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En stor del av det byggnadsbestånd som kommer att behövas inom en tjugoårsperiod är redan uppfört
idag. Byggnadskonstruktioner åldras och försämras, och ofta förändras förutsättningarna för
byggnaderna med tiden. Ett ständigt återkommande moment är behovet av att förstärka den bärande
konstruktionen, framför allt i samband med ombyggnation, reparation och renovering. De traditionella
metoder man använder sig av idag innebär att stålbalkar och pelare monteras för att förstärka
konstruktionen. Dessa tar utrymme i anspråk och problem kan uppstå med t ex installationer i tak. En
nyare metod innebär att man fäster kolfiberkompositer på ytan av konstruktionen i tunna lager i form av
laminat, väv, nät eller stavar som fräses ner i ytan. För att fästa kompositen på ytan använder man sig av
epoxi. De tunna lagren gör att konstruktionens tvärsnitt och egenvikt inte förändras märkbart. 

Då kolfiber är ett dyrare material än stål är syftet med denna rapport att ta fram konkreta praktikfall där
det är ekonomiskt motiverat att använda sig av kolfiberkompositer istället för de traditionella metoder
som används idag. Fem praktikfall tillhandahållna av WSP Byggprojektering i Linköping har studerats.
Det visade sig att i de fall det var tillämpligt att använda sig av kolfiber för förstärkning var det även
ekonomiskt hållbart. Trots det dyrare materialet innebär den korta monteringstiden att totalkostnaden för
förstärkningsjobbet ligger i ungefär samma prisklass som en förstärkning med stål. Problem kvarstår
dock med alltför några kunniga konstruktörer och entreprenörer � men annars är kolfiberkompositen
morgondagens material.
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Sammanfattning 
En stor del av det byggnadsbestånd som kommer att behövas inom en tjugoårsperiod är redan 
uppfört idag. Byggnadskonstruktioner åldras och försämras, och ofta förändras 
förutsättningarna för byggnaderna med tiden. Ett ständigt återkommande moment är behovet 
av att förstärka den bärande konstruktionen, framför allt i samband med ombyggnation, 
reparation och renovering. De traditionella metoder man använder sig av idag innebär att 
stålbalkar och pelare monteras för att förstärka konstruktionen. Dessa tar utrymme i anspråk 
och problem kan uppstå med t ex installationer i tak. En nyare metod innebär att man fäster 
kolfiberkompositer på ytan av konstruktionen i tunna lager i form av laminat, väv, nät eller 
stavar som fräses ner i ytan. För att fästa kompositen på ytan använder man sig av epoxi. De 
tunna lagren gör att konstruktionens tvärsnitt och egenvikt inte förändras märkbart.  
 
Då kolfiber är ett dyrare material än stål är syftet med denna rapport att ta fram konkreta 
praktikfall där det är ekonomiskt motiverat att använda sig av kolfiberkompositer istället för 
de traditionella metoder som används idag. Fem praktikfall tillhandahållna av WSP 
Byggprojektering i Linköping har studerats. Det visade sig att i de fall det var tillämpligt att 
använda sig av kolfiber för förstärkning var det även ekonomiskt hållbart. Trots det dyrare 
materialet innebär den korta monteringstiden att totalkostnaden för förstärkningsjobbet ligger 
i ungefär samma prisklass som en förstärkning med stål. Problem kvarstår dock med alltför 
några kunniga konstruktörer och entreprenörer – men annars är kolfiberkompositen 
morgondagens material.

 



Abstract 
Most of the building structures needed in twenty years from now is already built. Building 
structures are ageing and they deteriorate and often the demands on the structure changes over 
time. It is often needed to reinforce the structure, especially when reconstructing, repairing or 
renovating a building. The traditional strengthening methods that are used today are 
strengthening the structure with beams and columns of steel. The beams and columns often 
require much space and problems might occur if there are a lot of installations. There is 
another more modern technique where a composite plate, sheet, grid or bar of relatively small 
thickness is bonded with an epoxy adhesive to the structure. These reinforcements don’t 
change the cross-section of the structure. The most common type of fibre reinforcement that is 
used for strengthening in the building industry is carbon fibre.  
 
The carbon fibre products are much more expensive when comparing to steel. Therefore the 
object of this report is to show when it is economically motivated to use carbon fibre instead 
of the more traditional material steel. To do this I have studied five real cases brought to me 
by WSP Construction in Linköping, Sweden. The study shows that in the cases where it’s 
possible to use composites strengthening the building structure it is also economically 
motivated to do so. Even if the material is more expensive than the more traditional materials 
the total cost is in the same price class as the traditional ones because of the short time of 
construction. But there is still a problem with only a few consultants and entrepreneurs that 
have the knowledge and the experience to work with composites when strengthening a 
structure. If the knowledge will be spread to the consultants I will say that carbon fibre 
composites are the materials of tomorrow even in the building industry.    

 



Förord 
Året är 2007 och den sjätte och sista terminen på min utbildning till Byggnadsingenjör vid 
Linköpings Tekniska Högskola, Campus Norrköping är snart slut. I och med framläggningen 
av detta examensarbete är jag äntligen en nyutexaminerad byggnadsingenjör och står nu 
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Jag vill tacka er som har hjälpt mig att göra detta examensarbete möjligt att genomföra. Jag 
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kostnadsförslag på förstärkningsjobb, i viss mån även dimensionering; Tobias Thorén på 
Linköpings Smidesservice, PG Axelsson och Jan Petersson på Håkan Ströms i Motala, 
Thorbjörn Norman på HSM i Linköping AB och Thomas Almgren på Stiba AB via Simon 
Dahlberg på Johns Bygg & Fasad AB i Borås. Er goda vilja att hjälpa mig är en av 
hörnstenarna i mitt examensarbete – utan er hade det inte gått. 
 
Jag vill även tacka min examinator Mårten Johansson för de synpunkter och tips jag fått på 
innehåll och upplägg av rapporten. 
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mig, inte bara under arbetet med denna rapport utan under hela min utbildning. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
WSP Group är ett globalt företag som erbjuder kvalificerade konsulttjänster för samhälle och 
miljö. Ett av deras affärsområde är Byggprojektering där konstruktörer arbetar med bland 
annat nybyggnad och ombyggnad, tekniska utredningar och skadebesiktningar. En relativt 
stor del av arbetet handlar om just ombyggnationer där förstärkningsåtgärder ofta blir 
aktuella. I dagsläget gör man förstärkningar och avväxlingar av stål på Byggprojektering i 
Linköping. Stålbalkar och pelare tar utrymme i anspråk och beställaren är inte alltid positiv 
till de åtgärder som krävs. Ofta är det problem i befintliga byggnader med mycket 
installationer som är i vägen vid montage och som därmed måste monteras ned eller i värsta 
fall dras om i en annan riktning.  
 
En relativt ny förstärkningsmetod finns på marknaden där man använder sig av 
kolfiberkompositer i olika utförande som man fäster på konstruktionen. Det är lätta material 
som tar minimalt utrymme i anspråk. Kolfiber är ett relativt dyrt material jämfört med stål, 
men stålpriserna ökar ständigt så vem vet var det slutar. De som redan arbetar med materialet 
menar att det är framtiden inom byggbranschen, men att det finns en ”flaskhals” i utökad 
användning i och med den okunskap som finns bland landets konsulter. Det är trots allt 
konstruktören som föreslår förstärkningsmetod. Idag har man på WSP möjlighet att använda 
sig av kolfiberförstärkning, men då dimensioneras detta av konsulter till ett av de företag som 
levererar och monterar förstärkningarna. Nu önskar konstruktörerna på WSP 
Byggprojektering i Linköping en inblick i denna metod samt en ekonomisk analys av 
dagsläget för att eventuellt införa kolfiberkompositer i sitt arbete.  

1.2 Syfte  
Syftet med rapporten är dels att ge en orientering om kolfiberförstärkning och dels att få fram 
konkreta fall där det om möjligt är motiverat att använda sig av kolfiber istället för stål vid 
förstärkning av befintliga byggnadskonstruktioner. Detta kommer göras ur ett ekonomiskt 
perspektiv, men även miljöaspekter skall beaktas. 

1.3 Avgränsningar 
Kolfiber går under kategorin FRP-material (Fibre Reinforced Polymer) när man talar om 
förstärkning av byggnadskonstruktioner. I denna kategori finns även glasfiber och fibrer av 
aramid som även de används till förstärkningar. Jag har avgränsat mig till att endast behandla 
kolfiber i denna rapport, de två sistnämnda kommer endast att omnämnas.  
 
De praktikfall som behandlas i rapporten handlar endast om förstärkningsarbeten vid 
håltagningar i väggar och bjälklag i hus samt om ett sviktproblem i ett träbjälklag. Ett stort 
användningsområde för kolfiberförstärkningar som inte behandlas i rapporten är vägar och 
broar. 

1.4 Metod 
Till den teoretiska delen har information om förstärkningsmetoder inhämtats dels från tryckt 
litteratur och dels genom olika leverantörers hemsidor på Internet. Jag har även beställt hem 
broschyrer från några leverantörer. Jag har medverkat på ett seminarium kring avancerade 
kompositer.  
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För att få konkreta praktikfall att utreda prisnivåer på för de olika metoderna har WSP 
Byggprojektering i Linköping tagit fram fem praktikfall som jag studerat. Det handlar i 
samtliga fall om förstärkningsarbeten som redan utförts där traditionella metoder använts. För 
dimensioneringshjälp samt prisuppgifter på kolfiberförstärkning i de olika fallen har jag vänt 
mig till Johns Bygg & Fasad AB i Borås som i sin tur vänt sig till en projektör på Stiba AB i 
Borås. De har fått samma förutsättningar som WSP haft när de dimensionerat förstärkningar 
och avväxlingar i de olika fallen och har alltså inte vetat hur WSP löst problemen. Detta för 
att få så rättvisande uppgifter från dem som möjligt. Priser på smidesarbeten har Linköpings 
Smidesservice samt HSM i Linköping AB ställt upp med. I ett av praktikfallen har jag 
kontaktat det företag som utförde det aktuella arbetet, Håkan Ström Byggnads AB i Motala, 
och därigenom fått en prisuppgift.   
 
Första steget blev att läsa in sig på den teoretiska delen samt studera de praktikfall jag blivit 
tilldelad. Konstruktionsritningarna rensades från det arbete som WSP gjort samt uppgifter 
som kunde knyta ritningen till företaget. Andra delen av arbetet bestod av att ta kontakt med 
aktuella företag för att få hjälp med dimensionering samt för att få prisuppgifter på material 
och utfört arbete i samtliga praktikfall. Kostnaderna för de olika metoderna har sedan jämförts 
och de olika metoderna har därefter utvärderats. 

1.5 Metod- och källkritik 
Det hade varit bra att be fler företag om offerter på de olika praktikfallen för att på så sätt 
kunna utvärdera trovärdigheten i priserna. Det skulle kunna vara så att de priser jag fått ligger 
något i underkant då de olika företagen vill värna om sina egna förstärkningsmetoder. Min 
förhoppning är dock att de tänker främst på utveckling inom byggbranschen och därmed gett 
mig rättvisande uppgifter.  
 
Vidare har mycket information till den teoretiska delen hämtats från hemsidor till olika 
leverantörer av kolfiberförstärkningar. Dessa leverantörer har ett vinstintresse och är ej helt 
neutrala i sin information, eventuella nackdelar med kolfiberförstärkning av befintliga 
byggnadskonstruktioner syns inte till på dessa hemsidor.  
 
För att utöka mitt arbete hade jag själv kunnat sätta mig in i de dimensioneringsanvisningar 
som finns tillgängliga för kolfiberförstärkning. Men detta alternativ blev inte aktuellt fören 
sent i arbetet varpå tidsbrist infann sig och jag får istället förlita mig på de uppgifter jag fått. 

1.6 Disposition 
Rapporten börjar med en inledning där bakgrund, syfte och metod presenteras. I kapitel 2 ges 
en allmän orientering om varför och hur en befintlig byggnadskonstruktion kan förstärkas. 
Sedan redogörs kort om för- och nackdelar med traditionella förstärkningsmetoder då 
förstärkning sker med stål. Detta efterföljs av en mer ingående beskrivning av 
kolfiberkompositer som förstärkningsmetod. Här ges en inblick i vilka typer av produkter som 
används idag, deras olika egenskaper samt för- och nackdelar med metoden. Nästa kapitel 
behandlar de olika praktikfall som studerats med avseende på olika förstärkningsmetoder. De 
beskrivs med hjälp av delar av ritningar samt i vissa av fallen även med lastbilder. Förslag på 
förstärkningsmetoder ges, både traditionella och med kolfiberkomposit. Sedan följer en 
ekonomisk jämförelse mellan de olika metoderna i de praktikfall där en jämförelse varit 
möjlig. Slutsatsen kommer sedan med en efterföljande diskussion i det avslutande kapitlet. 
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2 Konstruktiv förstärkning 
Täljsten (2003) menar att 85-90 % av de byggnadskonstruktioner som kommer att behövas 
om ungefär tjugo år är redan uppförda i dagsläget.  Vissa av dem kommer att behöva rivas 
och ersättas med nya byggnader i och med att de är i så dåligt skick. Konstruktioner åldras 
och försämras och det är ganska vanligt att förutsättningarna förändras med tiden.  
 
Ett moment som ständigt återkommer är behovet av att förstärka den bärande konstruktionen, 
framför allt i samband med ombyggnation, reparation och renovering. Det kan handla om att 
öka lasterna på ett bjälklag, riva bärande väggar eller ta upp nya hål för trappor etc. (Johns 
Bygg & Fasad AB, 2007, [www]) 
 
Andra orsaker till att en konstruktion måste förstärkas kan vara konstruktionsfel, exempelvis 
för lite armering i en betongkonstruktion, eller utförandefel som t ex kan innebära att 
armeringen är felaktigt placerad. Konstruktionen kan ha skadats genom brand eller påkörning, 
även den befintliga armeringen kan ta skada genom korrosion och därmed förlora en del av 
sin funktion. (Sika Sverige AB, 2007)  
 
Carolin (2001) menar att det är ofta mer komplicerat att förstärka en befintlig 
byggnadskonstruktion än att uppföra en helt ny. Det beror på att hänsyn måste tas till 
befintligt skick, material, geometri och laster som påverkar konstruktionen under 
förstärkningsarbetet. Man måste även undersöka hela konstruktionen så att man inte förstärker 
en kritisk del av konstruktionen och på så sätt gör en annan del till en kritisk punkt i 
konstruktionen. Vidare menar Carolin (2001) att när en förstärkning av en 
byggnadskonstruktion konstrueras skall underhålls- och reparationsbehovet i framtiden 
minimeras. Med detta i åtanke skall de olika system som finns att välja på idag utvärderas, 
möjligheten finns att förstärkning kanske inte är ett bra alternativ över huvudtaget. Hänsyn 
skall inte bara tas till ekonomiska aspekter vid val av förstärkningsmetod, aspekter som miljö 
och estetik är också viktiga samt förlorad effektivitet i förstärkningen vid eventuell vandalism, 
brand eller påkörning etc.  
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3 Stål/Smide 
De traditionella metoder som finns innebär att mer material läggs till på de kritiska områdena 
i byggnadskonstruktionen. Det kan handla om ett extra lager armering och sprutbetong runt en 
betongbalk, eller förstärkningar och avväxlingar med hjälp av stålbalkar och stålpelare eller 
utanpåliggande armering i form av stålplåt. Samtliga traditionella metoder ändrar på något vis 
konstruktionens tvärsnitt. (Carolin, 2001) 
 
Fördelar med förstärkningar av stål kan vara: 

• Kostnad: Med stål får man hög hållfasthet till ett lågt pris. 
• Tekniska egenskaper: Att använda en stomme av stål i en byggnad ger bra säkerhet, 

komfort och god ljudisolering. Stål är magnetiskt vilket gör det lätt att sortera för 
återvinning.  

• Hälsa: Materialet binder inte fukt vilket på lång sikt annars kan orsaka problem med 
hälsan. Stål avger inte heller några direkta emissioner skadliga för hälsan.  

• Återvinning/återanvändning: Det är möjligt att återvinna stål ett oändligt antal gånger 
utan att kvaliteten försämras. Vidare kan allt stål återvinnas eller återanvändas. 

(Jernkontoret, 2007, [www]) 
 

Nackdelar med förstärkningar av stål kan vara: 
• Hantering och transportering: Stål kan vara tungt att hantera på byggarbetsplatsen. 

Skall stålplåtsförstärkning göras uppochned exempelvis på ett bjälklag, måste man 
använda någon form av externt tryck innan plåtarna har fastnat. I och med begränsad 
transportlängd kan skarvar förekomma då man blir tvungen att förlänga plåtar/balkar. 

• Tekniska egenskaper och underhåll: Stål är korrosionskänsligt och behöver ofta 
rostskyddas. Det kan vara svårt att montera stål på rundade konstruktioner.  

• Ändrad egenvikt på konstruktionen: Att tillföra material till konstruktionen medför att 
egenvikten ökar och därmed kan förutsättningarna förändras i andra delar av 
byggnaden. 

• Ändrat tvärsnitt på konstruktionen: Stålbalkar och – pelare tar ofta relativt mycket 
utrymme i anspråk. Takhöjden sänks, installationer är i vägen och pelare mitt i ett 
utrymme är inte alltid populärt. 

(Carolin, 2001) 
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4 Kolfiber 
Under de senaste tio åren har det blivit alltmer vanligt att förstärka byggnadskonstruktioner, 
särskilt betongkonstruktioner, genom att fästa kompositmaterial på ytan. Materialen går under 
benämningen FRP (Fibre Reinforced Polymer) och framförallt används kolfiber, men även 
glas- och aramidfiber förekommer. Dessa material har länge använts inom rymd- och 
flygindustrin samt i sportutrustning men inom byggindustrin räknas de som ett nytt material. 
(Carolin, 2001) I denna rapport kommer endast kolfiber att behandlas. 
 
FRP är lätta och starka material som enligt många experter är framtiden inom byggnation 
(Johns Bygg & Fasad AB, 2007, [www]). Man fäster laminat eller väv av kolfiber på ytan av 
konstruktionen med ett härdande tvåkomponents epoxylim. Fibrerna och limmet bildar ett 
kompositmaterial som tillsammans med den befintliga konstruktionen blir starkare än den 
tidigare konstruktionen. (Täljsten, 2003)  
 
Många fullskaliga tester har utförts där befintliga byggnadskonstruktioner förstärkts med 
kolfiberkompositer. Carolin (sid. 95, 2001) menar att: ”Den viktigaste slutsatsen från 
fullskaletesten är att metoden kan användas istället för de så kallade konventionella 
metoderna.” (Min översättning) 

4.1 Typer och användningsområden 
Det finns flera olika typer av kolfiberprodukter som används till förstärkning av befintliga 
byggnadskonstruktioner. De har olika egenskaper och används till olika typer av 
förstärkningar, ibland även i kombination med varandra. Nedan redogörs för de fyra olika 
produkter som används idag; laminat, väv, stavar och nät av kolfiber. 
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4.1.1 Kolfiberlaminat 

4.1.1.1 Förstärkning av böjmoment 
Det vanligaste området för förstärkning med kompositer är förstärkning av böjmoment, några 
exempel på sådana förstärkningar ses i Figur 1. Förstärkningen görs genom att limma CFRP-
lameller (CFRP: Carbon Fibre Reinforced Polymer) på ytan på den dragna sidan av 
konstruktionen. Lamellerna kan även förankras i spår som sågas upp på konstruktionens 
dragna sida, så kallad NSMR (NSMR: Near Surface Mounted Reinforcement). Man kan 
montera lamellerna i slakt eller i förspänt tillstånd. (Johns Bygg & Fasad AB, 2007)  
 

 
Figur 1 Böjförstärkning av konstruktioner 

Källa: Täljsten Björn, 2006a 
 
Kolfiberlaminat, se Figur 2, produceras i en speciell profildragningsprocess. Materialet består 
av ett mycket stort antal enskilda parallella fibrer inbäddade i en polymermatris. Laminat är 
mest lämpliga för böjmomentförstärkning av konstruktioner med statisk eller dynamisk 
belastning som broar, balkar, bjälklag, tak och väggar. Vid håltagningar i t ex bjälklag kan det 
förekomma att man inkräktar på tryckbåge eller att viktig armering måste skäras av och då 
kan man lösa situationen med lameller av kolfiber. Förspända lameller kan användas om det 
finns behov av att minska nedböjning eller minska sprickvidder i en konstruktion. Man 
använder sig då av specialutrustning för att förspänna lamellerna innan de limmas och 
konstruktionen kan sedan höjas när limmet härdat. (Sika Sverige AB, 2007) 
 

 
Figur 2 CFRP-band  

Källa: Sika Sverige AB, 07.04.10 
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Kolfiberlaminat kännetecknas genom hög draghållfasthet och en låg egenvikt. Laminat 
används främst på plana ytor men kan även användas på krökta ytor med stor radie. Man kan 
fästa laminat på underlag av betong, armerad betong, stål, trä eller tegel. (Sto Scandinavia 
AB, 2006) 
 
För att reducera träbalkars nedböjning kan CFRP-lameller fräsas in i balken, helst görs detta 
innan balken belastas. Även förspända lameller kan appliceras på träkonstruktioner. Speciella 
limmer för trä finns framtagna. Under tillverkning av limträbalkar kan man montera 
kolfiberlameller inuti balken i förspänt eller slakt tillstånd. (Johns Bygg & Fasad AB, 2007) 

4.1.2 Kolfiberväv 

4.1.2.1 Tvärkraftsförstärkning 
Att förstärka en betongkonstruktion för tvärkraft är oftast mer teoretiskt komplicerat än för 
böjmoment i och med att kunskaperna om skjuvning av betong inte är så välutvecklade 
(Täljsten, 2003). 
 
Men det är ofta nödvändigt att öka kapaciteten även för tvärkrafter om en förstärkning av 
böjmomentet har gjorts. Vanligast är att använda sig av kolfiberväv som limmas på 
konstruktionen vilket ger en kombinerad samverkan mellan befintlig armering och väv som 
motverkar tvärkraften på den förstärkta konstruktionen. (Johns Bygg & Fasad AB, 2007) 
Denna typ av förstärkning tillämpas främst på balkar och pelare (Sika Sverige AB, 2007). 
 

 
Figur 3 Skjuvförstärkning av konstruktioner 

Källa: Täljsten Björn, 2006b 
 
I Figur 3 ovan ser vi exempel på hur man kan förstärka en konstruktion mot tvärkrafter. Figur 
4 nedan visar förstärkningsväv av kolfiber. Fibrerna i en väv ligger i en eller två riktningar. 
Förstärkningsväv används främst för förstärkning av tvärkraftskapacitet men även för böjning 
och vid håltagning i betong-, trä-, tegel- och stålkonstruktioner. Den kan användas på både 
plana ytor och rundade konstruktioner som silos och bassänger vid reningsverk etc. 
Kolfiberväven har förmåga att motstå jordbävningar och liknande. (Sika Sverige AB, 2007) 
 
Kolfiberväven kan användas på underlag med låg draghållfasthet t ex vid förstärkning av 
byggnader skadade av brand. Den passar även bra på gjutjärn. Uppstår sprickor i gjutjärn, t ex 
en bro, kan man inte laga dessa genom att svetsa men väven går att använda i sådana fall. 
(Johns Bygg & Fasad AB, 2007) 
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Figur 4 FRP-väv 

Källa: Sika Sverige AB, 07.04.10 

4.1.3 Kolfiberstavar 
Kolfiberstavar är kvadratiska stavar med konstant tvärsnitt, men till skillnad från övriga 
kolfibersystem bäddas denna armering in i konstruktionsunderlaget. All fiber är placerad i 
stavens längdriktning. Man fräser smala spår i underlaget som man sedan fäster stavarna i 
med hjälp av bruk eller epoxiharts. I och med att man fräser in dem så att tre sidor binds mot 
förstärkningsunderlaget får man en bättre skjuvkraftsöverföring om man jämför med 
förstärkningar som klistras på ytan av konstruktionen. Man kan utnyttja kompositens höga 
draghållfasthet till max och dessutom ligger den skyddad mot yttre mekanisk åverkan. Stavar 
kan användas som förstärkning på underlag av betong, armerad betong, trä eller tegel. (Sto 
Scandinavia AB, 2005a) 

4.1.4 Kolfibernät 
Kolfibernät används för utvändig armering på underlag av betong eller armerad betong. De 
kan användas på jämna eller runda element. I och med att man fäster näten med ett 
mineralbaserat bruk istället för med epoxi får man en diffusionsöppen konstruktion samt att 
känsligheten för låga temperatur minskar. Till skillnad från de övriga varianterna av 
kolfiberförstärkning skall näten täckas in med betong.  Kolfibernät är mycket lämpligt för 
byggnadskonstruktioner som utsätts för vatten, salt eller kemikalier men även som armering 
av prefabricerade element. Underlaget skall vara av betong eller armerad betong. (Sto 
Scandinavia AB, 2005b) 
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4.2 För- och nackdelar 
När förstärkningsmetod skall väljas har man som konstruktör många faktorer att ta hänsyn till. 
Några av dem är materialkostnad, krav på hållfasthet, motståndskraft mot påkörning, 
motståndskraft mot miljöpåverkan, tillverknings- och monteringsmetoder. I vissa fall har inte 
kunden någon erfarenhet av de alternativa förstärkningssystem som finns idag och väljer 
därmed en mer traditionell metod. 
 
Här följer områden där kolfiberförstärkning visar potentiella fördelar: 

 
• Tekniska egenskaper och underhåll: Kolfiberkompositer har en hög draghållfasthet 

och styvhet i förhållande till vikt (Sto Scandinavia AB, 2006). De har låg 
materialutmattning, hög korrosionsbeständighet och de kräver inget underhåll. 
Kolfiber är inte magnetiskt, det absorberar inte vatten och det är motståndskraftigt mot 
många kemikalier (Carolin, 2001). 

 
• Hantering och transportering: Kompositmaterial som används för förstärkningar är 

mycket lätta material som är lätta att hantera. Nästan oändligt långa/stora lameller eller 
vävar kan hanteras i jämförelse med stål där endast några meter kan hanteras. Ingen 
överlappning krävs när man använder sig av FRP-förstärkningar.  

• Tunna förstärkningslager: I många situationer är ett tunt förstärkningslager att föredra 
framför en stålbalk som kan ändra förutsättningarna för det aktuella utrymmet. Man 
ändrar på så sätt inte den befintliga byggnadens geometri och dimensioner. Man kan i 
princip göra förstärkningsåtgärderna optiskt ”osynliga”. 

• Monteringstid: I byggindustrin är tiden alltid en kritisk punkt i och med att tid är 
pengar. Så kan man minska på monteringstiden så kan man spara pengar. FRP-
förstärkningar kan ofta appliceras under korta tidsperioder. 

• Möjlighet till förspänning: Med hjälp av förspända kolfiberlameller kan man uppnå en 
högre utnyttjandegrad samtidigt som man kan minska existerande sprickor i 
betongkonstruktioner, och öka belastningen för befintlig armering. Genom 
förspänning kan man också öka tvärkraftskapaciteten i en betongkonstruktion. 

• Konstruktion: En fördel vid dimensionering är att man kan optimera FRP-materialet i 
den riktningen de behövs mest. Vidare är det få förstärkningsmetoder som har 
genomgått så ingående studier och tester som förstärkning med kompositmaterial har 
gjort, vilket medför att en konsult kan lita på de beräkningsmanualer som finns. 

• Kostnad: Jämför man ett förstärkningsarbete med kompositer med traditionella 
metoder så är kostnaden oftast lägre, även om materialkostnaden är högre. 

(Täljsten, 2003) 
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Här följer områden där kolfiberförstärkning visar eventuella nackdelar: 
• Brandskydd: Kolfiber i sig behöver inte skyddas mot brand, men den epoximatris man 

använder sig av smälter redan vid 70 grader Celsius. Brandskyddsmålning är inte 
tillräckligt utan brandskyddsskiva får istället monteras. Men detta gäller bara då 
förstärkningen har betydelse i brandlastfallet.  

• Bristvara: I dagsläget är kolfiber en bristvara, detta i och med att så många olika 
industrier använder sig av materialet. Flygindustrin är den största användaren där man 
förbeställer stora mängder kolfiber för tillverkning av t ex passagerarflygplan.  

(Norling, 2007-05-28) 
• Mekanisk skada: Eftersom FRP material i sig själva är spröda kan de skadas vid t ex 

skadegörelse eller påkörning och skall därför skyddas mot detta om det är en utsatt 
konstruktion. Skulle förstärkningen skadas är det dock lätt att laga den. 

• Egenskaper över lång tid: Eftersom FRP material inte har använts inom 
byggnadsindustrin i mer än 10-15 år har man inte tillräckligt med data för att kunna 
säga hur egenskaperna för dem är över tiden. Kolfiberkompositer med en matris av 
epoxi sägs dock ha goda långtidsegenskaper. Förmodligen är det inte 
kolfibermaterialet som har bristande egenskaper utan vidhäftningsmaterialet som ger 
vika först. Epoxi som fästmaterial är känsligt mot ultraviolett strålning, men det finns 
tillsatser att blanda med epoxin eller så kan man måla kompositmaterialet så att det 
skyddas mot UV-ljus. Om man använder rätt typ av material och gör ett noggrant 
arbete så kan man garantera att det håller i 30 år. 

• Arbetsmiljö: Arbetsmiljön är en mycket viktig punkt i och med att man använder 
epoxiprodukter för att fästa kolfibermaterialet till konstruktionen. Handskas man inte 
på rätt sätt med epoxi finns risk för skador för den som arbetar med materialen.  

• Beroende av temperatur och fuktighet: I vissa miljöer kan det vara nödvändigt att 
tillföra extra värme till konstruktionen i och med att härdningsprocessen av 
fästmassorna är fukt- och temperaturberoende. 

• Brist på erfarenhet: En stor nackdel är bristen på erfarenhet av metoden. Men detta 
kan avhjälpas genom utbildning och information ut till både konsulter och kunder. 

• Konservatism: Byggbranschen är känd för att inte ta emot nyheter inom byggindustrin 
med öppna armar. Denna konservatism kan vara svår att övervinna, men genom 
utbildning och information kan man lyckas. 

• Konstruktion: Bristen på erfarna konsulter inom byggprojektering som har kunskap 
om kompositer och hur man använder dem håller tillbaka marknaden för 
kolfiberförstärkningar. Eftersom det är konsulten som ger kunden ett förslag på en 
lösning kommer denne inte föreslå kolfiber om han inte är insatt i metoden. 

• Kostnad: Kolfiberlaminat eller ark är mycket dyrare än traditionella byggmaterial om 
man ser till kostnaden per kvadratmeter eller kilo.  

(Täljsten, 2003) 
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4.3 Miljömässiga egenskaper 

4.3.1 Kolfiber 
För att tillverka kolfiber använder man sig av olja och bomull (Norling Otto, 2007-05-28). 
Olja i sin tur är en ändlig råvara med begränsad tillgång vilket på sikt inte talar till kolfiberns 
fördel. Kolfiberförstärkningarna i sig är inte klassificerad som en farlig produkt. Enligt Stos 
Varuinformationsblad är fibrerna i deras produkter inte respirabla, dvs. de tas inte upp av 
lungorna vid inandning, i och med att de har en medeldiameter på över 3 μm. Däremot kan 
kolfiberdamm orsaka irritation på hud, ögon och i övre luftvägarna. Skulle man andas in 
fibrer är det viktigt med frisk luft, vatten för att klara strupen samt att man snyter sig för att få 
ut eventuella fibrer ur näsan. Vid kapning av exempelvis kolfiberlaminat kan kanterna bli 
vassa och man kan lätt skära sig. Fibrerna kan lätt penetrera huden vid kontakt, skulle detta 
hända skall man skölja området med vatten och sedan tvätta sig försiktigt med tvål och vatten. 
Vid hudkontakt bildas en irriterande klåda som kan kvarstå även efter att arbetet slutförts. (Sto 
Scandinavia AB, 2005g) 
 
Kolfiber är inte ett miljöfarligt ämne men man skall ändå undvika all form av utsläpp av 
kolfiber i avlopp, till grundvatten eller reningsverk. Även damm skall man undvika att släppa 
ut i luften. En oanvänd produkt utgör inte farligt avfall, men man bör försegla dammande 
material på lämpligt sätt innan man lämnar det till avfallshantering. (Sto Scandinavia AB, 
2005g) 
 
Kolfiber behöver inte rostskyddas men i vissa fall skall den skyddas mot brand. Skulle brand 
uppstå i byggnaden bildas giftiga och irriterande gaser av bland annat koldioxid vid 
temperaturer över smältpunkten, vilken varierar mellan 200-500°C för de olika produkterna. 
(Sto Scandinavia AB, 2005d, e, f, g)  

4.3.2 Epoxi 
Man använder epoxi som är en s.k. härdplast för att fästa kolfibermaterialet till 
konstruktionen. Detta är plaster som bildas vid en reaktion kallad härdning. Härdplasterna kan 
inte omformas genom uppvärmning, de sönderdelas då istället. I sitt slutliga uthärdade 
tillstånd är de normalt inte hälsovådliga och de används i stor utsträckning i både industrin 
och vardagslivet. Men handskas man inte på rätt sätt med de ohärdade produkterna finns risk 
för skador för den som arbetar med materialen. I huvudsak kan man bli utsatt för exponering 
på tre olika sätt: 

1. Genom inandning av ångor och damm 
2. Genom förtäring 
3. Genom hudpåverkan 

Oftast kopplar man samman problem med härdplaster med irritationer och eksem vid 
hudkontakt. För att undvika problem vid epoxiarbeten skall man planera arbetet noga i förväg 
samt skydda sig genom att använda den personliga skyddsutrustning som rekommenderas. 
Det rekommenderas att alltid använda överdragskläder samt att det är viktigt att man är ren 
och fri från epoxirester vid måltid eller liknande. (Sto Scandinavia AB, 2005c) 
 
Epoxi som är uthärdad kan kasseras på samma sätt som vanligt byggavfall. Däremot skall 
ohärdad epoxi samlas upp i behållare märkt med ”Hälsofarligt avfall” och en varningstext 
som anger innehåll och skyddsåtgärder. Behållaren skall sedan destrueras. (Sto Scandinavia 
AB, 2005c) 
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5 Praktikfallen 
I detta avsnitt presenteras de fem praktikfall jag blivit ombedd att studera med avseende på 
olika metoder att förstärka en byggnadskonstruktion. I samtliga fall har det faktum att man 
använt stålbalkar och pelare medfört mer eller mindre bekymmer för brukarna av lokalerna då 
stål tar utrymme i anspråk. Exempelvis sänker balkar takhöjden och en pelare kan minska 
framkomligheten i ett utrymme.  . 
 
De figurer som visas är delar av de K-ritningar som tagits fram på WSP Byggprojektering i 
Linköping i samband med dimensionering av förstärkningar/avväxlingar med stål. Jag har 
rensat dem från de förstärkningar av stål som fanns med på ritningarna för att få en neutral 
bild av problemet. På så vis får man ungefär samma förutsättningar som en konstruktör har då 
denne startar ett arbete. För att ge ytterligare information om situationen finns lastuppgifter 
för de olika praktikfallen med. Dessa har tagits fram av aktuell konstruktör vid det tillfälle då 
arbetet på WSP Byggprojektering utfördes. All information om praktikfallen kommer från 
WSP Byggprojektering i Linköping. De rensade ritningarna och lastbilderna samt en kort 
förklaring över vad varje praktikfall handlar om är det material som skickats till en konsult för 
dimensionering av kolfiberförstärkning i de olika fallen, se även Bilaga 1. 
  

5.1 Praktikfall 1 – Håltagningar i betongvägg  
Uppdraget består av nya håltagningar i befintliga väggar samt en befintlig håltagning som 
skall breddas. Byggnaden är en betongkonstruktion och de aktuella håltagningarna skall 
utföras på plan 16 av 21 i huset. I lokalerna bedrivs klinikverksamhet. Endast vy A-A har 
studerats, se Figur 5och 6 nedan.  
 

 
Figur 5 Plan Praktikfall 1 
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 Figur 6 Vy A-A 

 

5.1.1 Laster 
För hål 1 från x = 0,20 till x = 4,05 (se Figur 5 och 6) gäller följande lastbild: 

 
För hål 2 från x = 5,1 till x = 6,9 (se Figur 5 och 6) gäller följande lastbild: 
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5.1.2 Förstärkning med stål 
För att kunna utföra dessa håltagningar görs avväxlingar med stålbalkar av typ UPE på båda 
sidor om väggen som kilas mot bjälklaget och sammankopplas med genomgående skruv med 
bricka och mutter. Vidare gör man ett upplag med hjälp av VKR-rör som träs genom lokala 
hål i väggen och därefter undergjuts. Se vy A-A i Figur 7 och 8 nedan.  

 
Figur 7 Avväxling med stålbalk Praktikfall 1 i plan 

 
Figur 8 Avväxling med stålbalk Praktikfall 1 

Att placera balkar enligt detta kan skapa problem om det finns mycket installationer i taket, 
eller om det i framtiden finns behov av fler installationer. 
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5.1.3 Förstärkning med kolfiber 
Förslaget som jag fått på förstärkning med kolfiber innebär att skjuvbyglar placeras i var ände 
av den större öppningen för att på så sätt förstärka för de tvärkraftssprickor som kan uppstå i 
konstruktionen. Man monterar även 4 stycken laminat i den stora öppningen enligt Figur 9 
nedan. I den mindre öppningen räcker det med två laminat.  

 
Figur 9 Förstärkning med kolfiber Praktikfall 1 

Källa: Thomas Almgren, Stiba AB 
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5.2 Praktikfall 2 – Håltagningar i betongvägg 
Uppdraget består av en ny håltagning i en betongvägg som fungerar som en väggbalk. 
Flertalet håltagningar har tidigare gjorts i väggbalken och i och med denna håltagning förstörs 
den tryckbåge som tidigare fanns. Beställaren har ett krav att balkhöjden på förstärkningen 
inte överstiger 300 mm. 
 
Håltagningen skall utföras på plan 3 av 6 plan i en kontorsbyggnad. Bjälklaget som utgör plan 
3 vilar på pelare och det finns ingen vägg som stöd på plan 2 under den önskade håltagningen, 
se Figur 10 nedan. Den aktuella lokalen skall efter denna ombyggnation användas som 
tandklinik och på planet under bedrivs undervisningsverksamhet. 

 

 
 
 

Figur 10 Elevation Praktikfall 2 
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5.2.1 Laster 
Följande lastbild gäller på bjälklaget plan 3, över den befintliga öppningen i väggen på plan 2 
(se Figur 10): 
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5.2.2 Förstärkning med stål 
Den förstärkningsåtgärd som utförs under 2007 i detta praktikfall innebär att man på plan 2, 
under den nya öppningen, kilar en balk mot bjälklaget samt placerar en pelare i varje ände på 
balken enligt Figur 11. Hela stålkonstruktionen skall ha en tresidig inklädnad av en 
brandskyddsskiva.  

 

 

Figur 11 Förstärkning med stål Praktikfall 2 

När förstärkningen dimensionerats har ingen hänsyn tagits till den befintliga armeringens 
kapacitet i bjälklaget. Förstärkningen är med andra ord dimensionerad för hela den last som 
räknats ned till förstärkningen. Kravet från beställaren på en maximal höjd på balken på 
300mm kan inte uppfyllas på grund av att lasten är för stor. Problem med att komma ned med 
en pelare längs fasaden uppstår på grund av ventilationsrör som därmed måste dras om på 
något vis.  
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5.2.3 Förstärkning med kolfiber 
I detta praktikfall har det varit svårt att få fram en lösning på problemet med hjälp av kolfiber. 
I ett första steg missuppfattades problemet och en ”vanlig” avväxling med kolfiberlaminat 
rekommenderades ovan den nya öppningen. Detta praktikfall är lite mer komplext då det 
handlar om en väggbalk som förstörs i och med den nya håltagningen. Efter påvisat 
missförstånd har en andra lösning ej kommit mig tillhanda i rätt tid varpå ett förslag ej är 
möjligt att visa. 
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5.3 Praktikfall 3 – Håltagning i tegelvägg  
Uppdraget består av en ny portöppning som skall göras i en yttervägg av tegel enligt Figur 12 
nedan. Byggnaden är en gammal industribyggnad från 30-, 40-talet och väggen är en bärande 
vägg i massivt tegel. 

 
Figur 12 Elevation Praktikfall 3 

5.3.1 Laster 
Ovan den nya portöppningen (se Figur 12), gäller följande lastbild: 
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5.3.2 Förstärkning med stål 
Den avväxling som gjorts vid den nya portöppningen består av två balkar kopplade till 
varandra som sedan kilas mot bjälklaget, se Figur 13.  

 
Figur 13 Avväxling med stål balk Praktikfall 3 

 

5.3.3 Förstärkning med kolfiber 
Enligt Almgren är inte en lösning där man använder sig av kolfiber för att förstärka 
byggnadskonstruktionen tillämplig i detta praktikfall.  
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5.4 Praktikfall 4 – Svikt i träbjälklag 
Uppdraget består av ett entresolbjälklag i en befintlig verkstadsbyggnad som sviktar vilket gör 
att brukarna upplever ett obehag. Bjälklaget är av typen kertobalk. På den handritade K-
ritning som finns över bjälklaget står angivet att man skall använda sig av kertobalk 75x260 
med ett centrumavstånd på 600. Det har vid tidigare visuell kontroll visat sig att man använt 
45x260 istället. Bjälklaget håller men det är obehagligt att använda. 

5.4.1 Laster 
Bjälklaget är dimensionerat enligt BKR: Samlingslast, säkerhetsklass 3 samt en livslängd på 
50 år. 

5.4.2 Förstärkning med stål  
För att lösa problemet med svikt har stålbalkar monterats mellan de befintliga balkarna för att 
på så sätt minska spännvidderna. Ett antal nya pelare monteras som upplag för de nya 
balkarna (se ritning i Bilaga 2 för detaljer). 
 
Innan arbetet utfördes fanns en osäkerhet om problemet kunde avhjälpas på det aktuella sättet, 
så man utförde entreprenaden i två etapper. Den första gjordes för att säkerställa att systemet 
verkligen fungerade och därefter förstärktes den resterande delen av bjälklaget. För att kunna 
montera förstärkningen krävdes att sprinklersystemet monterades ned och återmonterades när 
arbetet var klart. 

5.4.3 Förstärkning med kolfiber  
Det förslag som ges för att lösa problemet med det sviktande träbjälklaget är att träbjälkarna 
förstärks med en lamell i underkant enligt Figur 14. 

 
Figur 14 Förstärkning med kolfiberlamell Praktikfall 4 

Källa: Från Thomas Almgren, Stiba AB 
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5.5 Praktikfall 5 – Håltagning i TT-kassetter  
Uppdraget består av håltagningar som skall göras i ett bjälklag med TT-kassetter. Byggnaden 
är ett höghus som är en del av ett sjukhus. Håltagningarna medför att tryckzonen reduceras 
kraftigt i TT-kassetten vilket gör att den mer eller mindre kan falla ned. Figur 15 nedan visar 
en av flera liknande situationer i den aktuella byggnaden och visar problematiken i detta 
praktikfall.  
 
 

 
Figur 15 Plan Praktikfall 5 

 
Det här praktikfallet handlar mycket om att få veta om det är möjligt eller inte att använda sig 
av kolfiberförstärkning i en sådan här situation. I och med att det finns gott om installationer i 
taket på det aktuella utrymmet skapar det problem att montera stålbalkar som förstärkning då 
de blir ivägen för installationerna. Samtidigt sänker de takhöjden i lokalerna och begränsar 
möjligheten till framtida ombyggnationer. 

5.5.1 Laster 
Nyttig last (exklusive egenvikter): 
Tabell 1 Laster Praktikfall 5 

Utbredd last kN/m2

Bunden lastdel Fri lastdel Ständig last 

qk = 0,5 qk = 3,5 qk = 2,5 
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5.5.2 Förstärkning med stål 
För att hindra de TT-kassetter där håltagning sker från att falla ned finns föreslaget att 
stålbalkar monteras hängande under kassettbenen enligt Figur 16 och 17. 
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Figur 16 Förstärkning med stål Praktikfall 5 

 
 

 
Figur 17 Detalj Praktikfall 5 

 

5.5.3 Förstärkning med kolfiber 
Enligt Almgren är det inte tillämpligt med kolfiberförstärkning i detta praktikfall. 
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6 Ekonomisk jämförelse av förstärkningsmetoder 
I Tabell 2 nedan finns en sammanställning av de kostnadsförslag jag fått, dels på förstärkning 
enligt traditionella metoder, dels med kolfiber (för mer detaljer samt beräkningar se Bilaga 3).  
Priserna som tagits fram för kolfiberförstärkning är en uppskattning av den totala kostnaden 
för att utföra förstärkningen i de olika praktikfallen, inklusive material och arbete. Underlaget 
konsulten på Stiba AB haft tillgång till vid dimensionering är K-ritningar som rensats från de 
förstärkningar som redan dimensionerats på WSP Byggprojektering. Även lastbilder och en 
problemformulering har bifogats (se Bilaga 1 för det dimensioneringsunderlag som skickats 
till konsult för kolfiberförstärkning). Smederna som lämnat kostnadsförslag har haft tillgång 
till de K-ritningar som finns över aktuella förstärkningar och avväxlingar med stål. 
 
I Praktikfall 2 har det ej varit möjligt att få någon prisuppgift för förstärkning med kolfiber då 
detta ej dimensionerats.  
 
Tabell 2 Kostnad förstärkningsarbete 

Kostnad (KKR) Praktikfall Stål Kolfiber 
Praktikfall 1 21 30 
Praktikfall 2 32 ? 
Praktikfall 3 - ej möjligt 
Praktikfall 4 235 242 
Praktikfall 5 - ej möjligt 
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7 Slutsats 
Syftet med denna rapport var att få fram konkreta fall där det kan vara ekonomiskt motiverat 
att använda sig av förstärkning med kolfiber i stället för de traditionella metoder man 
använder sig av idag på WSP Byggprojektering i Linköping. Den viktigaste faktorn var 
ekonomi men även eventuella miljöaspekter skulle beaktas. Det var även aktuellt att få veta 
om det var några fall där det inte var tillämpligt med kolfiberförstärkning. 
 
Det har visat sig att även om materialet i sig är dyrare vid förstärkning med kolfiber så blir 
totalkostnaden för arbetet i ungefär samma prisklass som vid förstärkning/avväxling med stål. 
I Praktikfall 2, som handlade om en väggbalk som förstörs p.g.a. håltagning, har ingen 
dimensionering med kolfiber utförts varpå en ekonomisk analys inte har varit möjlig.  I två av 
praktikfallen, Praktikfall 3 och 5, som handlade om håltagning i dels en tegelvägg dels i ett 
bjälklag av TT-kassetter visade det sig dock att det inte är möjligt att använda kolfiber för att 
förstärka konstruktionen.  
 
Kolfiberkompositer har inte några direkta miljöfarliga egenskaper. I och med att man 
använder epoxiprodukter vid montage är det dock viktigt att montörerna arbetar på rätt sätt 
och använder föreskriven skyddsutrustning. Följer man föreskrifter som finns är inte 
epoxiarbeten farliga för miljön eller individen. Det som talar emot användandet av kolfiber 
sett ur miljösynpunkt är att det tillverkas med olja som råvara vilket i sin tur är en ändlig 
naturresurs. Stål i sin tur kan återvinnas eller återanvändas oändligt antal gånger utan att 
försämras vilket är en fördel. 
 
Att använda sig av kolfiberkompositer minskar problemen med installationer som är i vägen 
vid montage då de är tunna och lätta att arbeta med. De tar inget utrymme i anspråk så de är 
heller inte i vägen som en stålbalk är vid eventuella framtida dragningar av nya installationer. 
Vidare slipper man även extra pelare som försvårar framkomlighet, eventuell möblering och 
städning av golvytor. 
 
Slutsatsen är att vid avväxlingar av betongkonstruktioner är det motiverat att använda sig av 
CFRP-förstärkning. I fallet med träbjälklaget som sviktade hade det också varit tillämpligt 
med god ekonomisk motivering. Detta praktikfall är dock ett specialfall som kanske aldrig 
mer dyker upp på konsulternas bord. Kostnaden för förstärkningsarbeten med kolfiber skiljer 
sig inte nämnvärt från de med stål. Det lilla som skiljer kommer förmodligen sparas in vid 
eventuella ombyggnationer i framtiden då man slipper ta hänsyn till stålbalkar. Det är trots allt 
inte bara den direkta kostnaden för förstärkningen som skall spela roll då man väljer 
förstärkningsmetod. Utrymme och estetik kan också vara viktiga aspekter för beställare och 
brukare varpå kolfiber visar stora fördelar. Trots att kolfiberkompositen visar brister inom 
vissa förstärkningsområden där stål kan tillämpas anser jag att kolfiberkompositen är 
morgondagens material även inom byggindustrin. 
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8 Diskussion 
Första gången jag hörde talas om att använda kolfiberkompositer för att förstärka 
byggnadskonstruktioner kändes det som hokus pokus. Att limma på smala remsor eller tunna 
vävar och sedan kunna ta bort delar av den bärande konstruktionen! Det var under min praktik 
på WSP och vi fick besök av Simon Dahlberg från Johns Bygg & Fasad AB i Borås. Men ju 
mer jag har läst och hört om kolfiberkompositer i byggbranschen, desto mer övertygad är jag 
om att det är en metod för konsulter att anamma. Under det seminarium jag medverkat på 
nämndes det flera gånger att det är konsulterna som är flaskhalsen som gör att utvecklingen på 
marknaden går så långsamt i Sverige. Det är som tidigare nämnt konstruktören som ger 
förslag på förstärkning, denne väljer självklart en metod som känns bekant och som man 
behärskar.  
 
Om man inför nya förstärkningsmetoder är det viktigt att man utbildar konstruktörerna så att 
de känner sig bekanta med de dimensioneringsanvisningar som finns och därför inte drar sig 
för att använda dem. Tyvärr finns det inte många entreprenörer i landet som arbetar med 
montering av kolfiberkompositer, samtidigt som det råder brist på kolfibermaterial. Så om 
användandet skall ha möjlighet att öka måste inte bara konsulterna ta till sig metoden utan 
även entreprenörerna. Det får heller inte bli för långa väntetider på material som kan leda till 
att man som beställare väljer en traditionell metod istället.  
 
Byggbranschen är en mycket konservativ bransch som ofta ägnar sig åt sådant man alltid gjort 
på det sätt man alltid gjort sakerna på. Men förhoppningsvis finns det tillräckligt med 
nytänkande konsulter och entreprenörer där ute så att det i alla fall ges en möjlighet för 
beställaren att välja kompositer istället för stål vid ett förstärkningsarbete. Denna möjlighet 
anser jag skall finnas utan att behöva leta med ljus och lykta efter en konsult som kan 
kompositer. Att kostnaderna för kolfiberförstärkning ligger något högre än för stål behöver 
inte heller vara för evigt. Stålpriserna ökar ständigt så vem vet hur det ser ut om några år 
framåt i tiden?  
 
Resultatet av denna rapport hoppas jag ger en motivering till att införa kolfiberförstärkning 
som ett alternativ till stål på konsultföretagen, åtminstone på WSP i Linköping. Rapporten är 
långt ifrån en fullständig redogörelse för kolfiberkompositer i byggindustrin och de praktikfall 
som studerats är specifika fall. Att göra en ekonomisk analys med endast två praktikfall där 
det visade sig möjligt att använda kolfiberkompositer har gjort det svårt att dra en riktig 
slutsats av det hela. Men rapporten ger i alla fall en riktlinje om hur verkligheten kan se ut. 
Jag tror faktiskt att kolfiber är tillämpligt även i Praktikfall 2, vilket jag även kommer att 
försöka utreda då WSP önskar veta svaret. Avslutningsvis vill jag säga att jag tror att i och 
med utförandet av detta examensarbete har intresset väckts hos konsulterna på WSP i 
Linköping och att de kommer vara en del av ett utökat användande av kolfiberförstärkning i 
framtiden. 
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Bilaga 1 – Dimensioneringsunderlag för 
kolfiberförstärkning 
RITNINGSFÖRTECKNING 
Praktikfall 1  Plan och elevation 
 
Praktikfall 2  Elevation 
 
Praktikfall 3  Elevation och detaljer   
 
Praktikfall 5  Plan 
 
Lastbilder samt eventuell problemformulering följer efter varje ritning. 
Av tekniska skäl har ritningarna skalats ned till A4-format och är därmed inte skalenliga. I 
Praktikfall 4 fanns ingen möjlighet att bifoga ritning då denna var handritad i A1-format.  
 





Praktikfall 1 – Håltagningar i betongvägg 
Problem: Uppdraget handlar om en håltagning i en betongvägg samt en befintlig öppning 
som skall breddas, se ritning endast snitt A-A skall beaktas. 
 
Laster 
Följande lastbilder gäller ovan öppningarna: 
För hål 1 från x = 0,20 till x = 4,05 gäller följande lastbild: 

 
För hål 2 från x = 5,1 till x = 6,9 gäller följande lastbild: 

          
  
 
 





Praktikfall 2 – Håltagning i betongvägg 
Problem: Uppdraget handlar om en håltagning i en betongvägg enligt ritning. 
 
Laster 
Följande lastbild gäller på bjälklaget plan 3: 

 
Kompletterande info som gavs i ett senare skede: 
Väggen har setts som en väggbalk och i och med denna håltagning förstörs den tryckbåge som 
fanns. 

  
 





Praktikfall 3 – Håltagning i tegelvägg 
Problem: Uppdraget består av en ny håltagning i en vägg för en portöppning, se ritningar. 
 
Laster 
Följande lastbild gäller ovan ny portöppning: 

 



Praktikfall 4 – Svikt i träbjälklag 
Problem: Uppdraget består av ett entresolbjälklag i en befintlig verkstadsbyggnad som 
sviktar vilket gör att brukarna upplever ett obehag. Bjälklaget är av typen kertobalk. På den 
K-ritning som finns över bjälklaget står angivet att man skall använda sig av kertobalk 
75x260 med ett centrumavstånd på 600. Det har visat sig att man använt 45x260 istället. 
Bjälklaget håller men det är obehagligt att använda. 
 
Laster 
Bjälklaget är dimensionerat enligt BKR: Samlingslast 
Säkerhetsklass 3 
Livslängdsklass 50 år. 
 
Ritning 
Ritning bifogades i form av en A1 handritad. 





Praktikfall 5 – Håltagning i TT-kassetter 
Problem: Uppdraget består av ett antal håltagningar som skall göras i två linjer utmed ett 
bjälklag av TT-kassetter. Även håltagningar genom kassettbenen skall göras, se ritning. I och 
med att håltagningar görs reduceras tryckzonen i de aktuella kassetterna kraftigt. 
 
Laster 
Bjälklaget är dimensionerat för följande laster: 
 
Nyttig last (exklusive egenvikter): 
 
Utbredd last kN/m2

Bunden lastdel Fri lastdel Ständig last 

qk = 0,5 qk = 3,5 qk = 2,5 

 
 



Bilaga 2 – Offertunderlag för smeder 
RITNINGSFÖRTECKNING 
Praktikfall 1  Plan och elevation 
 
Praktikfall 2  Elevation 
 
Praktikfall 4  Plan och detaljer 
 
Av tekniska skäl har ritningarna skalats ned till A4-format och är därmed inte skalenliga.  
I praktikfall 3 och 5 efterfrågades prisuppgift. Då det ej var möjligt att tillämpa 
kolfiberförstärkning i dessa fall kändes det inte aktuellt att pressa smederna att räkna på dem – 
varmed prisuppgift uteblev. 
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Bilaga 3 - Kostnader 
Kostnader för de olika förstärkningssystemen (priser exklusive moms): 
 
Praktikfall 1 
Stål: 21 000 SEK  (Thorén Tobias, 2007-05-31)  
 19 900 SEK  (Norman, Thorbjörn, 2007-06-01) 
Ett medelpris beräknas: (21 000 + 19 900)/2 = 20 450 SEK 
 
Kolfiber: ca 30 000 SEK (Almgren Thomas, 2007-05-28) 
 
Praktikfall 2 
Stål: 32 500 SEK  (Thorén Tobias, 2007-05-24) 
Arbetet skall utföras av Linköpings Smidesservice under 2007 varpå de redan räknat på detta 
praktikfall. 
 
Kolfiber: Svar har inte inkommit från Stiba AB i tid 
 
Praktikfall 3  
Stål: Då det visade sig att det inte var möjligt att tillämpa kolfiberförstärkning i detta 
praktikfall var det inte lika viktigt att få en prisuppgift på förstärkningssystemet med stål. 
 
Praktikfall 4 
Stål:  Etapp I 160 052SEK   
 Etapp II 153 661 SEK 
 Totalt 313 713 SEK  (Petersson Jan, 2007-05-29) 
Detta arbete är redan utfört och kostnaderna är de kostnader som fakturerades efter färdigt 
arbete som utfördes under 2006. Möjligtvis hade priset blivit något högre om de räknat på det 
idag maj, 2007. Denna prisuppgift antar jag är inklusive moms i och med att det är den 
fakturerade kostnaden, så jag drar bort moms på 25 % och priset blir då: 235 285 SEK 
 
Kolfiber: ca 800 SEK/lpm (Almgren Thomas, 2007-05-28) 
  

Antal balkar vid cc 600 beräknas genom att mäta i ritning: 
 13 000/600 = 21,7 st 
 10 000/600 = 16,7 st  

Antal meter balk att förstärka: 
22 balkar à 5,2 m  114,4 m 
17 balkar à 11 m  187 m    

 Totalt            301,4 m  
 

Totalkostnad vid 800 SEK/lpm: 
800 x 302 = 241 600 SEK 

 
Praktikfall 5 
Stål: Då det visade sig att det inte var möjligt att tillämpa kolfiberförstärkning i detta 
praktikfall var det inte lika viktigt att få en prisuppgift på förstärkningssystemet med stål. 
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