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Abstract 
The use of Carbon Fibre Reinforced Polymer (CFRP) composites for strengthening 
existing concrete structures has in recent years increased within the Swedish 
construction business. The main advantage of CFRP composites is their high strength 
compared to their weight, which enable thin layers of composites attached to the 
existing structure to increase its load capacity significantly. Good corrosion 
resistance, ease fore site handling due to their light weight and the opportunity to 
design the material for special needs are other benefits.  

 
Despite the obvious advantages there are still few structural designers in Sweden who 
possess the knowledge to use CFRP composites. The aim of this thesis is therefore to 
give an introduction to this area. Hereat is the scope limited to flexural strengthening 
of concrete beams and slabs from the designer’s point of view. 
 
The introductory chapter is followed by a general description of CFRP composites. 
Then different strengthening methods as well as suppliers, contractor and products 
within the Swedish market are described.  
 
Regarding the design process it becomes clear in this thesis that the quality of the 
concrete and fire protection is crucial factors. It is also clear that due to the unhealthy 
properties of the epoxy resins the working environment has to be taken under certain 
consideration already in the design process. 
 
Besides a general description of CFRP composites and some advices regarding the 
design process this thesis have resulted in wide-ranging step-by-step design 
guidelines for calculation. Furthermore the calculation process is shown in two 
examples. These examples will also give an idea of the quantity CFRP composites 
required for flexural strengthening.   



Sammanfattning 
Förstärkningar med kolfiberkompositer har på senare år fått en ökad användning inom 
den svenska byggbranschen. Till kolfiberkompositernas fördel hör främst deras höga 
styrka i förhållande till sin vikt, vilket gör att den färdiga förstärkningen tar mycket 
liten plats i anspråk. Andra fördelar är att kompositerna inte riskerar att utsättas för 
korrosionsangrepp, att de är lätta att hantera och montera samt att möjligheterna att 
anpassa materialet efter behov är i det närmaste obegränsat.  
 
Trots kolfiberkompositernas uppenbara fördelar finns det dock fortfarande få 
konstruktörer som besitter kunskap om hur försträkningar med dessa projekteras. 
Syftet med föreliggande examensarbete var därför att ge en introduktion till 
förstärkningar med kolfiberkompositer och beskriva dessa ur ett projekterings-
perspektiv. Det som specifikt har studerats i rapporten är böjmomentförstärkning av 
balkar och bjälklag i betong. 
 
Efter rapportens inledande kapitel ges en allmän beskrivning av materialet kolfiber-
komposit. Därefter beskrivs olika förstärkningsmetoder samt de leverantörer, 
entreprenörer och produkter som finns på den svenska marknaden. 
 
Rörande projekteringsarbetet framkommer det i rapporten att betongens kvalitet samt 
förankring och brandskydd av kompositen bör ägnas extra uppmärksamhet. På grund 
av de hälsovådliga egenskaperna hos de limmer som används vid förstärkningsarbetet 
måste särskild hänsyn även tas till arbetsmiljön. 
 
Förutom en allmän beskrivning av kolfiberkompositer och vad som bör beaktas vid 
projekteringen har arbetet resulterat i utförliga steg-för-steg anvisningar för 
dimensionering. Dessa anvisningar återfinns i bilagor till rapporten. Där återfinns 
även två beräkningsexempel som visar hur det praktiska dimensioneringsarbetet går 
till, samt ger en fingervisning om vilka mängder kolfiberkomposit som kan åtgå i 
samband med förstärkning för böjande moment. 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 

1.1.1 Kolfiberkompositer 
Anledningarna till att en betongkonstruktion kan behöva förstärkas är många. Det kan 
bland annat handla om försämrad prestanda på grund av materialens åldrande, 
uppgradering av byggnaden till en ny lastgrupp, förstärkning i samband med håltagning 
eller ombyggnad, samt rena projekterings- eller utförandemissar som exempelvis glömd 
armering.  
 
De traditionella metoderna för förstärkning av balkar och bjälklag i betong har varit 
pågjutning av tryckzonen, kompletterande dragarmering samt avväxlingar eller 
anordnande av mellanstöd med stålbalkar. Dessa förstärkningsmetoder fungerar 
generellt sett ofta bra men är förknippade med vissa problem, så som att de är 
utrymmeskrävande och svåra att utföra om tillängligheten är dålig. Anordning av 
mellanstöd kan dessutom ge upphov till dragpåkänningar i ovankant med uppsprickning 
som följd. Förstärkningar med kolfiberkompositer är inte behäftade med dessa problem 
och kan därför många gånger vara ett alternativ till de traditionella förstärknings-
metoderna.  
 
Tekniken med att använda kolfiberkompositer vid förstärkning av betongkonstruktioner 
startade i Schweiz i mitten av 1980-talet. Sedan dess har omfattande forskning bedrivits 
inom området, främst i USA, Schweiz och Japan, men sedan mitten av 1990-talet även i 
Sverige. (Chen mfl, 2002) 
 
Kolfiberkompositernas största fördel är deras höga styrka i förhållande till sin vikt, 
vilket gör att den färdiga förstärkningen tar mycket liten plats i anspråk. Till skillnad 
från stål riskerar de inte heller att utsättas för korrosionsangrepp och är dessutom lätta 
att forma och applicera. (Chen mfl, 2002) 
 
Trots flera års forskning, och att kolfiberkompositer länge har använts inom exempelvis 
flygplansindustrin, har användningen inom den svenska byggsektorn hittills varit 
begränsad. Ett högt materialpris och en viss skepsis mot nya material inom branschen är 
två troliga förklaringar. Byggindustrin ställer dessutom helt andra krav på materialen än 
de andra branscher inom vilka kolfiberkompositerna har kommit till stor användning. I 
Sverige finns således få projektörer som besitter kunskapen att projektera förstärkningar 
med kolfiberkompositer. Sedan ett par år tillbaka märks dock ett ökat intresse för 
förstärkningsmetoden inom byggsektorn. Detta visar sig såväl hos byggherrar som 
entreprenörer och projektörer (Blanksvärd; Landström; Rosell; Thörnros). Lennart 
Landström, ansvarig för Sika Sverige AB:s förstärkningsavdelning, tycker sig främst ha 
märkt av det ökade intresse för kompositprodukter hos projektörerna. De vill enligt 
Lennart uppdatera sig på området eftersom förstärkningar med kolfiberkompositer anses 
tillhöra framtiden. 
 

1.1.2 COWI AB 
COWI AB är ett av de ledande teknikkonsultföretagen på den svenska marknaden och 
tillhandahåller bland annat projekteringstjänster inom bygg och fastighet. Vid 
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Linköpingskontoret har man på senare tid märkt av en ökad efterfrågan på konsulter 
som kan projektera med kolfiberkompositer. Själva har man dock endast kommit i 
kontakt med kolfiberförstärkningar en gång, men utförde då själva inte projekteringen. 
Från företagets sida finns det därför ett önskemål om att få en ökad kunskap om 
kolfiberförstärkningar så att man på sikt kan tillhandahålla projektering inom området. 
 
 

1.2 Syfte 
Syftet med föreliggande examensarbete är att introducera COWI AB, 
Linköpingskontoret för kolfiberkompositer och försöka ge en sammanfattande bild av 
förstärkningar med dessa ur ett projekteringsperspektiv. Rapporten skall bland annat ge 
svar på följande frågor: 
 

• Vad är kolfiberkompositer och vilka förstärkningsmetoder finns? 
• Vilka produkter, leverantörer och entreprenörer finns på den svenska 

marknaden? 
• Vilka är de allmänna förutsättningarna för projektering med kolfiberkompositer 

och vilka andra viktiga aspekter finns det att ta hänsyn till vid projekteringen?   
• Vad finns det för fördelar respektive nackdelar med kolfiberkompositer och 

vilka ungefärliga kostnaderna kan förväntas? 
 
Rapportens huvudsakliga syfte är dock att genom utförliga anvisningar visa hur 
dimensionering med kolfiberkompositer går till.   
 
 

1.3 Metod och källor 
Inledningsvis genomfördes en litteraturstudie där befintlig information inom området 
samlades in och sammanställdes. Därefter studerades och analyserades tillverkarnas 
dimensioneringsanvisningar och tillgängliga beräkningsmetoder. Sedan följde ett 
omfattande arbete med att ta fram egna anvisningar för dimensionering och 
projektering. Baserat på anvisningarna gjordes slutligen två dimensioneringsexempel, 
utifrån vilka även ungefärliga prisuppgifter från leverantörerna begärdes in. 
 
Då det finns få publicerade böcker som behandlar förstärkning med kolfiberkompositer 
baseras rapporten i huvudsak på forskningsrapporter och avhandlingar samt 
leverantörernas produktinformation och dimensioneringsanvisningar. Under arbetets 
gång har även intervjuer med olika materialleverantörer och en entreprenör genomförts. 
 
 

1.4 Avgränsningar 
Rapporten avgränsas till att behandla förstärkning för böjande moment av balkar och 
bjälklag i betong. Initialt var tanken att endast behandla förstärkning av bjälklag men då 
dimensioneringen av dessa bygger på förutsättningarna för förstärkta balkar har även 
dessa inkluderats i rapporten. 
 
Anledningen till att endast betongkonstruktioner tas upp är att det är inom detta område 
som kolfiberkompositer först kom till användning som förstärkningsmetod. Det är 
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således det användningsområde som man har mest erfarenhet ifrån, och som är mest 
vetenskapligt underbyggt vad gäller utförda tester. Förstärkning av stålkonstruktioner 
kan dessutom ofta relativt enkelt åstadkommas genom påsvetsning av nya ståldetaljer. 
I rapporten ligger fokus på projektering med kolfiberkompositer då beslut har fattats om 
att en förstärkningsåtgärd skall vidtas. Det arbete som måste föregå ett sådant beslut 
behandlas inte. Vidare kommer de aspekter på arbetsutförandet som påverkar 
förstärkningens slutegenskaper endast att tas upp översiktligt då denna rapport har sin 
utgångspunkt i projektörens arbete. De entreprenörer som skall utföra förstärknings-
åtgärden förutsätts ha tillräcklig utbildning och kompetens för att den färdiga 
förstärkningen skall erhålla önskvärd funktion.  
 
 

1.5 Disposition 
Kapitel 2: Kapitlet innehåller en allmän beskrivning av materialet kolfiberkomposit. 

 
Kapitel 3: Här redovisas olika metoder för förstärkning med kolfiberkompositer samt 

vilka leverantörer och entreprenörer som finns på den svenska marknaden 
och vilken roll de har. 
 

Kapitel 4: Detta kapitel inriktas mot projektering med kolfiberkompositer. Förutom 
olika projekterings- och dimensioneringsförutsättningar tas även krav 
under utförandefasen och arbetsmiljö upp.  
 

Kapitel 5: I kapitlet berörs kort några av för- och nackdelarna med kolfiberkomposit-
förstärkningar. Vidare ges en fingervisning om ungefärliga kostnader. 
Avslutningsvis presenteras resultatet av två beräkningsexempel ämnade att 
visa vilka mängder kolfiber som kan åtgå vid förstärkning i samband med 
håltagning eller förstärkning för ökad belastning.  
 

Kapitel 6: I det avslutande kapitlet förs en diskussion kring rapportens resultat och ett 
par rekommendationer för fortsatt arbete ges. 
 

Bilaga A: I bilagan ges en kort beskrivning av olika kolfiberkompositprodukter för 
förstärkningsändamål. 
 

Bilaga B: Bilagan innehåller en utförlig anvisning för dimensionering av 
kolfiberförstärkningar till enkelarmerade tvärsnitt.  
 

Bilaga C: Bilagan innehåller en utförlig anvisning för dimensionering av 
kolfiberförstärkningar till dubbelarmerade tvärsnitt.  
 

Bilaga D: I bilagan exemplifieras dimensioneringen av kolfiberförstärkningar i 
samband med håltagning i bjälklag. 
 

Bilaga E: I bilagan exemplifieras dimensioneringen av kolfiberförstärkningar för 
ökad belastning på bjälklag. 
 

Bilaga F: I bilagan återfinns symboler och förkortningar till dimensionerings-
anvisningarna och beräkningarna.  
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2 Fiberkompositer 
2.1 Kompositer 
En komposit brukar definieras som ett sammansatt material, bestående av minst två 
andra ingående material. De ingående materialen har ofta var för sig helt olika 
egenskaper och bildar tillsammans ett nytt material med nya egenskaper. Ofta är en 
komposit uppbyggd av ett starkt material som binds samman av ett svagare material. 
Det starkare materialet brukar då kallas för armering och det svagare för matris. Olika 
kompositer har använts som byggnadsmaterial i årtusenden, exempelvis halmstrån 
sammansatta med lera. Betong armerad med armeringsjärn är ett modernare exempel. 
Där kombineras stålets förmåga att uppta dragspänningar med betongens förmåga att 
uppta tryckpåkänningar. Tillsammans bildar de båda materialen kompositen armerad 
betong. (Fiberline Composites) 
 
De så kallade FRP-kompositerna1 är en modern typ av kompositer. I en FRP-komposit 
utnyttjas olika typer av fibrer som armering. Dessa binds samman av en matris 
bestående av någon form av plast. Fibrerna är alltså det som ger kompositen dess styrka. 
Matrismaterialets uppgift är att främja samverkan mellan fibrerna samt att skydda 
fibrerna och därmed bidra till kompositens beständighet. FRP-kompositernas 
egenskaper bestäms dels av utgångsmaterialens egenskaper, det vill säga fiberns och 
matrisens, dels av tillverkningsmetoden. De vanligaste fibrerna till FRP-kompositer är 
kolfiber, glasfiber och aramidfiber, medan epoxy, polyester och vinylester är de 
vanligaste matrismaterialen. (Chen mfl, 2002; Fiberline Composites)  
 
Genom att bygga upp laminat av kompositen kan man ge materialet olika egenskaper i 
olika riktningar. Laminatets hållfasthet och styvhet beror till allra största delen på 
mängden, och typen av fibrer. Dock ger olika matrismaterial något varierad styrka och 
styvhet. Med hjälp av parallell fiberlindning eller speciella typer av fiberväv, med 
fibrerna koncentrerade i ena riktningen, kan mycket stora skillnader i hållfasthet och 
styvhet åstadkommas i olika riktningar hos ett laminat. I motsats kan ett nära nog 
isotropt laminat byggas upp om de olika fibervävarna läggs i vinkel mot varandra. 
Laminatets skiktade uppbyggnad ger dock materialet en begränsad möjlighet att ta upp 
dragpåkänningar vinkelrätt mot, och skjuvpåkänningar i, laminatplanet. Detta beror på 
att den svagare plastmatrisen blir lastupptagande i båda dessa fall. (Jansson mfl, 1986) 
 

 
2.2 Fibrer 
Eftersom det är fibrerna som ger kompositen sin höga draghållfasthet utgör de den 
största volymprocentandelen i FRP-kompositerna. De tre vanligaste fibrerna för 
kompositändamål är som tidigare nämnts glasfiber, kolfiber och aramidfiber. 
Karakteristiskt för alla tre fibertyperna är att de är helt elastiska upp till brott. Brotten är  
således mycket spröda. Samtliga fibrer är också anisotropa, vilket innebär att de har 
olika egenskaper i olika riktningar. Fibrerna har mycket hög draghållfasthet men kan 
däremot inte uppta tryckpåkänningar utan att bucklas och gå sönder. (Tepfers, 1995) 
 
 
 
1 Från engelskans Fibre Reinforced Plastics, eller Fibre Reinforced Polymers.  
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Som framgår av figur 2.1 nedan är kolfiber den fibertyp som har högst draghållfasthet 
och styvhet. De andra fibertyperna uppvisar inte heller samma goda utmattnings-
egenskaper, alkaliresistens och termisk stabilitet (Chen mfl, 2002; Täljsten, 2000). FRP-
kompositer med kolfiber, även kallade CFRP-kompositer1, är således den enda fibertyp 
som fortsättningsvis kommer att behandlas i föreliggande rapport. 
 
 

 
Figur 2.1. Arbetskurva för kol-, aramid- och glasfiber samt stänger och linor av stål 

(Carolin, 2003). 
 

 
Kolfiberns goda mekaniska egenskaper beror på de oerhört starka kol-kol-bindningarna. 
En diamant har exempelvis en elasticitetsmodul på ca 1 000 GPa tack vare sitt mycket 
välordnade kolkristallgitter. (Jansson mfl, 1986) 
 
Tillverkningen av kolfiber sker genom att knippen med organiska fibrer värms upp till 
1 000°C, varvid det sker en så kallade karbonisering. Detta innebär att bland annat 
vatten och syrgas avges, så att endast kolkedjor återstår. Fortsätter värmebehandlingen 
upp till 2 000°C erhålls en grafitstruktur som ökar elasticitetsmodulen men sänker 
draghållfasthet. Genom att variera temperaturen kan man på detta sätt tillverka fibrer 
med olika elasticitetsmodul och dragstyrka. Den färdiga kolfiberns diameter ligger 
omkring 8-10 µm, och längdutvidgningskoefficienten uppgår endast till 0,8–1,6*10-6 
m/m°C, beroende på tillverkningstemperatur. (Jansson mfl, 1986) 
 
Då rena kolfibrer har erhållits byggs kolfiberlinor upp. Detta görs genom att tusentals 
kontinuerliga fibrer omlindas av ytterligare fibrer och impregneras med någon form av 
polymerer 2. Tillsammans bildar fibrerna och polymerna en part som sedan slås till 
linor. Den färdiga kolfibern levereras sedan i form av kontinuerliga fibrer eller vävar.  
Eftersom linans hållfasthet och styvhet beräknas på bruttoarean, det vill säga fiber 
tillsammans med polymeren, blir draghållfastheten hos linorna lägre än hos den rena 
kolfibern. (Jansson mfl, 1986; Tepfers, 1995) 
 
1 Från engelskans Carbon Fibre Reinforced Polymer. Fortsättningsvis kommer både benämningen CFRP-kompositer 

och kolfiberkompositer att användas. 
2 I dagligt tal benämnt plaster. 
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2.3 Matris 
Som tidigare nämnts är matrisens funktion i en fiberkomposit att binda samman, skydda 
och fördela spänningarna mellan fibrerna. Den har även till uppgift att hålla fibrerna i 
rätt läge i tvärsektionen så att kompositens mekaniska egenskaper optimeras. Typen av 
matris avgör också till stor del kompositens egenskaper. Exempelvis styr matrisen 
kompositens korrosionskänslighet, elektriskt isolerande förmåga och dess känslighet för 
höga temperaturer. Som matrismaterial i samtliga fiberkompositer används någon form 
av polymerer, vilka är kemiska föreningar bildade av ett stort antal identiska 
molekylgrupper. (Fiberline Composites; Jansson mfl, 1986; Tepfers, 1995) 
 
Genom förnätning av polymerna, vilket kan ske genom tillsats av kemiska substanser  
eller genom bestrålning, åstadkoms kemiska bindningar. Dessa bindningar gör att 
polymerna övergår från vätska till fast form och man säger att det sker en härdning. 
Ohärdade polymer tillsammans med eventuella tillsatser benämns harts. (Jansson mfl) 
 
Den molekylära strukturen hos polymerna påverkar deras egenskaper så starkt att alla  
polymerer, trots skillnader i kemisk sammansättning, uppvisar vissa gemensamma 
särdrag i sina egenskaper. Några av dessa egenskaper är: 
 

• Låg densitet. 
• Låg ledningsförmåga för värme och elektricitet. 
• Ingen skarp smältpunkt. 
• Hög värmeutvidgningskoefficient. 
• Svällning i kontakt med lösningsmedel. 

 
Den typ av polymerer som i huvudsak används som matris i kompositmaterial för 
byggnadsändamål är epoxy. (Jansson mfl, 1986; Tepfers, 1995) 
 
 

2.4 Lim 
För att fästa förstärkningar av CFRP-kompositer till den befintliga konstruktionen 
används lim. Lim är ett material som appliceras mellan två andra material för att 
sammanfoga dessa så att en enhet bildas. Limmets vidhäftande förmåga är inte helt 
fastställd men anses bero på de så kallade van der Waals-krafterna som uppstår när 
molekyler dras till varandra. Van der Waals-krafterna är som störst om avståndet mellan 
molekylerna är 3–4 tiomiljondels millimeter. För att få två material att komma så pass 
nära varandra krävs en mellanliggande vätska som kan forma sig efter de båda 
materialens ytor. Genom att överföra vätskan till fast form skapas en limfog. För att 
vätskan skall ha en chans att komma tillräckligt nära de båda grundmaterialen krävs att 
dess ytspänning understiger underlagets, man säger att limmet väter på underlaget. 
Epoxylim har en mycket låg ytspänning vilket gör dem lämpliga för limning av de flesta 
material, och det är också det lim som vanligen används då CFRP-kompositer limmas 
till betong. (Augustsson, 2004) 
 
Epoxylim har en mycket hög drag- och skjuvhållfasthet men är däremot mindre bra på 
att motstå fläkning och klyvning, vilket måste beaktas vid utformningen av limfogarna. 
Vid limning av sugande material, det vill säga material med hög absorptionsförmåga, 
kan limmet helt sugas in i materialet och lämna fogen tom. För att undvika detta är det, 
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vid de flesta material som skall limmas, nödvändigt med någon form av förbehandling. 
En vanlig typ av förbehandling är primering som innebär att materialet som skall 
limmas först mättas. På så sätt förhindras limmet att försvinna in i materialet istället för 
att ge vidhäftning mellan de båda materialen. Olika typer av epoxy kan användas även 
för primering. (Augustsson, 2004) 
 
 

2.5 Epoxy 
Eftersom epoxy är den polymer som i huvudsak används som matris, lim och primer till 
kolfiberkompositer följer nedan en närmare beskrivning av epoxyn och dess 
egenskaper. 
 
Epoxyplaster är ett samlingsnamn för en stor grupp härdplaster framställda genom en 
kemisk reaktion mellan epoxyhartser och härdare. Både harts och härdare till 
epoxysystemen finns i en mängd varianter, från lågviskösa till fasta. Genom att välja 
olika harts och härdare kan härdtiden och härdtemperaturen varieras, så även 
epoxyplastens brotthållfasthet och styvhet. Enligt sidan 7 i Nils Malmgren AB:s 
Epoxihandbok definieras härdningstiden som:  
 
”…den tid det tar från det att epoxin applicerats fram till dess att den bildade 
epoxiplasten uppnått sina fulla egenskaper beträffande hållfasthet och 
kemikaliebeständighet”.  
 
Enligt Epoxihandboken kan man räkna med att den rumshärdande epoxyn har en 
härdtid på 7 dagar vid +20°C. Redan efter 24 timmar har den dock nått ca 70–80 % av 
sina slutegenskaper.1 (Augustsson, 2004; Jansson mfl, 1986) 
 
Trots att det i dagsläget finns cirka 50 epoxyhartser och flera hundra olika härdare, har 
samtliga epoxyplaster ett par gemensamma särdrag i sina egenskaper (Augustsson, 
2004; Jansson mfl, 1986): 
 

• Epoxyplasterna har en i stort sett obefintlig härdkrympning. 
• Vidhäftningen mot de flesta underlag är mycket god och mot betong är den 

generellt större än betongens draghållfasthet. Den goda vidhäftningen beror på 
epoxyplasternas ringa härdkrympning. 

• Den mekaniska hållfastheten och utmattningsegenskaperna överträffar alla andra 
härdplasters. Draghållfastheten kan i vissa fall överstiga 80 MPa, även detta 
beroende på den ringa härdkrympningen.  

• Resistensen mot de flesta kemikalier är god, och resistensen mot alkali är 
mycket god. Epoxy är därför lämpligt som lim/matris till kompositer avsedda att 
förstärka betong.  

• Epoxy är vattentät och ångmotståndet är generellt stort. Epoxy kan dock göras 
diffusionsöppen genom olika tillsatsmedel om så önskas.  
 

 
1 I ett examensarbete utfört vid Luleå tekniska universitet har det till och med påvisats att skillnaden i brottlast 

mellan balkar förstärkta under dynamisk belastning och balkar som fått härda utan belastning är försumbar. (Hejll 
& Norling, 2001) 
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• Rumstemperaturhärdade epoxyplaster förlorar fort sin mekaniska hållfasthet vid 
temperaturer överstigande 70°C, och i vissa fall redan vid temperaturer över 
40°C. Epoxy klarar ändå termisk åverkan bättre än många andra plaster. 

• Epoxyplasterna är känsliga för ljus i det ultravioletta området. Vanligt dagsljus 
innehåller tillräckligt mycket dagsljus för att epoxyplasten skall gulna. 

• Både hartserna och härdarna till epoxyplasterna är generellt starkt 
allergiframkallande vid kontakt med huden. I härdat tillstånd är dock 
epoxyplasterna inte allergiframkallande. 
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3 Förstärkningsmetoder, leverantörer, produkter och 
entreprenörer 
3.1 Förstärkningsmetoder 

3.1.1 Utanpåliggande förstärkning 
Förstärkning av befintliga konstruktioner med CFRP-kompositer sker vanligen 
utvändigt och med ospänd förstärkning. Förstärkningen utgörs antingen av färdiga 
laminat eller av väv. Till skillnad mot de färdiga laminaten består väven av ren kolfiber 
och laminatet byggs sedan upp på plats. (Chen mfl, 2002) I figur 3.1 visas ett tvärsnitt 
förstärkt med utanpåliggande komposit samt produktbilder på färdiga laminat och väv.  
 
 

    
 

Figur 3.1. Till vänster: Tvärsnitt förstärkta med utanpåliggande komposit. I mitten: 
Exempel på färdigtillverkade laminat i form av plattor (Sto Scandinavia AB). 

Till höger: Kolfiberväv på rulle (Sto Scandinavia AB). 
 
 
De fabrikstillverkade laminaten framställs ofta genom så kallad pultrudering. Det 
innebär att fibrer lagda i lager och impregnerade med epoxy dras genom en maskin där 
de värms upp så att epoxyn härdar och ett laminat bildas. De färdiga laminaten kan ha 
formen av remsor, plattor eller nät, och lämpar sig bäst för plana ytor. Vid limning till 
den befintliga konstruktionen stryks limmet ofta direkt på laminatet som sedan trycks 
upp mot betongytan. (Chen mfl, 2002)  

 
Väv som byggs upp till laminat på plats medger en högre flexibilitet än de färdiga 
laminaten och har därför ett vidare användningsområde än dessa. Förstärkningsmetoden 
brukar kallas för handuppläggningsmetoden, och används exempelvis vid pelare, krökta 
ytor eller vid håltagning. Kortfattat går metoden ut på att harts appliceras på betongytan, 
varpå ett lager av fiberväv, eller ark av enkelriktade fibrer, impregneras med epoxy. 
Väven eller arken trycks sedan på plats med en roller. Epoxy och väv eller ark 
appliceras sedan om vart annat till önskad tjocklek har byggts upp. På så vis skapas 
laminatet på plats och epoxyn fungerar således både som lim och matris på samma 
gång. (Täljsten, 2006)  
 
Innan de färdiga laminaten eller väven kan limmas till den befintliga konstruktionen 
måste betongytan slipas eller blästras så att ballasten framträder. Detta beror på att man 
vill få bort det ofta svagare ytskiktet på betongen så att limmet istället tillåts vidhäfta 
mot ballasten. Efter slipningen eller blästringen rengörs ytan innan en primer kan 
appliceras. Då primern härdat kan slutligen förstärkningen limmas till ytan. (Täljsten, 
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2006) I figur 3.2 visas det pågående förstärkningsarbetet med färdigtillverkade laminat 
och med väv. 
 
 

 
 

Figur 3.2. Till vänster: Pågående förstärkningsarbete med färdigtillverkade laminat  
(S&P Clever Reinforcement). Till höger: Pågående förstärkningsarbete med 

kolfiberväv inför håltagning (Täljsten, 2002). 
 
 
De stora skillnaderna mellan handuppläggning och fabrikstillverkade laminat är att 
tillverkningen på fabrik ger en högre kvalitetskontroll, medan handuppläggnings-
metoden medger en större möjlighet att förstärka böjda former och hörn. Vid 
handuppläggning kan det ofta vara svårt att kontrollera laminatets exakta tjocklek, 
vilket är viktigt att beakta vid projekteringen. Vid dimensioneringen använder man sig 
därför enbart av fibervävens tjocklek, även kallad den nominella tjockleken. (Chen mfl, 
2002) 
 

3.1.2 NSMR 
En annan metod för förstärkning med CFRP-kompositer är infälld förstärkning, även 
kallad NSMR1. Metoden går ut på att stavar av kolfiberkompositer monteras i betongens 
täckskikt. Stavarna, som vanligen är rektangulära men även kan vara cirkulära, kan 
liknas vid armeringsstänger av fiberkomposit. Monteringen sker i uppsågade spår i 
betongen. Spåren görs normalt 2 mm större än stången, och stången försänks ca 5 mm 
under ytan. Efter sågningen rengörs och primas spåren. Då primern härdat fylls spåret 
med lim och stavarna pressas därefter in i spåret, varpå överskottslimmet skrapas bort. 
Kolfiberstavarna ligger på så sätt, likt traditionell armering, skyddade inne i betongen. 
(Täljsten, 2006) I figur 3.3 visas ett tvärsnitt förstärkt med NSMR samt två olika 
varianter av kolfiberstavar. 
 

3.1.3 Förspänning av CFRP-kompositer 
Liksom för stålarmering kan CFRP-kompositer förspännas. Att utföra förstärkningar 
med förspända kompositer är dock mycket ovanligt och få undersökningar har gjorts 
inom området. Förspänning kommer därför inte att behandlas vidare i denna rapport. 
 
 
 
1 Från engelskans Near Surface Mounted Reinforcement. Fortsättningsvis kommer både benämningen NSMR och 

infälld förstärkning att användas.  



 11 

 
 

Figur 3.3. Till vänster: Tvärsnitt förstärkt med NSMR. Till höger: Exempel på två olika 
varianter av kolfiberstavar (Sto Scandinavia AB) 

 
 
 

3.2 Leverantörer 
I Sverige finns det tre leverantörer av CFRP-kompositprodukter för förstärknings-
ändamål till byggbranschen, dessa är Sto Scandinavia AB, Sika Sverige AB och S&P 
Clever Reinforcement. Både Sika och Sto tillhör internationella koncerner men är 
verksamma i Sverige och har levererat CFRP-kompositer till byggbranschen sedan 
början av 2000-talet. Schweiziska S&P har mångårig erfarenhet av tillverkning av 
CFRP-kompositer och är en världsledande leverantör inom området. I Sverige 
tillhandahålls S&P:s produkter av nätverket Skandinavisk utveckling där bland annat 
Johns Bygg & Fasad AB ingår. Johns Bygg och Fasad är ett är entreprenadföretag som 
tar ett helhetsgrepp på kolfiberförstärkningar och utför allt från dimensionering till 
färdiga försträkningar.  
 

3.2.1 Leverantörernas roll 
Vid förstärkning med CFRP-kompositer är leverantörernas roll främst att tillhandahålla 
produkter och information om produkterna samt att utbilda och certifiera entreprenörer. 
Därutöver är leverantörerna även de som sitter inne på mest kunskap om hur 
förstärkningar med deras produkter skall dimensioneras. Varken Sika eller Sto utför 
dock några dimensioneringsberäkningar utan överlåter detta till den enskilda 
konstruktören. Anledningen är dels att de saknar försäkringar som medger att de utför 
dimensionsberäkningar och dels att man inte vill konkurera med konstruktörerna. 
Istället anser man att det är bättre om man kan tillhandahålla kunskapen om hur man 
dimensionerar på ett korrekt sätt. På Johns kan man som tidigare nämnts erbjuda allt 
från dimensionering till färdig förstärkning. Om så önskas går det bra att bara köpa in 
S&P:s produkter och låta andra aktörer utföra dimensioneringen och förstärknings-
arbetet.   
  
Även om varken Sika eller Sto alltså utför några dimensioneringsberäkningar ställer de 
båda leverantörerna gärna upp med vägledning och utbildning i hur deras produkter 
skall dimensioneras. Sika har tidigare anordnat kurser för dimensionering med deras 
produkter men har för närvarande inga planer på ytterligare kurser. Vid frågor eller 
tveksamheter rörande dimensionering är dock dr Bo Westerberg behjälplig för Sikas 
räkning. Dr Tomas Blanksvärd, som är produktchef på Sto:s betongavdelning, håller 
tillsammans med dr Björn Täljsten just nu på med en materialoberoende 
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dimensioneringshandbok för förstärkning av betongkonstruktioner med CFRP-
kompositer. Handboken som görs med stöd av SBUF1 beräknas vara färdig för 
publicering hösten 2010. I samband med att rapporten publiceras kommer Thomas att 
hålla i endagarskurser kring bokens innehåll. Kursen kommer att anordnas i Stockholm, 
Göteborg och Malmö, men det kan även bli aktuellt med en kurs i Linköping. Även på 
Johns erbjuder man utbildning för konstruktörer. Utbildningen som anordnas på begäran 
rör främst dimensionering med S&P:s datorprogram för kolfiberförstärkningar.   
 

3.2.2 Produkter 
Vardera av de tre leverantörerna tillhandahåller 2-4 CFRP produkter, vanligen i ett par 
olika kvaliteter. En närmare beskrivning av respektive leverantörs produkter återfinns i 
bilaga A. För mer ingående teknisk information hänvisas till respektive leverantörs 
produkt- och säkerhetsdatablad. 
 
 

3.3 Entreprenörer 
I dagsläget är i huvudsak de entreprenörer som utför kolfiberförstärkningar 
hemmahörande i Stockholm, Göteborg eller Malmö. Anledningen är det ringa antalet 
förstärkningsjobb som inte motiverar entreprenörer i mindre städer. Det finns dock inget 
hinder mot att i stort sett vilket entreprenadföretag som helst utför arbeten med 
kolfiberförstärkningar eftersom det saknas generella krav på certifiering och utbildning. 
(Landström) 
 
Eftersom förstärkningsarbete med CFRP-kompositer också innebär arbete med 
härdplaster måste de som utför förstärkningsarbete enligt arbetsmiljöverkets 
författningssamling, AFS 2005:18, vara härdplastcertifierade. Detta innebär att de skall 
ha genomgått en särskild teoretisk och praktisk utbildning som skall ge kunskap om de 
risker som härdplastarbetet medför, och hur man genom lämpliga åtgärder skyddar sig 
och tredje part mot dessa (AFS 2005:18; Blanksvärd). 
 
Även om det alltså inte ställs några andra krav på entreprenören än en genomgången 
härdplastutbildning är det viktigt att den som utför förstärkningsarbete har tillräcklig 
kunskap och kompetens inom området. Det har nämligen visat sig att utförandefasen är 
väsentlig för det slutliga resultatet, både avseende förstärkningens funktion och 
beständighet över lång tid. Leverantörerna tillhandahåller därför utbildningar i 
kolfiberförstärkningar för entreprenörerna, som efter genomgången utbildning erhåller 
ett certifikat. Certifikatet är framförallt något som skapar ett mervärde för beställaren, 
som därmed vet att den som utför arbetet besitter kompetens därtill. (Blanksvärd, 
Täljsten 2000)  
 
 
 
 
 
 
 
 
1Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond. 
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4 Projektering med kolfiberkompositer 
4.1 Före förstärkningen 
Innan beslut om huruvida någon form av förstärkningsåtgärd är lämplig fattas måste 
erforderlig information om den befintliga konstruktionen samlas in. Detta gäller bland 
annat vilka krav som ställdes på den ursprungliga konstruktionen, korrosionsgrad hos 
armeringen och klorid- och karbonatiseringsdjup med mera. I föreliggande rapport 
behandlas dock inte detta beslutsarbete utan fokus ligger istället på förstärkning med 
kolfiberkompositer då detta har ansets vara en lämplig åtgärd. För att förstärkning med 
CFRP-kompositer skall vara lämpligt måste dock nedanstående kriterier vara uppfyllda 
(Täljsten 2000): 
 

• Betongens tryckhållfasthet måste minst uppgå till 20 MPa. 
• Vidhäftningen på den välrengjorda och slipade eller blästrade ytan skall minst 

uppgå till 1,5 MPa vid Pull-off test. 
 

Det så kallade Pull-off testet är obligatoriskt och görs i samband med förstärknings-
arbete för att kontrollera att betongens draghållfasthet är tillräcklig för att överföra 
krafterna mellan kompositen och betongen. Testet innebär att man efter slipning och 
rengöring av betongen mäter den kraft som åtgår för att dra loss pålimmade provkroppar 
från ytan.1 
 
 

4.2 Dimensionering 
Att bestämma ett förstärkt tvärsnitts momentkapacitet liknar i mångt och mycket arbetet 
med att bestämma momentkapaciteten för ett traditionellt betongtvärsnitt. Oavsett om 
förstärkningen utgörs av väv, utanpåliggande laminat eller NSMR görs beräkningarna 
enligt samma formler, med den enda skillnaden att förstärkningens inre hävarm kommer 
att bli något mindre vid NSMR. Beräkningen av förstärkningens förankring skiljer sig 
dock från de principer som gäller för traditionella betongtvärsnitt, härvid är även 
skillnaden mellan NSMR och utanpåliggande förstärkning större.  
 
Samtliga formler för dimensioneringsberäkningarna utgår från förstärkning av fritt 
upplagda balkar förstärkta med utanpåliggande kompositer, men är även applicerbara 
för kontinuerliga balkar och enkelspända plattor. I viss mån kan samma formler även 
användas för flersidigt upplagda plattor, även om vissa skillnader finns. 
 
Följande avsnitt behandlar endast dimensioneringen av kolfiberkompositer på en  
övergripande nivå. För en detaljerad steg-för-steg beskrivning av hur dimensioneringen 
går till hänvisas istället till dimensioneringsanvisningarna i bilaga B och C för enkel- 
respektive dubbelarmerade tvärsnitt.2 
 
 
1 Metoden finns bland annat beskriven i NM Epoxihandbok. För mer ingående informationen om testet kontaktas 

respektive leverantör.  
2 Oservera att enkel- och dubbelarmerade tvärsnitt avser den befintliga stålarmeringen. CFRP-kompositerna kan 

aldrig användas som tryckarmering.  
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4.2.1 Förutsättningar 
I avsnitt 2.3 konstaterades att samtliga fibrer är linjärelastiska upp till brott. Eftersom 
kompositerna uppvisar samma spröda brottbeteende kan någon nämnvärd omfördelning 
eller utjämning av påkänningen i materialet inte tillgodoräknas. Beräkning av last-
kapaciteten enligt gränslastteorin är således inte aktuell, utan all dimensionering sker 
enligt elasticitetsteorins principer. (Chen mfl, 2002) 
 
I likhet med betongtvärsnitt med enbart traditionell armering baseras dimensioneringen 
av kolfiberförstärkta tvärsnitt på två grundekvationer. Med beteckningar enligt figur 4.1 
erhålls dessa som: 
 
Horisontell jämvikt: 

€ 

fccbαx = Asσ s + Afσ f  
Momentjämvikt: 

€ 

M = Asσ s(d −βx) + Afσ f (h −βx) 
 
Utifrån de båda grundekvationerna kan tvärsnittets momentkapacitet eller den 
erforderliga kolfiberarean beräknas.  
 
 

 
 
 
Figur 4.1. Beräkningsmodell för ett enkelarmerat tvärsnitt förstärkt med utanpåliggande 

CFRP-komposit (Baserad på Täljsten 2000). 
 
 

4.2.2 Dimensionerande materialvärden 
Vid bestämning av dimensionerande materialvärden för CFRP-kompositer tillämpas 
partialkoefficienterna på motsvarande sätt som för övriga byggmaterial. 
Dimensionerande värde i brottgränstillståndet erhålls såldes som: 
 

 

€ 

fd =
fk

ηγmγ n
 , 

€ 

Ed =
Ek

ηγmγ n
 

 
För betong och armering gäller koefficienter enligt BBK 04. För kompositen anger 
Täljsten (2006) att värden enligt tabell 4.1 kan användas för produkten ηγm.1 

 
 
 
 
 
1 I den SBUF-rapport som är under framtagande föreslås något lägre värden på partialkeofficienterna än de som 

presenters i tabell 4.1. Tillsvidare kan dock nedanstående värden användas, vilket ger värden på säker sida.  
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Tabell 4.1. Produkten ηγm för CFRP-kompositer i brottgränstillståndet. 
 
 
 
 
 

 
Anledningen till att ett högre värde på produkten ηγm används för väv än för laminat 
och NSMR är att fabrikstillverkade laminat medger en högre kvalitetskontroll än hand-
uppläggningsmetoden. Vad gäller CFRP-kompositernas karakteristiska värden anges 
dessa av samtliga leverantörer som minimivärden i produktdatabladen, dessa skall dock 
användas på precis samma sätt som de karakteristiska värdena för andra material.  
 
För val av säkerhetsklass gäller att förstärkningen skall dimensioneras i samma klass 
som konstruktionen i övrigt. Observera dock att i Eurocode, som från och med januari 
2011 blir obligatoriskt att följa vid dimensioneringen, har partialkoefficienten för 
säkerhetsklass flyttas över från materialsidan till lastsidan. I den svenska tillämpningen 
av Eurocode har dock sådana anpassningar gjorts att resultatet inte skall avvika från 
dimensionering enligt BKR. (Sjelvgren) 
 

4.2.3 Brottmoder 
Ett förstärkt betongtvärsnitts maximala böjmoment kan begränsas av nedanstående 
brottmoder, vilka även framgår i figur 4.2: 
 

1. Stukning i betongens tryckzon (sprött brott). 
2. Flytning i dragarmeringen (behöver ej vara brottmod, segt brott). 
3. Flytning i tryckarmeringen (relativt segt brott). 
4. Dragbrott i kompositen (sprött brott). 
5. Vidhäftningsbrott i förankringszonen (ofta segt brott). 
6. Fläkbrott vid kompositens kortända (sprött brott). 
7.   Interlaminär debonding (sprött brott). 
8. Tvärkraftsbrott (sprött brott). 

 
Av ovanstående brottmoder är den dominerande vidhäftningsbrott i förankringszonen, 
detta på grund av betongens dåliga förmåga att uppta dragspänningar. 
 
Brottyp 1-4 
Brottyp 1-3 ovan skiljer sig inte nämnvärt från de hos ett traditionellt betongtvärsnitt 
och brottyp 4 kan så när som på sin sprödare karaktär liknas vid brottyp 3. Dessa 
brottyper beskrivs därför inte närmare här, men i bilaga B och C visas hur man tar 
hänsyn till dem vid dimensioneringen. 
 
Vidhäftningsbrott 
Dagens epoxybaserade limmer är starka, samtidigt är de betongkonstruktioner som 
förstärks ofta förhållandevis svaga. Samtliga beräkningsmetoder för vidhäftningsbrott 
baseras därför på antagandet om att styrkan hos kolfiberförstärkta betongkonstruktioner 
är beroende av betongens styrka och inte limmets. Då konstruktioner av hög 
betongkvalitet skall förstärkas kan dock inte ett vidhäftningsbrott i limmet uteslutas, och 
vidhäftningsförmågan måste i så fall undersökas närmare genom tester. En konsekvens 

 Laminat & NSMR Väv 
Hållfasthet 1,25 1,5 
Elasticitetsmodul 1,2 1,5 
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av att vidhäftningsbrottet normalt inträffar i betongen och inte i limskiktet är att 
dimensioneringen kan ske enligt samma metoder oavsett om förstärkningen utförs med 
väv eller färdiga laminat. I utförda försök har det visat sig att vidhäftningsbrott kan 
undvikas genom att kraften i kompositen i förankringssnittet begränsas till 20 % av 
dragkraftskapaciteten, varför detta måste kontrolleras vid dimensioneringen. (Chen mfl, 
2002; Täljsten 2006) 
 
 
 

 
 

Figur 4.2 Möjliga brottmoder för en betongbalk förstärkt för böjning.  
(Baserad på Täljsten, 2006) 

 
 
 
Fläkbrott 
Fläkbrott, som sker vid ändarna på grund av kompositens abrupta avslut, är ett mycket 
komplext fenomen. Fullständiga beräkningar blir därför både komplicerade och 
omfattande, istället utförs beräkningarna enligt en förenklad modell som ger  
värden på säkra sidan. (Täljsten 2000) Att försänka förstärkningen, så som sker vid 
NSMR, har visat sig ge minskad risk för fläkbrott. I dagsläget finns dock inga bra 
beräkningsmetoder för att kontrollera denna brottyp vid NSMR.1 Istället kan 
beräkningarna utföras enligt samma metoder som för utanpåliggande förstärkning, med 
vetskap om att beräkningarna därvid ger värden mycket på säkra sidan. Skulle 
beräkningarna med knapp marginal resultera i att fläkspänningarna överskrider tillåtna 
värden kan de således ändå godkännas. (Blanksvärd) 
 
Interlaminär debonding 
Interlaminär debonding uppstår i den punkt där böjmomentet är som störst genom att en 
eller flera böjdragsprickor i betongen propagerar parallellt med kompositen ut mot 
ändarna. Det slutliga brottet sker när kompositen släpper och drar med sig delar av 
betongen. 
 
Inte heller för interlaminär debonding finns några användbara beräkningsmodeller. 
Bottypen har dock visast sig vara beroende av kompositens elasticitetsmodul och 
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tjocklek såtillvida att ju högre dessa är desto större är risken för interlaminär 
debondning. Genom att begränsa kompositens brottöjning vid dimensioneringen kan 
man tillse att andra brottyper inträffar före interlaminär debonding. Vanligtvis begränsas 
brottöjningen till 3-6 ‰ för de högmodula kompositerna, detta alltså trots att den 
egentliga brottöjningen normalt ligger i intervallet 10-20 ‰. I den SBUF-rapport som är 
under arbete kommer en regressionsformel att presenteras med vilken man utifrån 
kompositens elasticitetsmodul kan beräkna en lämplig begränsning av brottöjningen. 
Formeln innebär att ju högre kompositens elasticitetsmodul är ju mer måste töjningen 
begränsas och de högmodula kompositerna ”straffas” därmed hårdare än de lågmodula. 
(Blanksvärd) 
 
Tvärkraftsbrott 
Förstärkning med FRP-kompositer för ökat böjmoment ger ett ytterst litet bidrag till 
tvärsnittets tvärkraftskapacitet. Betongbalkar och plattor är normalt dimensionerade så 
att lastkapaciteten begränsas av böjmomentbrott. Vid förstärkning för ökad moment-
kapacitet kan det därför hända att den dimensionerande brottypen istället blir tvärkrafts-
brott. För att säkerställa att så inte blir fallet måste man kontrollera tvärsnittets 
tvärkraftskapacitet, varvid man helt kan försumma förstärkningens bidrag. 
Tvärkraftskapaciteten kan således bestämmas enligt det förfarande som normalt gäller 
för betongtvärsnitt. (Blanksvärd; Chen mfl, 2002) 
 

4.2.4 Förankring av kompositen 
Vid traditionell armering som ligger inne i betongen växer förankringskapaciteten 
linjärt från armeringens ände upp till ett maximalt värde svarande mot stålets 
draghållfasthet. Man kan därför, om täckskiktet tillåter det, alltid tillse att maximal kraft 
i armeringen uppnås genom en erforderlig förankringslängd. Vid utanpåliggande 
förstärkning med CFRP-kompositer har det däremot visat sig finnas en kritisk 
förankringslängd där ytterligare längd inte ger något ökat bidrag till den kraft som kan 
förankras.1 Detta innebär att den maximala dragkraftskapaciteten i kompositen kanske 
aldrig uppnås oavsett hur lång förankringslängden är. Om det vid beräkningar visar sig 
att en längre förankringslängd krävs än den kritiska måste därför mekanisk förankring 
anordnas för att maximal dragkraftskapacitet skall kunna uppnås. (Chen mfl, 2002; 
Täljsten 2000) 
 
Försänkt förstärkning av typen NSMR har ett förankringssätt som mer liknar traditionell  
armering och inverkar således positivt på förankringskapaciteten. I dagsläget finns det 
dock ingen metod som på ett rättvisande sätt beskriver förankringen av NSMR och man 
är därför hänvisad till beräkningarna för utanpåliggande förstärkning. 2 Om den 
erforderliga förankringslängden skulle visa sig bli längre än den kritiska kan den ändå 
godkännas, med vetskap om försänkningens positiva inverkan på förankringen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 En längre förankringslängd än den kritiska kan ändå har positiv inverkan såtillvida att den gör ett eventuellt brott 

mindre sprött samt att den minskar konsekvenserna av fel i utförandefasen.  
2 En dimensioneringsmetod för förankringsberäkningar speciellt anpassad för NSMR är dock under framtagande och 

kommer finnas med i den kommande SBUF-rapporten rörande förstärkning med kolfiberkompositer. 
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Mekanisk förankring 
Om det vid beräkningar visar sig att den erforderliga förankringslängden överskrider  
den kritiska kan tillfredställande förankring istället erhållas mekaniskt. Den mekaniska 
förankringen kan utgöras av pålimning av tvärgående kompositer eller genom att 
kompositen limmas till en stålplåt vilken sedan skruvas fast i betongen. Eftersom 
kompositen har låg skjuvhållfasthet och draghållfasthet i tvärled, och dessutom saknar 
förmåga till spänningsomlagring genom flyttning är det viktigt att ingen skruvning sker 
genom kompositen.(Blanksvärd; Westerberg, 2006) 
 
Westerberg (2006) skriver att enligt Poulsen kan förankringskapaciteten ökas med 70 % 
genom pålimning av ett tvärband med samma dimension som det förankrade bandet. 
Tvärbandet skall placeras inom osprucket område och lämplig längd uppges vara 300 
mm åt vardera håll. På grund av blixtlås-effekten ger fler tvärgående band inte någon 
ökning av förankringskapaciteten.  
  
Om förankring sker med pålimmade stålplåtar kan dessa läggas tvärs kompositen eller 
parallellt med dess längdriktning. Läggs stålplåten parallellt med kompositen är lämplig 
överlappande längd den framräknade erforderliga förankringslängden. (Blanksvärd) 
 
Ett alternativ till mekanisk förankring är att öka arean på kompositen inom 
förankringszonen vilket sprider ut spänningarna på en större yta. Eftersom en ökad 
kompositarea även medför att kompositen tar åt sig mer spänning blir ökningen i 
förankringskapaciteten dock förhållandevis liten, varför mekanisk förankring oftast är 
att föredra. I figur 4.3 visas tre olika sätt att mekaniskt förankra kompositen. 
 
 

 
 

Figur 4.3.  Mekanisk förankring med tvärgående komposit, pålimmad tvärgående 
stålplåt och längsgående pålimmad stålplåt. 

 
 

4.2.5 Dimensionering av plattor 
Den forskning som hittills har gjorts på förstärkningar med CFRP-kompositer för 
böjande moment har till största delen behandlat förstärkningar av balkar. I jämförelse 
med balkar har mycket mindre forskning gjorts på förstärkning av plattor, vilket det  
torde finnas två anledningar till. För det första är tester på plattor, och då i synnerhet 
fyrsidigt upplagda plattor, mycket mer invecklade än motsvarande tester på balkar. För 
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det andra kan enkelspända plattor betraktas och dimensioneras som breda balkar. 
Fyrsidigt upplagda plattor i sin tur skulle kunna liknas vid enkelspända plattor, 
dimensionerande för det maximala momentet i vardera riktning. Att dimensionera 
fyrsidigt upplagda plattor för maximala momentet i vardera riktning ger värden ofta på 
mycket säkra sidan, men är en fullt tillåten och enkel dimensioneringsmetod. Således är 
den forskning som bedrivits på förstärkning av balkar i mångt och mycket även 
applicerbar på plattor, även om det finns vissa skillnader. (Blanksvärd; Chen mfl, 2002; 
Langesten, 1995a) 
 
En skillnad mellan förstärkta balkar och plattor är att vid balkar är kompositen ofta 
ungefär lika bred som balken. Vid förstärkning av plattor däremot utgör kompositens 
bredd ofta en betydligt mindre del av den totala tvärsnittsbredden. Detta medför att 
förankringsbrott är mycket mindre benägna att uppstå hos förstärkta plattor eftersom en 
större betongyta är verksam då kraften från kompositen skall överföras till betongen. 
Beräkningarna av förankringsbrotten utförs dock på samma sätt som för balkar, med 
vetskapen om att resultatet är på säkra sidan. Vid förstärkning av plattor är det också 
viktigt att beakta att om stora delar av ytan täcks med CFRP-kompositer förhindras till 
viss del fukt att transporteras ut från plattan, vilket kan ge en försämrad vidhäftning. 
Icke desto mindre är breda remsor att föredra framför smala eftersom de medger en 
större kontaktyta mellan plattan och kompositen vilket minskar risken för 
vidhäftningsbrott. (Blanksvärd; Chen mfl, 2002) 
 

4.2.6 Dimensionering av förstärkning vid håltagning 
Vid undersökningar har det visat sig att hål förstärkta med kolfiberkompositer får en 
högre lastkapacitet än motsvarande platta utan hål om bara kompositens förankring kan 
ske på ett tillfredställande sätt. Då hålet är att betrakta som litet1 används metoden 
beskriven i BBK 04, avsnitt 6.5.8, där den befintliga armeringen på vardera sida om 
hålet kompletteras med en armeringsmängd motsvarande den som behövs för att uppta 
momentet för halva hålbredden. Vid hål som inte kan klassas som små blir moment-
fördelningen en annan, och metoden demonstrerad i dimensioneringsberäkningarna i 
bilaga D kan istället tillgripas. För att förhindra sprickbildning på grund av spännings-
koncentrationen i hörnen limmas komposit även i 45° vinkel mot sidorna enligt figur 
4.4. Längden på denna sprickförstärkning skall uppgå till 500 mm var sida om 
hörnet.(Enochsson, 2005) 
 
Vid förstärkning i samband med håltagning bör man beakta att den runda sågklingan 
gör att hålet översågas i hörnen. Man får därmed en störd zon i tvärsnittet närmast intill 
hålet och kan inte tillgodoräkna sig detta område vid dimensioneringen. För att inte 
skada kompositen, vilken appliceras före sågning, måste man även föreskriva ett minsta 
kantavstånd, som i normalfallet blir ca 50 mm. (Blanksvärd) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1 Med små hål avses i BBK 04 hål vars största tvärmått maximalt uppgår till en tredjedel av plattans minsta 

spännvidd. 
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Figur 4.4. Principen för förstärkning i samband med håltagning i platta. 
 
 

4.2.7 Dimensioneringshjälpmedel 
Till hjälp för dimensionering av kolfiberkompositer tillhandahåller samtliga 
leverantörer egna dimensioneringsanvisningar för handberäkningar. På Johns har man 
även ett datorbaserat dimensioneringsprogram utvecklat av S&P till försäljning.  
 
I bilaga B och C återfinns utförliga dimensioneringsanvisningar för enkel- respektive 
dubbelarmerade tvärsnitt.1 Dessa anvisningar baseras till stora delar på Björn Täljstens 
dimensioneringsanvisningar (Täljsten, 2000; 2006), men har till viss del omarbetats och 
kompletterats av undertecknad författare. I vilka avseenden förändringar har gjorts 
framgår av respektive bilagas inledning.  

 

4.3 Val av produkt för förstärkning 
Vid förstärkning av balkar och bjälklag för böjande moment har man som tidigare 
nämnts tre möjliga förstärkningsmetoder att välja mellan, förstärkning med färdiga 
laminat, väv eller NSMR. Om det föreligger risk för att förstärkningen skadas genom 
mekanisk åverkan, eller om man av någon annan anledning inte vill ha kompositen på 
ytan är förstärkning med NSMR att föredra. Förstärkning med NSMR har också visat 
sig vara fördelaktig ur brottmekanisk synvinkel. Annars kan man generellt säga att 
utanpåliggande förstärkning med de färdiga laminaten är den metod som kräver minst 
förarbete, och går snabbast att utföra. Då de färdiga laminaten korsas, så som vid 
fyrsidigt upplagda plattor eller vid förstärkning kring hål, måste det korsade laminatets 
tjocklek dock spacklas upp längs hela det korsande laminatets längd. Härvid kan en 
kombination av NSMR och utanpåliggande laminat istället vara fördelaktig, eftersom 
man då slipper spackla. 
 
Vid förstärkning för böjande moment kommer väven framförallt till användning som 
mekanisk förankring eller vid håltagning, där man kan låta väven i de båda riktningarna 
växelvis överlappa varandra. Vid förstärkning i fält är metoden med väv oftast 
arbetskrävande eftersom väven måste byggas upp i flera lager för att erforderlig 
kompositarea skall erhållas. 
 
 
 
 
1 Som tidigare nämnts avser enkel- och dubbelarmerade tvärsnitt den befintliga stålarmeringen. CFRP-kompositerna 

kan aldrig användas som tryckarmering.  
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4.4 Brandskydd 
Eftersom epoxy snabbt förlorar sin hållfasthet vid höga temperaturer är det ofta 
nödvändigt att brandskydda förstärkningar av kolfiber. Många gånger uppgår dock 
kostnaden för att brandskydda förstärkningarna till samma belopp som själva 
förstärkningen. Den dimensionerande lasten vid brand är enligt BKR, avsnitt 2:321, 
lägre än lasten i brottgränstillståndet och säkerhetsfaktorn γn kan enligt avsnitt 2:115, 
dessutom sättas till 1,0 vid brand. Det kan därför i vissa enstaka fall vara värt att 
kontrollera om konstruktionen klarar av brandlasten utan att förstärkningens bidrag 
medräknas eftersom man då kan slippa undan brandskydd. I de fall förstärkningen 
behöver brandskyddas görs detta, både vid utanpåliggande förstärkning och vid 
förstärkning med NSMR, med täckande brandskyddsskivor.1 (Blanksvärd) 
 
Skivor för brandskydd av CFRP-kompositer tillverkas bland annat av Cembrit Tepro 
AB, som har ett typgodkänt system för brandskyddsklass EI30-EI90 kallat Promatect. I 
figur 4.5 visas principiellt hur brandskydd av enstaka kompositremsor går till. Cembrit 
tillhandahåller även färdiga brandskyddssystem för hel beklädnad av undersidan på 
bjälklag, samt brandskydd av förstärkta balkar och förstärkningar nära fria bjälklags-
kanter. Skivornas tjocklek varierar beroende på brandskyddsklass, för att uppnå EI60 
krävs exempelvis skivor av en totaltjocklek på 80 mm. 
 
 

 
 

Figur 4.5. Principiell utformning för brandskydd av utanpåliggande kompositförstärkning 
med brandskyddsskivor (Cembrit Terpo AB). 

 
 

4.5 Krav vid förstärkningsarbetet 
Som tidigare nämnts har det vid förstärkningar med CFRP-kompositer visat sig att 
utförandefasen är avgörande för resultatet av den slutliga förstärkningen. För att 
säkerställa att avsedd funktion uppnås skall därför följande punkter uppfyllas under hela 
limmets härdningsförlopp (Täljsten, 2000; Sto Scandinavia AB): 
 

• Betongens temperatur skall minst uppgå till 10 °C.  
• Luftfuktigheten skall understiga 80 % RH. 
• Fri fukt får inte förekomma på betongytan. 
• RH och temperatur skall kontinuerligt registreras under förstärkningsfasen. 

 
 

1 Ett pågående arbete av dr Thomas Blanksvärd skall dock försöka ge svar på frågan om förstärkningar av NSMR kan 
erhålla tillfredställande brandskydd enbart genom nedsänkning 10 mm och ett skyddande lager cementbruk.  
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Vidare måste tillblandningen av epoxy ske mycket noggrant, varför det är av största vikt 
att tillverkarens anvisningar följs. Vid felaktiga blandningsförhållanden går en del av 
produktens styrka förlorad, dessutom kommer oreagerade kemikalier att finnas kvar 
efter härdningen. Dessa kan i kontakt med huden framkalla allergi, eller i kontakt med 
vatten ytterligare försämra limmets egenskaper. (Kompositfabriken) 
 
För att önskvärd vidhäftning skall erhållas mellan kompositen och betongen krävs, 
speciellt vid handuppläggning, en mycket jämn yta. Innan appliceringen av kompositen 
sker måste man därför utföra en kontroll av att inga gropar och ojämnheter större än 0,5 
mm förekommer. (Chen mfl, 2002; Sika Sverige AB) 
 
Om handuppläggningsmetoden används skall 3 provkroppar för senare dragprov 
tillverkas i samband med förstärkningsarbete. Provkropparna skall tillverkas under 
samma förutsättningar som förstärkningen, och på en betongyta i anslutning till den 
samma. Vid dragprov får hållfastheten för de tre provkropparna ej understiga 80 % av 
det karakteristiska värdet. (Täljsten 2000) 
 
 

4.6 Arbetsmiljö 
Enligt arbetsmiljölagen, AML, 3 kap. 7 § har projektörerna inom ramen för sitt uppdrag 
ansvar för att arbetsmiljön under byggskedet beaktas vid förberedelsen av bygg-
projektet. Som tidigare beskrivits innebär arbete med härdplaster hantering av kemiska 
ämnen som kan vara miljö- och eller hälsofarliga. Vid förstärkning med pålimmade 
kolfiber-kompositer ska därför en arbetsmiljöplan upprättas enligt AFS 2005:18 12a§. 
Arbetsmiljöplanen skall enligt nyss nämnda paragraf alltid innehålla de regler som skall 
tillämpas på byggarbetsplatsen, och en beskrivning av hur arbetsmiljöarbetet skall 
organiseras. Vid kemiska ämnen som medför särskild fara för hälsa och säkerhet skall 
arbetsmiljöplanen dessutom kompletteras med en beskrivning av de åtgärder som ska 
vidtas under byggskedet för att kraven i arbetsmiljölagen skall uppfyllas.  
 
Enligt AFS 2005:18 utgör härdplasterna i sitt slutliga tillstånd ingen hälsorisk för 
människan, däremot kan de kemiska ämnen som ingår i härdningsprocessen på olika 
sätt vara skadliga. Således utgör kolfiberprodukterna i sig inga problem utan problemen 
kan istället hänföras till det epoxylim som används då förstärkningen skall fästas till den 
befintliga konstruktionen. Det som framförallt gör epoxyn hälsovådlig är att härdplast-
komponenterna genom hudkontakt kan ge upphov till eksem och latent allergi. Vid allt 
arbete med epoxy är det därför oerhört viktigt att använda lämplig skyddsutrustning. 
Leverantören av härdplastprodukter är också skyldiga att sända med varuinformations-
blad med detaljerad information om produktens hälso- och miljöfarliga egenskaper. 
(Täljsten, 2000) 
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5 Tillämplighet och priser 
5.1 Fördelar och nackdelar med CFRP-kompositer 
Liksom alla andra byggmaterial har kolfiberkompositer en rad för- och nackdelar. Några 
av dessa sammanfattas i nedanstående tabell som baseras på Täljsten (2002) och   
Enochsson (2005).  
 
 
Tabell 5.1. Fördelar och nackdelar med förstärkningar av CFRP-kompositer. 
 
Fördelar Nackdelar 
• Låg energiförbrukning vid 

tillverkningen. 
• I det närmaste obegränsade 

möjligheter att anpassa materialet 
efter behov. 

• CFRP-kompositer både väger mindre 
och är lättare att hantera än stål, 
vilket underlättar såväl 
monteringsarbete som transport. 

• CFRP-kompositer korroderar inte 
och har utmärkta 
utmattningsegenskaper. 

• Den befintliga konstruktionens 
dimensioner förändras inte då 
förstärkningen är extremt tunn. 

• Förstärkningsarbete går ofta fort att 
utföra och medför liten störning i 
verksamheten. 

• Trots högre materialpris blir 
totalkostnaden för förstärkningen 
ofta lägre med CFRP-kompositer än 
med stål. 

• Låg livscykelkostnad tack vare låga 
underhållningskostnader. 

• CFRP-kompositer är sköra och kan 
lätt skadas vid mekanisk åverkan men 
är samtidigt enkla att byta ut. 

• Kunskapen om förstärkningens 
långtidsegenskaper är bristfällig. 
Erfarenheterna från förstärkningar 
med pålimmade ståldetaljer visar dock 
inte på några försämringar i limmets 
egenskaper över lång tid. 

• Arbete med de epoxybaserade 
limmerna kan utgöra en hälsorisk och 
arbetarna måste ha erforderlig 
skyddsutrustning. 

• Limmets härdningsprocess är 
temperatur- och fuktkänslig. 

• Det tar 7 dagar innan förstärkningen 
uppnått full hållfasthet, redan efter 2 
dagar uppgår den dock till 80%.  

• Att introducera nya material och 
metoder i den ofta konservativa 
byggsektorn tar tid och 
kolfiberkompositer behandlas än så 
länge varken i svenska eller 
europeiska normtexter.1 

 
 
Som framgår i tabell 5.1 är flera av nackdelarna med kolfiberkompositförstärkningar att 
hänföra till epoxylimmet. Om detta byts ut mot ett mineralbaserat bindemedel skulle 
dessa nackdelar kunna reduceras eller helt undvikas. Utförda försök där mineral-
baserade bindemedel har använts på plattor förstärkta med kolfibernät har visat på en 
momentkapacitet jämförbar med motsvarande epoxybaserade förstärkning. Trots  
 
1 En utgåva av Eurokoderna som behandlar kolfiberkonstruktioner är under utarbetande, denna kommer dock bara 

innehålla kompositkonstruktioner som helt består av kolfiber, exempelvis kolfiberbalkar (Sjelvgren). Däremot 
pågår det just nu ett arbete inom den ideella organisationen FIB som syftar till att dra nytta av den forskning som 
finns inom EU på förstärkningar med kolfiberkompositer. Detta arbete skall sedan resultera i en internationell 
förstärkningshandbok. (Blanksvärd; FIB) 
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lovande resultat är forskningen på de mineralbaserade bindemedlen än så länge bara i 
sin linda och mycket arbete återstår innan dessa kan ersätta epoxy.(Blanksvärd, 2009) 
  
Att kolfiberkompositer ännu inte regleras i normtexterna utgör inget hinder mot deras 
användning. Liksom för alla andra material är det de allmänna reglerna för bärande 
konstruktioner i BKR, avsnitt 2, som måste uppfyllas.(Göransson) Ett normreglerande 
hade dock underlättat spridningen av kolfiberkompositer som förstärkningsmaterial. 
 
 

5.2 Priser 
Vad gäller priserna för kolfiberförstärkningar är det svårt att ge några exakta uppgifter. 
Alla anbud för själva förstärkningsarbetet görs individuellt och varierar beroende på 
tillgänglighet, arbetsmiljö, underlagets beskaffenhet, geografisk placering samt 
omfattningen på arbetet och tidsplan. Dessutom varierar priserna för de olika 
produkterna och kvaliteterna. Generellt kan sägas att materialpriset är lägst för väven 
och högst för NSMR-stänger, med laminatplattor någon stans där mittemellan. Alla tre 
leverantörerna har en eller ett par standardprodukter som ofta är betydligt billigare än de 
övriga produkterna, dessa produkter är generellt de med minst tvärsnittsarea och lägst 
elasticitetsmodul. Ofta lönar det sig att använda någon av dessa standardprodukter, inte 
minst på grund av att produkterna med hög elasticitetsmodul enligt avsnitt 4.2.2 blir 
straffade med en större begränsning av brottöjningen. Om deformationerna blir 
avgörande kan det dock vara nödvändigt med en högmodul produkt. 
 
En ungefärlig fingervisning om vilka priser som kan förväntas vid förstärkning med 
kolfiberkompositer är att totalpriset för en färdigmonterad förstärkning brukar hamna på 
500 – 2 000 kr/löpmeter, beroende på ovan nämnda omständigheter och val av 
förstärkningssystem. (Blanksvärd; Kjellbergh; Landström) 
 
 

5.3 Förstärkning av bjälklag vid håltagning 
Nedan presenteras resultatet av ett dimensioneringsexempel ämnat att visa vilken 
mängd CFRP-komposit som kan åtgå vid förstärkning i samband med håltagning. 
Exemplet baseras på ett verkligt fall där ett hål för en trappa skulle tas upp i ett 
enkelspänt bjälklag i Kåkenhus vid Campus Norrköping. Hålets storlek uppgick till ca 
1,6x5,5 m2 och förstärkningen kring hålet utgjordes i sitt verkliga utförande av tre 
stålbalkar av HEA 260 profil. För figur och mer ingående dimensionerings-
förutsättningar hänvisas till bilaga D.  
 
Dimensioneringsberäkningarna i bilaga D visar att om förstärkningen kring hålet hade 
utgjorts av StoFRP Plate M, med tvärsnittsmåttet 1,4x150 mm2, skulle den totala 
åtgången komposit blivit 43 m. Den ungefärliga kostnaden för förstärkning skulle blivit 
cirka 56 000 kr (Kjellbergh). Detta kan jämföras med förstärkningen med stålbalkar där 
totalkostnaden uppgick till ca 45 000 kr 1 (Rosell).  
 
 
1 Liksom vid förstärkning med kolfiberkompositer är det vid förstärkning med stålbalkar svårt att ge en exakt 

prisuppgift för själva monteringsarbetet. Den totalkostnad som presenteras här skall således endast ses som en 
fingervisning om vilka kostnader det kan röra sig om. 
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I föreliggande exempel blev mängden kolfiberkomposit stor på grund av låg betong-
kvalitet1 och en liten mängd befintlig armering. Att dessutom den dyraste Plate-  
produkten valdes gjorde sammantaget att priset för förstärkningen blev förhållandevis 
högt. Om någon av standardprodukterna istället valts hade materialpriset enligt 
tillverkaren kunnat reduceras till närmare hälften, vilket uppskattningsvis hade gett ett 
totalpris på omkring 40 000 kr. Motivet till att en dyrare högmodul kompositprodukt 
ändå valdes var att begränsa deformationerna.2 I bilaga D, avsnitt 5, förs ett resonemang 
kring att deformationerna är starkt överdrivna varför en produkt med lägre 
elasticitetsmodul möjligen ändå hade kunnat användas.  
 
I tabell 5.2 nedan ges en sammanfattande jämförelse mellan förstärkningen av stålbalkar 
och motsvarande kolfiberkompositsförstärkning. 
 
Tabell 5.2. Jämförelse mellan förstärkning med stålbalkar och kolfiberkompositer.  
 
 StoFRP Plate M HEA 260 
Tvärsnittsarea 420 mm2 8682 mm2 
Konstruktionshöjd 1,4 mm 250 mm 
Vikt/m 1,8 kg 68 kg 
Total vikt 40 kg 1227 kg 
Pris 56 000 kr 45 000 kr 
 
 

5.4 Förstärkning av bjälklag för ökat moment 
Nedan presenteras resultatet av ett dimensioneringsexempel ämnat att visa vilken 
mängd CFRP-komposit som kan åtgå vid förstärkning av ett bjälklag för ökat moment. 
Fallet är ett figurerat exempel där ett bjälklag dimensionerat för lastgrupp 2 skall 
förstärkas föra att klara belastningar motsvarande lastgrupp 3. Bjälklaget utgörs av ett 
enkelspänt kontinuerligt plattbärlag i tre fack med centrumavstånd 6 m mellan 
upplagen. För figur och mer ingående dimensioneringsförutsättningar hänvisas till 
bilaga E. 
 
Dimensioneringsberäkningarna i bilaga E visar att den erforderliga mängden StoFRP 
Plate M per meter platta utgörs av ett band med längden 5,7 m och tvärsnittsarean 
1,4x50 mm2. Den ungefärliga kostnaden för förstärkningen skulle uppgå till ca 5 500 kr 
per meter platta. Även i detta fallet hade kostnaden kunnat bli lägre om någon av 
standardprodukterna istället hade valts.    
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Den antagna betongkvaliteten låg precis på gränsen för vad som är möjligt att förstärka med hänsyn till minsta 

tillåtna draghållfasthet. 
2 Enligt resonemanget i avsnitt 4.2.3 medför en hög elasticitetsmodul nödvändigtvis inte en ökad brottlast på grund 

av att de högmodula produkternas brottöjning måste begränsas mer än produkterna med låg elasticitetsmodul.  
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6 Diskussion och slutsats 
Syftet med föreliggande examensarbete var att introducera COWI AB Linköpings-
kontoret för förstärkningar med kolfiberkompositer så att man på sikt kan tillhandahålla 
projektering inom området. I inledningen till rapporten ställdes bland annat frågorna: 
Vad är kolfiberkompositer och vilka förstärkningsmetoder, produkter, leverantörer och 
entreprenörer finns det på den svenska marknaden? Svaren på dessa frågor framgår i 
rapporten och någon vidare diskussion kring dessa anses inte nödvändig, däremot 
diskuteras delar av rapportens övriga innehåll i det följande. 
 
I rapporten har det framkommit att det liksom vid allt projekteringsarbete finns visa 
aspekter som är särskilt viktiga att beakta vid förstärkning med kolfiberkompositer. 
Eftersom betongen ofta är den svaga länken efter genomförd förstärkning är exempelvis 
en grundlig undersökning av dess hållfasthet av största vikt. Vidare är ett tillfreds-
ställande brandskydd av förstärkningen kritiskt på grund av limmets känslighet för höga 
temperaturer. Vad gäller dimensioneringen är det främst kompositens avslut och 
förankring som bör ägnas extra uppmärksamhet, då detta ofta visar sig vara här de 
dimensionerande brottmoden uppstår. 
 
En annan viktig aspekt att ta hänsyn till vid projekteringsarbete är epoxylimmets 
hälsovådliga egenskaper. Dessa medför att det ställs krav på att en arbetsmiljöplan 
upprättas och kompletteras med en beskrivning av hur kraven i arbetsmiljölagen skall 
uppfyllas. Samtidigt som arbetet med kolfiberkompositer alltså medför vissa hälsorisker 
innebär förstärkningsmetoden jämfört med exempelvis förstärkning med stålbalkar 
normalt en betydande minskning av arbetsbelastningen för dem som utför arbete. Det är 
således svårt att generellt säga att den ena förstärkningsmetoden är lämpligare än den 
andra ur arbetsmiljöhänsyn. Som nämnts i rapporten pågår sedan ett par år tillbaka 
forskningsarbete där man provar att byta ut epoxylimmerna mot mineralbaserade 
bindemedel. De nackdelar som är att hänföra till epoxyn skulle därmed kunna undvikas 
och den fortsatta utvecklingen inom området är därför högst intressant att följa.  
 
En av nackdelarna med kolfiberkompositer har länge varit det förhållandevis höga 
materialpriset, det troliga är dock att detta kommer att sjunka i takt med en ökad 
användning inom byggbranschen. Dessutom visar ett av beräkningsexemplen i 
föreliggande rapport att den totala kostnaden för förstärkningen inte behöver bli mycket 
dyrare än motsvarande med stål tack vare en snabb och enkel montering. Värt att 
påpeka här är att priserna för både stål- och kolfiberförstärkningen endast är 
ungefärliga, men de ger ändå en fingervisning om kostnadsläget. Ett ringa behov av 
underhåll är en aspekt som talar för att kolfiberkompositer kan vara ekonomiskt 
fördelaktiga sett till ett livscykelperspektiv. En totalkostnadsanalys sett över hela 
konstruktionens livslängd hade kunnat ge en bättre uppfattning om detta. En sådan 
ingående analys ansågs dock vara alltför tidskrävande och föll till viss del utanför ramen 
för detta examensarbete, men kan vara ett förslag till fortsatt arbete. 
 
Vad gäller dimensioneringen av förstärkningar med kolfiberkompositer har det genom 
anvisningar och exempel i bilagor till rapporten visats på formler och metoder för detta. 
Till grund för dessa dimensioneringsanvisningar har främst dr Björn Täljstens arbete 
legat, men även reglerna och anvisningarna i BKR och BBK har givetvis beaktats. 
Däremot har inte någon hänsyn till reglerna och anvisningarna i Eurocode tagits. I och 
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med att de svenska konstruktionsreglerna från och med januari 2011 kommer att 
ersättas av Eurocode kan det hända att dimensioneringsanvisningarna i föreliggande 
rapport inte längre blir giltiga i sin helhet. Det är dock författarens fulla övertygelse att 
den som har satt sig in i anvisningarna presenterade i rapporten utan större svårigheter 
snabbt kommer att kunna anpassa sig till eventuella förändringar.1 

 
Rörande de hjälpmedel som finns för dimensionering av kolfiberförstärkningar 
rekommenderar författaren att beräkningarna inledningsvis utförs för hand. På så sätt fås 
en grundläggande förståelse för principerna vid dimensioneringen. Först då tillräcklig 
kunskap och erfarenhet av dimensioneringsarbete har byggts upp bör datorprogram 
användas. En grundläggande kurs i hur programmet fungerar samt vilka beräknings-
metoder och randvillkor det baseras på rekommenderas också innan dimensioneringen 
utförs med datorprogram. Även om ett datorprogram väsentligt kan snabba på 
dimensioneringsarbetet tappar man som konstruktör lätt lite av fingertoppskänslan vid 
dimensioneringen. Ett alternativ till att helt utföra dimensioneringen med färdiga 
datorprogram kan därför vara att själv konstruera olika typer av dimensionerings-
hjälpmedel i exempelvis Excel eller Mathcad. På så sätt kan man slippa undan 
omfattande och tidsödande beräkningsarbete men ändå behålla full kontroll över 
dimensioneringsprocessen.2 
 
Föreliggande rapport försöker på intet sätt göra anspråk på att vara heltäckande vad 
gäller projektering med kolfiberkompositer. Som tidigare nämnts är tanken istället att 
rapporten skall fungera som en introduktion till ämnet och ge en inblick i 
dimensioneringsarbetet. Den som ämnar börja projektera med kolfiberkompositer 
rekommenderas att vända sig till någon av leverantörerna för att få utbildning i ämnet. 
Då förstärkningsmetoden med kolfiberkompositer är relativt ny på den svenska 
marknaden är det av största vikt att projekterings- och förstärkningsarbetet utförs av 
utbildad och kompetent personal inom området. Brister i projekteringen eller arbets-
utförandet kan förutom materiella skador även rasera det förtroende för förstärknings-
metoden som håller på att byggas upp i den svenska byggbranschen. Det är dock 
författarens åsikt att projektering och dimensionering av förstärkningar med 
kolfiberkompositer inte är eller behöver vara mer komplicerat än vid användandet av 
traditionella byggnadsmaterial.  
 
Avslutningsvis kan sägas att eftersom leverantörerna är de som har mest kunskap om 
hur deras produkter skall projekteras och hanteras för att önskvärd funktion skall 
uppnås, är det av största vikt att deras råd och anvisningar följs. Leverantörerna kan 
även bistå med kontaktuppgifter till utbildade och certifierade entreprenörer för 
förstärkningsarbetet, och tillhandahåller som tidigare nämnts även kurser och utbildning 
för konstruktörer. 
 
 
 
 
 
 
 
1 Önskas dimensioneringsanvisning baserad på Eurocode hänvisas till den SBUF-rapport rörande dimensionering 

med kolfiberkompositer som förväntas publiceras under hösten 2010. 
2 Nämnas bör att författaren själv inte tagit del av S&P:s dimensioneringsprogram för förstärkningar med 

kolfiberkompositer.  
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Bilaga A 
Kompositprodukter för förstärkningsändamål 
 
 
 

A.1 Inledning 
I följande bilaga ges en kort beskrivning av de olika kompositprodukter ämnade för 
försträkning av byggkonstruktioner som finns på den svenska marknaden. Samtliga 
produkter är kolfiberbaserade. För mer ingående teknisk information hänvisas till 
tillverkarens fakta- och säkerhetsdatablad.1 
 
Observera att nedan angivna brottöjningar vid dimensioneringen måste begränsas 
enligt avsnitt 4.2.3 i rapportens huvuddel på grund av interlaminär debonding.  
 

A.2 Sto Scandinavia AB 
Sto Scandinavia AB tillhandahåller kompletta tekniska lösningar, kallade StoFRP-
system, för förstärkning av betong-, trä- och stålkonstruktioner. FRP-systemen 
innehåller olika kolfiberkompositer med tillhörande lim och primer. Nedan ges en 
kort beskrivning av de olika kompositprodukterna, tillhörande lim och primer framgår 
av tillverkarens faktadatablad. 
 

A.2.1 StoFRP Sheet 
StoFRP Sheet består av väv i en eller flera riktningar sammanhållet med ett 
tvärgående trådsystem. Både lim och primer till Sheet-systemet är epoxybaserade. 
Väven finns i två varianter kallade S och M, där S står för hög drag hållfasthet och M 
för hög elasticitetsmodul. Produkten används framförallt vid förstärkning av pelare 
eller andra krökta ytor, men kan även användas vid förstärkning i samband med 
håltagning i bjälklag, tvärkraftsförstärkning och som mekanisk förankring. Väven 
levereras på rullar med standardbredden 300 mm, vid behov kan även andra bredder 
erhållas. StoFRP Sheet finns i två tjocklekar 0,11 mm respektive 0,17 mm. (Sto 
Scandinavia AB) 
 
 Sheet S Sheet M 
Elasticitetsmodul (min) 228 GPa 377 GPa 
Draghållfasthet (min) 4 500 MPa 4 200 MPa 
Brottöjning  ca 18 ‰ ca 11 ‰ 

 
 
1 Observera att datan i föreliggande bilaga endast är tänkt att ge en fingervisning om de olika produkternas 

materialvärden. Vid dimensionering skall materialets faktadatablad användas och vid osäkerhet kring hur dessa 
ska tolkas bör tillverkaren kontaktas. 
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A.2.2 StoFRP Plate 
StoFRP Plate är färdigtillverkade millimetertunna laminat som limmas till 
konstruktionen med epoxylim. Matrisen i laminatet är också den epoxybaserad och 
alla fibrer ligger i laminatets längdriktning. Laminaten kan erhållas i de tre 
styvheterna E, S och M, där M är den styvaste. Tjockleken är 1,4 mm och bredden 
varierar mellan 50 till 150 mm. Plate-systemet lämpar sig bäst för plana ytor eller ytor 
med stor radie. Systemet används normalt vid förstärkning av böjmomentbelastade 
balkar och bjälklag, men kan även användas för tvärkraftsförstärkning. Om laminaten 
läggs i kors måste tjockleken spacklas upp längs hela laminatets längd. (Sto 
Scandinavia AB) 
 
 Plate E Plate S Plate M 
Elasticitetsmodul (min) 150 GPa 163 GPa 245 GPa 
Draghållfasthet (min) 1 800 MPa 2 800 MPa 2 000 MPa 
Brottöjning  ca 15 ‰ ca 16 ‰ ca 8 ‰ 

 
 

A.2.3 StoFRP Bar 
StoFRP Bar består av laminatstavar som placeras i uppsågade spår i betongens 
täckskikt. Stavarna fästs med epoxy eller med ett betongbruk och ligger skyddade 
inne i betongen. Stavarna kan erhållas i de båda varianterna E och M. Standard-
dimensionen för de kvadratiska stavarna är 10x10 mm2 och längden kan normalt 
anpassas upp till 10 m. Vid behov kan även längre stavar erhållas. StoFRP Bar 
används normalt vid förstärkning för böjande moment, men kan även användas vid 
tvärkraftsförstärkning. (Sto Scandinavia AB) 
 
 Bar E Bar M 
Elasticitetsmodul (min) 150 GPa 245 GPa 
Draghållfasthet (min) 1 800 MPa 2 000 MPa 
Brottöjning  ca 15 ‰ ca 8 ‰  

 
 

A.2.4 StoFRP Grid 
StoFRP Grid är ett kolfiberkompositnät som fästs med mineralbaserat bruk istället för 
epoxy. Det mineralbaserade bruket ger en högre diffusionsöppenhet och därmed 
högre tolerans mot låga temperaturer och fukt än epoxy. Nätet fästs mot underlaget 
genom att först monteras med plugg, varpå det mineralbaserade bruket sprutas på 
plats. StoFRP Grid kan användas vid förstärkning av såväl plana som krökta ytor och 
leveraras normalt på rulle. Nätets utformning kan varieras efter behov men är som 
standard 1,2 mm tjockt och har 22 fiberbuntar/m. (Sto Scandinavia AB) 
 
 Grid 
Elasticitetsmodul (min) 242 GPa 
Draghållfasthet (min) 5 500 MPa 
Brottöjning  ca 17 ‰ 
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A.3 Sika Sverige AB 
Sika Sverige AB tillhandahåller kompletta tekniska lösningar för förstärkning av 
betong-, trä- och stålkonstruktioner samlade under namnet Sika CarboDur. Systemen 
innehåller olika kompositer med tillhörande lim och primer. Nedan ges en kort 
beskrivning av de olika kompositprodukterna, tillhörande lim och primer framgår av 
tillverkarens faktadatablad. 
 

A.3.1 Sika Wrap 
Sika Wrap är en kolfiberväv med samtliga fibrer i en riktning sammanhållna med ett 
tvärgående trådsystem. Både lim och primer till Wrap-systemet är epoxybaserade. 
Produkten används framförallt vid förstärkning av pelare eller andra krökta ytor men 
kan även användas vid förstärkning i samband med håltagning i bjälklag. Väven som 
är 0,12 mm tjock levereras på rullar med bredden 300 mm, eller 600 mm. (Sika 
Sverige AB) 
 
 Wrap 
Elasticitetsmodul (min) 231 GPa 
Draghållfasthet (min) 3 650 MPa 
Brottöjning  ca 17 ‰ 

 
 

A.3.2 Sika CarboDur Band 
Sika CarboDur Band är färdigtillverkade laminat för utanpåliggande förstärkning som 
limmas till konstruktionen med epoxylim. Även matrisen i laminatet är epoxybaserad. 
Laminaten har alla fibrer i längdriktningen och levereras på rulle eller i tillskurna 
längder. Laminaten kan erhållas i styvheterna XS, S, M och H, där H är den styvaste. 
Tjockleken på samtliga laminat är 1,4 mm och bredden varierar mellan 15 till 150 
mm. Band-systemet lämpar sig bäst för plana ytor eller ytor med stor radie. Systemet 
används normalt vid förstärkning av böjmomentbelastade balkar och bjälklag, men 
kan även användas för tvärkraftsförstärkning. (Sika Sverige AB) 
 
 Dur XS Dur S Dur M Dur H 
Elasticitetsmodul (min) 160 GPa 160 GPa 200 GPa 290 GPa 
Draghållfasthet (min) 2 300 MPa 2 800 MPa 2 900 MPa 1 350 MPa 
Brottöjning  ca 13 ‰ ca 17 ‰ ca 13 ‰ ca 4,5 ‰ 
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A.4 S&P Clever Reinforcement 
S&P Clever reinforcement:s produkter tillhandahålls i Sverige av Johns Bygg & 
Fasad AB. Nedan ges en kort beskrivning av S&P:s kompositprodukter, tillhörande 
lim och primer framgår av tillverkarens faktadatablad. (Johns Bygg & Fasad AB; 
S&P Clever Reinforcement) 
 
 

A.4.1 S&P Laminates CFK 
S&P Laminates CFK är färdigtillverkade laminat för utanpåliggande eller infälld 
förstärkning1. Laminaten limmas till konstruktionen med epoxylim, och även matrisen 
i laminatet är epoxybaserad. Produkten leveras på rulle eller i tillskurna längder. Både 
laminaten för utanpåliggande och infräst förstärkning kan erhållas i två olika 
kvaliteter. Laminatens tjocklek är 1,2 mm eller 1,4 mm, och bredden varierar mellan 
50 mm och 120 mm. S&P Laminates CFK lämpar sig bäst för plana ytor eller ytor 
med stor radie. Systemet används normalt vid förstärkning av böjmomentbelastade 
balkar och bjälklag, men kan även användas för tvärkraftsförstärkning. (Johns Bygg 
& Fasad AB S&P Clever Reinforcement) 
 
 Ytlamell 

150/2000 
Ytlamell 
200/2000 

Infräst 
150/2000 

Infräst 
200/2000 

Elasticitetsmodul (medel) 165 GPa 210 GPa 165 GPa 210 GPa 
Draghållfasthet (medel) 1 300 MPa 1 650 MPa 1 850 MPa 2200 MPa 
Brottöjning  ca 8 ‰ ca 8 ‰ - - 

 
 

A.4.2 S&P C-Sheet 
S&P C-Sheet är en enriktad kolfiberväv som finns i de två hållfasthetsklasserna 240 
och 600, där beteckningen avser elasticitetsmodulen i GPa. Både lim och primer till 
C-Sheet-systemet är epoxybaserade. Produkten används framförallt vid förstärkning 
av pelare eller andra krökta ytor men kan även användas vid förstärkning i samband 
med håltagning i bjälklag, eller som mekanisk förankring av andra kolfiberprodukter. 
Väven levereras på rullar om 100 m med bredden 300 mm, eller 600 mm. Tjockleken 
varierar mellan ca 0,11 mm och 0,35 mm. (Johns Bygg & Fasad AB S&P Clever 
Reinforcement) 
 
 Sheet 240 Sheet 640 
Elasticitetsmodul (medel) 240 GPa 640 GPa 
Draghållfasthet (medel) 3 800 MPa 2 650 MPa 
Brottöjning  ca 15 ‰ ca 4 ‰ 

 
 
 
 
1 NSMR 
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Bilaga B 
Dimensioneringsanvisning för enkelarmerat 
tvärsnitt 
 

B.1 Inledning 
Följande dimensioneringsanvisning är utformad för enkelarmerade1 betongbalkar 
förstärkta med utanpåliggande kolfiberkompositer. Balken antas fritt upplagd på två stöd 
och belastad med ett böjande moment som ger dragkraft i balkens undersida. 
Anvisningen är även tillämplig på enkelspända och fyrsidigt upplagda plattor samt vid 
förstärkning med NSMR med beaktande av vad som står att läsa i rapportens huvuddel, 
avsnitt 4.2.5 och 4.2.3 respektive 4.2.4  
 
Som komplement till anvisning hänvisas till rapportens huvuddel avsnitt 4 som 
behandlar projektering med kolfiberkompositer, och där bland annat dimensionerande 
materialvärden och de olika brottmoderna beskrivs närmare.  
 
Där inte annat anges baseras anvisningen på publikationerna ”Förstärkning av befintliga 
betongkonstruktioner med kolfiberväv eller kolfiberlaminat” (Täljsten, 2000) och 
”Dimensioneringsanvisning för förstärkning av betongkonstruktioner med 
kompositmaterial – Förstärkning för ökat böjmoment” (Täljsten, 2006), samt 
anvisningarna i ”BBK04”. Jämfört med ovan nämnda publikationer har föreliggande 
anvisning kompletterats så att hänsyn även kan tas till en eventuell normalkraft, samt 
med ett avsnitt om kontroll av deformationer. Vissa förändringar har även gjorts i 
beräkningsgången för att denna skall bli lättare att följa. 
 

B.1.1 Förutsättningar 
Vid dimensionering med pålimmade kolfiberkompositer skall hänsyn tas till följande 
förutsättningar: 
 

• Bernoullis hypotes gäller, dvs töjningen över tvärsnittet varierar rätlinjigt. Detta 
innebär att töjningen i betong, armering och komposit som befinner sig på 
samma nivå är lika stor, vilket förutsätter fullständig samverkan mellan ingående 
material. 

• Betongspänningarna fås ur materialets arbetskurva. Betongstukningen vid den 
kant som har den största tryckpåkänningen begränsas vid normalbetong till en 
antagen brottstukning  εcu = 3,5  ‰ 

• I beräkningarna för sprucket tvärsnitt bortser man helt från betongens 
draghållfasthet. 

• Spänningen i dragarmering fås ur armeringens arbetskurva, svarande mot den 
totala töjningen, dvs inklusive töjningen från eventuell förspänning. Den totala 
töjningen får inte räknas större än brottöjningen. 

 
1 Med enkelarmerads avses den befintliga stålarmeringen.  
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• Spänningen i kompositen fås ur arbetskurvan för materialet. Den totala töjningen 
i kompositen får inte överstiga brottöjningen. 

• Kompositen antas vara linjärelastiskt upp till brott, dvs Hookes lag gäller. 
• Vid limningen av komposit mot en existerande konstruktion ska hänsyn tas till 

de befintliga töjningarna hos denna konstruktion, beroende på tex egenvikt.  
 

 
B.1.2 Brottmoder 
Tvärsnittets maximala böjmoment kan begränsas av nedanstående brottmoder vilka även 
framgår i figur B1: 
 

1. Stukning i betongens tryckzon (sprött brott) 
2. Flytning i dragarmeringen (behöver ej vara brottmod, segt brott) 
3. Dragbrott i kompositen (sprött brott) 
4. Vidhäftningsbrott i förankringszonen (ofta segt brott) 
5. Fläkbrott vid kompositens kortända (sprött brott) 
6.   Interlaminär debonding (sprött brott) 
7. Tvärkraftsbrott (sprött brott) 

 
 
 

 
 
 

Figur B1. Möjliga brottmoder för en betongbalk förstärkt för böjning. 
(Baserad på Täljsten, 2006) 

 
 

Vid dimensioneringen försöker man eftersträva brottyp 4, dvs vidhäftningsbrott i 
förankringszonen, eftersom det vid tillräcklig förankringslängd medför förvarnande 
uppsprickning av betongen. Man skall framförallt försöka undvika brottyperna 1 och 5, 
dvs stukning av den tryckta betongzonen och fläkbrott vid kompositens kortända. 
Brottyp 6, dvs interlaminär debonding, undviks genom att kompositens brottöjning  
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begränsas till 5 ‰..1 Brottyp 7, tvärkraftsbrott, kontrolleras utan hänsyn till kompositens 
inverkan enligt sedvanligt förfarande och visas inte här. (Blanksvärd) 

 

B.1.3 Dimensionerande materialvärden 
Vid bestämning av dimensionerande materialvärden för kolfiberkompositer tillämpas 
partialkoefficienterna på motsvarande sätt som för övriga byggmaterial. För betong och 
armering gäller koefficienter enligt BBK 04 och för kompositen kan nedanstående 
värden användas för produkten ηγm. 
 
Tabell B.1. Produkten ηγm för CFRP-kompositer.  
 
 Laminat & NSMR Väv 
Hållfasthet 1,25 1,5 
Elasticitetsmodul 1,2 1,5 

 
Karakteristiska värden fås som minimivärden ur leverantörernas produktdatablad och 
förstärkningen skall dimensioneras i samma säkerhetsklass som konstruktionen i övrigt.  
 
 

B.1.4 Teckenregler 
Samtliga formler i anvisningen baseras på en dragande normalkraft. Skulle 
normalkraften vara en tryckkraft skall denna sättas in med negativt tecken. Där två 
separata ekvationer, a och b, ges för dragande respektive tryckande normalkraft skall 
dock den tryckande normalkraften sättas in med positivt tecken. 
 
 

B.1.5 Arbetsgång 
Under förutsättning att all nödvändig information om den befintliga konstruktionen och 
den ökade belastningen är känd följer dimensioneringen för böjande moment 
nedanstående arbetsgång: 
 

1. Dimensionera kompositen. Se avsnitt B.2 
2. Beräkna kompositens förankring. Se avsnitt B.3 
3. Kontrollera skjuv- och fläkspänningarna. Se avsnitt B.4 
4. Kontrollera deformationerna. Se avsnitt B.5 

 

 
 
 
 
1 Enligt avsnitt 4.2.3 i rapportens huvuddel kommer den SBUF-rapport rörande dimensionering med CFRP-

kompositer som är under framtagande att innehålla en formel med vilken brottöjningen kan beräknas utifrån 
kompositens elasticitetsmodul och tjocklek.   
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B.2 Dimensionering av kompositen 
Vid de kommande dimensioneringsberäkningarna används beteckningar enligt figur B2. 
 
 

 
 

 
Figur B2. Beteckningar mm för ett enkelarmerat rektangulärt tvärsnitt belastat med 

böjande moment och dragande normalkraft (Baserad på Täljsten, 2000). 
 
 
Dimensioneringen av kompositen följer nedanstående arbetsgång: 
 

1. Kontrollera om den befintliga konstruktionen är sprucken/osprucken med 
avseende på hittillsvarande långtidslast, och fastslå tvärsnittets tröghetsmoment. 
Se avsnitt B.2.1. 

2. Beräkna töjningstillståndet för det spruckna/ospruckna tvärsnittet för den last 
som verkar på konstruktionen under förstärkningsarbetet. Se avsnitt B.2.2. 

3. Beräkna det förstärkta tvärsnittets momentkapacitet med antagande om att 
kompositens brottöjning blir avgörande och att dragarmeringen flyter. Härvid 
uppskattas först en erforderlig kompositarea, varpå en lämplig produkt väljs. 
Därefter kan momentkapaciteten beräknas och jämföras med det 
dimensionerande momentet. Vid behov ökas kompositarean. Se avsnitt B.2.3. 

4. Kontrollera om kompositens brottöjning verkligen blir avgörande för tvärsnittets 
momentkapacitet genom att beräkna betongstukningen εc . Se avsnitt B.2.4. Om 
εc < εcu hoppa till punkt 6 annars fortsätt nedan.  

5. Beräkna det förstärkta tvärsnittets momentkapacitet med vetskap om att 
betongstukningen blir avgörande och jämför detta med det dimensionerande 
momentet. Vid behov ökas kompositarean. Se avsnitt B.2.5. 

6. Kontrollera om påkänningen i dragarmeringen σs överstiger fst . Se avsnitt B.2.6. 
Om σs > fst gäller de utförda beräkningarna under punkt 3-5. 
Om σs < fst gå tillbaka till punkt 3 och gör en ny beräkning av den erforderliga 
kompositarean med det nyfunna värdet på σs  och gör om punkt 3-6.  
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B.2.1 Kontroll av sprucket tvärsnitt och beräkning av 
tröghetsmoment 
För att man skall kunna beräkna de nuvarande töjningarna i tvärsnittet måste 
tröghetsmoment vara känt. Därvid behöver man först avgöra om tvärsnittet är sprucket 
eller ej, vilket görs genom att jämföra betongpåkänningen σcu i tvärsnittets underkant 
med böjdraghållfastheten fcbt. Påkänningsberäkningen skall göras med momentet av 
hittillsvarande långtidslast Ml. Det ideella tröghetsmomentet i stadium I beräknas enligt: 
 

€ 

I1 = Ic + (α s −1)Is        ekv (B1) 
 
, och den ideella arean enligt: 
 

€ 

A1 = Ac + (α s −1)As          ekv (B2) 
 
Vid dragande normalkraft erhålls påkänningen i underkant av betongen enligt ekvation 
(B3a), och vid tryckande normalkraft enligt ekvation (B3b): 
 

€ 

σ cu =
Ml

I1
y + k Nl

A1
        ekv (B3a) 

 

€ 

σ cu =
Ml

I1
y − Nl

A1
        ekv (B3b) 

 
, där: 
 

€ 

k = 0,6 +
0,4
h4

    dock 

€ 

1≤ k ≤1,45     ekv (B4) 

 
Tvärsnittets böjdraghållfasthet beräknas därefter enligt: 
 

€ 

fcbt = kfctk          ekv (B5) 
 
Är σcu < fcbt  anses tvärsnittet vara osprucket. Det tidigare beräknade ideella 
tröghetsmomentet I1 är därmed giltigt och man kan fortsätta beräkningarna enligt avsnitt 
B.2.2. Om däremot 

€ 

σ cu ≥ fcbt  är tvärsnittet sprucket och befinner sig således i stadium II. 
Skulle så vara fallet måste en ny beräkning av tröghetsmomentet göras. Härvid 
medräknas endast den tryckta betongarean. Tröghetsmomentet i stadium II beräknas 
enligt: 
 

€ 

I2 = Ic +α sIs         ekv (B6) 
 
, och den ideella arean enligt: 
 

€ 

A2 = Ac +α sAs          ekv (B7) 
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B.2.2 Beräkning av nuvarande töjning 
Töjningarna i tvärsnittet vid förstärkningstillfället beräknas även de i regel för momentet 
Ml av hittillsvarande långtidslast. I samband med förstärkningen kan dock detta moment 
komma att förändras. Exempelvis kan det minska på grund av stämpning eller öka på 
grund av håltagning utan stämpning. Töjningarna vid förstärkningstillfället skall därför 
beräknas för ett moment M0 där hänsyn till ovan nämnda, eller liknande, omständigheter 
tagits. Samma resonemang gäller för en eventuell normalkraft.  
 
Betongspänningen i den dragna kanten för ett tvärsnitt som enligt avsnitt B.2.1 befinner 
sig i stadium I beräknas enligt: 
 

€ 

σ cu =
M0

I1
y +

N0

A1
        ekv (B8) 

 
, den aktuella töjningen erhålls därefter som: 
 

€ 

εu0 =
σ cu

Ece

         ekv (B9) 

 
Observera att ett tvärsnitt som enligt beräkningarna i avsnitt B.2.1 var osprucket ändå 
kan vara sprucket vid förstärkningstillfället om den tillkommande lasten vid 
förstärkningstillfället ökar spänningarna i den dragna kanten jämför med hittillsvarande 
långtidslast. En ny kontroll av om tvärsnittet är sprucket eller ej måste därför, om 
nödvändigt, göras för momentet M0 och normalkraften N0 . 
 
För ett tvärsnitt som befinner sig i stadium II beräknas betongspänningen i den dragna 
kanten som: 
 

€ 

σ cu =
M0

I2
y +

N0

A2
        ekv (B10) 

 
Den formella töjningen1 kan därefter beräknas enligt ekvation (B9). 
 
 

B.2.3 Beräkning av det förstärkta tvärsnittets momentkapacitet, 
kompositen avgörande 
För att kunna beräkna det förstärkta tvärsnittets momentkapacitet måste först en 
uppskattning av den erforderliga kompositarean göras. Härvid kan nedanstående 
överslagsmässiga formel, som baseras på antagandet om att neutrala lagret x hamnar på 
en fjärdedel av effektiva höjden ds, användas:  
 

€ 

Af =
(MSd /0,9) − As fstds + 0,45Ndh

ε f E f h       ekv (B11)
 

 
1 Ordet formell syftar på att tvärsnittet i stadium II är sprucket vilket gör att någon betongtöjning inte kan definieras 
entydigt, istället åsyftas den teoretiska töjningslinjens förlängning ner till den dragna kanten. 
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Utifrån det uppskattade värdet på Af  väljs en lämplig kompositprodukt vars verkliga 
area används vid de fortsatta beräkningarna. Antag att kompositens gränstöjning blir 
avgörande för momentkapaciteten och att dragarmeringen uppnår sin flytgräns fst. 
Utifrån figur B2 kan då följande horisontella jämviktsekvation ställas upp: 
 

€ 

αxfccb = As fst + Afε fuE f − Nd  ekv (B12) 
 
, var ur x kan lösas ut: 
 

€ 

x =
As fst + Afε fuE f − Nd

αfccb
       ekv (B13) 

 
Då neutrala lagrets läge x har bestämts kan tvärsnittets momentupptagande förmåga 
beräknas. Med beteckningar enligt figur B2 erhålls denna som: 
 

€ 

MRd = As fst (ds −βx) + Afε fuE f (h −βx) − Nd (h /2 −βx)  ekv (B14) 
 
Tvärsnittets bärförmåga skall sedan jämföras med det dimensionerande momentet i 
brottgränstillståndet MSd. Om MRd > MSd är den valda produktens tvärsnittsarea 
tillräcklig och man kan gå vidare till avsnitt B.2.4 för kontroll av betongstukningen. Är 
MRd < MSd måste en ny produkt med större tvärsnittsarea väljas och beräkningarna i 
ekvation (B13)-(B14) göras om. 
 
 

B.2.4 Kontroll av betongstukning 
Eftersom det i beräkningarna i avsnitt B.2.3 förutsattes att betongen inte stukas innan 
kompositen går till brott måste en kontroll av betongstukningen göras. Med hjälp av 
töjningsdiagrammet i figur B2 och likformiga trianglar kan betongtöjningen εc beräknas 
enligt: 
 

€ 

εc =
ε fu + εu0
h
x
−1

 

 
 

 

 
 

 ekv (B15) 

 
Om εc < εcu är det liksom antagits kolfiberns brottöjning som är avgörande för 
tvärsnittets momentkapacitet, och man kan i så fall hoppa till avsnitt B.2.6 för att 
kontrollera påkänningen i dragarmeringen. Om εc > εcu betyder det att betongen kommer 
brottstukas innan kompositen uppnår sin brottöjning. Således blir betongens 
brottstukning avgörande för momentkapaciteten varför en ny beräkning av den 
erforderliga kolfiberarean och tvärsnittets momentkapacitet måste göras enligt avsnitt 
B.2.5. 
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B.2.5 Beräkning av det förstärkta tvärsnittets momentkapacitet, 
betongstukningen avgörande  
Om εc vid beräkning enligt ekvation (B15) överstiger betongens brottstukning εcu 
beräknas den erforderliga kompositarean och tvärsnittets momentkapacitet enligt 
ekvation (B16)-(B21) nedan. Till att börja med antas att dragarmeringen uppnår sin 
flytgräns fst , utifrån figur B2 kan då följande horisontella jämviktsekvation ställas upp: 
 

€ 

αxfccb = As fst + Afε f E f − Nd  ekv (B16) 
 
, härvid är Af den i avsnitt 2.3 valda kompositproduktens tvärsnittsarea. Töjningen i 
kompositen är inte känd, däremot vet man att betongen uppnår sin brottstukning. Med 
hjälp av figur B2 och likformiga trianglar kan töjningen i kompositen därmed uttryckas 
som: 
 

€ 

ε f = εcu(h / x −1) −εu0  ekv (B17) 
 
, vilket insatt i ekvation (B16) ger: 
 

€ 

αxfccb = As fst + Af (εcu(h / x −1) −εu0)E f − Nd  ekv (B18) 
 
, där x kan lösas med hjälp av följande andragradsekvation: 
 

€ 

C1x
2 + C2x + C3 = 0  ekv (B19) 

 
, där: 
 

€ 

C1 =αfccb
C2 = −As fst + (εcu + εu0)Af E f + Nd

C3 = −AfεcuE f h

 

 
 

 
 

 ekv (B20)
  
 
Då neutrala lagrets läge har bestämts kan tvärsnittets momentupptagande förmåga 
beräknas. Med beteckningar enligt figur B2 erhålls denna som: 
 

€ 

MRd = As fst (ds −βx) + Af (εcu(h / x −1) −εu0)E f (h −βx) − Nd (h /2 −βx) ekv (B21) 
 
Tvärsnittets bärförmåga skall sedan jämföras med det dimensionerande momentet i 
brottgränstillståndet MSd. Om MRd > MSd är den valda produktens tvärsnittsarea 
tillräcklig och man kan gå vidare till avsnitt B.2.6 för kontroll av påkänningen i 
dragarmeringen. Är däremot MRd < MSd måste en ny kompositprodukt med större 
tvärsnittsarea väljas och beräkningarna i ekvation (B18)-(B21) göras om.  
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B.2.6 Kontroll av dragarmeringspåkänning 
Vid ovanstående beräkningar har det förutsatts att tvärsnittets dragarmering uppnår 
flytgränsen. Att så verkligen är fallet kontrolleras med hjälp av figur B2 och likformiga 
trianglar. 
 

€ 

εs =
(ε fu + εu0)(ds − x)

h − x
 ekv (B22) 

 
, var på σs kan beräknas: 
 

€ 

σ s = εsEs  ekv (B23) 
  
Om σs > fst  betyder det att dragarmeringen, liksom förutsatts, har uppnått flytgränsen. 
De i avsnitt B.2.3 eller B.2.5 genomförda beräkningarna av den erforderliga 
kompositarean och tvärsnittets momentkapacitet är därmed giltiga. Om så är fallet kan 
man gå vidare till avsnitt B.3 för beräkning av kompositens förankring. Om σs < fst 
måste man däremot gå tillbaka och ersätta fst med det beräknade värdet på σs i avsnitt 
B.2.3. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Beräkningarna i avsnitt B.2.3 – B.2.6 kan eventuellt behöva göras om ett flertal gånger till dess att tillfredställande 
överensstämmelse mellan det instoppade värdet på σs i ekvation (B11) och det beräknade värdet i ekvation (B23) 
erhålls.  
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B.3 Förankring av kompositen 
Beräkningsgången för kompositens förankring är i princip den samma som för vanlig 
armering och kan sammanfattas i följande steg:  
 

1. Bestäm förankringspunktens läge, dvs den punkt varifrån förankringslängden 
börjar räknas, genom att beräkna var den yttersta böjsprickan uppstår. Se avsnitt 
B.3.1 

2. Beräkna förskjutningsmåttet al i förankringspunkten samt momentet Mxa i snittet 
xa = xcr + al . Se avsnitt B.3.2 

3. Beräkna erforderlig kraft i kompositen för att tillsammans med tillgänglig 
armering klara momentet Mxa. Kontrollera sedan att kraften inte överstiger 1/5 av 
kompositens dragkraftskapacitet. Se avsnitt B.3.3 

4. Beräkna den teoretiskt erforderliga förankringslängden la . Överstiger la den 
kritiska förankringslängden 250 mm måste kompositarean ökas eller mekanisk 
förankring anordnas. Se avsnitt B.3.4 

 
Vid beräkningarna används beteckningar enligt figur B3. 
  

 

M 
 
 

Figur B3. Beteckningar mm för förankringsberäkningar (Westerberg, 2006). 
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B.3.1 Beräkning av förankringspunktens läge 
Förankringspunkten är den punkt varifrån förankringslängden börjar räknas. Hela 
förankringslängden skall befinna sig inom osprucket område varför läget för 
förankringspunkten blir den samma som läget för den yttersta böjsprickan, se figur B3. 
Den yttersta böjsprickans läge xcr erhålls genom att ett uttryck för hur momentet Mx 
varierar utmed längdaxeln ställs upp, vilket sedan sätta lika med sprickmomentet Mxcr . 
Observera att momentet Mx skall beräknas utifrån den last som kommer verka på 
konstruktionen efter förstärkningen.  
 
Tvärsnittets sprickmomentet beräknas enligt ekvation (B24a) vid dragande normalkraft, 
och (B24b) vid tryckande normalkraft: 
 

€ 

Mxcr =W fcbt − k
Nd

A
 

 
 

 

 
        ekv (B24a) 

 
 

€ 

Mxcr =W fcbt +
Nd

A
 

 
 

 

 
         ekv (B24b) 

 
 
, där k beräknas enligt ekvation (B4) och  fcbt enligt ekvation (B5). 
 
Vid beräkning av W kan man antingen beräkna böjmotståndet för enbart 
betongtvärsnittet eller, om nödvändigt, även inkluderar armering och kolfiberband vilket 
ger ett mer gynnsamt värde. 
 
 

B.3.2 Beräkning av förskjutningsmåttet och momentet i 
förankringspunkten 
Med hänsyn till sneda skjuvsprickor förskjuts momentkurvan en sträcka al vid beräkning 
av dragkraften i kolfibern, se figur B3. Momentkurvans förskjutning al är oberoende av 
om tvärsnittet är förstärkt eller ej och beräknas således enligt gängse metoder. Då 
lastupptagande tvärkraftsarmering saknas anges i BBK04 att al kan sättas till 1,5d. 
Momentet i förankringspunkten efter momentkurvans förskjutning betecknas med Mxa 
och är lika med momentet för den oförskjutna kurvan i snittet xa=xcr+al , se figur B3. 
 
 

B.3.3 Beräkning av förankringskraften i kompositen 
Den erforderlig dragkraft för att klara av momentet Mxa fördelar sig på kompositen och 
den befintliga armeringen. Kraften i kompositen blir därmed det största av Ff beräknad 
enligt ekvation (B25a) eller (B25b) enligt nedan: 
 

€ 

Ffa =
Mxa /(0,9h) + 0,45Nd

1+
EsAs

E f Af

ds
h

 

 
 

 

 
 
2        ekv (B25a) 
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€ 

Ffb =
Mxa + Nd 0,4h − Fs0,9ds

0,9h
      ekv (B25b) 

 
, här är Fs den största kraft som kan tas i armeringen, begränsad antingen av 
draghållfastheten fst eller tillgänglig förankring.  
 
Kraften Ff i förankringssnittet får inte överstiga 20 % av kompositens dragkrafts-
kapacitet. Detta hänsynstagande baseras på utförda försök där det visat sig att betongen 
börjat spricka upp vid laster motsvarande en spänning av 400-500 MPa i kompositen. 
Villkoret kontrolleras lätt genom följande beräkning: 
 

€ 

σ f =
Ff

Af

≤ 0,2 f ft         ekv (B26) 

 
Om villkoret inte uppfylls kan antingen kompositarean ökas eller förankringspunkten 
flyttas i riktning mot avtagande moment erforderlig sträcka.  
 
 

B.3.4 Beräkning av förankringslängd 
Den förankringslängd som krävs för att uppta kraften Ff kan teoretiskt beräknas med 
hjälp av nedanstående ekvation: 
 

€ 

la =
Ff lcr

Af ( fct E f w / t f )
        ekv (B27) 

 
Sambandet grundar sig på en brottmekanisk betraktelse och på att spänningen växer 
rätlinjigt inom förankringslängden upp till en kritisk längd lcr där ytterligare 
förankringslängd inte ger ökat bidrag till förankringskapaciteten. Genom anpassning till 
försöksresultat har den kritiska förankringslängden lcr och den formella sprickbredden w 
kunnat ges värdena: 
 
lcr = 250 mm, w = 0,5 mm 
 
Eftersom förankringslängder större än 250 mm vid försök har visat sig inte ge något 
ökat bidrag till den kraft som kan förankras får det beräknade värdet på la högst uppgå 
till 250 mm. Skulle la > 250 mm måste således kompositarean ökas eller mekanisk 
förankring anordnas.1 Den teoretiska förankringslängden skall dock alltid uppgå till 250 
mm, och den verkliga förankringslängden bör i sin tur uppgå till dubbla den teoretiska, 
dvs 500 mm.2 Anledningen till detta är att en kort förankringslängd blir känslig för 
eventuella utförandefel i förankringszonerna. 
 

 

1 Metoder för mekanisk förankring visas i rapportens huvuddel, avsnitt 4.2.4. 
 2 Blir exempelvis den beräknade förankringslängden 180 mm skall den teoretiska förankringslängden ändå sättas till 

250 mm och den verkliga därmed till 500 mm. Skulle däremot den teoretiska förankringslängden uppgå till 270 mm 
måste kolfiberarean ökas eller mekanisk förankring anordnas så att den beräknade förankringslängden inte 
överstiger 250 mm.   
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B.4 Kontroll av skjuv- och fläkspänningar 
De skjuv- och fläkspänningar som uppstår i kontaktytan mellan kompositen och 
betongen kan mycket väl bli avgörande för tvärsnittets momentupptagande förmåga. En 
fullständig beräkning av skjuv- och fläkspänningarna blir både komplicerade och 
omfattande. Istället utförs beräkningarna enligt förenklade modeller som ger värden på 
säkra sidan. Vid beräkningarna av används beteckningar enligt figur B4. Om avståndet a 
i figur B4 är mindre än 100 mm behöver man inte utföra någon kontroll av skjuv- och 
fläkspänningarna (Westerberg, 2006).  
 
 

 
 
 
Figur B4. Beteckningar mm för skjuv- och fläkspänningar (Baserad på Täljsten, 2000). 

 
 
 
Beräkningarna av skjuv- och fläkspänningarna enligt den förenklade modellen följer 
nedanstående arbetsgång: 
 

1. Beräkna den maximala skjuvspänningen utifrån förekommande lasttyp. Se 
avsnitt B.4.1. 

2. Sätt fläkspänningen lika med den maximala skjuvspänningen. Se avsnitt B.4.2. 
3. Beräkna normalspänningen vid kompositens ände. Se avsnitt B.4.3. 
4. Kombinera skjuv-, fläk och normalspänningen till en huvudspänning och jämför 

denna med betongens draghållfasthet. Se avsnitt B.4.4. 
 
Observera att skjuv- och fläkspänningarna endast påverkas av tillkommande last efter 
genomförd förstärkning, varför det är dessa laster som avses i de följande ekvationerna. 
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B.4.1 Beräkning av skjuvspänning  
För en punktlast med godtycklig placering kan den maximala skjuvspänningen beräknas 
enligt: 
  

€ 

τmax =
GaP(l f + a − xp )(aλ +1)
2sEceWc (l f /2 + a)λ2       ekv (B28)

 

 
, och för en jämnt utbredd last enligt: 
  

€ 

τmax =
qGa (a

2 + alf )λ + lf /2
2sEceWcλ

2
       ekv (B29) 

 
, där limmets skjuvmodul beräknas enligt: 
 

€ 

Ga =
Ea

2(1+υ a )
         ekv (B30) 

 
, och konstanten λ2 enligt: 
 
  

€ 

λ2 =
Gabf
s

1
E f Af

+
1

EceAc

+
z0

EceWc

 

 
 

 

 
       ekv (B31) 

 
I ovanstående formler är: 
 

Af  = tvärsnittsarean för kompositen 
Ac  = tvärsnittsarean för betongen 
a = avståndet mellan upplagets centrum och laminatänden 
bf  = bredden på kompositen 
Ece  = effektiv elasticitetsmodul för betongen 
Ef  = elasticitetsmodulen för kompositen 
Ga = skjuvmodulen för limmet 
lf  = längden på kompositen 
P = punktlast, tillkommande efter förstärkningen 
q = jämnt utbredd last, tillkommande efter förstärkningen 
s = tjockleken på limmet 
υa = kontraktionstalet för limmet 
Wc  = böjmotståndet för tvärsnittet vid laminatänden 
z0  = kompositens hävarm till neutrala lagret 
xp = koordinaten för punktlasten räknat från kompositens ände 
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B.4.2 Beräkning av fläkspänning 
Beräkningarna av fläkspänningarna blir än mer komplicerade än de för 
skjuvspänningarna. Ett antagande på säkra sidan är att fläkspänningarna är lika stora 
som skjuvspänningarna, således gäller: 
 

€ 

σ y = τ xy = τmax          ekv (B32) 
 
 

B.4.3 Beräkning av normalspänning 
Normalspänningen σx vid kompositänden beräknas enligt: 
 

€ 

σ x =
Mx

Wc

+
Nd

Ac

         ekv (B33) 

 
Eftersom kompositen skall förankras inom osprucket område beräknas Wc vid 
kompositänden för ett osprucket tvärsnitt. Böjmotståndet beräknas enklast enbart för 
betongen men om nödvändigt kan även hänsyn tas till armering och komposit, då det ger 
ett mer gynnsamt värde. 
 
 

B.4.2 Beräkning av huvudspänning 
Då skjuv-, fläk- och normalspänningarna beräknats sätts dessa samman till en 
huvudspänning, vilket beräknas enligt: 
 

€ 

σ1 =
σ x +σ y

2
+

σ x −σ y

2
 

 
 

 

 
 

2

+ τ xy
2

 

 
 
 

 

 
 
 

1/ 2

      ekv (B34) 

 
Huvudspänningen skall sedan jämföras med betongens draghållfasthet, villkoret som 
skall vara uppfyllt är: 
 
σ1 < fct 
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B.5 Kontroll av deformationer 
Kontroll av den förstärkta konstruktionens deformationer sker, på samma sätt som för 
vanliga betongkonstruktioner, lämpligen med hjälp av handboksformler. För balkar är 
överensstämmelsen mellan formler och de förväntade deformationerna ofta god. För 
plattor däremot ger handboksformlerna sällan en rättvis bild av vilka deformationer som 
kan förväntas. Anledningen till att överensstämmelsen är mindre god för plattor är att 
deras last- och momentfördelande förmåga inte beaktas i formlerna. Således överskattas 
deformationerna kraftigt. (Blanksvärd; Rosell).  Eftersom det inte finns något enkelt sätt 
att kontrollera deformationerna hos plattor kan handboksformlerna ändå användas som 
en grov uppskattning av ”värsta tänkbara scenario”.  
 
Om tvärsnittet är osprucket för det maximala momentet är värdet på EI konstant, och 
böjstyvheten beräknas enligt de regler som gäller i stadium I. Är däremot tvärsnittet 
sprucket måste böjstyvheten beräknas enligt de regler som gäller i stadium II. Vid ett 
sprucket tvärsnitt kommer EI dessutom att variera mellan de spruckna och ospruckna 
partierna. (Langesten, 1995b) I BBK04, avsnitt 4.6.1.3, anges att den varierande 
böjstyvheten kan beaktas genom att deformationerna multipliceras med reducerings-
faktorn ν. Reduceringsfaktorns ger dock oftast en försumbar minskning av 
deformationerna varför den lämpligen bortses ifrån.  
 
Utifrån ovanstående resonemang beräknas böjstyvheten i stadium I som: 
 

€ 

EceI1 = Ece Ic + (αs −1)Is +α f I f( )       ekv (B35) 
 
, och i stadium II som: 
 

€ 

EceI2 = Ece Ic +αsIs +α f I f( )       ekv (B36) 
 
, varpå deformationerna kan beräknas med hjälp av handboksformler. 
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Bilaga C 
Dimensioneringsanvisning för dubbelarmerat 
tvärsnitt 
 

C.1 Inledning 
Följande dimensioneringsanvisning är utformad för dubbelarmerade1 betongbalkar 
förstärkta med utanpåliggande kolfiberkompositer. Balken antas fritt upplagd på två 
stöd och belastad med ett böjande moment som ger dragkraft i balkens undersida. 
Anvisningen är även tillämplig på enkelspända och fyrsidigt upplagda plattor samt vid 
förstärkning med NSMR med beaktande av vad som står att läsa i rapportens huvuddel, 
avsnitt 4.2.5 och 4.2.3 respektive 4.2.4  
 
Som komplement till anvisning hänvisas till rapportens huvuddel avsnitt 4 som 
behandlar projektering med kolfiberkompositer, och där bland annat dimensionerande 
materialvärden och de olika brottmoderna beskrivs närmare.  
 
Där inte annat anges baseras anvisningen på publikationerna ”Förstärkning av 
befintliga betongkonstruktioner med kolfiberväv eller kolfiberlaminat” (Täljsten, 
2000) och ”Dimensioneringsanvisning för förstärkning av betongkonstruktioner med 
kompositmaterial – Förstärkning för ökat böjmoment” (Täljsten, 2006), samt 
anvisningarna i ”BBK04”. Jämfört med ovan nämnda publikationer har föreliggande 
anvisning kompletterats så att hänsyn även kan tas till en eventuell normalkraft, samt 
med ett avsnitt om kontroll av deformationer. Vissa förändringar har även gjorts i 
beräkningsgången för att denna skall bli lättare att följa, exempelvis vid bestämning av 
brottyp i avsnitt C.2.4-2.7. 
 
 

C.1.1 Förutsättningar 
Vid dimensionering med pålimmade kolfiberkompositer skall hänsyn tas till följande 
förutsättningar: 
 

• Bernoullis hypotes gäller, dvs töjningen över tvärsnittet varierar rätlinjigt. Detta 
innebär att töjningen i betong, armering och komposit som befinner sig på 
samma nivå är lika stor, vilket förutsätter fullständig samverkan mellan 
ingående material. 

• Betongspänningarna fås ur materialets arbetskurva. Betongstukningen vid den 
kant som har den största tryckpåkänningen begränsas vid normalbetong till en 
antagen brottstukning  εcu = 3,5 ‰ 

• I beräkningarna för sprucket tvärsnitt bortser man helt från betongens 
draghållfasthet. 

• Spänningen i drag- respektive tryckarmering fås ur armeringens arbetskurva, 
svarande mot den totala töjningen, dvs inklusive töjningen från eventuell 

 
1 Med dubbelarmerad avses den befintliga stålarmeringen.  
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förspänning. Den totala töjningen får inte räknas större än brottöjningen. 

• Spänningen i kompositen fås ur arbetskurvan för materialet. Den totala 
töjningen i kompositen får inte överstiga brottöjningen. 

• Kompositen antas vara linjärelastiskt upp till brott, dvs Hookes lag gäller. 
• Vid limningen av komposit mot en existerande konstruktion ska hänsyn tas till 

de befintliga töjningarna hos denna konstruktion, beroende på tex egenvikt.  
 
 

C.1.2 Brottmoder 
Tvärsnittets maximala böjmoment kan begränsas av nedanstående brottmoder, vilka 
även framgår i figur C1: 
 

1. Stukning i betongens tryckzon (sprött brott) 
2. Flytning i dragarmeringen (behöver ej vara brottmod, segt brott) 
3. Flytning i tryckarmeringen (relativt segt brott) 
4. Dragbrott i kompositen (sprött brott) 
5. Vidhäftningsbrott i förankringszonen (ofta segt brott) 
6. Fläkbrott vid kompositens kortända (sprött brott) 
7.   Interlaminär debonding (sprött brott) 
8. Tvärkraftsbrott (sprött brott) 

 
 

 
 

Figur C1. Möjliga brottmoder för en betongbalk förstärkt för böjning  
(Baserad på Täljsten, 2006). 

 
 
Vid dimensioneringen försöker man eftersträva brottyp 5, dvs vidhäftningsbrott i 
förankringszonen eftersom det vid tillräcklig förankringslängd medför förvarnande 
uppsprickning av betongen. Man skall framförallt försöka undvika brottyperna 1 och 6, 
dvs stukning av den tryckta betongzonen och fläkbrott vid kompositens kortända. 
Brottyp 7, dvs interlaminär debonding, undviks genom att kompositens brottöjning  
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begränsas till 5 ‰.1 Brottyp 8, tvärkraftsbrott, kontrolleras utan hänsyn till 
kompositens inverkan enligt sedvanligt förfarande och visas inte här. (Blanksvärd) 
 
 

C.1.3 Dimensionerande materialvärden 
Vid bestämning av dimensionerande materialvärden för kolfiberkompositer tillämpas 
partialkoefficienterna på motsvarande sätt som för övriga byggmaterial. För betong 
och armering gäller koefficienter enligt BBK 04 och för kompositen kan nedanstående 
värden användas för produkten ηγm. 
 
Tabell C.1. Produkten ηγm för CFRP-kompositer.  
 
 Laminat & NSMR Väv 
Hållfasthet 1,25 1,5 
Elasticitetsmodul 1,2 1,5 

 
Karakteristiska värden fås som minimivärden ur leverantörernas produktdatablad och 
förstärkningen skall dimensioneras i samma säkerhetsklass som konstruktionen i 
övrigt.  
 
 

C.1.4 Teckenregler 
Samtliga formler i anvisningen baseras på en dragande normalkraft. Skulle 
normalkraften vara en tryckkraft skall denna sättas in med negativt tecken. Där två 
separata ekvationer, a och b, ges för dragande respektive tryckande normalkraft skall 
dock den tryckande normalkraften sättas in med positivt tecken. 
 
 

C.1.5 Arbetsgång 
Under förutsättning att all nödvändig information om den befintliga konstruktionen 
och den ökade belastningen är känd följer dimensioneringen för böjande moment 
nedanstående arbetsgång: 
 

1. Dimensionera kompositen. Se avsnitt C.2 
2. Beräkna kompositens förankring. Se avsnitt C.3 
3. Kontrollera skjuv- och fläkspänningarna. Se avsnitt C.4 
4. Kontrollera deformationerna. Se avsnitt C.5 

 
 

 
 
 
 
 
 
1 Enligt avsnitt 4.2.3 i rapportens huvuddel kommer den SBUF-rapport rörande dimensionering med CFRP-

kompositer som är under framtagande innehålla en formel med vilken brottöjningen kan beräknas utifrån 
kompositens elasticitetsmodul och tjocklek.   
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C.2 Dimensionering av kompositen 
Vid de kommande dimensioneringsberäkningarna används beteckningar enligt figur C2. 
 
 

 
 
 
Figur C2. Beteckningar mm för ett dubbelarmerat rektangulärt tvärsnitt belastat med 

böjande moment och dragande normalkraft (Baserad på Täljsten, 2000). 
 
 
Dimensioneringen av kompositen följer nedanstående arbetsgång: 
 

1. Kontrollera om den befintliga konstruktionen är sprucken/osprucken med 
avseende på hittillsvarande långtidslast, och fastslå tvärsnittets 
tröghetsmoment. Se avsnitt C.2.1. 

2. Beräkna töjningstillståndet för det spruckna/ospruckna tvärsnittet för den last 
som verkar på konstruktionen under förstärkningsarbetet. Se avsnitt C.2.2. 

3. Gör en överslagsmässig beräkning av den erforderliga kompositarean. Se 
avsnitt C.2.3. 

4. Antag en brottyp enligt avsnitt C.2.4-C.2.7. Beräkna neutrala lagrets läge och 
kontrollera därefter om villkoren för den antagna brottypen uppfylls enligt 
respektive avsnitt, C.2.4-C.2.7. Om villkoren uppfylls kan man hoppa till punkt 
5 annars måste en ny brottyp antas och kontrolleras. 

5. Beräkna tvärsnittets momentkapacitet utifrån fastslagen brottyp och jämför 
denna med det dimensionerande momentet. Se avsnitt C.2.8. Vid behov ökas 
kompositarean, var vid beräkningarna under punkt 4-5 måste göras om med den 
nya arean. 
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C.2.1 Kontroll av sprucket tvärsnitt och beräkning av 
tröghetsmoment 
För att man skall kunna beräkna de nuvarande töjningarna i tvärsnittet måste 
tröghetsmoment vara känt. Därvid behöver man först avgöra om tvärsnittet är sprucket 
eller ej, vilket görs genom att jämföra betongpåkänningen σcu i tvärsnittets underkant 
med böjdraghållfastheten fcbt. Påkänningsberäkningen skall göras med momentet av 
hittillsvarande långtidslast Ml. Det ideella tröghetsmomentet i stadium I beräknas 
enligt: 
 

€ 

I1 = Ic + (α s −1)(Is + ′ I s)       ekv (C1) 
 
, och den ideella arean enligt: 
 

€ 

A1 = Ac + (α s −1)(As + ′ A s)        ekv (C2) 
 
Vid dragande normalkraft erhålls påkänningen i underkant av betongen enligt ekvation 
(C3a), och vid tryckande normalkraft enligt ekvation (C3b): 
 

€ 

σ cu =
Ml

I1
y + k Nl

A1
        ekv (C3a) 

 

€ 

σ cu =
Ml

I1
y − Nl

A1
        ekv (C3b) 

 
, där: 
 

€ 

k = 0,6 +
0,4
h4

    dock 

€ 

1≤ k ≤1,45     ekv (C4) 

 
 
Tvärsnittets böjdraghållfasthet beräknas därefter enligt: 
 

€ 

fcbt = kfctk          ekv (C5) 
 
Är σcu < fcbt  anses tvärsnittet vara osprucket. Det tidigare beräknade ideella 
tröghetsmomentet I1 är därmed giltigt och man kan fortsätta beräkningarna enligt 
avsnitt C.2.2. Om däremot 

€ 

σ cu ≥ fcbt  är tvärsnittet sprucket och befinner sig således i 
stadium II. Skulle så vara fallet måste en ny beräkning av tröghetsmomentet göras, 
härvid medräknas endast den tryckta betongarean. Tröghetsmomentet i stadium II 
beräknas enligt: 
 

€ 

I2 = Ic +αIs + (α −1) ′ I s         ekv (C6) 
 
, och den ideella arean enligt: 
 

€ 

A2 = Ac +α sAs + (α −1) ′ A s        ekv (C7) 
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C.2.2 Beräkning av nuvarande töjning 
Töjningarna i tvärsnittet vid förstärkningstillfället beräknas även de i regel för 
momentet Ml av hittillsvarande långtidslast. I samband med förstärkningen kan dock 
detta moment komma att förändras. Exempelvis kan det minska på grund av stämpning 
eller öka på grund av håltagning utan stämpning. Töjningarna vid förstärkningstillfället 
skall därför beräknas för ett moment M0 där hänsyn till ovan nämnda, eller liknande, 
omständigheter tagits. Samma resonemang gäller för en eventuell normalkraft.  
 
Betongspänningen i den dragna kanten för ett tvärsnitt som enligt avsnitt C2.1 befinner 
sig i stadium I beräknas enligt: 
 

€ 

σ cu =
M0

I1
y +

N0

A1
        ekv (C8) 

 
, den aktuella töjningen erhålls därefter som: 
 

€ 

εu0 =
σ cu

Ece

         ekv (C9) 

 
Observera att ett tvärsnitt som enligt beräkningarna i avsnitt C.2.1 var osprucket ändå 
kan vara sprucket vid förstärkningstillfället om den tillkommande lasten vid 
förstärkningstillfället ökar spänningarna i den dragna kanten jämför med 
hittillsvarande långtidslast. En ny kontroll av om tvärsnittet är sprucket eller ej måste 
därför, om nödvändigt, göras för momentet M0 och normalkraften N0 . 
 
För ett tvärsnitt som befinner sig i stadium II beräknas betongspänningen i den dragna 
kanten som: 
 

€ 

σ cu =
M0

I2
y +

N0

A2
        ekv (C10) 

 
Den formella töjningen1. kan därefter beräknas enligt ekvation (C9). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Ordet formell syftar på att tvärsnittet i stadium II är sprucket vilket gör att någon betongtöjning inte kan definieras 
entydigt, istället åsyftas den teoretiska töjningslinjens förlängning ner till den dragna kanten. 
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C.2.3 Överslagsmässig beräkning av kompositarean 
När den aktuella töjningsfördelningen är känd kan förstärkningen beräknas. För att den 
erforderliga kompositarean och tvärsnittets momentkapacitet efter förstärkningen skall 
kunna bestämmas måste man först avgöra vilken av nedanstående brottyper som 
kommer att bli aktuell:  
 

I. Brott i komposit och flytning i tryckarmering. 
II. Brott i komposit utan flytning i tryckarmering. 
III. Stukning av betong och flytning i tryckarmering. 
IV. Stukning i betong utan flytning i tryckarmering. 

 
, vid vilka det i samtliga fall förutsätts att dragarmeringen uppnår sin flytgräns. För att 
kunna avgöra vilken av de ovanstående brottyperna som är aktuell behöver man först 
göra en uppskattning av den erforderliga kompositarean. Härvid kan nedanstående 
överslagsmässiga formel, som baseras på antagandet om att neutrala lagret x hamnar på 
en fjärdedel av effektiva höjden ds, användas:  

 
 

€ 

Af =
M − As fstds − f sc ′ A s(0,1ds − ′ d s) + 0,4Nd h

ε f E f 0,9h
    ekv (C11) 

 
Utifrån det överslagsmässigt beräknade värdet på Af  väljs en lämplig kompositprodukt 
vars verkliga area används vid de fortsatta beräkningarna.  
 
För att karakterisera brottypen måste man först anta en brottyp och sedan kontrollera 
om villkoren för brottypen är uppfyllda. Skulle villkoren vara uppfyllda vet man att 
man antagit rätt brottyp, och man kan då gå vidare med att beräkna tvärsnittets 
momentkapacitet. Skulle villkoren inte vara uppfyllda måste man anta en annan 
brottyp och kontrollera villkoren för denna.  
 
 

C.2.4 Brott i komposit och flytning i tryckarmering (brottyp I)  
Om man antar att brottypen blir brott i kompositen och flytning i tryckarmeringen kan 
man utifrån figur C2 ställa upp följande horisontella jämviktsekvation: 
 

€ 

αfccbx + ′ A s ′ f sc = As fst + ε fuE f Af − Nd       ekv (C12) 
 
, varur x kan lösas ut och beräknas enligt: 
 

€ 

x =
As fst + ε fuE f Af − ′ A s ′ f sc − Nd

αf ccb
      ekv (C13) 

 
De villkor som skall vara uppfyllda för att brottypen skall bli brott i kompositen och 
flytning i tryckarmeringen är: 
 

• Stukningen i betongen får inte överstiga betongens brottstukning. 
• Stukningen i tryckarmeringen ska minst uppgå till armeringens brottstukning. 
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Då tvärsnittets neutrala lager x har beräknats kan ovanstående villkor kontrolleras med 
hjälp av töjningsdiagrammet i figur C2 och likformiga trianglar. Stukningen i betongen 
erhålls som: 
 

€ 

εc =
x(ε fu + εu0)
h − x

        ekv (C14) 

 
, och stukningen i tryckarmeringen som: 
 

€ 

′ ε s =
(x − ′ d s)(ε fu + εu0)

h − x
        ekv (C15) 

 
Uppfylls de båda villkoren εc <εcu  och  ε´s >fsc /Es är antagandet om brottypen korrekt 
och man kan gå vidare till avsnitt C.2.8 för att beräkna tvärsnittets momentkapacitet. 
Skulle något av villkoren inte vara uppfyllt är antagandet om brottypen felaktigt och 
man måste anta en ny brottyp och kontrollera denna enligt respektive avsnitt, C.2.4-
C.2.7. 

 

C.2.5 Brott i komposit utan flytning i tryckarmering (brottyp II)  
Om man antar att brottypen blir brott i kompositen utan att tryckarmeringen flyter kan 
man utifrån figur C2 ställa upp följande horisontella jämviktsekvation: 
 

€ 

αfccbx + ′ ε s ′ A sEs = As fst + ε fuE f Af − Nd      ekv (C16) 
 
Med hjälp av töjningsdiagrammet i figur C2 och likformiga trianglar kan töjningen i 
tryckarmeringen uttryckas som: 
 

€ 

′ ε s =
(x − ′ d s)(ε fu + εu0)

h − x
        ekv (C17) 

 
Genom insättning av ekvation (C17) i (C16) erhålls: 
 

€ 

αfccbx +
(x − ′ d s)(ε fu + εu0)

h − x
 

 
 

 

 
 ′ A sEs = As fst + ε fuE f Af − Nd    ekv (C18) 

 
, varur x kan beräknas med hjälp av en andragradsekvation enligt nedan: 
 

€ 

C1x
2 + C2x + C3        ekv (C19) 

 
, där: 
 

€ 

C1 =αfccb
C2 = −αfccbh − (ε fu + εu0) ′ A sEs − As fst −ε fuE f Af + Nd

C3 = (ε fu + εu0) ′ A sEs ′ d s + (As fst + ε fuE f Af − Nd )h

 

 
 

 
 

   ekv (C20) 
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De villkor som skall vara uppfyllda för att brottypen skall bli brott i kompositen utan 
flytning i tryckarmeringen är: 
 

• Stukningen i betongen får inte överstiga betongens brottstukning. 
• Stukningen i tryckarmeringen får inte överstiger armeringens brottstukning. 

 
Då tvärsnittets neutrala lager x har beräknats kan ovanstående villkor kontrolleras med 
hjälp av töjningsdiagrammet i figur C2 och likformiga trianglar. Stukningen i betongen 
erhålls som: 
 

€ 

εc =
x(ε fu + εu0)
h − x

        ekv (C21) 

 
, och stukningen i tryckarmeringen som: 
 

€ 

′ ε s =
(x − ′ d s)(ε fu + εu0)

h − x
        ekv (C22) 

 
Uppfylls de båda villkoren εc <εcu  och  ε´s<fsc /Es är antagandet om att brottypen 
korrekt och man kan gå vidare till avsnitt C.2.8 för att beräkna tvärsnittets 
momentkapacitet. Skulle något av villkoren inte vara uppfyllt är antagandet om 
brottypen felaktigt och man måste anta en ny brottyp och kontrollera denna enligt 
respektive avsnitt, C.2.4-C.2.7. 
 
 

C.2.6 Stukning av betong och flytning i tryckarmering (brottyp III)  
Om man antar att brottypen blir stukning i betongen och att tryckarmeringen flyter kan 
man utifrån figur C2 ställa upp följande horisontella jämviktsekvation: 
 

€ 

αfccbx + ′ A s fst = As fst + ε f E f Af − Nd       ekv (C23) 
 
Med hjälp av töjningsdiagrammet i figur C2 och likformiga trianglar kan töjningen i 
kompositen uttryckas som: 
 

€ 

ε f =
h − x
x

εcu −εu0         ekv (C24) 

 
Genom insättning av ekvation (C24) i (C23) erhålls: 
 

€ 

αfccbx + ′ A s fst = As fst +
h − x

x
εcu −εu0

 

 
 

 

 
 E f Af − Nd     ekv (C25) 

 
, varur x kan beräknas med hjälp av en andragradsekvation enligt nedan: 
 

€ 

C1x
2 + C2x + C3        ekv (C26) 

 
, där: 
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€ 

C1 =αfccb
C2 = ′ A s fsc − As fst + (εcu + εu0)E f Af + Nd

C3 = −εcuE f Af h

 

 
 

 
 

     ekv (C27) 

 
De villkor som skall vara uppfyllda för att brottypen skall bli stukning av betongen och 
flytning i tryckarmeringen är: 
 

• Töjningen i kompositen får inte överstiga kompositens brottöjning. 
• Stukningen i tryckarmeringen ska minst uppgå till armeringens brottstukning. 

 
Då tvärsnittets neutrala lager x har beräknats kan ovanstående villkor kontrolleras med 
hjälp av töjningsdiagrammet i figur C2 och likformiga trianglar. Töjningen i 
kompositen erhålls som: 
 

€ 

ε f =
εcu(h − x)

x
−εu0        ekv (C28) 

 
, och stukningen i tryckarmeringen som: 
 

€ 

′ ε s =
εcu(x − ′ d s)

x
        ekv (C29) 

 
Uppfylls de båda villkoren εf <εfu  och  ε´s>fsc /Es är antagandet om att brottypen 
korrekt och man kan gå vidare till avsnitt C.2.8 för att beräkna tvärsnittets 
momentkapacitet. Skulle något av villkoren inte vara uppfyllt är antagandet om 
brottypen felaktigt och man måste anta en ny brottyp och kontrollera denna enligt 
respektive avsnitt, C.2.4-C.2.7. 
 
 

C.2.7 Stukning av betong utan flytning i tryckarmering (brottyp IV) 
Om man antar att brottypen blir stukning i betongen utan att tryckarmeringen flyter 
kan man utifrån figur C2 ställa upp följande horisontella jämviktsekvation: 
 

€ 

αfccbx + ′ ε s ′ A sEs = As fst + ε f E f Af − Nd      ekv (C30) 
 
Med hjälp av töjningsdiagrammet i figur C2 och likformiga trianglar kan töjningen i 
kompositen uttryckas som: 
 

€ 

ε f =
h − x
x

εcu −εu0         ekv (C31) 

 
, och stukningen av tryckarmeringen som: 
 

€ 

′ ε s =
x − ′ d s

x
εcu          ekv (C32) 

 
Genom insättning av ekvation (C31) och (C32) i (C30) erhålls: 
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€ 

αfccbx + ′ A s fst = As fst +
h − x

x
εcu −εu0

 

 
 

 

 
 E f Af − Nd     ekv (C33) 

 
, varur x kan beräknas med hjälp av en andragradsekvation enligt nedan: 
 

€ 

C1x
2 + C2x + C3        ekv (C34) 

 
, där: 

€ 

C1 =αfccb
C2 = εcu ′ A sEs − As fst + (εcu + εu0)E f Af + Nd

C3 = −εcu( ′ A sEs ′ d s + E f Af h)

 

 
 

 
 

     ekv (C35) 

 
De villkor som skall vara uppfyllda för att brottypen skall bli stukning av betongen 
utan flytning i tryckarmeringen är: 
 

• Töjningen i kompositen får inte överstiga kompositens brottöjning. 
• Stukningen i tryckarmeringen får inte överstiga armeringens brottstukning. 

 
Då tvärsnittets neutrala lager x har beräknats kan ovanstående villkor kontrolleras med 
hjälp av töjningsdiagrammet i figur C2 och likformiga trianglar. Töjningen i 
kompositen erhålls som: 
 

€ 

ε f =
εcu(h − x)

x
−εu0        ekv (C36) 

 
, och stukningen i tryckarmeringen som: 
 

€ 

′ ε s =
εcu(x − ′ d s)

x
        ekv (C37) 

 
Uppfylls de båda villkoren εf <εfu  och  ε´s<fsc /Es är antagandet om att brottypen 
korrekt och man kan gå vidare till avsnitt C.2.8 för att beräkna tvärsnittets 
momentkapacitet. Skulle något av villkoren inte vara uppfyllt är antagandet om 
brottypen felaktigt och man måste anta en ny brottyp och kontrollera denna enligt 
respektive avsnitt, C.2.4-C.2.7. 
 
 

C.2.8 Beräkning av momentkapacitet 
Då den förväntade brottyp är bestämd enligt avsnitt C.2.4-C.2.7 kan tvärsnittets 
momentkapacitet beräknas. Beroende på brottyp beräknas momentkapaciteten enligt 
ekvation (C38a),(C38b),(C38c) eller (C38d) nedan. 
 
Brott i laminat och flytning i tryckarmeringen (Brottyp I): 
 

€ 

MRd = ′ A s ′ f sc (βx − ′ d s) + As fst (ds −βx) + ε fuE f Af (h −βx) − Nd
h
2
−βx

 

 
 

 

 
  ekv (C38a) 
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Brott i laminat utan flytning i tryckarmeringen (Brottyp II): 
 

€ 

MRd =
x − ′ d s
h − x

(ε fu + εu0) ′ A sEs(βx − ′ d s) + As fst (ds −βx) +

        + ε fuE f Af (h −βx) − Nd
h
2
−βx

 

 
 

 

 
 

   ekv (C38b) 

 
Stukning av betong och flytning i tryckarmeringen (Brottyp III): 
 

€ 

MRd = ′ A s ′ f sc (βx − ′ d s) + As fst (ds −βx) +
h − x

x
εcu −εu0

 

 
 

 

 
 E f Af (h −βx) −

         − Nd
h
2
−βx

 

 
 

 

 
 

 ekv (C38c) 

 
Stukning av betong och flytning i tryckarmeringen (Brottyp IV): 
 

€ 

MRd =
x − ′ d s

x
εcu

 

 
 

 

 
 ′ A sEs(βx − ′ d s) + As fst (ds −βx) +

         +
h − x

x
εcu −εu0

 

 
 

 

 
 E f Af (h −βx) − Nd

h
2
−βx

 

 
 

 

 
 

    ekv (C38d) 

 
 
Tvärsnittets momentkapacitet skall sedan jämföras med det dimensionerande 
momentet i brottgränstillståndet MSd. Om MRd > MSd är den valda kompositproduktens 
tvärsnittsarea tillräcklig och man kan gå vidare till avsnitt C.3 för beräkning av 
kompositens förankring. Är MRd < MSd måste en ny produkt med större tvärsnittsarea 
väljas och beräkningarna i avsnitt C.2.4-C.2.8 göras om. 
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C.3 Förankring av kompositen 
Beräkningsgången för kompositens förankring är i princip den samma som för vanlig 
armering och kan sammanfattas i följande steg:  
 

1. Bestäm förankringspunktens läge, dvs den punkt varifrån förankringslängden 
börjar räknas, genom att beräkna var den yttersta böjsprickan uppstår. Se 
avsnitt C.3.1 

2. Beräkna förskjutningsmåttet al i förankringspunkten samt momentet Mxa i 
snittet xa = xcr + al . Se avsnitt C.3.2 

3. Beräkna erforderlig kraft i kompositen för att tillsammans med tillgänglig 
armering klara momentet Mxa. Kontrollera sedan att kraften inte överstiger 1/5 
av kompositens dragkraftskapacitet. Se avsnitt C.3.3 

4. Beräkna den teoretiskt erforderliga förankringslängden la . Överstiger la den 
kritiska förankringslängden 250 mm måste kompositarean ökas eller mekanisk 
förankring anordnas. Se avsnitt C.3.4 

 
Vid beräkningarna används beteckningar enligt figur C3. 
  

 

 
 
 

Figur C3. Beteckningar mm för förankringsberäkningar (Westerberg, 2006). 
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C.3.1 Beräkning av förankringspunktens läge 
Förankringspunkten är den punkt varifrån förankringslängden börjar räknas. Hela 
förankringslängden skall befinna sig inom osprucket område varför läget för 
förankringspunkten blir den samma som läget för den yttersta böjsprickan, se figur C3. 
Den yttersta böjsprickans läge xcr erhålls genom att ett uttryck för hur momentet Mx 
varierar utmed längdaxeln ställs upp, vilket sedan sätta lika med sprickmomentet Mxcr . 
Observera att momentet Mx skall beräknas utifrån den last som kommer verka på 
konstruktionen efter förstärkningen. Tvärsnittets sprickmomentet beräknas enligt 
ekvation (C39a) vid dragande normalkraft, och (C39b) vid tryckande normalkraft: 
 

€ 

Mxcr =W fcbt − k
Nd

A
 

 
 

 

 
        ekv (C39a) 

 
 

€ 

Mxcr =W fcbt +
Nd

A
 

 
 

 

 
         ekv (C39b) 

 
, där k beräknas enligt ekvation (C4) och  fcbt enligt ekvation (C5). 
 
Vid beräkning av W kan man antingen beräkna böjmotståndet för enbart 
betongtvärsnittet eller, om nödvändigt, även inkluderar armering och kolfiberband 
vilket ger ett mer gynnsamt värde. 
 
 

B.3.2 Beräkning av förskjutningsmåttet och momentet i 
förankringspunkten 
Med hänsyn till sneda skjuvsprickor förskjuts momentkurvan en sträcka al vid 
beräkning av dragkraften i kolfibern, se figur C3. Momentkurvans förskjutning al är 
oberoende av om tvärsnittet är förstärkt eller ej och beräknas således enligt gängse 
metoder. Då lastupptagande tvärkraftsarmering saknas anges i BBK04 att al kan sättas 
till 1,5d. Momentet i förankringspunkten efter momentkurvans förskjutning betecknas 
med Mxa och är lika med momentet för den oförskjutna kurvan i snittet xa=xcr+al , se 
figur C3. 
 
 

B.3.3 Beräkning av förankringskraften i kompositen 
Den erforderlig dragkraft för att klara av momentet Mxa fördelar sig på kompositen och 
den befintliga tryck- och dragarmeringen. Eftersom tryckarmeringen verkar minskande 
på förankringskraften är det på säkra sidan att inte medräkna denna. Kraften i 
kompositen blir därmed det största av Ff beräknad enligt ekvation (C40a) eller (C40b) 
enligt nedan: 
 

€ 

Ffa =
Mxa /(0,9h) + 0,45Nd

1+
EsAs
E f Af

ds
h

 

 
 

 

 
 
2        ekv (C40a) 
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€ 

Ffb =
Mxa + Nd0,4h − Fs0,9ds

0,9h
      ekv (C40b) 

 
, här är Fs den största kraft som kan tas i armeringen, begränsad antingen av 
draghållfastheten fst eller tillgänglig förankring. Skulle normalkraften vara en 
tryckkraft är det alltid på säkra sidan att försumma dess inverkan.  
 
Kraften Ff i förankringssnittet får inte överstiga 20 % av kompositens dragkrafts-
kapacitet. Detta hänsynstagande baseras på utförda försök där det visat sig att betongen 
börjat spricka upp vid laster motsvarande en spänning av 400-500 MPa i kompositen. 
Villkoret kontrolleras lätt genom följande beräkning: 
 

€ 

σ f =
Ff

Af

≤ 0,2 f ft         ekv (C41) 

 
Om villkoret inte uppfylls kan antingen kompositarean ökas eller förankringspunkten 
flyttas i riktning mot avtagande moment erforderlig sträcka.  
 
 

B.3.4 Beräkning av förankringslängden 
Den förankringslängd som krävs för att uppta kraften Ff kan teoretiskt beräknas med 
hjälp av nedanstående ekvation: 
 

€ 

la =
Ff lcr

Af ( fct E f w / t f )
        ekv (C42) 

 
Sambandet grundar sig på en brottmekanisk betraktelse och på att spänningen växer 
rätlinjigt inom förankringslängden upp till en kritisk längd lcr där ytterligare 
förankringslängd inte ger ökat bidrag till förankringskapaciteten. Genom anpassning 
till försöksresultat har den kritiska förankringslängden lcr och den formella 
sprickbredden w kunnat ges värdena: 
 
lcr = 250 mm, w = 0,5 mm 
 
Eftersom förankringslängder större än 250 mm vid försök har visat sig inte ge något 
ökat bidrag till den kraft som kan förankras får det beräknade värdet på la högst uppgå 
till 250 mm. Skulle la > 250 mm måste således kompositarean ökas eller mekanisk 
förankring anordnas.1 Den teoretiska förankringslängden skall dock alltid uppgå till 
250 mm, och den verkliga förankringslängden bör i sin tur uppgå till dubbla den 
teoretiska, dvs 500 mm.2 Anledningen till detta är att en kort förankringslängd blir 
känslig för eventuella utförandefel i förankringszonerna. 
 
1 Metoder för mekanisk förankring visas i rapportens huvuddel, avsnitt 4.2.4. 
2 Blir exempelvis den beräknade förankringslängden 180 mm skall den teoretiska förankringslängden ändå sättas till 

250 mm och den verkliga därmed till 500 mm. Skulle däremot den teoretiska förankringslängden uppgå till 270 
mm måste kolfiberarean ökas eller mekanisk förankring anordnas så att den beräknade förankringslängden inte 
överstiger 250 mm. 
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C.4 Kontroll av skjuv- och fläkspänningar 
De skjuv- och fläkspänningar som uppstår i kontaktytan mellan kompositen och 
betongen kan mycket väl bli avgörande för tvärsnittets momentupptagande förmåga. 
En fullständig beräkning av skjuv- och fläkspänningarna blir både komplicerade och 
omfattande. Istället utförs beräkningarna enligt förenklade modeller som ger värden på 
säkra sidan. Vid beräkningarna av används beteckningar enligt figur C4. Om avståndet 
a i figur C4 är mindre än 100 mm behöver man inte utföra någon kontroll av skjuv- 
och fläkspänningarna (Westerberg, 2006). 
 
 

 
 
 
Figur C4. Beteckningar mm för skjuv- och fläkspänningar (Baserad på Täljsten, 2000). 
 
 
 
Beräkningarna enligt den förenklade modellen följer nedanstående arbetsgång: 
 

1. Beräkna den maximala skjuvspänningen utifrån förekommande lasttyp. Se 
avsnitt C.4.1. 

2. Sätt fläkspänningen lika med den maximala skjuvspänningen. Se avsnitt C.4.2. 
3. Beräkna normalspänningen vid kompositens ände. Se avsnitt C.4.3. 
4. Kombinera skjuv-, fläk och normalspänningen till en huvudspänning och 

jämför denna med betongens draghållfasthet. Se avsnitt C.4.4. 
 
Observera att skjuv- och fläkspänningarna endast påverkas av tillkommande last efter 
genomförd förstärkning, varför det är dessa laster som avses i de följande 
ekvationerna. 
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C.4.1 Beräkning av skjuvspänning  
För en punktlast med godtycklig placering kan den maximala skjuvspänningen 
beräknas enligt: 
  

€ 

τmax =
GaP(l f + a − xp )(aλ +1)
2sEceWc (l f /2 + a)λ2       ekv (C43)

 

 
, och för en jämnt utbredd last enligt: 
  

€ 

τmax =
qGa (a

2 + alf )λ + lf /2
2sEceWcλ

2
       ekv (C44) 

 
, där limmets skjuvmodul beräknas enligt: 
 

€ 

Ga =
Ea

2(1+υ a )
         ekv (C45) 

 
, och konstanten λ2 enligt: 
 

€ 

λ2 =
Gabf
s

1
E f Af

+
1

EceAc

+
z0

EceWc

 

 
 

 

 
        ekv (C46) 

 
I ovanstående formler är: 
 

Af  = tvärsnittsarean för kompositen 
Ac  = tvärsnittsarean för betongen 
a = avståndet mellan upplagets centrum och laminatänden 
bf  = bredden på kompositen 
Ec  = elasticitetsmodul för betongen 
Ef  = elasticitetsmodulen för kompositen 
Ga = skjuvmodulen för limmet 
lf  = längden på kompositen 
P = punktlast 
q = jämnt utbredd last 
s = tjockleken på limmet 
υa = kontraktionstalet för limmet 
Wc  = böjmotståndet för tvärsnittet vid laminatänden 
z0  = kompositens hävarm till neutrala lagret 
xp = koordinaten för punktlasten räknat från kompositens ände 
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C.4.2 Beräkning av fläkspänning 
Beräkningarna av fläkspänningarna blir än mer komplicerade än de för 
skjuvspänningarna. Ett antagande på säkra sidan är att fläkspänningarna är lika stora 
som skjuvspänningarna, således gäller: 
 

€ 

σ y = τ xy = τmax          ekv (C47) 
 
 

C.4.3 Beräkning av normalspänning 
Normalspänningen σx vid kompositänden beräknas enligt: 
 

€ 

σ x =
Mx

Wc

+
Nd

Ac

        ekv (C48) 

 
Eftersom kompositen skall förankras inom osprucket område beräknas Wc vid 
kompositänden för ett osprucket tvärsnitt. 
 
 

C.4.2 Beräkning av huvudspänning 
Då skjuv-, fläk- och normalspänningarna beräknats sätts dessa samman till en 
huvudspänning, vilket beräknas enligt: 
 

€ 

σ1 =
σ x +σ y

2
+

σ x −σ y

2
 

 
 

 

 
 

2

+ τ xy
2

 

 
 
 

 

 
 
 

1/ 2

      ekv (C49) 

 
Huvudspänningen skall sedan jämföras med betongens draghållfasthet, villkoret som 
skall vara uppfyllt är: 
 
σ1 < fct 
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C.5 Kontroll av deformationer 
Kontroll av den förstärkta konstruktionens deformationer sker, på samma sätt som för 
vanliga betongkonstruktioner, lämpligen med hjälp av handboksformler. För balkar är 
överensstämmelsen mellan formler och de förväntade deformationerna ofta god. För 
plattor däremot ger handboksformlerna sällan en rättvis bild av vilka deformationer 
som kan förväntas. Anledningen till att överensstämmelsen är mindre god för plattor är 
att deras last- och momentfördelande förmåga inte beaktas i formlerna. Således 
överskattas deformationerna kraftigt. (Blanksvärd; Rosell).  Eftersom det inte finns 
något enkelt sätt att kontrollera deformationerna hos plattor kan handboksformlerna 
ändå användas som en grov uppskattning av ”värsta tänkbara scenario”.  
 
Om tvärsnittet är osprucket för det maximala momentet är värdet på EI konstant, och 
böjstyvheten beräknas enligt de regler som gäller i stadium I. Är däremot tvärsnittet 
sprucket måste böjstyvheten beräknas enligt de regler som gäller i stadium II. Vid ett 
sprucket tvärsnitt kommer EI dessutom att variera mellan de spruckna och ospruckna 
partierna. (Langesten, 1995b) I BBK04, avsnitt 4.6.1.3, anges att den varierande 
böjstyvheten kan beaktas genom att deformationerna multipliceras med 
reduceringsfaktorn ν. Reduceringsfaktorns ger dock oftast en försumbar minskning av 
deformationerna varför den lämpligen bortses ifrån.  
 
Utifrån ovanstående resonemang beräknas böjstyvheten i stadium I som: 
 

€ 

EceI1 = Ece Ic + (αs −1)Is + (αs −1) ′ I s +α f I f( )     ekv (C50) 
 
, och i stadium II som: 
 

€ 

EceI2 = Ece Ic +αsIs + (αs −1) ′ I s +α f I f( )     ekv (C51) 
 
, varpå deformationerna kan beräknas med hjälp av handboksformler. 
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Bilaga D 
Dimensioneringsberäkning, håltagning i bjälklag 
 

D.1 Inledning 
Beräkningarna i föreliggande bilaga fungerar både som dimensioneringsexempel och är 
tänkta att ge en uppfattning om vilken mängd CFRP-komposit som kan åtgå vid 
förstärkning i samband med håltagning i ett bjälklag. 

 

D.1.1 Förutsättningar 

D.1.1.1 Grundläggande förutsättningar 
Plattan i vilken ett hål skall tas upp är en enkelspänd kontinuerlig platta upplagd på fyra 
stöd med centrumavstånd 6-7 m. Hålet skall tas upp i ett av de yttersta facken nära 
upplaget. För att förenkla beräkningarna förbises de övriga två facken. Plattan betraktas 
således fortfarande som enkelspänd men fritt upplagd på två stöd, vilket är ett 
betraktelsesätt på säkra sidan. Plattans tjocklek är 360 mm, övriga geometriska 
förutsättningarna för plattan och hålet framgår av figur D1.  
 

 
 

Figur D1. Geometri för platta och hål. 
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D.1.1.2 Laster 
Följande laster förutsätts verka på konstruktionen: 
 

€ 

gp = 24 ⋅ 0,360 = 8,64 kN/m2   egentyngd platta 

€ 

qk = 0 + 4,0 = 4,0 kN/m2  nyttig last i lastgrupp 3, trängsellast 
 
Dimensionerande laster blir därmed: 
 

€ 

qd =1,0 ⋅ 8,64 +1,3 ⋅ 4,0 =13,8 kN/m2
  brottgränstillståndet 

€ 

ql =1,0 ⋅ 8,64 + 0,2 ⋅ 4,0 = 9,4 kN/m2
  bruksgränstillståndet, långtidslast 

€ 

qv =1,0 ⋅ 8,64 + 0,5 ⋅ 4,0 =10,6 kN/m2
 bruksgränstillståndet, tillfällig olägenhet 

 
 

D.1.1.3 Materialdata 
Dimensioneringen utförs i säkerhetsklass 2 vilket ger materialdata enligt tabell D1. 
 
Tabell D1. Materialdata. 
  
Material, kvalitet Karakteristiska värden Dimensionerande värden 
Betong 
C20/25 

Eck = 28,5 GPa 
fcck = 18 MPa 
fctk = 1,40 

Ec = 21,6 GPa 
fcc = 10,9 MPa 
fct = 0,85 
εcu = 3,5 ‰ 

Armering 
Ks 40 

Esk =200 GPa 
fyk = 410 MPa 

Es =173 GPa 
fst = 324 MPa 

Kolfiberkomposit 
StoFRP Plate M 

Efk  = 245 GPa 
εfk = 8 ‰ 

ffk = 2000 MPa 

Ef  = 185,6 GPa 
εfu = 5 ‰ 

fft = 1454 MPa 
 
Observera att betongens karakteristiska draghållfasthet rent teoretiskt är mindre än den 
lägst tillåtna. Den verkliga draghållfastheten är dock ofta större än den karakteristiska, 
varför beräkningarna ändå genomförs med den valda betongkvaliteten. 
 
 

D.1.1.4 Proportionalitetsfaktorer 
Vid beräkningar i bruksgränstillståndet behövs materialens elasticitetsmoduls-
förhållanden, med kryptalet ϕ = 3 för inomhuskonstruktioner erhålls: 
 

€ 

αs =
Es(1+ϕ)
Ec

=
200(1+ 3)
28,5

= 28
 

 

€ 

α f =
E f (1+ϕ)

Ec

=
245(1+ 3)
28,5

= 34  

 
, och betongens effektiva elasticitetsmodul blir: 
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€ 

Ece =
28,5

4
= 7,1 GPa  

 

 
D.1.2 Beräkningsmodell 
Dimensioneringen av förstärkningen delas upp i tre separata balkar enligt figur D2. Man 
tänker sig en balk kallad A, längs med hålets långsida, och två balkar B ut med de båda 
kortsidorna. Observera att eftersom hålets ena långsida hamnar endast 0,5 m från 
plattans upplag bedöms inte någon förstärkning längs denna kant vara nödvändig. 
 
Vid dimensioneringsberäkningarna dimensioneras först balk A och därefter de båda 
balkarna B. Härvid betraktas balk A som en fritt upplagd balk med stöd på de båda 
balkarna B, och belastad med en jämnt utbredd last. Balk A:s lastupptagande bredd 
framgår i figur D2. Även de båda balkarna B betraktas som fritt upplagda och belastade 
med en jämnt utbredd last, samt en punktlast motsvarande balk A:s upplagsreaktion. 
Eftersom balk B ligger i plattans lastbärande riktning är den lastupptagande bredden den 
samma som balkbredden för dessa balkar. 1 

 
 

 
 

Figur D2. Beräkningsmodell med uppdelning av förstärkningen i tre tänkta balkar. 
 
1 Som nämns i rapportens huvuddel, avsnitt 5.3, utgjordes den verkliga förstärkningen av 3 st HEA 260- balkar. Den 
principiella utformningen av dessa balkar var dock den samma som den presenterad här.  
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D.2 Dimensionering av balk A 
D.2.1 Förutsättningar 

D.2.1.1 Balkbredd 
Om den tänkta balken betraktas som ett flänsförsett tvärsnitt kan balkens bredd beräknas 
enligt anvisningarna i BBK04, avsnitt 6.2.4, och man erhåller då: 
 

€ 

b =
l0
10

=
5,800

10
= 0,580 m

 
 

 

D.2.1.2 Befintlig armering 
Eftersom balk A ligger med sin längdriktning tvärs den ursprungliga plattans 
dragarmering utgörs den verksamma armeringen i balken således endast av plattans 
fördelningsarmering. Då denna armeringsmängd inte är känd antas denna utgöras av en 
minimimängd, bestående av φ8 s400. Eftersom balkens bredd är 580 mm medräknas 
endast en stång, vilket ger As =50 mm2. Även om den befintliga armeringsmängden är 
så pass liten att den skulle kunna försummas medräknas den ändå för att visa 
beräkningsgången.   
 

D.2.1.3 Laster 
Med en lastupptagningsbredd på 2 m blir balk A belastad med en jämnt utbredd last i 
brottgränstillståndet enligt nedan: 
 

€ 

qd =13,8 ⋅ 2 = 27,6 kN/m 
 
, det dimensionerande momentet erhålls därmed som: 
 

€ 

MSd =
27,6 ⋅ 5,82

8
=116 kNm  

 
Geometri och belastning i brottgränstillståndet för balk A framgår av figur D3. 
 
 

 
 
 

Figur D3. Geometri och belastning för balk A i brottgränstillståndet. 
 
Utifrån ovanstående figur beräknas upplagsreaktionerna RA till 80 kN. 
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D.2.2 Dimensionering av kompositen 

D.2.2.1 Nuvarande töjningar 
Eftersom plattan innan håltagning är enkelspänd med bärriktning tvärs balk A:s 
längdriktning blir töjningen innan förstärkningen εu0  = 0. 
 

D.2.2.2 Beräkning av det förstärkta tvärsnittets momentkapacitet 
Antag att kompositens brottöjning blir avgörande för momentkapaciteten och att 
dragarmeringen flyter. Den erforderlig kompositarean kan enligt ekvation (B11) därmed 
uppskattas till: 
 

€ 

Af =
(MSd /0,9) − As fstds

ε fuE f h

€ 

=
(116 ⋅103 /0,9) − 50 ⋅10−6 ⋅ 324 ⋅106 ⋅ 0,319

5 ⋅10−3 ⋅185,6 ⋅109 ⋅ 0,360
= 370 mm2 

 
Pröva med 2 st StoFRP Plate M 1,4x150 mm2 ⇒ Af = 420 mm2. Vid en noggrannare 
beräkning erhålls neutrala lagrets läge enligt ekvation (B13) som: 
 

€ 

x =
As fst + Afε fuE f

αfccb

€ 

=
50 ⋅10−6 ⋅ 324 ⋅106 + 420 ⋅10−6 ⋅ 5−3 ⋅185,6 ⋅109

0,8 ⋅10,9 ⋅106 ⋅ 0,580
= 0,080 m  

 
Momentkapaciteten kan därefter beräknas enligt ekvation (B14): 
 

€ 

MRd = As fst (d −βx) + Afε fuE f (h −βx)

€ 

= 50 ⋅10−6 ⋅ 324 ⋅106 ⋅ (0,319 − 0,4 ⋅ 0,080) +

€ 

 
  

€ 

+420 ⋅10−6 ⋅ 5 ⋅10−3 ⋅185,6 ⋅109(0,36 − 0,4 ⋅ 0,080) =132 kNm  > MSd =116 kNm
 OK! 
 
 

D.2.2.3 Kontroll av betongstukningen 
Betongstukningen kontrolleras enligt ekvation (B15): 
 

€ 

εc =
ε fu + εu0
h
x
−1

 

 
 

 

 
 

€ 

=
5 ⋅10−3 + 0
0,36
0,08

−1
 

 
 

 

 
 

=1,4  ‰< εcu =3,5 ‰   OK! 

 
 

D.2.3.4 Kontroll av dragarmeringspåkänningen 
För kontroll av påkänningen i dragarmeringen beräknas först töjningen enligt ekvation 
(B22): 
 

€ 

εs =
(ε fu + εu0)(ds − x)

h − x

€ 

(5 ⋅10−3 + 0)(0,319 − 0,08)
0,36 − 0,08

= 4,2‰ 

 
, varpå σs erhålls enligt ekvation (B23): 
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€ 

σ s = εsEs

€ 

= 4,2 ⋅10−3 ⋅173 ⋅109 = 727 MPa > fst = 324 MPa  OK! 
  
 

D.2.3 Förankring av kompositen 

D.2.3.1 Beräkning av förankringspunktens läge 
Vid beräkning av förankringspunktens läge beräknas böjmotståndet utan hänsyn till den 
befintliga armeringen och kompositens inverkan. Böjmotståndet erhålls därmed som: 
 

€ 

W =
bh2

6

€ 

=
0,580 ⋅ 0,3602

6
=12,53 ⋅10−3  m3  

 
Böjdraghållfastheten beräknas enligt ekvation (B4) och (B5) som: 
 

€ 

fcbt = kfctk

€ 

= 0,6 +
0,4
0,364

 

 
 

 

 
 ⋅1,4 =1,56 MPa

 
 
, därmed erhålls sprickmomentet enligt ekvation (B24): 
 

€ 

Mxcr =Wfcbt

€ 

=12,53 ⋅10−3 ⋅1,56 ⋅106 =19,55 kNm 
 
Utifrån figur D3 kan momentets variation utmed balken betecknas som: 
 

€ 

Mx = RA x −
qx 2

2

€ 

= 80x − 27,6x
2

2
 

 
Sätts uttrycket för momentet lika med sprickmomentet erhålls läget för första sprickan 
som: 
 

€ 

80xcr −
27,6xcr

2

2
=19,55⇒ xcr = 0,256 m  

 
, vilket alltså blir förankringspunktens läge.  
 
 

D.2.3.2 Beräkning av förskjutningsmåttet och momentet i 
förankringspunkten 
Då tvärkraftsarmering saknas anges i BBK04 avsnitt 3.9.2 att förskjutningsmåttet al kan 
sättas lika med 1,5d, vilket ger: 
 

€ 

al =1,5d =1,5 ⋅ 0,319 = 0,479 m  
 
, momentet i förankringspunkten erhålls därmed som: 
 

€ 

Mxa = RA (xcr + al ) −
q(xcr + al)

2

2
= 80 ⋅ (0,256 + 0,479) − 27,6 ⋅ (0,256 + 0,479)2

2
= 51 kNm 
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D.2.3.3 Beräkning av förankringskraften i kompositen 
Förankringskraften beräknas som det största av Ffa och Ffb enligt ekvation (B25): 
 

€ 

Ffa =
Mxa /(0,9h)

1+
EsAs

E f Af

ds
h

 

 
 

 

 
 
2

€ 

=
51⋅103 /(0,9 ⋅ 0,360)

1+
173 ⋅109 ⋅ 50 ⋅10−6

185,6 ⋅109 ⋅ 420 ⋅10−6
0,319
0,360
 

 
 

 

 
 

2 =145 kN  

 
 

€ 

Ffb =
Mxa − Fs0,9ds

0,9h

€ 

= 51⋅103 − (50 ⋅10−6 ⋅ 324 ⋅106) ⋅ 0,9 ⋅ 0,319
0,9 ⋅ 0,360

=143 kN  
 

Kraften i kompositen i förankringspunkten blir alltså 145 kN vilket ger en spänning på: 
 

€ 

σ f =
Ff

Af

  

€ 

=
145 ⋅103

420 ⋅10−6 = 345 MPa  > 0,2 ffd = 291 MPa 

 
Villkor om att spänningen i förankringssnittet inte får överstiga 20 % kompositens 
draghållfasthet är som synes inte uppfyllt. Eftersom det i det aktuella fallet inte finns 
något hinder för att flytta förankringspunkten bakåt föreslås att förankringen utan 
närmare utredning börjar räknas över det teoretiska upplaget1. Momentet i 
förankringspunkten beräknas därmed enbart med hänsyn till sneda skjuvsprickor. Enligt 
tidigare är förskjutningsmåttet al = 0,497 m, vilket ger momentet i förankringspunkten: 
 

€ 

Mxa = RAal −
qal

2

2
= 80 ⋅ 0,479 − 27,6 ⋅ 0,4792

2
= 35 kNm

 
 
, vilket i sin tur ger en förankringskraft på 100 kN och en spänning i kompositen på  
238 kN, således klart under gränsvärdet. 
 
 

D.2.3.4 Beräkning av förankringslängden 
Den erforderliga förankringslängden beräknas enligt ekvation (B27) till: 
 

€ 

la =
Ff lcr

Af ( fct E f w / t f )
 

€ 

=
100 ⋅103 ⋅ 250 ⋅10−3

420 ⋅10−6 0,85 ⋅106 ⋅185,6 ⋅109 ⋅ 5 ⋅10−3 /1,4 ⋅10−3
= 245 

 
, vilket är mindre än den kritiska förankringslängden 250 mm och någon mekanisk 
förankring krävs således inte. Enligt resonemanget i bilaga B, avsnitt 3.4, väljs den 
verkliga förankringslängden till 500 mm.     
 
 
 
     
  
1 Om utrymmet varit mer begränsat hade en ny förankringspunkt kunnat räknas fram genom att undersöka var 
spänningen i kompositen uppgår till 20 % av dess draghållfasthet.    
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D.2.4 Kontroll av skjuv- och fläkspänningar 
Enligt bilaga B, avsnitt 4, behöver man inte göra någon kontroll av skjuv- och 
fläkspänningarna om avståndet från kompositens ände till centrum på upplaget 
understiger 100 mm. Eftersom kompositen i det aktuella fallet dragits förbi det 
teoretiska upplaget utförs således ingen kontroll av skjuv- och fläkspänningarna. 
 
 

D.2.5 Kontroll av deformationer 
För att bestämma balkens deformationer kontrolleras först om tvärsnittet är sprucket för 
lasten i bruksgränstillståndet. Under förutsättning att stadium I råder kan läget för 
tvärsnittets tyngdpunkt beräknas enligt: 
 

€ 

bh + (αs −1) ⋅ As +α f ⋅ Af( ) ⋅ y0 =
bh2

2
+ (α −1) ⋅ As ⋅ ds +α f ⋅ Af ⋅ h  

€ 

0,580 ⋅ 0,360 + (28 −1) ⋅ 50 ⋅10−6 + 34 ⋅ 420 ⋅10−6( ) ⋅ y0 =
0,580 ⋅ 0,3602

2
+ (28 −1) ⋅ 50 ⋅10−6 ⋅ 0,319 +

€ 

+34 ⋅ 420 ⋅10−6 ⋅ 0,360⇒  
 
y0 = 0,192 m 
 
, tröghetsmoment kan därmed beräknas till: 
 

€ 

I1 = Ic + (α s −1)Is +α f I f( ) =
0,580 ⋅ 0,3603

12
+ 0,580 ⋅ 0,360 ⋅ (0,192 − 0,18)2 + (28 −1) ⋅ 50 ⋅10−6 ⋅

 

€ 

⋅(0,319 − 0,192)2 + 34 ⋅ 420 ⋅10−6 ⋅ (0,360 − 0,192)2 = 0,0027 m4  
 

Med en lastupptagande bredd på 2 m erhålls det maximala momentet i bruksgräns-
tillståndet som: 
 

€ 

Mv =
qvl

2

8
=

(10,6 ⋅ 2) ⋅ 5,82

8
= 89 kNm  

 
, vilket ger spänningen i underkant på betongen av:  
 

€ 

σ cu =
Mv

I1
y =

89 ⋅103

0,0027
⋅ (0,360 − 0,192) = 5,5 MPa  > fcbt = 1,56 MPa 

 
Eftersom tvärsnittet är sprucket bestäms tröghetsmomentet och böjstyvheten istället 
enligt de regler som gäller i stadium II. Neutrala lagrets läge erhålls som: 
 

€ 

0,580 ⋅ x 2

2
= 28 ⋅ 50 ⋅10−6(0,319 − x) + 34 ⋅ 420 ⋅10−6 ⋅ (0,360 − x)⇒  

x =0,114 m 
  
, varpå tröghetsmomentet kan beräknas till: 
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€ 

I2 =
bx3

12
+ bx x

2
 

 
 
 

 
 
2

+αsAs(ds − x)
2 +α f Af (h − x)

2  

€ 

=
0,580 ⋅ 0,1143

12
+ 0,580 ⋅ 0,114 ⋅  

€ 

⋅
0,114

2
 

 
 

 

 
 

2

+ 28 ⋅ 50 ⋅10−6(0,319 − 0,114)2 + 34 ⋅ 420 ⋅10−6(0,360 − 0,114)2 = 0,0012 m4  

 
Utan hänsyn till partierna mellan sprickornas bidrag beräknas böjstyvheten enligt 
ekvation (B36) till: 
 

€ 

EceI2 = 7,1⋅109 ⋅ 0,0012 = 852 ⋅104  Nm2 
 
Eftersom balken betraktas som fritt upplagd kan den maximala nedböjningen med hjälp 
av handboksformler beräknas till: 
 

€ 

ymax =
5qvl

4

384EceI2

=
5 ⋅ (10,6 ⋅ 2) ⋅103 ⋅ 5,84

384 ⋅ 852 ⋅104 = 36 mm > l/300 = 19 mm  

 
Deformationen för balk A blir som synes större än l/300, vilket brukar utgöra gränsen 
för tillåtna deformationer. Enligt resonemanget i Bilaga B, avsnitt 5, är den beräknade 
deformationen starkt överdriven och dessutom har de ospruckna partiernas inverkan på 
böjstyvheten försummats. Den verkliga nedböjningen kommer således långt ifrån uppgå 
till 36 mm varför deformationen anses som godtagbar.  
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D.3 Dimensionering av balk B 
D.3.1 Förutsättningar 

D.3.1.1 Balkbredd 
Likt balk A ses balk B som ett flänsförsett tvärsnitt, och balkens bredd kan därmed 
beräknas enligt anvisningarna i BBK04, avsnitt 6.2.4: 
 

€ 

b =
l0
10

=
6,120

10
= 0,612 m 

 

D.3.1.2 Befintlig armering 
Den tänkta balken B ligger med sin längdriktning parallellt med den ursprungliga 
plattans dragarmering. Med en balkbredd på 0,612 m och ett s-avstånd hos den 
befintliga armeringen på 0,250 m blir den verksamma armeringsmängden hos balken  
As = 226 mm2 

 

D.3.1.3 Laster 
Balk B är förutom en jämnt utbredd last även belastad med en punktlast härhörande från 
balk A:s upplagsreaktion, som enligt avsnitt D.2.1.3 blir 80 kN. Den utbredda lasten på 
plattan som är 13,8 kN/m2 ger tillsammans med en medverkande bredd hos balk B på 
0,612 m en jämnt utbredda lasten på balken som blir: 
 

€ 

qd = 0,612 ⋅13,8 = 8,5 kN/m 
 
, i brottgränstillståndet. Geometri och belastning för balk B i brottgränstillståndet 
framgår av figur D4, utifrån vilken RB1 och RB2 kan beräknas till 78 kN respektive  
54 kN.  

 
 

 
 

 
Figur D4.  Geometri och belastning på balk B i brottgränstillståndet. 
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Utifrån figur D4 kan det maximala momentet i brottgränstillståndet beräknas till: 
 

€ 

MSd = 78 ⋅ 2,120 − 8,5 ⋅ 2,1202

2
=146 kNm 

 
 

D.3.2 Dimensionering av kompositen 

D.3.2.1 Kontroll av sprucket tvärsnitt och beräkning av tröghetsmoment 
För att kontrollera om konstruktionen är sprucken eller ej bestäms först tvärsnittets 
tyngdpunkt: 
 

€ 

bh + (α s −1)As( )y0 =
bh2

2
+ (α s −1)Asds  

€ 

0,612 ⋅ 0,360 + (28 −1) ⋅ 226 ⋅10−6( )y0 =
0,612 ⋅ 0,3602

2
+ (28 −1) ⋅ 226 ⋅10−6 ⋅ 0,329⇒  

y0 = 0,184 m 
 
, varpå det ideella tröghetsmomentet i stadium I erhålls som: 
 

€ 

I1 =
bh3

12
+ bh y0 −

h
2

 

 
 

 

 
 
2

+ (α s −1)As(ds − y0)

€ 

=
0,612 ⋅ 0,3603

12
+ 0,612 ⋅ 0,360 ⋅  

€ 

⋅ 0,184 − 0,360
2

 

 
 

 

 
 

2

+ (28 −1) ⋅ 226 ⋅10−6(0,329 − 0,184)2 = 0,00251 m4  

 
Momentet av hittillsvarande långtidslast blir: 
 

€ 

Ml =
qll

2

8
=

(9,4 ⋅ 0,612) ⋅ 6,122

8
= 27 kNm  

 
, varpå långtidspåkänningen i tvärsnittets underkant beräknas enligt ekvation (B3a): 
 

€ 

σ cu =
Ml

I1
y =

27 ⋅103

0,00251
(0,360 − 0,184) =1,89 MPa >  fcbt =1,56 MPa  

 
Som synes överskrider långtidspåkänningen böjdraghållfastheten, tvärsnittet är således 
sprucket och befinner sig i stadium II. För att bestämma tvärsnittets tröghetsmoment i 
stadium II beräknas först neutrala lagrets läge för det spruckna tvärsnittet som: 
 

€ 

bx 2

2
=α sAs(ds − x)  

€ 

0,612 ⋅ x2

2
= 28 ⋅ 226 ⋅10−6(0,329 − x)⇒ 

x = 0,073 m 
 
, varpå tröghetsmomentet kan beräknas enligt ekvation (B6): 
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€ 

I2 =
bx3

12
+ bx x

2
 

 
 
 

 
 
2

+αsAs(ds − x)
2  

€ 

=
0,612 ⋅ 0,0733

12
+ 0,612 ⋅ 0,073 0,073

2
 

 
 

 

 
 
2

+  

€ 

+ 28 ⋅ 226 ⋅10−6(0,329 − 0,073)2 = 4,9 ⋅10−4  m4  
 
 

D.3.2.2 Beräkning av nuvarande töjningar 
Någon tillkommande/avgående last i samband med förstärkningsarbetet bedöms inte 
uppstå och de nuvarande töjningarna bestäms därför utifrån momentet av hittillsvarande 
långtidslast. Spänningen i den dragna kanten beräknas enligt ekvation (B10): 
 

€ 

σ cu =
Ml

I2

y =
27 ⋅103

4,9 ⋅10−4 (0,360 − 0,073) =15,8 MPa  

 
, varpå töjningen kan beräknas enligt ekvation (B9): 
 

€ 

εu0 =
σ cu

Ece
=
15,8 ⋅106

7,1⋅109
= 2,2  ‰ 

 

D.3.2.3 Beräkning av det förstärkta tvärsnittets momentkapacitet 
Antag att kompositens brottöjning blir avgörande för momentkapaciteten och att 
dragarmeringen flyter. Den erforderlig kompositarean kan enligt ekvation (B11) därmed 
uppskattas till: 
 

€ 

Af =
(MSd /0,9) − As fstds

ε fuE f h

€ 

=
(146 ⋅103 /0,9) − 226 ⋅10−6 ⋅ 324 ⋅106 ⋅ 0,329

5 ⋅10−3 ⋅185,6 ⋅109 ⋅ 0,360
= 413 mm2  

 
Pröva med 2 st StoFRP Plate M 1,4x150 mm2 ⇒ Af = 420 mm2. Vid en noggrannare 
beräkning erhålls neutrala lagrets läge enligt ekvation (B13) som: 
 

€ 

x =
As fst + Afε fuE f

αfccb

€ 

=
226 ⋅10−6 ⋅ 324 ⋅106 + 420 ⋅10−6 ⋅ 5 ⋅10−3 ⋅185,6 ⋅109

0,8 ⋅10,9 ⋅106 ⋅ 0,612
= 0,087 m  

 
Momentkapaciteten kan därefter beräknas enligt ekvation (B14): 
 

€ 

MRd = As fst (ds −βx) + Afε fuE f (h −βx)

€ 

= 226 ⋅10−6 ⋅ 324 ⋅106(0,329 − 0,4 ⋅ 0,087) +  

€ 

+420 ⋅10−6 ⋅ 5 ⋅10−3 ⋅185,6 ⋅109(0,360 − 0,4 ⋅ 0,087) =148 kNm >MSd =146 kNm 
OK!  
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D.3.2.4 Kontroll av betongstukningen 
Betongstukningen kontrolleras enligt ekvation (B15): 
 

€ 

εc =
ε fu + εu0
h
x
−1

 

 
 

 

 
 

 

€ 

=
5 ⋅10−3 + 2,2 ⋅10−3

0,360
0,087

−1
 

 
 

 

 
 

= 2,3 ‰< εcu =3,5 ‰  OK! 

 
 

D.3.2.5 Kontroll av dragarmeringspåkänningen 
För kontroll av påkänningen i dragarmeringen beräknas först töjningen enligt ekvation 
(B22): 
 

€ 

εs =
(ε fu + εu0)(ds − x)

h − x
 

€ 

=
(5 ⋅10−3 + 2,2 ⋅10−3)(0,329 − 0,087)

0,360 − 0,087
= 6,4  ‰ 

 
, varpå σs erhålls enligt ekvation (B23): 
 

€ 

σ s = εs ⋅ Es  

€ 

= 6,4 ⋅10−3 ⋅173 ⋅109 =1107 MPa  >> fst = 324 MPa OK! 
  

 

D.3.3 Förankring av kompositen 

D.3.3.1 Beräkning av förankringspunktens läge 
Vid beräkning av förankringspunktens läge beräknas böjmotståndet utan hänsyn till den 
befintliga armeringen och kompositens inverkan. Böjmotståndet erhålls därmed som: 
 

€ 

W =
bh2

6

€ 

=
0,612 ⋅ 0,3602

6
= 0,0132 m3 

 
Böjdraghållfastheten har enligt tidigare beräknats till 1,56 MPa, och därmed erhålls 
sprickmomentet enligt ekvation (B24): 
 

€ 

Mxcr =Wfcbt = 0,0132 ⋅1,56 ⋅106 = 20,6 kNm 
 
I och med att balken inte är symetriskt belastad kommer läget för första sprickan att 
variera för de två balkändarna. Två separata förankringsberäkningar behöver därför 
utföras, en för ände 1 och en för ände 2, med beteckningar enligt figur D4. Momentet på 
ett avstånd x från ände 1 erhålls som: 
 

€ 

Mx2 = 54x − 8,5x
2

2  
 
, och från ände två som: 
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€ 

Mx2 = 54x − 8,5x
2

2
 

 
Sätts momenten lika med sprickmomentet erhålls läget för första sprickan vid ände 1 
som: 
 

€ 

78xcr1 −
8,5xcr1

2

2
= 20,6⇒ xcr1 = 0,268 m

 
 
, och från ände 2 som: 
 

€ 

54xcr2 −
8,5xcr2

2

2
= 20,6⇒ xcr2 = 0,394 m

 
 
 

D.3.3.2 Beräkning av förskjutningsmåttet och momentet i 
förankringspunkten 
Då tvärkraftsarmering saknas anges i BBK04 avsnitt 3.9.2 att förskjutningsmåttet al kan 
sättas lika med 1,5d, vilket ger: 
 

€ 

al =1,5d =1,5 ⋅ 0,329 = 0,494 m 
 
, för de båda ändarna. Momentet i förankringspunkt 1 erhålls därmed som: 
 

€ 

Mxa1 = RB1(xcr1 + al ) −
q(xcr1 + al )

2

2
= 78 ⋅ (0,268 + 0,494) − 8,5 ⋅ (0,268 + 0,494)2

2
= 56 kNm

 
, och i förankringspunkt 2 som: 
 

€ 

Mxa2 = RB 2(xcr2 + al ) −
q(xcr2 + al )

2

2
= 54 ⋅ (0,394 + 0,494) − 8,5 ⋅ (0,394 + 0,494)2

2
= 44 kNm

 
 

D.3.3.3 Beräkning av förankringskraften i kompositen 
Förankringskraften beräknas som det största av Ffa och Ffb enligt ekvation (B25), för 
ände 1 erhålls: 
 

€ 

Ffa1 =
Mxa1 /(0,9h)

1+
EsAs

E f Af

ds
h

 

 
 

 

 
 
2

€ 

=
56 ⋅103 /(0,9 ⋅ 0,360)

1+
173 ⋅109 ⋅ 226 ⋅10−6

185,6 ⋅109 ⋅ 420 ⋅10−6
0,329
0,360
 

 
 

 

 
 

2 =122 kN  

 

€ 

Ffb1 =
Mxa1 − Fs0,9ds

0,9h

€ 

=
56 ⋅103 − (226 ⋅10−6 ⋅ 324 ⋅106) ⋅ 0,9 ⋅ 0,329

0,9 ⋅ 0,360
=106 kN

 
 
, och för ände 2: 
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€ 

Ffa2 =
Mxa2 /(0,9h)

1+
EsAs

E f Af

ds
h

 

 
 

 

 
 
2

€ 

=
44 ⋅103 /(0,9 ⋅ 0,360)

1+
173 ⋅109 ⋅ 226 ⋅10−6

185,6 ⋅109 ⋅ 420 ⋅10−6
0,329
0,360
 

 
 

 

 
 

2 = 96 kN

 
 

€ 

Ffb2 =
Mxa2 − Fs0,9ds

0,9h

€ 

=
44 ⋅103 − (226 ⋅10−6 ⋅ 324 ⋅106) ⋅ 0,9 ⋅ 0,329

0,9 ⋅ 0,360
= 69 kN 

 
 

Kraften i kompositen i förankringspunkten blir alltså 122 kN vid ände 1 och 96 kN vid 
ände 2, vilket ger en spänning enligt ekvation (B26) i ände 1 på: 
 

€ 

σ f1 =
Ff 1
Af

=
122 ⋅103

420 ⋅10−6 = 290 MPa  < 0,2 ffd = 291 MPa 

 
, och i ände 2 på: 
 

€ 

σ f 2 =
Ff 2

Af
=

96 ⋅103

420 ⋅10−6 = 229 MPa  < 0,2 ffd = 291 MPa 

 
Villkor om att spänningen i förankringssnittet inte får överstiga 20 % kompositens 
draghållfasthet är således uppfyllt för de båda ändarna, om än med knapp marginal för 
ände 1.  
 
 

D.3.3.4 Beräkning av förankringslängden 
Den erforderliga förankringslängden beräknas enligt ekvation (B27) till: 
 

€ 

la1 =
Ff 1lcr

Af ( fctE f w / t f )

€ 

=
122 ⋅103 ⋅ 250 ⋅10−3

420 ⋅10−6 0,85 ⋅106 ⋅185,6 ⋅109 ⋅ 0,5 ⋅10−3 /1,4 ⋅10−3
= 306 mm

 
 
, för ände 1 och: 
 

€ 

la2 =
Ff 2lcr

Af ( fctE f w / t f )

€ 

=
96 ⋅103 ⋅ 250 ⋅10−3

420 ⋅10−6 0,85 ⋅106 ⋅185,6 ⋅109 ⋅ 0,5 ⋅10−3 /1,4 ⋅10−3
= 240 mm

 
 
, för ände 2. För ände 1 uppfylls som synes inte kravet på att den teoretiska 
förankringslängden skall vara mindre än 250 mm och någon form av åtgärd är därför 
nödvändig. Enligt bilaga B, avsnitt 3,4, är två möjliga sådana åtgärder att öka arean vid 
kompositens ände eller att anordna mekaniska förankring. Att öka kompositarean 
medför dock att kompositen ”drar åt sig” mer kraft enligt ekvation (B25) varför 
genomslaget på förankringslängden inte blir så stort. Istället föreslås metoden med ett 
tvärgående band som limmas inom förankringszonen. Bandets längd väljs till 600 mm 
och placeras 200 mm från upplaget så att det med säkerhet befinner sig inom osprucket 
område. Ände 2 uppfyller kravet på erforderlig förankringslängd, men eftersom 
förankringspunktens läge endast befinner sig 394 mm från upplaget går det inte att 
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utföra den verkliga förankringslängden dubbelt så lång som den teoretiska. Även för 
ände 2 föreslås således mekaniska förankring motsvarande den för ände 1.  
    

 
D.3.4 Kontroll av skjuv- och fläkspänningar 
Enligt bilaga B, avsnitt 4, behöver man inte göra någon kontroll av skjuv- och 
fläkspänningarna om avståndet från kompositens ände till centrum på upplaget 
understiger 100 mm. Eftersom villkoret är uppfyllt för de båda ändarna utförs ingen 
närmare kontroll. 
 
 

D.3.5 Kontroll av deformationer 
Enligt tidigare beräkningar är tvärsnittet sprucket, varför deformationsberäkningarna 
utförs efter de regler som gäller i stadium II. Neutrala lagrets läge beräknas enligt: 
 

€ 

bx2

2
=αsAs(ds − x) +α f Af (h − x) 

€ 

0,612 ⋅ x 2

2
= 28 ⋅ 226 ⋅10−6(0,329 − x) + 34 ⋅ 420 ⋅10−6 ⋅ (0,360 − x)⇒  

x =0,124 m  
 
, varpå tröghetsmomentet kan beräknas till: 
 

€ 

I2 =
bx3

12
+ bx x

2
 

 
 
 

 
 
2

+αsAs(ds − x)
2 +α f Af (h − x)

2  

€ 

=
0,612 ⋅ 0,1243

12
+ 0,612 ⋅ 0,124 ⋅  

€ 

⋅
0,124

2
 

 
 

 

 
 

2

+ 28 ⋅ 226 ⋅10−6(0,329 − 0,124)2 + 34 ⋅ 420 ⋅10−6(0,360 − 0,124)2 = 0,0015 m4

 
 

Utan hänsyn till partierna mellan sprickornas bidrag beräknas böjstyvheten enligt 
ekvation (B36) till: 
 

€ 

EceI2 = 7,1⋅109 ⋅ 0,0015 =1065 ⋅104  Nm2  
 
Eftersom balken är belastad både av en punktlast och en jämnt utbredd last beräknas 
deformationerna enligt superpositionslagen. Nedböjningen för den jämnt utbredda lasten 
kan beräknas till: 
 

€ 

y1 =
5qvl

4

384EceI2

=
5 ⋅ (10,6 ⋅ 0,612) ⋅103 ⋅ 6,1204

384 ⋅1065 ⋅104 =11 mm 

 
, och för punktlasten till: 
 

€ 

y2 =
Fb(3l2 − 4b2)

48EceI2

=
61⋅103 ⋅ 2,120 ⋅ (3 ⋅ 6,1202 − 4 ⋅ 2,1202)

48 ⋅1065 ⋅104 = 23 mm 
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, den maximala nedböjningen erhålls därmed som: 
 
ymax  = y1 + y2 = 11+23 = 34 mm > l/300 = 20 mm  
 
Deformation för balk B blir som synes större än l/300, vilket brukar utgöra gränsen för 
tillåtna deformationer. Enligt resonemanget i Bilaga B, avsnitt 5, är den beräknade 
deformationen starkt överdriven och dessutom har de ospruckna partiernas inverkan på 
böjstyvheten försummats. Den verkliga nedböjningen kommer således långt ifrån uppgå 
till 34 mm varför deformationen anses som godtagbar.  

 

D.4 Resultat 
Resultatet av dimensioneringsberäkningarna redovisas i figur D5 nedan. För att minska 
risken för sprickbildning till följd av spänningskoncentrationerna i hörnen har komposit-
väv placerats i 45° vinkel mot sidorna. Längden på denna sprickförstärkning väljs i 
enlighet med avsnitt 4.2.5 i rapportens huvuddel till 1 000 mm.  
 
 

 
 
  

Figur D5. Resultat av dimensionering. 
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Bilaga E 
Dimensioneringsberäkning, ökad belastning på 
enkelspänt bjälklag 
 

E.1 Inledning 
Beräkningarna i föreliggande bilaga fungerar både som dimensioneringsexempel och är 
tänkta att ge en uppfattning om vilken mängd CFRP-komposit som kan åtgå vid 
förstärkning av ett bjälklag för ökad lastkapacitet. 

 

E.1.1 Förutsättningar 

E.1.1.1 Grundläggande förutsättningar 
Bjälklaget i figur E1 belastas i dagsläget med en last motsvarande lastgrupp 2, 
samlingslast, och skall förstärkas så att den klarar belastningarna för lastgrupp 3, 
trängsellast. Bjälklaget är ett kontinuerligt, enkelspänt plattbärlag i tre fack, upplagt på 
väggar med centrumavstånd 6 m. Plattans tjocklek är 220 mm och de övriga geometriska 
förutsättningarna framgår av figur E1. Dimensioneringen avser förstärkning i fält, varför 
endast denna armering visas i figuren. Det förutsätts alltså att den befintliga stöd-
armeringen klarar de ökade momenten och väggarna de ökade lasterna.  
  
 

 
 

Figur E1. Geometri för det kontinuerliga bjälklaget. 
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E.1.1.2 Laster 
Nuvarande laster 
Följande laster förutsätts verka på bjälklaget i dagsläget: 
 

€ 

gp = 24 ⋅ 0,220 = 5,3 kN/m2  egentyngd platta 

€ 

gm =1,0 kN/m2 egentyngd av mellanväggar mm 

€ 

qk =1,0 +1,5 = 2,5 kN/m2  nyttig last i lastgrupp 2, 
samlingslast 

 
Dimensionerande laster blir därmed: 
 

€ 

qd =1,0 ⋅ 5,3+1,0 ⋅1,0 +1,3 ⋅ 2,5 = 9,6 kN/m2 brottgränstillståndet 

€ 

ql =1,0 ⋅ 5,3+1,0 ⋅1,0 +1,0 ⋅1,0 + 0,2 ⋅1,5 = 7,6 kN/m2 bruksgränstillståndet, långtidslast 

€ 

qv =1,0 ⋅ 5,3+1,0 ⋅1,0 +1,0 ⋅1,0 + 0,5 ⋅1,5 = 8,0 kN/m2  bruksgränstillståndet, tillfällig 
olägenhet 

 
Laster att förstärka för 
De laster som bjälklaget skall klara efter förstärkningen är: 
 

€ 

gp = 24 ⋅ 0,220 = 5,3 kN/m2  egentyngd platta 

€ 

gm =1,0 kN/m2 egentyngd av mellanväggar mm 

€ 

qk = 0 + 4,0 = 4,0 kN/m2 nyttig last i lastgrupp 3, 
trängsellast 
 

Dimensionerande laster blir därmed: 
 

€ 

qd =1,0 ⋅ 5,3+1,0 ⋅1,0 +1,3 ⋅ 4,0 =11,5 kN/m2 brottgränstillståndet 

€ 

ql =1,0 ⋅ 5,3+1,0 ⋅1,0 + 0,2 ⋅ 4,0 = 7,1 kN/m2  bruksgränstillståndet, långtidslast 

€ 

qv =1,0 ⋅ 5,3+1,0 ⋅1,0 + 0,5 ⋅ 4,0 = 8,3 kN/m2 bruksgränstillståndet, tillfällig 
olägenhet 

 

E.1.1.3 Materialdata 
Konstruktionen bedöms tillhöra säkerhetsklass 2 vilket ger materialdata enligt tabell E1. 
 
Tabell E1. Materialdata. 
  
Material, kvalitet Karakteristiska värden Dimensionerande värden 
Betong 
C32/40 

Eck = 32 GPa 
fcck = 28,5 MPa 
fctk = 1,95 

Ec = 24,2 GPa 
fcc = 17,3 MPa 
fct = 1,18 MPa 
εcu = 3,5 ‰ 

Armering 
Ks 40 

Esk =200 GPa 
fyk = 410 MPa 

Es =173 GPa 
fst = 324 MPa 

Kolfiberkomposit 
StoFRP Plate M 

Efk  = 245 GPa 
ffk = 2000 MPa 
εfk = 8 ‰ 

Ef  = 185,6 GPa 
fft = 1454 MPa 
εfu = 5 ‰ 
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E.1.1.4 Proportionalitetsfaktorer 
Vid beräkningar i bruksgränstillståndet behövs materialens elasticitetsmoduls-
förhållanden, med kryptalet ϕ = 3 för inomhuskonstruktioner erhålls: 
 

€ 

αs =
Es(1+ϕ)
Ec

=
200(1+ 3)

32
= 25

 
 

€ 

α f =
E f (1+ϕ)

Ec
=
245(1+ 3)

32
= 31 

 
, och betongens effektiva elasticitetsmodul blir: 
 

€ 

Ece =
32
4

= 8 GPa  

 

D.1.2 Beräkningsmodell 
Av de tre facken i figur E1 får fack 1 och 3 störst fältmoment varför dimensioneringen av 
förstärkningen utförs för dessa fack. Dimensioneringen av förstärkningen till fack 2 visas 
inte. Vid dimensioneringen betraktas en plattstrimla med bredden 1 m enligt figur E2. 
Denna strimla ses som en 1 m bred balk, fritt upplagd på två stöd och belastad med en 
jämnt utbredd last samt ett moment i balkens ena ände.  
 
 

 
 

 
Figur D2. Beräkningsmodell med uppdelning av förstärkningen i tänkta balkar om 1 m. 
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E.2 Dimensionering 
E.2.1 Förutsättningar 

E.2.1.2 Befintlig armering 
Den befintliga dragarmeringen i underkant för fack 1 bedöms utgöras av φ12s190 enligt 
figur E1. Med en balkbredd på 1 m erhålls armeringsarean As =595 mm2. Den effektiva 
höjden uppskattas till 0,189 m. Tvärsnittets geometri framgår av figur E3. 
 
 

 
 
 

Figur E3. Geometri för plattstrimlan. 
 
 
 
 
E.2.2 Dimensionering av kompositen 

E.2.2.1 Kontroll av sprucket tvärsnitt och beräkning av tröghetsmoment 
För att kontrollera om konstruktionen är sprucken eller ej bestäms först tvärsnittets 
tyngdpunkt: 
 

€ 

bh + (α s −1)As( )y0 =
bh2

2
+ (α s −1)Asds  

€ 

1,0 ⋅ 0,220 + (25 −1) ⋅ 595 ⋅10−6( )y0 =
1,0 ⋅ 0,2202

2
+ (25 −1) ⋅ 595 ⋅10−6 ⋅ 0,189⇒ 

y0 = 0,115 m 
 
, varpå det ideella tröghetsmomentet i stadium I erhålls som: 
 

€ 

I1 =
bh3

12
+ bh y0 −

h
2

 

 
 

 

 
 
2

+ (α s −1)As(ds − y0)

€ 

=
1,0 ⋅ 0,2203

12
+1,0 ⋅ 0,220 ⋅ 0,115 − 0,220

2
 

 
 

 

 
 
2

+  

 

€ 

+(25 −1) ⋅ 595 ⋅10−6(0,189 − 0,115)2 = 9,7 ⋅10−4  m4 
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Det maximala fältmomentet av hittillsvarande långtidslast beräknas med hjälp av 
handboksformler till: 
 

€ 

Ml = tabellkonstan t ⋅ ql2 = 0,101⋅ 7,6 ⋅ 62 = 28 kNm 1 
 
, var på långtidspåkänningen i tvärsnittets underkant beräknas enligt ekvation (B3a): 
 

€ 

σ cu =
Ml

I1
y =

28 ⋅103

9,7 ⋅10−4 (0,220 − 0,115) = 3,0 MPa  

 
Tvärsnittets böjdraghållfasthet beräknas enligt ekvation (B4) och (B5) till: 
 

€ 

fcbt = 0,6 +
0,4
h4

 

 
 

 

 
 fctk = 0,6 +

0,4
0,2204

 

 
 

 

 
 ⋅1,95 = 2,3 MPa  

 
Som synes överskrider långtidspåkänningen böjdraghållfastheten, tvärsnittet är således 
sprucket och befinner sig i stadium II. För att bestämma tvärsnittets tröghetsmoment i 
stadium II beräknas först neutrala lagrets läge för det spruckna tvärsnittet som: 
 

€ 

bx 2

2
=α sAs(ds − x)  

€ 

1,0 ⋅ x2

2
= 25 ⋅ 595 ⋅10−6(0,189 − x)⇒ 

x = 0,062 m 
 
, varpå tröghetsmomentet kan beräknas enligt ekvation (B6): 
 

€ 

I2 =
bx3

12
+ bx x

2
 

 
 
 

 
 
2

+αsAs(ds − x)
2  

€ 

=
1,0 ⋅ 0,0623

12
+1,0 ⋅ 0,062 0,062

2
 

 
 

 

 
 
2

+ 25 ⋅ 595 ⋅10−6 ⋅

€ 

⋅(0,189 − 0,062)2 = 3,2 ⋅10−4  m4  
 
 

E.2.2.2 Beräkning av nuvarande töjningar 
Någon tillkommande/avgående last i samband med förstärkningsarbetet bedöms inte 
uppstå och de nuvarande töjningarna bestäms därför utifrån momentet av hittillsvarande 
långtidslast. Spänningen i den dragna kanten beräknas enligt ekvation (B10): 
 

€ 

σ cu =
Ml

I2
y =

28 ⋅103

3,2 ⋅10−4 (0,220 − 0,062) =13,8 MPa  

 
 
 
 
 
1Vid beräkningarna har hela lasten betraktas som en fri last, vilken placerats i farligaste lastställning. Detta är ett 
betraktelsesätt på säkra sidan som skiljer sig mycket lite från om lasten istället delats upp i bundna och fria delar varför 
samma betraktelsesätt används även i kommande beräkningar. 



Bilaga E 
Dimensioneringsberäkning, ökad belastning på enkelspänt bjälklag 

 92 

, varpå töjningen kan beräknas enligt ekvation (B9): 
 

€ 

εu0 =
σ cu

Ece

=
13,8 ⋅106

8 ⋅109
=1,7  ‰ 

 

E.2.2.3 Beräkning av det förstärkta tvärsnittets momentkapacitet 
Det maximala moment i brottgränstillståndet som konstruktionen skall klara efter 
förstärkningen beräknas med hjälp av handboksformler till: 
 

€ 

MSd = tabellkonstan t ⋅ ql2 = 0,101⋅11,5 ⋅ 62 = 42 kNm 
 
Antag att kompositens brottöjning blir avgörande för momentkapaciteten och att 
dragarmeringen flyter. Den erforderlig kompositarean kan enligt ekvation (B11) därmed 
uppskattas till: 
 

€ 

Af =
(MSd /0,9) − As fstds

ε fuE f h

€ 

=
(42 ⋅103 /0,9) − 595 ⋅10−6 ⋅ 324 ⋅106 ⋅ 0,189

5 ⋅10−3 ⋅185,6 ⋅109 ⋅ 0,220
= 50 mm2  

 
Pröva med 1 st StoFRP Plate M 1,4x50 mm2 ⇒ Af = 70 mm2. 
 
Vid en noggrannare beräkning erhålls neutrala lagrets läge enligt ekvation (B13) som: 
 

€ 

x =
As fst + Afε fuE f

αfccb
 

€ 

=
595 ⋅10−6 ⋅ 324 ⋅106 + 70 ⋅10−6 ⋅ 5 ⋅10−3 ⋅185,6 ⋅109

0,8 ⋅17,3 ⋅106 ⋅1,0
= 0,019 m 

 
Momentkapaciteten kan därefter beräknas enligt ekvation (B14): 
 

€ 

MRd = As fst (ds −βx) + Afε fuE f (h −βx) 

€ 

= 595 ⋅10−6 ⋅ 324 ⋅106(0,189 − 0,4 ⋅ 0,019) +  

€ 

+ 70 ⋅10−6 ⋅ 5 ⋅10−3 ⋅185,6 ⋅109(0,220 − 0,4 ⋅ 0,019) = 49 kNm >MSd =42 kNm OK! 
 
 

E.2.2.4 Kontroll av betongstukningen 
Betongstukningen kontrolleras enligt ekvation (B15): 
 

€ 

εc =
ε fu + εu0
h
x
−1

 

 
 

 

 
 

 

€ 

=
5 ⋅10−3 +1,7 ⋅10−3

0,220
0,019

−1
 

 
 

 

 
 

= 0,6 ‰ < εcu =3,5 ‰  OK! 

 
 

E.2.2.5 Kontroll av dragarmeringspåkänningen 
För kontroll av påkänningen i dragarmeringen beräknas först töjningen enligt ekvation 
(B22): 
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€ 

εs =
(ε fu + εu0)(ds − x)

h − x
 

€ 

=
(5 ⋅10−3 +1,7 ⋅10−3)(0,189 − 0,019)

0,220 − 0,019
= 5,7‰ 

 
, varpå σs erhålls enligt ekvation (B23): 
 

€ 

σ s = εs ⋅ Es  

€ 

= 5,6 ⋅10−3 ⋅173 ⋅109 = 969 MPa  >> fst = 324 MPa OK! 
  
 

E.2.3 Förankring av kompositen 

E.2.3.1 Beräkning av förankringspunktens läge 
Vid beräkning av förankringspunktens läge beräknas böjmotståndet utan hänsyn till den 
befintliga armeringen och kompositens inverkan. Böjmotståndet erhålls därmed som: 
 

€ 

W =
bh2

6
 

€ 

=
1,0 ⋅ 0,2202

6
= 0,0081 m3 

 
Böjdraghållfastheten har enligt tidigare beräknats till 1,56 MPa, och därmed erhålls 
sprickmomentet enligt ekvation (B24): 
 

€ 

Mxcr =Wfcbt = 0,0081⋅1,56 ⋅106 =12,6 kNm  
 
I och med att balken belastas av ett moment i ena änden kommer läget för första sprickan 
att variera för de två balkändarna. Två separata förankringsberäkningar behöver därför 
utföras, en för ände 1 och en för ände 2, med beteckningar enligt figur E3. Med hjälp av 
handboksformler beräknas stödreaktionerna R1 och R2 samt stödmomentet M2 till 30 kN, 
41,4 kN samt 41,4 kNm. Momentet på ett avstånd x från ände 1 erhålls därmed som: 
 

€ 

Mx1 = 30x − 11,5x
2

2  
 
, och från ände två som: 
 

€ 

Mx2 = 41,4x − 11,5x
2

2
− 41,4  

 
Sätts momenten lika med sprickmomentet erhålls läget för första sprickan vid ände 1 som: 
 

€ 

30xcr1 −
11,5xcr1

2

2
=12,6⇒ xcr1 = 0,461 m

 
 
, och från ände 2 som: 
 

€ 

41,4xcr2 −
11,5xcr2

2

2
− 41,4 =12,6⇒ xcr2 =1,711 m
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E.2.3.2 Beräkning av förskjutningsmåttet och momentet i 
förankringspunkten 
Då tvärkraftsarmering saknas anges i BBK04 avsnitt 3.9.2 att förskjutningsmåttet al kan 
sättas lika med 1,5d, vilket ger: 
 

€ 

al =1,5d =1,5 ⋅ 0,220 = 0,330 m 
 
, för de båda ändarna. Momentet i förankringspunkt 1 erhålls därmed som: 
 

€ 

Mxa1 = R1(xcr1 + al ) −
q(xcr1 + al )

2

2
= 30 ⋅ (0,461+ 0,330) − 11,5 ⋅ (0,461+ 0,330)2

2
= 20,1 kNm

 
, och i förankringspunkt 2 som: 
 

€ 

Mxa1 = R2(xcr2 + al ) −
q(xcr2 + al )

2

2
−M2 = 41,4 ⋅ (1,711+ 0,330) − 11,5 ⋅ (1,711+ 0,330)2

2
−  

€ 

− 41,4 =19,1 kNm
  

 

E.2.3.3 Beräkning av förankringskraften i kompositen 
Förankringskraften beräknas som det största av Ffa och Ffb enligt ekvation (B25), för ände 
1 erhålls: 
 

€ 

Ffa1 =
Mxa1 /(0,9h)

1+
EsAs

E f Af

ds
h

 

 
 

 

 
 
2

€ 

=
20,1⋅103 /(0,9 ⋅ 0,220)

1+
173 ⋅109 ⋅ 595 ⋅10−6

185,6 ⋅109 ⋅ 70 ⋅10−6
0,189
0,220
 

 
 

 

 
 

2 =14,8 kN  

 

€ 

Ffb1 =
Mxa1 − Fs0,9ds

0,9h

€ 

= 20,1⋅103 − (595 ⋅10−6 ⋅ 324 ⋅106) ⋅ 0,9 ⋅ 0,189
0,9 ⋅ 0,220

= −64 kN
 

 
, och för ände 2: 
 

€ 

Ffa2 =
Mxa2 /(0,9h)

1+
EsAs

E f Af

ds
h

 

 
 

 

 
 
2

€ 

=
19,1⋅103 /(0,9 ⋅ 0,220)

1+
173 ⋅109 ⋅ 595 ⋅10−6

185,6 ⋅109 ⋅ 70 ⋅10−6
0,189
0,220
 

 
 

 

 
 

2 =14 kN

 
 

€ 

Ffb2 =
Mxa2 − Fs0,9ds

0,9h

€ 

=19,1⋅103 − (595 ⋅10−6 ⋅ 324 ⋅106) ⋅ 0,9 ⋅ 0,189
0,9 ⋅ 0,220

= −69 kN  
 

Kraften i kompositen i förankringspunkten blir alltså 14,8 kN vid ände 1 och 14 kN vid 
ände 2, vilket ger en spänning enligt ekvation (B26) i ände 1 på: 
 

€ 

σ f1 =
Ff 1

Af

=
14,8 ⋅103

70 ⋅10−6 = 211 MPa  < 0,2 ffd = 291 MPa 

 
, och i ände 2 på: 
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€ 

σ f 2 =
Ff 2

Af

=
14 ⋅103

70 ⋅10−6 = 200 MPa < 0,2 ffd = 291 MPa 

 
Villkor om att spänningen i förankringssnittet inte får överstiga 20 % kompositens 
draghållfasthet är således uppfyllt med god marginal för de båda ändarna. 
 
 

E.2.3.4 Beräkning av förankringslängden 
Den erforderliga förankringslängden beräknas enligt ekvation (B27) till: 
 

€ 

la1 =
Ff 1lcr

Af ( fctE f w / t f )

€ 

=
14,8 ⋅103 ⋅ 250 ⋅10−3

70 ⋅10−6 1,18 ⋅106 ⋅185,6 ⋅109 ⋅ 5 ⋅10−3 /1,4 ⋅10−3
= 60 mm

 
 
, för ände 1 och till: 
 

€ 

la2 =
Ff 2lcr

Af ( fctE f w / t f )

€ 

=
14 ⋅103 ⋅ 250 ⋅10−3

70 ⋅10−6 1,18 ⋅106 ⋅185,6 ⋅109 ⋅ 5 ⋅10−3 /1,4 ⋅10−3
= 57 mm

 
 
, för ände 2. Kravet att den beräknade förankringslängden skall vara mindre än 250 mm 
uppfylls som synes med god marginal för båda ändarna, och någon mekanisk förankring 
är därför inte nödvändig. Den teoretiska förankringslängden skall dock enligt Bilaga B, 
avsnitt 3.4, oavsett beräknad förankringslängd skall sättas till 250 mm. Den verkliga 
förankringslängden bör i sin tur uppgå till dubbla den teoretiska, för ände 2 är detta inget 
problem varför förankringslängden väljs till 500 mm. För ände 1 däremot blir den 
tillgängliga förankringslängden: 
 

€ 

lat = 0,461− 0,200
2

− 0,050 = 0,311 m 

 
, där 0,200 m är upplagsbredden, och 0,050 m erforderlig kantavstånd för kompositen. 
Eftersom spänningen i kompositen är betydligt lägre än gränsvärdet, och förankrings-
punktens läge dessutom beräknad utan hänsyn till armeringen och kompositens bidrag till 
böjmotståndet godtas en förankringslängd på 311 mm för ände 1. 
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E.2.4 Kontroll av skjuv- och fläkspänningar 

E.2.4.1 Beräkning av skjuvspänningar 
De skjuv- och fläkspänningarna som uppstår i kontaktytan mellan kompositen och 
betongen vid kompositens ändar skall kontrolleras för tillkommande last efter 
förstärkningstillfället, dvs: 
 

€ 

q =11,5 − 9,6 =1,9 kN/m 
 
Eftersom den tillkommande lasten är liten och avståndet från kompositände 1 till centrum 
på upplaget endast är 150 mm bedöms någon kontroll av skjuv- och fläkspänningarna inte 
vara nödvändig för denna ände. Ände 2 avslutas dock hela 1,211 m från upplagscentrum 
varför en kontroll av spänningarna är nödvändig.  
 
Vid spänningskontrollen beräknas först limmets skjuvmodul enligt ekvation (B30) till: 
 

€ 

Ga =
Ea

2(1+ ν a )
=

6,0 ⋅109

2(1+ 0,3)
= 2,3 GPa 

 
, varpå konstanten λ2 beräknas enligt ekvation (B31): 
 

€ 

λ2 =
Gabf
s

1
E f Af

+
1

EceAc
+

z0
EceWc

 

 
 

 

 
 

€ 

=
2,3 ⋅109 ⋅ 50 ⋅10−3

2 ⋅10−3
1

185,6 ⋅109 ⋅ 70 ⋅10−6
+

 

  
 

€ 

+
1

8 ⋅109 ⋅1,0 ⋅ 0,220
+

0,110
8 ⋅109 ⋅ 0,0081

 

  
= 4556⇒ λ = 67 

 
Med en kompositlängd på 4,639 m erhålls den maximala skjuvspänningen enligt ekvation 
(B28) som: 
 

€ 

τmax =
qGa (a

2 + alf )λ + l f /2
2sEceWcλ

2

€ 

=
1,9 ⋅103 ⋅ 2,3 ⋅109 ⋅ (1,2112 +1,211⋅ 4,639) ⋅ 60 + 4556 /2

2 ⋅ 2 ⋅10−3 ⋅ 8 ⋅109 ⋅ 0,0081⋅ 4556
=  

 

€ 

=1,76 MPa = τ xy   
 

E.2.4.2 Beräkning av fläkspänningar 
Enligt Bilaga B, avsnitt 4.2, kan fläkspänningarna sättas lika med skjuvspänningarna, 
vilket ger: 
 
σy =τmax = 1,76 MPa 
 

E.2.4.3 Beräkning av normalspänningarna 
Med hjälp av handboksformler beräknas momentet vid kompositens ände till 2,78 kNm, 
enligt ekvation (B33) erhålls därmed normalspänningen som: 
 

€ 

σ x =
Mx

W
 

€ 

=
2,78 ⋅103

0,0081
= 0,34 MPa  
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E.2.4.4 Beräkning av huvudspänning 
Skjuv- och fläkspänningarna slås samman till en huvudspänning enligt ekvation (B34) 
som sedan jämförs med betongens draghållfasthet: 
 

€ 

σ1 =
σ x +σ y

2
+

σ x −σ y

2
 

 
 

 

 
 

2

+ τ xy
2

 

 
 
 

 

 
 
 

1/ 2

 

€ 

=
0,34 +1,76

2
+

0,34 −1,76
2

 

 
 

 

 
 

2

+1,762
 

 
 

 

 
 

1/ 2

= 2,9 MPa  

> fct = 1,18 MPa 
 
Huvudspänningen vid kompositände 2 överskrider som synes betongens draghållfasthet. 
Kompositens ände måste således flyttas närmare upplaget. I det aktuella fallet finns inget 
som hindrar att kompositens avslutning flyttas bakåt. Utan närmare utredning föreslås att 
kompositen dras så pass nära väggen som möjligt med hänsyn till monteringen, 
erforderligt kantavstånd uppskattas härvid till 50 mm. Med väggtjockleken 200 mm 
kommer kompositen vid ände 2, likt ände 1, alltså avslutas 150 mm från det teoretiska 
upplaget.1 

 

 
E.2.5 Kontroll av deformationer 
Enligt tidigare beräkningar är tvärsnittet sprucket , varför deformationsberäkningarna 
utförs efter de regler som gäller i stadium II. Neutrala lagrets läge beräknas enligt: 
 

€ 

bx2

2
=αsAs(ds − x) +α f Af (h − x) 

€ 

1,0 ⋅ x 2

2
= 25 ⋅ 595 ⋅10−6(0,189 − x) + 31⋅ 70 ⋅10−6 ⋅ (0,220 − x)⇒  

x = 0,066 m 
 
, varpå tröghetsmomentet kan beräknas till: 
 

€ 

I2 =
bx3

12
+ bx x

2
 

 
 
 

 
 
2

+αsAs(ds − x)
2 +α f Af (h − x)

2  

€ 

=
1,0 ⋅ 0,0663

12
+1,0 ⋅ 0,066 0,066

2
 

 
 

 

 
 
2

+  

 

€ 

+25 ⋅ 595 ⋅10−6(0,220 − 0,066)2 + 31⋅ 70 ⋅10−6(0,220 − 0,066)2 = 5 ⋅10−4  m4  
 

 
Utan hänsyn till partierna mellan sprickornas bidrag beräknas böjstyvheten enligt 
ekvation (B36) till: 
 

€ 

EceI2 = 8 ⋅109 ⋅ 5 ⋅10−4 = 400 ⋅104  Nm2  
 
Den maximala nedböjningen beräknas med hjälp av handboksformler till: 
 
 
 
1 Beslutet att avsluta ände 2 på samma sätt som ände1 kunde i det aktuella fallet tagits i ett tidigare skede, varvid en del 
omfattande beräkningar undvikts. Här valdes ändå att göra två separata avslutningar för att demonstrera 
beräkningsgången.   
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€ 

ymax =
qvl

4

185EceI2
 

€ 

=
8,3 ⋅103 ⋅ 64

185 ⋅ 400 ⋅104 =14 mm  < l/300 = 20 mm 

 
Nedböjningen för den förstärkta plattan blir som synes mindre än l/300, vilket brukar 
utgöra gränsen för tillåtna deformationer, och anses därför som godtagbar. 

 
 

E.3 Resultat 
Resultatet av dimensioneringsberäkningarna redovisas i figur E4 nedan. 
 
 

 
 
  

Figur E4. Resultat av dimensioneringen. 
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Bilaga F 
Symboler och förkortningar 
 

Romanska versaler 
A1 ideell area i stadie I [m2] 
A2 ideell area i stadie II [m2] 
Ac tvärsnittsarea för betong [m2] 
Af tvärsnittsarea för komposit [m2] 
As tvärsnittsarea för stål, dragarmering [m2] 
A`s tvärsnittsarea för stål, tryckarmering [m2] 
C hjälpstorhet vid lösning av ekvationer [--] 
Ea elasticitetsmodul för lim [Pa] 
Ece effektiv elasticitetsmodul för betong [Pa] 
Ef elasticitetsmodul för komposit [Pa] 
Es elasticitetsmodul för stål [Pa] 
Ff dragkraft i komposit [N] 
Ga skjuvmodul för lim [Pa] 
I1 ideellt tröghetsmoment i stadie I [m4] 
I2 ideellt tröghetsmoment i stadie II [m4] 
Ic tröghetsmoment för betong [m4] 
Is tröghetsmoment för stål [m4] 
M0 moment vid förstärkningstillfället  [Nm] 
Ml moment av hittillsvarande långtidslast [Nm] 
MRd dimensionerande värde för momentkapacitet [Nm] 
MSd dimensionerande moment [Nm] 
Mx momentet vid koordinaten x [Nm] 
Mxa moment för kontroll av förankring, förskjutet mht sneda sprickor [Nm] 
Mxcr sprickmoment [Nm] 
N0 normalkraft vid förstärkningstillfället [N] 
N1 normalkraft av hittillsvarande långtidslast (positiv vid drag) [N] 
Nd dimensionerande normalkraft (positiv vid drag) [N] 
P punktlast [N] 
R upplagsreaktion [N] 
W böjmotstånd  [m3] 
Wc böjmotstånd för betong, utan hänsyn till armering och komposit [m3] 

 
 

Romanska gemener    
a avståndet mellan upplagscentrum och laminatände [m] 
al momentkurvans förskjutningsmått [m] 
b bredd [m] 
bf bredd på komposit [m] 
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ds effektiv höjd för befintlig dragarmering [m] 
d`s effektiv höjd för befintlig tryckarmering [m] 
h tvärsnittshöjd [m] 
l0 längd mellan momentnollpunkterna [m] 
la förankringslängd för komposit [m] 
lat tillgänglig förankringslängd för komposit [m] 
lcr kritisk förankringslängd [m] 
lf längden på komposit [m] 
fcbt böjdraghållfasthet för betong [Pa] 
fcc dimensionerande tryckhållfasthet för betong [Pa] 
fct dimensionerande draghållfasthet för betong [Pa] 
fctk karakteristisk draghållfasthet för betong [Pa] 
fst dimensionerande draghållfasthet för stål [Pa] 
s tjocklek på limskikt [m] 
tf tjocklek för komposit [m] 
q jämnt utbredd last [N/m2] 
qd dimensionerande jämnt utbredd last [N/m2] 
ql jämnt utbredd långtidslast [N/m2] 
qv jämnt utbredd last i bruksgränstillståndet [N/m2] 
x tryckzonshöjd [m] 
x koordinat [--] 
xa = xcr + al [m] 
xcr avstånd från upplagscentrum till förankringspunkt [m] 
xp punktlastens koordinat vid beräkningar av skjuv- och fläkspänningar [m] 
y koordinat [--] 
y0 koordinat för tyngdpunkt räknat från tvärsnittets ovankant [m] 
w formell sprickbredd [m] 
z0 inre hävarm för komposit till neutrala lagret [m] 

 
 

Grekiska gemener 
α proportionalitetsfaktor för beräkning av betongens tryckresultantsstorlek [--] 
αf proportionalitetsfaktor för elasticitetsmodul komposit/betong [--] 
αs proportionalitetsfaktor för elasticitetsmodul stål/betong [--] 
β faktor som anger tryckresultantens relativa läge inom tryckzonshöjden [--] 
εc töjning (stukning) i betong vid tryckt kant [--] 
εcu brottöjning (stukning) i betong vid tryckt kant [--] 
εf töjning i komposit [--] 
εfu brottöjning i komposit [--] 
εs töjning i stålarmering [--] 
εu0 töjning i den dragna betongkanten vid förstärkningstillfället [--] 
λ konstant [N1/2] 
σs påkänning i stål [Pa] 
σ1 huvudspänning [Pa] 
σcu påkänning i underkant betong [Pa] 
σx normalspänning i x-riktning [Pa] 
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σy normalspänning i y-riktning [Pa] 
τ skjuvspänning [Pa] 
τmax maximal skjuvspänning [Pa] 
τxy skjuvspänning i xy- riktning [Pa] 
υa kontraktionstal för lim [--] 

 


