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Introduksjon
• Andreas Lervik, Principal Engineer
• Forretningsområde: Energy Systems
• Seksjon: Marine konstruksjoner
• Gruppe: Concrete Structures (14 ansatte)
• Stasjonert: Høvik, Haugesund, St. John’s & Houston
• Global kompetanseenhet i DNV:
• Betongmaterialer og betongkonstruksjoner
• Olje og gass installasjoner, bærekonstruksjoner for fornybar energi, fiskefarmer,
materialsertifisering, kai- og pullertanlegg, rørledninger, LNG-tanker, osv.

• Standard og tjenestespesifikasjon:
• DNVGL-ST-C502 Offshore Concrete Structures
• DNVGL-SE-0295 Verification and certification of offshore concrete and grout structures
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Bakgrunn
• Studie utført for PTIL i 2019:
• Reparasjonsmetoder for bærende konstruksjoner
• Formål: Etablere en bedre forståelse av omfang, kvalitet og utfordringer knyttet til
reparasjonsmetoder for bærende konstruksjoner i stål og betong
• Litteraturstudie og et arbeidsmøte med relevante aktører på norsk sokkel som delte
åpent sine erfaringer, i tillegg til opparbeidet kunnskap og prosjekterfaring hos DNV
• https://www.ptil.no/fagstoff/utforskfagstoff/prosjektrapporter/2020/reparasjonsmetoder-for-barende-konstruksjoner/

• Relevant erfaring hos DNV:
• Designverifikasjon av betongkonstruksjoner
• Oppfølging under bygging av betongkonstruksjoner (inkl. reparasjonsarbeid)
• Involvering i inspeksjonskampanjer og tilstandsvurderinger
• Levetidsvurderinger
• Kvalifisering av reparasjonsmetoder og -materialer
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Betongplattform i Nordsjøen (Equinor)

Erfaring fra eksisterende betongkonstruksjoner
• Tidlige inspeksjoner indikerte robuste og bestandige konstruksjoner
som var prosjektert og bygget for meget tøff eksponering i
Nordsjøen (beskrevet som «vedlikeholdsfrie»)
• Økt fokus på inspeksjon, vedlikehold og reparasjon av aldrende
betongkonstruksjoner som enten nærmer seg eller overskrider
opprinnelig levetid (installert mellom 1977 og 1995)

https://blog.infraspeak.com/bathtub-curve/

• I de senere år rapportert et økende og akselererende omfang av
bestandighetsrelaterte funn («badekar-trend» over levetiden)
• Mange installasjoner har et etterslep angående vurdering av funn
med mulig reparasjon i tilsynelatende skadde områder
• Reparasjon av eksiterende betongkonstruksjoner på norsk sokkel er
i dag gitt fokus fra operatører
• Utfordrende å utføre reparasjonsarbeid pga. tilkomst og værforhold
Betongplattform i Nordsjøen (Equinor)
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Typiske funn
• Oftest forekommende i og over skvalpesone
• Høy konsentrasjon av klorider

• Hyppigst forekommende defekt:
• Armeringskorrosjon og avskalling (bom), som i stor grad skyldes kloridinntrengning

• Kan veldig ofte knyttes til selve utførelsen:
• Ofte i områder hvor selve glidestøpen har vært utfordrende, pga. geometriendringer,
høy armeringstetthet, osv.
• For liten overdekning, støpeskjøter, løfteriss, tidligere utførte reparasjoner, porøs
betong, ikke tilstrekkelig kvalitet på overflatebehandling

Betongplattformer i Nordsjøen (Equinor)
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Grunnleggende betongteknologi,
Byggenæringens Forlag

Regelverk
• Krav til inspeksjons- og tilstandsovervåkning for eksisterende betongkonstruksjoner:
• Avsnitt 5.3.4 i NORSOK N-006 → Kapittel 14 i ISO 19903:
• Et inspeksjonsprogram skal etableres som del av prosjekteringsfasen med det overordnede
formål om at inspeksjons- og tilstandsovervåkningsaktiviteter skal sikre at konstruksjonen
er egnet for den tiltenkte funksjonen gjennom hele levetiden.
• Inspeksjonsprogrammet skal følges periodisk med eventuelle tilleggsinspeksjoner ved
spesielle hendelser hvor blant annet konstruksjonen har vært utsatt for en designkondisjon,
endring av bruk eller belastning, eller ved en eventuell levetidsforlengelse.

• Reparasjonsarbeid:
• De europeiske normene som går på reparasjon, f.eks. EN 1504-serien, er ikke direkte referert ettersom
konstruksjonene er til havs
• Krever en passende tilnærming for å sikre at konstruksjonene oppfyller opprinnelig
sikkerhetsnivå/designkrav ved at det etableres et passende hierarki av standarder og publikasjoner spesifikt
for betongreparasjoner
• Relevante standarder og retningslinjer: DNVGL-ST-C502, ACI562, ACI563, ICRI Guidelines, EN 1504-serien
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NS-EN 1504-serien og ACI 652
• NS-EN 1504-serien - Produkter og systemer for beskyttelse og
reparasjon av betongkonstruksjoner:
• Består av ti deler som dekker blant annet overflatebehandling, strukturell
reparasjon, injisering av betongkonstruksjoner, kvalitetskontroll, utførelse av
arbeidet og krav til vurdering av defekter.

• ACI 562 Code Requirements for Assessment, Repair, and Rehabilitaion of
Existing Concrete Structures:
• Klare krav til at en konstruksjonsvurdering skal utføres før rehabilitering utføres på
en eksisterende konstruksjon.
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Overordnet strategi
• Oppfølging av konstruksjonene krever god planlegging og en strukturert,
helhetlig tilnærming:
• Tydelig definisjon av ansvar og arbeidsprosesser
• Eier, prosjekterende og utførende jobber på tvers i alle faser av syklusen

• Installasjonsspesifikk spesifikasjon for betongreparasjon:
• Utarbeides av eier i god tid før arbeidet utføres
• Ivareta sikkerhetsnivå fra opprinnelig design
• Sikre et konsistent nivå av kvalitet gjennom levetiden
• Definerte roller og ansvar for inspeksjon, evaluering av funn, og utførelse av
reparasjonsarbeid
• Hierarki av standarder og definisjon av reparasjonsstrategi
• Kritiske designdetaljer og –begrensninger
• Veiledning for designvurderinger (hvis aktuelt)
• Veiledning til inspeksjonsarbeid med tilhørende registrering
• Krav til dokumentasjon av funn
• Krav til materialer
• Kvalitetskontroll av materialer og utførelse
• Kvalifikasjon av personell, materialer og metoder
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Inspeksjon og tilstandsovervåkning
• Essensielt med en innledende inspeksjon for å bestemme et utgangspunkt og
sammenligningsgrunnlag for senere inspeksjoner
• Omfanget på de periodiske inspeksjonene vil være installasjonsspesifikk (alder,
tilgjengelighet, bæresystem, eksponering av de ulike delene)
• Skallkonstruksjon i armert betong:
• Kan være høyt utnyttet i et hvert område, avhengig av bæresystem, geometri, laster,
armeringsføring, osv.
• Et risikobasert inspeksjonsprogram er ikke typisk for betongkonstruksjoner (krever detaljert
vurdering av prosjekteringsdokumentasjonen, som-bygget- og utførelsesdokumentasjon,
byggefaser)
• Områder med større sannsynlighet for funn (skvalpesonen, geometriendringer,
gjennomføringer, støpeskjøter, osv.)
• Områder som er mer kritiske for den strukturelle integriteten (kabelkanaler og forankring for
spennarmering, grensesnitt mot plattformdekket, osv.)

• Inspeksjonsregimet skal være kapabelt til å spore eventuell utvikling av funn over tid,
og er et viktig verktøy for å vurdere historikken for reparasjoner og modifikasjoner
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Dokumentasjon og vurdering av defekter
• Rapportering av funn:
• Armert betongkonstruksjon i denne skala krever en entydig
systematikk for rapportering i forhold til lokasjon (områder og
koordinatsystem)
• Entydig rapportering:
• ID, lokasjon, dato, kategori, beskrivelse, størrelse/dybde, klassifisering,
nærhet til andre funn

• Funn og utførte reparasjoner er typisk rapportert i årlige
inspeksjonsrapporter (inkl. foto- og videodokumentasjon)
• Interesse for å etablere egnede 3D-modeller som et digitalt
register over funn og reparasjoner

11

DNV ©

01 SEPTEMBER 2021

Vurdering av reparasjonsløsninger
• Valg av reparasjonsmetode:
• Én degraderingsmekanisme er ikke entydig med én reparasjonsmetode:
• Enkel skade pga. kloridinntrengning kan repareres med lokal meisling og flikking med
mørtel
• Et større område med kloridinntrengning, i et kritisk område, kan kreve en grundig
teknisk vurdering, som kan resultere i behov for forsterkning

• Behov for ikke-destruktiv og/eller destruktiv testing:
• Kartlegge tilstanden til betongen
• Omfanget av funn
• Bekrefte utvikling over tid
• Bestemme når det er behov for å utføre reparasjon

• Reparasjonsløsningen velges ut fra prosjekteringskrav, årsak til defekt,
ytelseskrav for fullført reparasjon, erfaring med metode, kompleksitet, osv.
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Reparasjonsmaterialer
• Materialer må være kvalifisert for relevant applikasjon, utstyr, miljø og
metode hvis det ikke er dokumentasjon fra tidligere tester og
anvendelser som kan brukes
• Typiske materialegenskaper som må vurderes med tanke på utførelse,
bestandighet og konstruksjonsintegritet:
• Brukstid og pumpbarhet (i forhold til relevant utstyr)
• Kompatibilitet med grunnmateriale (elastisitetsmodul,
temperaturutvidelseskoeffisient, permeabilitet)
• Egnethet for miljø (temperaturbegrensninger, relativ fuktighet, eksponering)
• Volumstabilitet (svinnegenskaper)
• Langtidsegenskaper (miljø- og vekslende belastning)
• Vedheft til grunnmateriale
• Fasthet og fasthetsutvikling (trykk og strekk)
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Reparasjonsmetoder
• Tilstrekkelig tid for å tillate kvalifisering av
materialer, metoder og personell
• Iterativ prosess (entreprenør/ingeniør) for å finne
og dokumentere egnethet av valgt løsning
• Reparasjonsmetodene krever generelt høyt fokus
på selve utførelsen og kompetansen til personell
som utfører arbeidet:
• Vanskeligheten av å etterprøve kvalitet på utført
reparasjonsarbeid på betong gir ekstra fokus til
utførelsen
• Ofte behov for at reparasjonsprosedyrene
verifiseres ved hjelp av mock-up tester
• Reparasjonsentreprenør bør holde oversikt over
operatører som har utført tilstrekkelig trening for
ulike typer reparasjonsarbeid
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Reparasjonsmetoder
• Utstøping med betong i forskaling
• Håndmørtling
• Våtsprøyting
• Epoksyinjisering
• Mørtelinjisering
• Overflatebehandling med epoksy
• Tørrsprøyting:
• Effektiv metode for større områder på utsiden av skaftene
• Mye anvendt på typiske defekter i dag
• Spesielt sensitiv til utførelse (tørrmørtel og vann blandes
kontinuerlig ved enden av slangen, og ved kontakt med
reparasjonsoverflaten)
• Avsnitt 7.3 i NS-EN 14487-1 angir krav til testing før selve
utførelsen og spesifiserer at samme personell som gjør
testen skal utføre jobben)
• Dokumentasjon av fasthet fra dagpaneler
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