRING OG SIKKERHET
Mange av våre eldste betongdammerbygget før 1930 ble bygget med
dårlig (porøs)betong og med utette støpeskjøter.Dammene hadde tildels store lekkasjermed kalkutvasking,og det viste seg tidlig andre
skader med frostforvitringog oppsprekking.Flere av dammene var så
dårlige at de på grunn av rask nedbrytingville få betydeligredusert
sikkerheti løpet av noen 10-år. Disse dammene er allerede erstattet
av nye dammer eller er utbedret med f.eks. frontal tettingsplate.
Noen få dammer før 1930 og de fleste dammene etter 1930 er bygget med
så god betong at aldringgjennomnedbrytendeprosessergår så langsomt
at noen betydelig reduksjon av sikkerhet tidligst skjer etter at
dammene har oppnådd en alder på 200 år eller mer.
Noen dammer (både gamle og nyere dammer) er i en mellomstillinghvor
nedbrytende prosesser kan tenkes å medføre betydelig reduksjon av
sikkerhetalleredeetter 100 år. Dette omfatter f.eks. gravitasjonsdammer av noe bedre kvalitet enn de dårligste dammene, og muligens
noen platedammermed dårlig betong i pilarene.
Dammer utsatt for alkalireaksjonmå vurderes spesielt.Det synes som
om alkalireaksjoneneførst viser seg etter 20-30 år. Oppsprekkingen
under primærreaksjonenvil ikke i seg selv ha særlig betydning for
sikkerhetmed mindre innholdetav reaktivematerialerer så stort at
reaksjonenkan pågå i mange 10-år.Det gjenstårå se om dette vil være
tilfelleved våre betongdammer.Antageligvisvil den største truselen
komme gjennom sekundærskadermed frostsprengningi sprekkerog armeringskorrosjon.Det vil imidlertidgå flere 10-år før slike sekundærskader gir betydelig reduksjonav sikkerhet.
Dammer som i konstruksjonog utførelseer bygget med en sikkerhetsom
tilfredsstillerdagens krav, tåler meget omfattende skader før de
sikkerhetsmessigekonsekvenserblir så store at det er noen fare for
dambrudd.Etter vanligpraksisi Norge vil skadenevære utbedretlenge
før det er noen fare for dambrudd.For disse dammene vil derfor ikke
aldring medføre noen fare for dambrudd i løpet av de neste 100 år
eller mer.
For dammer som i konstruksjonog utførelse ikke har sikkerhet etter
dagens krav, kan det ikke utelukkes at aldring kan svekke en dam så
mye at det medfører fare for dambrudd.Så lenge dammene utbedres før
det blir noen omfattendeskader, er det ikke særlig øket risiko for
dambrudd.Men i forhold til dammer med høyere sikkerhet tåler disse
dammenemindre skader,og nedbrytningmå stoppespå et tidligeretidspunkt.
Dagens praksis med relativt hyppige inspeksjonerog påfølgende utbedring av skader gir god trygghetfor at de dammene som faktiskblir
inspisert ikke blir utsatt for dambrudd. Ut fra denne sikkerhetsfilosofibør derfor alle dammer komme inn under en inspeksjonsordning.
Dette opplegget er imidlertid ikke tilstrekkeligfor å avdekke de
dammer som gjennom konstruksjon og utførelse ikke tilfredsstiller
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dagens krav. I den utstrekningmyndigheteneog/ellerdameierneønsker
å klarleggeslike forhold,må inspeksjonog vurderingav dammens tilstand følges
opp med vurderingav konstruksjonog utførelsei forhold
til damforskrifteneskrav. Det er nærliggendeå tenke seg en form for
klassifiseringutfra i hvilkengrad dammenoppfyllerdamforskriftenes
krav, eventueltogså ut fra konsekvenseneved et dambrudd.
En slik form for klassifiseringkan i neste omgang gi et mer hensiktsmessig opplegg for det som i dag kalles hovedinspeksjonereller
ingeniørinspeksjoner.
For dammersom tilfredsstillerkraveneville det
være tilstrekkeligmed inspeksjonerf.eks. hvert 10. år, eller etter
unormale hendelser. Dammer som ikke tilfredsstillerkravene settes
under strengere tilsyn med hyppige inspeksjoner inntil kravene er
oppfylt. I tillegg til disse inspeksjoneneforutsettesat dameierne
sørgerfor vanligdriftstilsynmed tilhørendeloggføringog registrering av eventuelleskader.

Høvik, 2. april 1991
INGENIØRCHR. F. GRØNER A.S.

F~-,G./h
Ivar Børseth
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