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ABSTRACT  

The purpose of this study was to investigate the properties of steel fibre reinforced concrete 

and its design models in relation to conventional reinforced concrete from a mechanical, 

economical and ergonomic perspective. Design examples were also presented for beams and 

slabs-on-ground for their shear and moment capacity. For this reason, both bending tests 

and design calculations were performed to help compare the different reinforcing methods. 

The bending tests were performed on seven beams where three were conventional and four 

were reinforced with steel fibre. Half of the steel fibre beams were reinforced with 1 % of the 

volume amount while the other half contained 1.5 %. The design examples were all according 

to the new Swedish standard for fibre concrete, SS 812310: 2014 and the European standard 

for concrete structures, Eurocode 2. Examples of shear capacity in relation to the bending 

tests were given. This thesis also included design examples of moment capacity for slab-on-

ground to show its wide area of use. According to the performed bending tests, it showed that 

beams reinforced with 1% and 1.5% steel fibres could effectively handle shear forces. In 

comparison to the conventional reinforced beams, the steel fibre beams had an increased 

shear capacity with a minimum of 20%.  The bending tests and the design calculations 

showed that steel fibres can replace stirrups as shear reinforcement. Clear ergonomic and 

economic benefits of reinforcing with steel fibres were shown. Handling of conventional 

reinforcement was physically stressful as opposed to the shorter casting process that came 

with steel fibre reinforcement which contributed to a better working environment. 

Keywords: Steel fibre reinforced concrete, conventional reinforced concrete, design 

according to Swedish standard, comparison between steel fibre and 

conventional reinforcement, crack propagation, shear design, moment design 
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SAMMANFATTNING  

Betongen är ett av de vanligaste byggmaterialen vilket beror på dess höga tryckhållfasthet 

och höga beständighet mot yttre påverkan. Betong är dock ett sprött material med en svaghet 

för dragspänningar som bidrar till uppsprickning. Därför behövs det armering som tar hand 

om dessa dragspänningar och därmed ökar betongkonstruktionens draghållfasthet.  

Sprickor påverkar det mekaniska verkningssättet och därmed leder de till försämring av 

betongens styvhet. Ur estetisk synpunkt är sprickor i betongkonstruktioner inte tilltalande 

och vid sprickuppkomst kan nedbrytningen av betongkonstruktioner även gå snabbare i de 

aggressiva miljöerna. Den konventionella armeringen har länge använts som 

förstärkningsmaterial i betongen men denna typ av armering är fysiskt påfrestande och 

tidskrävande vilket bidrar till högre produktionskostnader och sämre arbetsmiljö. 

Idag finns det möjlighet att förstärka betongen med stålfiberarmering som förekommer i 

olika längder, diametrar, kvaliteter och geometri. Denna armeringsteknik kan ersätta en del 

av den traditionella armeringen och i vissa fall kan armeringen ersättas helt av stålfibrer. Ur 

ett ekonomiskt, ergonomiskt och mekaniskt perspektiv har användningen av stålfiber visat 

sig vara ett bättre val än enbart den konventionella armeringen. På grund av detta tillkommer 

stålfiber idag i flera olika användningsområden som exempelvis bergförstärkning av tunnlar, 

industrigolv och pelardäck. 

Syftet med arbetet är att analysera stålfiberarmerade betongens egenskaper från ett 

mekaniskt, ergonomiskt och ekonomiskt perspektiv. Samt att analysera 

dimensioneringsmodeller för stålfiber i förhållande till konventionell armerad betong. 

I avsikt med att uppnå syftet genomförs egna balkförsök för att undersöka de mekaniska 

egenskaperna hos stålfiberarmerad betong och konventionellt armerad betong. 

Laboratorieförsöket genomförs på sju stycken betongbalkar varav tre stycken är 

konventionellt armerade och resten är stålfiberarmerade. Utöver detta utförs teoretiska 

beräkningar enligt den nya standarden för stålfiberbetong och resultaten jämförs sedan med 

konventionellt armerad betong. Den teoretiska jämförelsen avser balkarnas 

tvärkraftskapacitet. Arbetet ger även en exempelberäkning på momentkapacitet av platta på 

mark med enbart stålfiberarmering som utförs med ett eget utvecklat Excel-dokument. 

Det karakteristiska värdet på tvärkraftskapacitet visar att stålfiberbetong armerad med 1 % 

volymandel fibrer kan erhålla en större tvärkraftskapacitet än en vanlig minimumarmerad 

betongbalk. Laboratorieförsöket visar att de testade stålfiber balkarna har cirka 20 % större 

tvärkraftskapacitet jämfört med de konventionella balkarna. Resultaten från 

laboratorieförsöket och teoretiska beräkningar visar att stålfiberarmerad betong kan helt 

ersätta bygelarmering.  

För platta på mark utförs en beräkning av momentkapacitet enligt den nya 

stålfiberbetongstandarden. Denna beräkning utförs med eget utvecklat Excel-dokument och 

detta beror på att metoden inte är tillämplig för handberäkning. Syftet med detta är att 



   

 

 

underlätta användningen av den nya standarden vid dimensionering av platta på mark med 

stålfiber. 

Ur ett ekonomiskt och ergonomiskt perspektiv är stålfiber mer fördelaktig än konventionell 

armering. Eftersom att gjuta med stålfibrer är avsevärt mindre fysiskt påfrestande men även 

att bockning och najning undviks så är det även tidsbesparande. 

 

 

Nyckelord: Stålfiberarmerad betong, konventionell armerad betong, dimensionering enligt 

svensk standard, jämförelse mellan stålfiber och konventionell armering, 

sprickbildning, tvärkraftsdimensionering, momentdimensionering 
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1. INLEDNING 

I inledningskapitlet redovisas betongteknikens historia och utveckling. Därefter beskrivs de 

problem som förekommer med hittillsvarande teknik och de behov som samhället har för 

innovation. Vidare beskrivs arbetets syfte, frågeställningar samt avgränsningar som arbetet 

förhåller sig till. 

1.1 Bakgrund 

Bengtsson och Sigström (2007) skriver att betong som byggnadsmaterial har funnits i flera 

tusen år. Redan före vår tidräkning byggdes flera byggnadsverk av betongliknande material 

och många av dessa byggnadsverk finns kvar än idag. En av världens mest kända historiska 

byggnader, Pantheon i Rom, har en kupol som är helt byggd av betong. Dock användes det 

vulkanisk aska istället för cement som bindemedel i betong. 

Enligt Lindberg (2012) har betongtekniken genom årens lopp ständigt utvecklats i avsikt att 

förbättra betongens egenskaper. På grund av betongens låga draghållfasthet, gjuts 

armeringsjärn in i betongen för att betongen ska kunna klara dragpåkänningar i tvärsnittet. I 

takt med nya forskningar avancerar armeringen och således kommer nya material ut på 

marknaden. Ett av dessa material är stålfiber som anses vara bra och i framkant bland de 

modernaste byggmaterialen. 

Tekniken med användning av fibrer för att förstärka spröda byggmaterial kan härledas långt 

tillbaka i tiden. För 3500 år sen förstärktes byggstenar av lera med halmstrån och hästhår i 

det gamla Egypten. År 1874 patenterades fiberarmerad betong av amerikanen A. Berard som 

förstärkte betong med oregelbundna fibrer av stål. Därefter har utvecklingen av 

fiberarmering tagit fart (Bengtsson & Sigström, 2007).  

Under andra världskriget började stålfiberarmerad betong användas i stor utsträckning inom 

de militära flygplatserna. Då ersattes konventionell armering i landningsbanor med 

stålfiberarmering för att minska risken för splitter och utstötning vid bombanfall. Anledning 

till användning av stålfiber i flygfälten var att betongen kunde lätt lossna från nätarmeringen 

och träffa flygplanen. Detta kunde leda till stora skador på flygplanen (Lindberg, 2012). 

Idag används fiber av bland annat plast, kol, glas och framförallt stål som armeringsmaterial 

i betongkonstruktioner. Stålfiberarmerad betong har främst använts inom tunnelindustrin. 

Därefter har fibertekniken utvecklats och därmed har tillämpningen av stålfiber ökat inom 

olika områden såsom industrigolv och bergförstärkning (Lilja & Rhodiner, 2009). 
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1.2 Problemformulering 

Den svenska byggbranschen har kritiserats för den konservativa attityden mot nya 

byggnadsmaterial. Behov av innovation och utveckling har därmed ökat inom 

byggbranschen.  

Armering med stålfiber kan vara ett steg mot rätt håll dock började armeringsmetoden 

användas relativt sent i Sverige till skillnad från andra länder. Exempel på dessa länder är 

Italien och Belgien som har under en längre tid haft bestämmelser för vad som gäller 

fiberbetongkonstruktioner (Kanstad et al., 2011).  

Swedish Standards Institute (2014) har för första gången tagit fram en nationell standard 

med anvisningar och rekommendationer för dimensionering av fiberbetongkonstruktioner. 

Standarden är relativt ny i Sverige och därför har dagens byggkonstruktörer ganska 

begränsad erfarenhet av stålfiber och dess användning samt begränsad kunskap om generella 

dimensioneringsmetoder. Av detta skäl tenderar de flesta konstruktörer till att använda sig 

av den traditionella armeringstekniken. 

Ett vanligt problem med konventionellt armerad betong är bland annat sprickbildning. 

Sprickor i betongkonstruktion kan ha farliga konsekvenser och reparationer av sprickor kan 

vara kostsamma. Konventionell armering har länge använts för att begränsa sprickbildning i 

betongkonstruktioner (Bodin & Hoff, 2011). 

För större projekt är den konventionella metoden tidskrävande och den kräver arbetskraft, 

erfarenhet och kompetens för att få det resultat man väntar sig. Dessutom har behovet av 

ekonomiska och produktionstekniska vinster ökat. Detta kan uppnås genom att minska 

byggtider, förbättra arbetsmiljön och förebygga risker för olycksfall som orsakas av tunga 

arbetsmoment (Bengtsson & Sigström, 2007).  

I syfte att åstadkomma ett modernt och konkurrenskraftigt byggande krävs det en ny 

armeringsteknik som helt eller delvis kan ersätta den traditionella armeringstekniken. 

1.3 Tidigare studier 

Gunnarsson och Lindell (2015) skriver i examensarbetet ”Konstruktioner i stålfiberbetong-

Provning och dimensionering enligt ny svensk standard” att tillämpningen av de nya 

normerna för stålfiberbetong är möjlig. Enligt arbetet kan stålfiber ta upp tvärkrafter men 

det behövs en vidare forskning för att undersöka om stålfiberarmering kan ersätta 

bygelarmering. Dessutom krävs det analys av vilka fördelar stålfiberarmering kan bidra med i 

jämförelse med bygelarmering. Ett annat förslag av detta arbete är att utveckla ett 

beräkningsverktyg för att kunna räkna fram momentkapaciteten för betongkonstruktioner 

som armeras med stålfiber. Anledningen till detta är att beräkningen av momentkapaciteten 

för stålfiberarmerad betongkonstruktion enligt den nya standarden är komplicerad och 

tidskrävande. 
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I studien ”Comparison study between Steel Fiber Reinforced Concrete Beams without 

Stirrups and Reinforced Concrete beams with stirrups” skriven av Anil Kumar & 

RudraPrasad (u.å.), beskrivs den optimala doseringen av fibrer. Enligt tester är 

fibermängden 1 % av konstruktionsvolymen den optimala doseringen. Vid högre doseringar 

kan betongmassan bli för porös vilket bidrar till sämre hållfasthet.  

1.4 Syfte och Mål 

Syftet med föreliggande examensarbete är att undersöka stålfiberarmerade betongens 

egenskaper. Sedan jämförs dessa egenskaper med konventionell armerad betong från ett 

mekaniskt, ergonomiskt och ekonomiskt perspektiv. Syftet är också att analysera 

dimensioneringsmodeller för stålfiber i förhållande till böjtest. 

Arbetets mål är att ge en överblick om ämnet stålfiberarmering, belysa stålfiberns potentiella 

användningsområden samt att underlätta användningen av de nya 

dimensioneringsmetoderna för stålfiber. 

1.5 Frågeställningar 

Ovanstående syfte har konkretiserats i följande frågeställningar: 

Vilka fördelar och nackdelar har stålfiberarmerad betong jämfört med konventionell armerad 

betong? 

Vilka konventionella armeringsmetoder kan ersättas eller kombineras med 

stålfiberarmering? 

Vilka typer av betongkonstruktioner bör armeras med stålfiber och varför? 

Hur tillämpningsbara är dimensioneringsmodellerna för stålfiberbetong? 

1.6 Avgränsning 

Examensarbetet väljer att behandla stålfiber med ändkrokar med en större fokus på dess 

hållfasthetsegenskaper. 

Böjtestet behandlar sju balkar med två olika armeringstyper. Stålfiberbalkarna är armerade 

med böjarmering, därför kan böjtestet inte utföras enligt europeiska standarden, EN-14265. 

För beräkningar som är beroende av böjtestet används hållfasthetsvärden från externa 

experiment med liknande förhållanden. 
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Beräkningar för balkar och platta på mark görs med avseende på tvärkraftskapacitet 

respektive momentkapacitet utan vidare kontroll. Dock presenteras teorin för kontroller av 

minimumarmering för seghet och sprickvidder. 

2 METOD 

För att kunna svara på frågeställningarna och uppfylla arbetets syfte började arbetet med en 

litteraturstudie för att få relevanta kunskaper och för att enklare förstå näst kommande 

kapitel. Vidare beskrevs teoretiska dimensioneringsmodellerna för stålfiberarmerade 

konstruktioner som utnyttjas vid dimensioneringsexempel av balkar och platta på mark. Ett 

experiment i form av ett böjtest utfördes för att kunna se hur armeringsmetoderna hanterar 

tvärkraft och sprickor i förhållande till varandra.  

2.1 Litteraturstudie 

Litteraturstudien tog upp noga valda områden för att kunna användas som stöd för 

besvarandet av frågeställningarna. Avsnittet behandlade lagar, rekommendationer, 

arbetsmiljö, ekonomi och hållfasthet. Litteraturstudien refererade till källor som 

forskningspublikationer, böcker samt akademiska tidskriftsartiklar. Dessutom användes 

utländska publikationer för att utnyttja de kunskaper som andra länder har inom ämnet. För 

svenska publikationer användes främst DiVa som sökmotor och för utländska publikationer 

används Researchgate. 

2.2 Teoretiska beräkningar 

Arbetet beskriver ett antal dimensioneringsmodeller som är relevanta vid dimensionering av 

stålfiberarmerade betongkonstruktioner i både ULS och SLS. Eftersom stålfiberarmering är 

en okonventionell armeringsmetod i Sverige utnyttjas modeller och standarder i enlighet 

med Eurokod 2.  

Teorin används för att beräkna tvärkraftskapacitet för fiberbetong och konventionell betong 

som sedan ska jämföras med böjtest. Teorin utnyttjas även för att kunna utföra en beräkning 

av momentkapaciteten för platta på mark med Excel i enlighet med Eurokod. 
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2.3 Experimentell studie 

Utöver den samlade kunskapen genomförs egna laboratorieförsök för att studera 

balktypernas likheter och olikheter. Laboratorieförsöket är i form av en trepunkts böjtest och 

genomförs på sju stycken gjutna betongbalkar varav tre konventionellt armerade och fyra 

stålfiberarmerade med olika fibermängder. Fibermängden 1 % har valts att studeras 

ytterligare eftersom det har visats av tidigare studier att vara den optimala doseringen. 

Därefter testas 1,5 % fiberdosering för att undersöka hur betongen ändras när mer fibrer 

tillsätts.  

Alla balkar gjuts för samma dimension, 120x190 mm och längden 880 mm med spännvidden 

600 mm. De konventionella balkarna innehåller minimumarmering och de stålfiberarmerade 

balkarna innehåller samma mängd böjarmering som de konventionella.  

Vid försöken utsätts balkarna för en kontinuerlig belastning tills de når nedböjningen 60 

mm. Under belastningsskedet och vid brottillståndet registreras iakttagelser från försöket 

som exempelvis last, sprickbildning, sprickorientering, balkens bärförmåga och typ av brott. 

Därefter sammanställs resultaten i form av tabeller, diagram och bilder från labbet.  

3 LITTERATURSTUDIE 

Litteraturstudien består av 10 delavsnitt för att bidra med relevant kunskap inom ämnet 

stålfiber. Sammanfattningsvis behandlar kapitlet stålfibrernas mekaniska, ergonomiska och 

ekonomiska egenskaper. Dessutom beskrivs även vanliga användningsområden samt vilka 

regler och krav som berör stålfiberarmering.  

3.1 Stålfiber 

Stålfibrer finns i olika formvarianter vad gäller längd, diameter och tvärsnittsutformning. 

Fibrernas tvärsnitt ligger mellan 0,3–1,3 mm och dess längd varierar mellan 30–60 mm. 

Långa stålfibrer ger en bättre draghållfasthet än korta stålfibrer men i vissa fall kan det vara 

tillräckligt att endast använda korta stålfibrer.  Ett exempel på dess användningsområde är 

lättbelastade betongkonstruktioner (Thrane, Svec, Strom & Kasper, 2013). 

När det gäller tvärsnittsformningen kan fibrerna vara vågformiga, raka, koniska eller släta 

men den vanligaste förekommande utformningen är den med ändkrokar (Löfgren, 2005), se 



   

 

6 

figur 1. 

 

Figur 1: Exempel på olika förekommande fibertyper. Från Löfgren (2005). 

Syftet med fiberändornas utformning är att förstärka vidhäftningen mellan stålfibrerna och 

betongen. En ändkrok på stålfibern leder till att kroken uträtas eller fiberbetongen krossas 

när betongen utsätts till dragpåkänningar. Ändkrokar ger alltså en god förankring vilket 

förhindrar stålfibrerna från att slitas av vid höga dragbelastningar. Däremot kan en mycket 

god vidhäftningsförmåga leda till att fibrernas seghet försämras och till följd av detta går 

fibrerna sönder istället för att slitas av betongen, se figur 2 (Thrane et al., 2013). 

 

 

Figur 2: Illustration av utdragningssteg av stålfiber utan och med fiberbrott. Från Thrane, Strom 

och Kasper (2013). 

3.2 Stålfiberarmerad betong 

Stålfiberarmerad betong är ett material som består av 2 komponenter. Den ena är 

betongmatrisen, det vill säga cementpasta och ballast och den andra är stålfiber. Betongen är 

ett material som har hög tryckhållfasthet men draghållfastheten är begränsad och på grund 

av detta läggs armering i de partier av betongkonstruktionen som utsätts för 

dragpåkänningar. De vanligaste typerna av armering är armeringsnät och armeringsjärn 

(Lindberg, 2012). 

Ett alternativ till den konventionella armeringen är stålfiber som också kan ta upp 

dragbelastningar. Med hittillsvarande armeringsteknik är det omöjligt att ersätta den 

konventionella armeringen för de flesta betongkonstruktioner. Däremot har utvecklingen 
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inom fibertekniken varit stor på den senaste tiden och därför är det möjligt att stålfiber 

används i större utsträckning i framtiden (Lindberg, 2012). 

Stålfibrernas främsta uppgift är att hämma sprickutvecklingen genom den sprickfördelande 

funktionen vilket förbättrar betongens kraftupptagningsförmåga och seghet. De blandas i 

betongmassan och fördelas över hela betongkonstruktionen till skillnad från traditionellt 

armerad betong där stångarmeringar placeras där de bäst behövs (Lindberg, 2012). 

De ovanstående egenskaperna av betongmatrisen påverkas till största delen av 

fiberorientering, fiberns längd i förhållande till tvärsnittet och fibrernas koncentration i 

betongen (Camus & Möller, 2016). 

3.2.1 Fiberorientering 

Det finns flera faktorer som kan påverka stålfiberns effektivitet. En av dem är 

fiberorienteringen som först och främst beror på fibrernas längd i förhållande till den minsta 

tvärsnittsdimensionen av en betongkonstruktion. Det beror till och med på hur betongen 

gjuts och vibreras (Camus & Möller, 2016). 

En annan faktor som kan påverka fiberns effektivitet är dess orientering mot sprickplanet. 

Stålfibrernas optimala funktion uppnås om fibrerna och dragspänningen har samma 

riktning. Dessutom utnyttjas stålfibern maximalt om den ligger vinkelrät mot sprickan men 

den blir mindre effektiv om den är snett placerad. Det innebär att fibern har ingen effekt alls 

om den ligger parallell i förhållande till sprickan (Camus & Möller, 2016). 

Enligt Camus och Möller (2016) kan fibrerna vara slumpmässigt orienterade och i vissa fall 

kan orienteringen vara specificerat. Orienteringen av fibrerna delas in i tre olika anordningar 

1-D, 2-D och 3-D som det visas i Figur 3. 

• Om förflyttning av produkten genom ett magnetfält sker samtidigt som vibreringsförförandet 
fås en endimensionell fiberorientering. 

•  I tunnskivliknande produkter eller vid användning av sprutprocessen fås en tvådimensionell 
fiberorientering. 

• En tredimensionell fiberorientering erhålls för pumpad och vibrerad fiberbetong utan 
användning av magnetfält. 

 

Figur 3: Tre möjliga fiberanordningar. Från Camus och Möller (2016). 
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3.2.2 Slankhetstal 

Förutom fiberorienteringen finns det ytterligare en faktor som har en stor påverkan på 

fibrernas effektivitet. Förhållandet mellan fiberns längd och diameter kallas för slankhetstal 

vilket är ett mått på fiberns prestanda. Typiska slankhetstalet ligger mellan 20 och 100 men 

bör inte överstiga 100, då det ökar risken att betongmassans konsistens (arbetbarhet) inte 

blir tillfredsställande. Således ökar risken för fiberklumpning eftersom det blir svårt att 

blanda i stålfibrerna i betongen. Detta innebär att mer tid och arbete får läggas ner för att 

bearbeta betongen (Thorsen, 1993). 

3.2.3 Fiberdosering 

Fiberdoseringen i betongen är också en viktig faktor eftersom den kan påverka betongens 

plastiska viskositet och flytgränsspänning. En normal fiberkoncentration ligger mellan 25–

50 kg/m3. Dock är detta fiberinnehåll inte tillräcklig för att säkerställa den avsedda 

sprickfördelande effekten och därför kan fiberdoseringar över 80 kg/m3 användas 

(Betongrapport nr 13, 2008). 

Däremot kan för högt fiberinnehåll försämrar betongens arbetbarhet vilket i sin tur 

försämrar samverkan mellan betongmatrisen och stålfibrerna. I vissa fall måste extra betong 

tillsättas för att uppnå optimal fiberfördelning. När betongens matrisvolym ökas, ökar 

avståndet mellan fibrerna och då blir fiberfördelningen i betongen jämnt (Betongrapport nr 

4, 1997). 

3.2.4 Sambandet mellan fiberbetongens dragspänning och spricköppning  

Sambandet mellan fiberbetongens dragspänning (σ) och spricköppning (w) kan påverkas av 

några parametrar som bland annat betongsammansättningen, stålfiberns geometri och 

material samt mängden fiber som tillsätts (Löfgren, 2006). 

Ett försök har gjorts för att ta reda på hur fiberkoncentrationen i betongen kan påverka (σ-w) 

-sambandet. I det här försöket har det använts sex olika fiberdoseringar från 0,25 % till 1,0 % 

som motsvarar 19,5 kg/m3 till 78,5 kg/m3. Fibertypen som har använts är Dramix RC 65/35 

vilken tillverkas av Bekaert. Resultatet från försöket visar att fibrernas effektivitet ökar vid 

ökad fiberkoncentration i betongen, se figur 4. Vid 1 % fiberdosering kan fiberbetong utsättas 

för tre gånger större dragspänning för att uppnå samma sprickvidd jämfört med fiberbetong 

med 0,25 % fiberkoncentration (Löfgren, 2006). 
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Figur 4: Inverkan av fiberdoseringen på sambandet mellan fiberbetongens dragspänning (σ) och 

spricköppning (w). Från Löfgren (2006). 

 

Utöver fiberdoseringen har slankhetstalet, det vill säga förhållandet mellan fibers längd och 

diameter, en betydande inverkan på (σ-w) -sambandet. Det har gjorts ett försök med två 

olika fibertyper Dramix RC 65/35 som har slankhetstalet 65 och Dramix 80/35 som har 

slankhetstalet 80. Vid jämförelse mellan dessa två typer noteras det att fiber med högt 

slankhetstal är betydligt effektivare. En fiberbetong med 0,625 % fiberinnehåll och 

slankhetstal 65 kan ersättas med fiberbetong som har lägre fiberinnehåll 0,5 % och högre 

slankhetstal 80, se figur 5. (Löfgren, 2006) 

 

 

Figur 5: Inverkan av fiberns slankhetstal på sambandet mellan fiberbetongens dragspänning (σ) och 

spricköppning (w). Från Löfgren (2006). 
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3.3 Sprickor 

Betong är ett sprött material med mängder av mikrosprickor. I motsatts till sin höga 

tryckhållfasthet har betongen en låg draghållfasthet vilket bidrar till uppkomsten av sprickor 

även vid lägre spänningar. Sprickor ger upphov till förträngning av vatten och klorider som 

orsakar korrosion av armeringen. Korrosion nedsätter armeringens hållfasthet och spränger 

betongen som bidrar till fler sprickor (Bodin & Hoff, 2011). 

Sprickor går inte att förhindra helt men de påverkar betongens estetiska och mekaniska 

egenskaper och därför är det viktigt att sprickor begränsas. Förutom hållfasthetskrav finns 

det krav på ljudisolering, gastäthet och estetik som gör att hantering av betongsprickor 

kräver kompetens vid val av betongkvalitet, armeringsmängd och tätskikt (Bodin & Hoff, 

2011). 

3.3.1 Mikrosprickor 

Vid härdning av betongen bildas små sprickor mellan ballast och cementpastan. Orsaken till 

detta ligger hos respektive elements volymändringar. Mikrosprickorna hålls stabila för laster 

upp till 30 % av betongkapaciteten. Dock kan dessa sprickor med tiden förvärras och detta 

leder till brott vid laster upp till 70–90% (Majors, 2016). 

3.3.2 Krympsprickor 

Krympsprickor utan påverkan av yttre laster kan beskrivas genom spänningslösa 

förhållanden eller spänningsutvecklande förhållanden. Uttorkning är ett exempel på 

spänningsutvecklande förhållanden och den kommer i form av fri krympning och 

fastlåskrympning (Simmons, 2002). 

Under betongens torkningsprocess sker det en förminskning av volymen in mot dess 

centrum. Om förminskningen inte förhindras bildas det inte spänningar vilket resulterar att 

betongen inte spricker. Däremot är betongkonstruktioner ofta kopplade till andra delar som 

ger upphov till en fastlåskrympning. I denna torkningsprocess uppstår det dragspänningar 

vid förhinder av krympning vilket ger upphov till sprickor när dragspänningarna blir större 

än betongensdraghållfasthet (Simmons, 2002). 

3.3.3 Sprickor vid plastiskt skede  

Det finns flera typer av sprickor som kan förekomma vid nygjuten betong, exempelvis sätt-, 

separations- och vattenavgångsprickor. Skillnader i temperatur samt fuktighet mellan 

nygjuten betong och luft påverkar hur snabbt betongen torkar. Om torktiden inte 

kontrolleras kan hastiga torkprocesser ge upphov till sprickor. Vattnet avdunstar då från ytan 

och en volymändring sker vilket bidrar till plastiska krympsprickor. Denna typ av sprickor 

har normalt en spännvidd på minst 1 mm (Majors, 2016). 
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3.4 Sprickhantering 

Det finns fler olika alternativ som kan väljas för att minska sprickorna. Exempelvis kan en 

betongmassa med mindre vatten- och cementinnehåll och mer tillsatsmedel användas för att 

minska krympningseffekten hos nygjuten betong. Utnyttjande av fogars egenskap att 

reducera fastlåsning till andra anslutande delar är också en metod att hantera sprickor 

(Bodin & Hoff, 2011). 

Vid dimensionering av armerad betong används armering för att kompensera betongens låga 

draghållfasthet som är cirka 10 % av dess tryckhållfasthet. Som tidigare nämnt uppstår det 

alltid sprickor hos betong. Det som kan kontrolleras är dock sprickbredden och 

distributionen av sprickorna (Carino & Clifton, 1995). Armering används alltså inte för att 

undvika sprickor utan för att begränsa sprickvidd. Till följd av detta orsakas flera mindre 

sprickor då armeringen fördelar lasten (Bodin & Hoff, 2011). 

3.4.1 Konventionell armering 

Den konventionella metoden att hantera sprickor i plattor är med armeringsnät. Armeringen 

är vanligtvis prefabricerad och består av längsgående stänger och tvärgående stänger. De tre 

vanligaste typerna av armeringsjärn är: 

1) Traditionella nät, där lastupptagningsförmåga finns i två riktningar.  

2) Envägs nät, där lastupptagningsförmågan finns i en riktning. 

3) Armeringsnät med kraftupptagande stänger i två riktningar. Denna typ av armeringsnät 

skiljer sig från det traditionella nätet genom att dessa är dimensionerade för endast 

kombination i två lager.   

Denna armeringsmetod kontrollerar sprickbredden genom att fördela belastningen på 

plattan och ökar antalet mindre sprickor (Simmons, 2002). 

För konventionellt armerade balkar uppstår det generellt 3 typer av sprickor (böjsprickor, 

livskjuvsprickor eller en kombination av böjskjuvsprickor) enligt figur 6.  Böjsprickor uppstår 

i området där betongen genomgår dragspänningar, alltså i betongens deformationszon. 

Exempelvis för en kontinuerligt lastad balk är denna zon i mitten av balken (Baghi, 2015). 

Längsgående dragarmering används för att kompensera för betongens låga draghållfasthet 

men även för att begränsa deformation för ökade sprickvidder (Sciencedirect, 2014). 

Initiering av skjuvsprickor bidras av tvärkrafter som vanligtvis är som störst vid stöden. Vid 

kombinationsprickor mellan stöd och balkens centrum är böjkraften minimal (Baghi, 2015). 
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Figur 6: Typiska sprickor för balkar utsatt för kontinuerlig last. Från Baghi (2015). 

Diagonala sprickor uppstår vid tvärkraftsöverföring när balken överför lasten till stöden med 

hjälp av tvärkraftsarmering som vanligtvis kommer i form av byglar. Tvärkraftsarmering 

följer fackverksmodellen som ser till att tvärkrafter förs genom kontinuerliga trycksträvor 

tills lasten når stöden (Petterson, 2014). 

3.4.2 Stålfiberarmering  

Fibrerna håller ett tätt avstånd från varandra och är homogent distribuerade längs 

konstruktionen. Istället för makrosprickor bildas då mikrosprickor vars dragspänningar tas 

upp av fiberarmeringen (Simmons, 2002). För att hålla ihop potentiella sprickor bidrar 

fibrerna till en ökad seghet hos betongen, dock är det efter sprickning som fibrerna faktiskt 

börjar utnyttjas (Löfgren & Johansson, 2002). 

Enligt en studie utförd av Rahmani et al. (2012) har det visats att stålfibrer kan reducera 

sprickvidd under plastisk krympning i betongplattor. Studien jämförde sprickvidden mellan 

oarmerad betong och betong armerad med 0,1 % av olika typer av fibrer, varav stålfiber med 

krokade ändar bidrog med en sprickviddsreduktion på 52 %. Vid jämförelse mellan 

armeringsnät och stålfiberarmering ger fiberarmeringen med fibermängden 60 kg/m3 bättre 

resultat vid tjockare lager jämfört med armeringsnät vid tunnare lager (Carlswärd, 2002). 

3.4.2.1 Sprickbildning hos stålfiberarmerad betong  

Sprickbildningen hos oarmerad betong kan beskrivas i tre steg. I första steget så appliceras 

en yttre last som ger upphov till sprickor. Med de redan existerande mikrosprickorna från 

härdningsprocessen bidrar yttrelasten till en förökning och tillväxt av sprickorna. Andra 

steget initieras när betongen har nått dess maximala draghållfasthet och bildat en 

makrospricka. Därefter begränsas tillväxten av sprickan av exempelvis ”aggregate bridging” i 

steg 3. Där hjälper bryggorna till att fördela belastningen över sprickan men med en fortsatt 

belastning fortsätter sprickan att växa tills betongen når brott (Görander & Hallden, 2015). 



   

 

13 

 

Figur 7: Illustration av sprickbildning hos betong. Från Görander och Hallden (2015). 

Vid tillförsel av fiberarmering (FRC) ökar betongkonstruktionens hållfasthet efter sprickan 

vid steg 3. Likt ”aggregate bridging” bidrar fibrerna till den ökade hållfastheten genom ”fibre 

bridging”. Fibrerna har en högre draghållfasthet än betong vilket medför att fiberbryggan kan 

fördela högre spänningar än betongens egna aggregat brygga (Görander & Hallden, 2015). 

För att öka den fiberarmerade balkens draghållfasthet efter sprickning kan bland annat en 

högre dosering av fibrer hjälpa. Fibrernas bidrag är dock begränsat till hur stor andel fibrer 

kan tillsättas innan betongen blir för porös. Vid för höga fibermängder kan betongens 

hållfasthet får en negativ verkan som konsekvens. Vid lägre fibermängder (1,0 % > Vf ) har 

det visats att stålfibrer bidrar till förbättring av hållfasthet efter sprickbildning (Löfgren, 

2005). 

 

Figur 8: Illustration av sprickbildningen med fiberarmering. Från Görander och Hallden (2015). 

Hållfastheten hos stålfiberarmerade betongkonstruktioner är beroende av flera faktorer som 

exempelvis mängden tillsatt fibrer och orientering. Fibrerna kan även dras ut vid 

dragbelastningar, vilket kallas ”Fibre Pull-Out”. Denna mekanism är en viktig faktor som 

påverkar konstruktionens hållfasthet och är beroende av fibertyp, konstruktionens 

sammansättning, fibrernas vinkel med hänsyn till last och betongens mekaniska egenskaper 

(Löfgren, 2005). 
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3.4.3 Kombination av armeringsmetoderna  

Enligt experimentstudien utförd av Gregori et al. (2016) bevisas att addition av stålfiber ger 

ökad duktilitet som innebär en materials förmåga att plastiskt deformeras utan att fraktur 

uppstår.  

Experimentet var en re-examination av tidigare experiment från 60-talet, där olika 

variationer av armerade balkar jämfördes med varandra. De relevanta balktyperna som 

jämfördes var:  

• Konventionell balk (A1): böjarmering, topparmering och byglar. 

• Stålfiberarmerad balk (OAS1): böjarmering, topparmering och 30 kg/m3 stålfiberarmering. 

• Stålfiberarmerad balk med byglar (AS1). 

Enligt testresultatet ökade maximala deflektionen från 17,03 mm (A1) till 24,61 mm (OAS1) 

och 35,45 mm (AS1). Vid jämförelse med A1 ökade OAS1 och AS1 den maximala deflektionen 

(vid toppbelastning) med 44 %, respektive 108 %.  

Denna studie visar även att balkar med stålfiber kan hantera större sprickvidder innan de går 

till brott. Den maximala sprickvidden vid tvärbrott (ws-max) för den konventionellt armerade 

balken (A1) gav 3,0 mm. Bidraget av stålfiber i balken (OAS1) gav resultatet 6,0 mm däremot 

fick balken AS1 ett värde på 1,7 mm vilket är en sänknings med 43 %. Sänkningen av 

sprickvidden vid brott beror främst på typen av brott och att den ökade armeringsmängden 

effektivt fördelade sprickbildningen till flera mindre sprickor. 

I den nämnda studien ökar betongens duktilitet vilket är en bidragande faktor till materialets 

seghet. Termen ”seghet” förväxlas ofta med termen ”duktilitet” och beskriver mängden energi 

ett material kan absorbera innan brott (Seghet, u.å.). 

Studie som är utförd av Altun et al. (2007) studerar effekterna av addition av stålfiber i 

betong och armerad betong. Detta görs med hjälp av ett fyrapunkts böjtest med olika 

variationer av armeringsmetoder och betongkvaliteter i totalt 18 balkar. Testobjekten för 

betong C20 visar att den maximala belastningen inte ökar signifikant vid addition av 30 

kg/m3, respektive 60 kg/m3 stålfiber vid jämförelse med en konventionellarmerad betong. 

Addition av 30 kg/m3 stålfiber bidrog till en ökande seghet hos betongkonstruktionen från ca 

5765 kNmm (medelvärde) till 28 295 kNmm (medelvärde), vilket är en ökning med 391 %.  

En annan slutsats som drogs från studien är att effektiviteten av addition av stålfiber sänks 

exponentiellt. Vid dubbla stålfibersmängder ökade segheten hos betongkonstruktionen från 

28 295 kNmm (medelvärde) till 30 143 kNmm (medelvärde), vilket är en förbättring med 6 

%. 

3.5 Korrosion 

Betong är det vanligaste förekommande byggnadsmaterial i hamnar, broar och tunnlar. 

Dessa anläggningskonstruktioner är oftast utformade för långa livslängder. Armeringen i 
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betongkonstruktioner bör därför vara mer skyddad mot de kemiska och fysikaliska processer 

som påverkar materialets beständighet. Exempel på problem som armerad betong kan 

utsättas för i de hårda och aggressiva miljöerna är armeringskorrosion (Lundgren, Gil 

Berrocal & Lövgren, u.å.). 

3.5.1 Karbonatisering 

Armeringsskyddet mot korrosion beror först och främst på att betongen har högt pH-värde 

och därmed får armeringsjärnen ett naturligt skyddande passiveringsskikt. Betongens höga 

alkalitet beror på närvaro av natrium-, kalium- och kalciumhydroxid som uppstår från 

cementreaktioner. Rostskyddet försvinner dock när betongen runt armeringsjärnen 

karbonatiseras på grund av kemisk reaktion med koldioxid (Jacobsson, 2016). 

Karbonatiseringsprocessen sker långsamt i betongen men hastigheten på processen ökar där 

det finns tillräckligt med vatten och syre. Detta leder till att armeringsjärnen blir snabbare 

utsatta i oskyddade anläggningskonstruktioner. När armeringen korroderar ökar dess volym 

vilket orsakar kraftiga spänningar inuti betongen. Detta leder i sin tur till att betongens 

täckande skikt faller av. Andra faktorer som har betydelse för korrosionsskyddet är 

betongkvalitet, tjockleken på täckande betongskikt och den aktuella miljöpåverkan 

(Jacobsson, 2016). 

3.5.2 Kloridinträgning 

Armeringskorrosion uppstår också när armeringsjärnens passiverande skikt bryts ned på 

grund av närvaro av klorider. Klorider kan vanligtvis förekomma i havsvatten och därför är 

anläggningskonstruktioner i havsvatten de mest utsatta för klorider. Klorider kan även 

förekomma i form av tösalt men effekten från tösaltning brukar inte orsaka större 

korrosionsangrepp (Johansson & Johansson, 2008). 

Betongkonstruktioner kan dessutom utsättas för korrosion om vatten som används under 

reningsprocessen innehåller klorider. Före 1980-talet användes kalciumklorid i den färska 

betongmassan för att påskynda härdningen av betong med detta tillsatsmedel påskyndade 

också korrosionen i armeringen. För att värdera risken för armeringskorrosion som orsakas 

av klorider tas prover ur betongkonstruktionen och sedan analyseras. Om det finns 

tillräckligt med vatten och syre samt om kloridmängden överstiger 0,4 % av vikten på cement 

innebär det att risken är stor för kloridinitierad korrosion (Jacobsson, 2016). 

3.5.3 Standarder och krav 

I SS-EN 206, SS 137007 och SS-EN 1992-1-1 definieras 18 exponeringsklasser för att 

klassificera hur aggressiv miljön är för den armerade betongkonstruktionen utifrån den miljö 

där konstruktionen kommer att befinna sig i. Med hjälp av exponeringsklasser bestäms 

betongkvaliteten och tjockleken på täckande betongskiktet. Exponeringsklasser delas upp till 
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olika typer av angreppsmekanismer XO, XC, XD, XF och XA (Lindvall, Löfgren & Esping, 

2015). 

Idag ställs det också hårda krav på betongkonstruktioner i form av minsta täckande 

betongskikt och maximal tillåten sprickbredd. Däremot kan det krävas stora mängder 

konventionell armering för att uppfylla dessa krav och armeringsjärnen bör då placeras 

väldigt tätt intill varandra vilket försvårar armeringsarbetet. Det behövs därför nya 

armeringsteknik som förbättrar betongens egenskaper, förminskar korrosionsskador och 

därmed förlänger betongkonstruktionens livslängd (Lundgren, Gil Berrocal & Lövgren, u.å.). 

3.5.4 Stålfiber  

Ur korrosionssynpunkt finns det många fördelar med att fiberarmering helt eller delvis 

ersätter den konventionella armeringen. Enligt Nordström (2005) har stålfibrer visat sig vara 

motståndskraftiga mot korrosion i homogen betong och under vissa aggressiva 

exponeringsförhållanden har stålfiber visat bättre beständighet mot korrosion än 

konventionell armering. Detta beror på att stålfibrer är korta och diskontinuerliga, det vill 

säga de sitter inte ihop med varandra vilket begränsar spridningen av korrosion i betongen. 

En annan fördel med stålfibrer är att de mycket små till skillnad från konventionell armering 

och därför är de mer skyddade i betongens alkaliska miljö (Nordström, 2005). 

 

Stålfibrer är försedda med katodiskt skyddande beläggning såsom zink för att få tillräckligt 

skydd mot korrosion. Till följd av detta korroderar fibrer mycket långsammare än en vanlig 

armering och av detta skäl uppvisar de bättre korrosionsbeständighet (Löfgren, 2005). Andra 

forskningar har också visat att fibrer som kommer i direkt kontakt med armeringsjärn 

fungerar som offeranoder för armeringen vid kombination av stålfiber och stångarmering. 

Anledningen till detta är att fibrerna tillverkas av ädlare metall än armeringsjärn och därför 

utgör fibrer en anodisk skydd för järnen (Gill Berrocal, 2017). 

 

En annan fördel med stålfiber är att korrosions inverkan i väl tillverkade 

betongkonstruktioner är begränsad endast till de fibrer som är belägna inom cirka 5 mm från 

den exponerade betongytan. Korrosion har alltså inte någon stor inverkan på 

stålfiberarmerad betong utan problemet är bara estetiskt (Gill Berrocal, 2017). 

 

Efter gjutning av betong sticker några fibrer upp ur betongytan. I fuktiga miljöer oxideras 

dessa ytliga fibrer och får en brun färg. Denna korrosion orsakar dock ingen risk för betongen 

även om betongens passiviserande effekt har tagits bort på grund av karbonatisering. Detta 

beror på att stålfibers yta är liten och volymökningen som orsakas av korrosionen blir därför 

försumbar. Å andra sidan orsakar armeringsstänger stora skador till betongen när de 

korroderar på grund av volymökning av armeringsstänger inuti betongen (Malmberg, 2001). 

 

I mer aggressiva miljöer kan stålfibrer exponeras till aggressiva kemikalier såsom klorider. 

Fibrerna utsätts då till stora halter av klorider och korroderar snabbare i betongens sprickor 

vilket påverkar fibrernas effektivitet negativt. I dessa fall förlorar stålfibrerna förmågan att 
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bära upp laster men de kan fortsätta nyttjas som sprickbreddsbegränsande armering 

(Malmberg, 2001). 

3.5.5 Kombination av stålfiber och konventionell armering 

Ett experiment har genomförts på stålfiberarmerade betongbalkar i kombination med 

konventionell armering för att undersöka den potentiella effekten av fibrer på 

armeringsjärnskorrosion. Resultaten visar att kombination av de båda armeringstekniker 

förlänger betongkonstruktions livslängd, dels för att korrosionen sprider sig långsammare i 

betongen och dels för att beständigheten mot korrosionen ökar (Lundgren, Gil Berrocal & 

Lövgren, u.å.). 

 

Genom användning av stålfibrer har tiden till korrosionsinitiering fördröjts. Detta beror på 

att fibrerna fördelar sprickorna till många fina sprickor istället för få grova. En annan fördel 

med stålfibrer som har uppmärksammats är att det krävs 10 till 20 procent högre belastning i 

stålfiberarmerade balkar för att få samma ytlig sprickbredd som en konventionell armerad 

betong. Dessa två faktor fördröjer kloridinträngning vilket ökar tiden för att korrosionen ska 

sätta igång. Dock är den ytliga sprickbredden inte den största faktorn som påverkar 

korrosionsinitieringen utan det är tillståndet på gränsskiktet mellan armeringsjärn och 

betong som spelar en stor roll. Defekter eller skador i täckande betongskikt leder till sämre 

motstånd mot korrosion (Lundgren, Gil Berrocal & Lövgren, u.å.). 

 

Ett annat resultat som observerats är att kombinationen av stålfiber och konventionell 

armering har gett en mer fördelad armeringskorrosion i jämförelse med balkar utan fibrer. 

Detta leder till att fler mindre djupa gropfrätningsangrepp uppstår istället för färre stora och 

på så sätt behåller armeringsjärnen en större del av sina tvärsnitt. Med minskad 

tvärsnittsförlust i armeringsjärn ökar också betongkonstruktionens bär- och 

deformationsförmåga vilket ökar betongkonstruktionens livslängd, se figur 9. (Lundgren, Gil 

Berrocal & Lövgren, u.å.). 

 

Figur 9: Sprick- och korrosionsmönster hos en balk. Från Lundgren, Gil Berrocal och Lövgren (u.å.). 
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3.5.6 Armeringskorrosion i olika miljöer 

Tre olika konstruktionstyper undersöktes med hjälp av en bergborrmetod så kallad 

kärnborrning. Syftet med undersökningen var att studera korrosions inverkan på stålfiber i 

Stornorrfors, Stadsforsen och Viskan. Armeringen befann sig under olika 

exponeringsförhållanden i milt, måttligt och svårt korrosiv miljö (Nordström, 2005). 

3.5.6.1 Korrosion under milt korrosiv miljö – Stornorrfors vattenkraftverk  

År 1985 påbörjades en ombyggnation av Stornorrfors vattenkraftverk där det uppfördes ett 

extra utrymme för att installera en fjärde generator. I samband med detta förstärktes 

Stornorrfors utloppstunnlar med stålfiberarmerad sprutbetong (Nordström, 2005). 

 

Innan testet påbörjades uppmättes temperaturen och luftfuktigheten på tunnel G3. Tunneln 

hade en hög luftfuktighet och en temperatur som varierade mellan (8–10) °C. 

Stålfiberarmerad sprutbetong var i bra kondition och bara ett få antal sprickor kunde 

uppmärksammas. I syfte med att undersöka stålfibrers kondition ur korrosionssynpunkt togs 

tre prover från tunneln vid 0,1 m, 0,5 m och 1,25 m över vattennivån, se figur 10 (Nordström, 

2005) 

 

 

Figur 10: Skiss på Stornorrfors utloppstunnel. Från Nordström (2005). 

Tio år efter ombyggnation upptäcktes det få eller inga tecken på korrosionsinitiering på fibrer 

som korsade sprickorna. Ett tunt lager på 1 mm av cementpasta verkade vara tillräckligt för 

att skydda fibrerna mot korrosion. Sprutbetongens tjocklek varierade mellan 7–15 cm. 

Mängden fibrer som användes vid ombyggnationen var 70 kg/m3 men mindre mängd fibrer 

kunde uppmärksammas i sprickzoner på grund av otillräcklig fördelning av fibrer 

(Nordström, 2005). 
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3.5.6.2 Korrosion under måttligt korrosiv miljö – Stadsforsen  

Stadsforsens vattenkraftverk ligger cirka 4 km öster om Bispgården i Indalsälven. Det 

byggdes år 1939 och en ombyggnation skedde år 1952. Kraftverket har fem spillbanor, se 

figur 11. År 1989 försågs dessa spillbanor med stålfiberarmerad sprutbetong för att förminska 

sprickor och öka stabiliteten på dem. Fibermängden som användes i sprutbetongen var 50 

kg/m3 (Nordström, 2005). 
 

 

Figur 11: Stadsforsens vattenkraftverk. Från Nordström (2005). 

Under undersökning kontrollerades konditionen på spillbanan. Undersökningen visade att 

spillbanan var i bra kondition och inga stora skador noterades. I vänstra delen av banan 

fanns några små sprickor men de utgjorde inte någon fara för dammen. I mitten av 

spillbanan fanns det bara en spricka som ett prov togs ifrån. Testet visade att fibermängden i 

provet var mindre än 50 kg/m3. Ytligt belägna stålfibrer korroderades men denna korrosion 

skedde inte på djupet (Nordström, 2005). 

3.5.6.3 Korrosion under svårt korrosiv miljö – Värötunnel 

Värötunneln är en motorvägstunnel på E6 som ligger cirka 10 km nord om Varbergs 

kommun. Vid tunnelbygget förstärktes tunnelväggar och tunneltak med sprutbetong men 

betongsprutning användes även runt om tunnelöppningen för att stabilisera berget, se figur 

12.  
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Figur 12: Värötunnel i Varberg. Från Nordström (2005). 

Kärnborrning användes för att undersöka om korrosion uppstod på armeringen i 

sprickzoner. Längst ut tunnelväggen användes ett lager av sprutbetong utan stålfiber. 

Tjockleken på sprutbetongen varierade mellan 20 och 25 mm. I vissa delar kunde 

nätarmering synas i sprickorna men ingen fiberarmering noterades i dessa sprickor. Höga 

kloridhalter registrerades i sprickzoner vid 150 mm ovanför jordnivån men ingen 

korrosionsinitiering kunde uppmärksammas på armeringsnätet (Nordström, 2005). 

Resultatet från dessa tre inspektionsstudier visar att uppkomsten av sprickor beror på den 

existerande fibermängden i sprickzonen. I de områden som innehåller rätt fibermängd har 

inga sprickor uppstått. Under 5–15 års exponering har mängden korrosion som uppstått i 

armeringen varit begränsad oavsett i vilken miljöarmeringen har befunnit sig (Nordström, 

2005). 

3.6 Arbetssätt 

Innan blandningsprocessen påbörjas utförs en beräkning för att bestämma den korrekta 

fiberdoseringen i enlighet med standardkraven. Vid beräkningsprocessen bör 

rekommenderade gränsvärden för mängden och storleken av stålfiber beaktas. Ett för högt 

fiberinnehåll i betongen kan försvåra blandning och spridningen av stålfibrerna vilket kan 

påverka betongens prestanda (Sjödin & Lind, 2016). 

Efter beräkningen bestäms vikten av fibrerna som ska tillsättas i betongen. När betongen 

blandas med stålfibrer ändras betongens konsistens. Den blir något styvare och därför 

används flytmedel för att återfå den ursprungliga arbetsbarheten. Däremot rekommenderas 

det inte att tillsätta mer vatten till betongen eftersom betongen då kan förlora sin hållfasthet 

(Sjödin & Lind, 2016). 

Det finns i princip två metoder för blandning av stålfiber i betongen. Den första metoden är 

att blanda stålfibrerna med de torra produkterna, det vill säga cement och ballast, innan 

vatten tillsätts. I detta fall bör blandning ske i minst 90 sekunder för att de limmade 
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stålfibrerna hinner lösas upp. Limmet som binder ihop stålfibrerna är vattenlösligt och detta 

bidrar till att de hoplimmade fibrerna lösas upp i den färska betongen (Simmons, 2002). 

I den andra metoden blandas cement och ballast först med vatten och efteråt tillsätts fibrerna 

i den färdiga blandade betongen. Fibrerna tillsätts i roterbilen i omgångar och blandas 

ordentligt med betongen. Det är viktigt att blandning sker med hög hastighet för att 

säkerställa rätt betongkvalitet (Simmons, 2002). 

Före leveransen måste ett prov genomföras för att kontrollera fiberbetongens egenskaper 

samt att säkerställa att betongen innehåller den efterfrågade fibermängden. Fiberbetongen 

måste också provas på byggarbetsplatsen för att säkerställa att fiberbetongens egenskaper 

inte har förändrats under transporten (Sjödin & Lind, 2016). 

Fibermängden uppmäts genom en metod så kallad urvaskningsprov där en färsk 

betongmassa kontrolleras. Den minsta provvolymen av fiberbetong är 10 liter och på så sätt 

kan stora avvikelser undvikas i provresultaten. I de flesta fall görs det 3 provningstagningar, 

en från den översta ytan av lasset, en från mitten och en från det nedersta lasset (Sjödin & 

Lind, 2016).  

Efter detta vägs betongmassan och stålfibrerna raffineras genom att skölja bort 

cementpastan med vatten. Stålfibrerna plockas upp med hjälp av en väldigt stark magnet och 

sedan torkas de och vägas med en våg. Om provresultaten är acceptabla får hela lasset 

användas vid gjutningen (Sjödin & Lind, 2016). 

Utläggning av fiberarmerad betong sker på ett likadant sätt som en vanlig oarmerad betong. 

Fiberbetongen läggs från roterbilen till en dumper som applicerar betongen direkt på 

gjutplatsen. I vissa fall kan roterbilen köra ända fram till gjutplatsen och föra betongen direkt 

till marken genom dess ränna. Sedan fördelas fiberbetongen jämnt med hjälp av 

betongarbetarna. Efter att den färdiggjutna fiberbetongen härdar används en maskin för att 

glätta betongytan (Khudhair, 2016). 

Det finns många fördelar med stålfiberarmerad industrigolv och detta beror på att ingen 

utläggning av armering behövs före gjutningen. Vid stora golvytor används en laserstyrd 

utjämnare för att underlätta utbredningen av fiberbetongen. En laser-screeds har en 

kapacitet att utjämna cirka 2000 m2 platta under ett arbetspass. Detta leder i sin tur till stora 

produktionsvinster i form av mindre arbetstid, mindre monteringskostnader och bättre 

arbetsmiljö (Malmberg, 2001). 
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Figur 13: Avjämning med laserstyrd utjämnare. Från Khudhair (2016). 

En jämförelse har gjorts mellan konventionell armerad och stålfiberarmerad betonggolv med 

avseende på arbetstid på en platta av storleken 8000 m2. Resultatet visar att det uppnås cirka 

50% besparing i arbetstid vid användning av stålfiber än vid traditionell utläggning av 

betonggolv. Vid utnyttjande av laserteknik kan cirka 80% tidsbesparing uppnås om stålfiber 

används istället för den konventionella armeringen (Malmberg, 2001). 

 

Tabell 1: Resultat av utförandetid för konventionell respektive stålfiberarmerad betonggolv. Från 
Malmberg (2001). 

  Antal Arbetsdagar 
Traditionell utläggning Laserutläggning 

Konv. armering Stålfiber Konv. armering Stålfiber 

Armering 19 0 19 0 

Utläggning 20 20 5 5 

Summa 39 20 24 5 

 

3.7 Ergonomi 

Ur ergonomisk synpunkt finns det många fördelar med att använda stålfiber istället för den 

traditionella armeringen. En stor del av arbetsmoment som förekommer vid traditionellt 

armeringsarbete genomförs manuellt trots att många armeringsenheter förtillverkas 

maskinellt i fabriker idag (Gustavsson & Engström, 2014). 

De vanligaste förekommande armeringsarbeten som utförs manuellt är tunga lyft, 

transporter och montering av armering. Dessa arbeten är väldigt påfrestande för kroppen och 

kan bidra i vissa fall till allvarliga arbetsskador. Vid gjutning av platta på mark brukar 
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resningen av stommen ske innan armeringsarbetet med armeringsstänger utförs. Detta 

uppförande leder till att möjligheten till användning av lyftanordningar begränsas under 

armeringsarbeten (Gustavsson & Engström, 2014). 

När det gäller montering av armering förekommer det ofta många obekväma 

arbetspositioner som sliter på kroppen. De mest påfrestande arbetspositioner inträffar då 

arbetet sker med horisontella byggnadskonstruktioner som till exempel platta på mark. Vid 

armeringsarbeten av horisontella byggnadskonstruktioner tvingas arbetarna till felaktiga 

arbetsställningar så som att stå på huk, sitta på knä eller arbeta neråtböjd för att binda 

armeringen (Gustavsson & Engström, 2014). 

 

 

Figur 14: Påfrestande arbetsställningar vid traditionell armering. Från Hjort och Sandberg (1998). 

Långvarigt användande av vibratorstav är också ett slitsamt arbetsmoment och kan medföra i 

längden till en mängd besvär i rygg och axlar. Ett ytterligare påfrestande arbetsmoment är 

klippning av armeringsnät. Klippningen sker antingen med bultsax eller med hydraulisk sax 

och vilket redskap man använder beror på armeringsstångens tjocklek. Vid tunnare 

dimensioner används bultsax och vid tjockare dimensioner används hydraulisk sax 

(Bengtsson & Sigström, 2007). 

Utöver detta kan arbetarna utsättas för större risker vid armeringsarbetet. Snubbling eller 

halkning på det utlagda armeringsnätet är de allvarligaste arbetsolyckor eftersom de har 

direkta konsekvenser på arbetarna. Risken är större då armerarna är tvungna att gå över den 

utlagda armeringen för att kunna utföra sina arbeten. Att falla över en uppstickande 

armering som inte är ordentligt säkrad kan vara livshotande och i vissa fall kan leda till 

dödsfall (Gustavsson & Engström, 2014). 

Många av ovanstående armeringsarbeten kan reduceras genom att använda stålfiberarmerad 

betong. Stålfibrer kräver inget monteringsarbete eftersom de blandas direkt med betong i 

betongpumpens behållare och på så sätt sparas väldigt mycket tid. Med stålfiberbetong 

förbättras även arbetsmiljön på byggarbetsplatsen genom att förebygga hälsofarliga 
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belastningar som yrkesarbetarna utsätts för. Detta kan i sin tur bidra till mindre 

sjukfrånvaro, friskare personal och betydande ekonomisk vinst för företaget (Bengtsson & 

Sigström, 2007). 

3.8 Ekonomi 

Genom användning av stålfiber istället för den konventionella armeringen kan många 

ekonomiska fördelar uppnås. Detta beror dels för att stålfiber ger en rad kostnadsbesparingar 

och dels för att den är effektivare lösning för begränsning av sprickbildning vilket i sin tur 

förlänger betongkonstruktionens tekniska livslängd (Lindberg, 2012). 

När det gäller ekonomiska fördelar bör det betonas att materielmängden och arbetsinsatsen 

minskar avsevärt vid användningen av stålfiber. Det tidskrävande arbetet för att generera 

armeringsritningar och för att montera armeringsjärn utgår. Till skillnad från konventionell 

armering behövs det även inget täckande skikt för stålfiberarmering och därmed förbrukas 

mindre mängd betong. Dessutom förbrukas det i vissa fall mindre mängd stål och detta beror 

på att fibrerna används på ett mer optimalt sätt än konventionell armering. Av dessa skäl kan 

det uppnås betydande ekonomiska vinster (Hasselqvist, 2015). 

3.8.1 Ekonomisk jämförelse 

En ekonomisk jämförelse har gjorts mellan en stålfiberarmerad betongplatta och en 

konventionell armerad betongplatta. Plattan som är armerad på traditionellt sätt är verkligt 

byggd i Östra Eklanda. Däremot bygger kalkylen för den stålfiberarmerade plattan på en 

fiktiv gjutning. Det görs därför en erfarenhetsmässig bedömning för att få samma 

momentkapacitet som den traditionellt armerade betongen (Bengtsson & Sigström, 2007). 

De båda plattorna har en rektangulär area som är 65,27 m2 och de är belägna på två lager av 

cellplast. Betongkvaliteten som används är C25/30. I denna jämförelse tas det bara hänsyn 

till vissa arbetsmoment och materialkostnader. Däremot försummas arbetsmoment och 

material som har likvärdiga kostnader i de båda plattalternativen. Ett exempel på dessa 

kostnader är material- och monteringskostnad på cellplast. Jämförelsen bygger på verkliga 

tider och verkliga prisuppgifter från Skanskas kalkylavdelning (Bengtsson & Sigström, 2007). 

3.8.1.1 Konventionell armerad platta på mark  

Tjockleken på plattan vid detta alternativ är 150 mm och armeringen består av två lager 

nätarmering samt dragarmering i kantbalken. Tiderna i tabellen nedan har uppmätts under 

arbetets gång (Bengtsson & Sigström, 2007). 

 



   

 

25 

Tabell 2: Kalkyl för konventionellt armerad betongplatta. Från Bengtsson och Sigström (2007). 

Platta På Mark 

Arbetsmoment Mängd Tid [h] Material [Kr] Totalt [kr] 

Armeringsnät (material) 850 [kg] - 7650 7650 

Armeringsnät (montering) 850 [kg] 10 - 2900 

Betong (material) 10,6 [m3] - 11 893 11 893 

Betong (gjutning) 10,6 [m3] 2 - 580 

Distanskloss och najtråd 142 [m2] Ingår i armering 568 568 

  

Kantbalk 

Arbetsmoment Mängd Tid [h] Material [Kr] Totalt [kr] 

Armeringsjärn (material) 175 [kg] - 1575 1575 

Armeringsjärn (montering) 175 [kg] 4 - 1160 

Betong (material) 2,8 [m3] - 3284 3284 

Betong (gjutning) 2,8 [m3] 0,6 - 174 

Distanskloss och najtråd 35 [m] Ingår i armering 70 70 

          

Totalkostnad   29 854 

 

3.8.1.2 Stålfiberarmerad platta på mark  

Tjockleken på plattan vid detta alternativ är 100 mm. Anledningen till att mindre plattjocklek 

används är att inget täckande betongskikt behövs för stålfiberbetong. Dragarmeringen 

behålls i kantbalken men ingen nätarmering används. Dessutom utgår kostnaden för 

distanskloss och najtråd som används för nätarmering. Stålfibermängden som tillsätts i 

plattan är 45 kg/m3 för att bibehålla samma krav på sprickor. Stålfibertypen är Dramix RC-

65/60-BN från Bekaert Svenska AB. I följande tabell tillkommer kostnaderna för de olika 

posterna (Bengtsson & Sigström, 2007). 

 

Tabell 3: Kalkyl för stålfiberarmerad betongplatta. Från Bengtsson och Sigström (2007). 

Platta På Mark 

Arbetsmoment Mängd Tid [h] Material [Kr] Totalt [kr] 

stålfiberbetong (material) 7 [m3] - 12 579 12 579 
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stålfiberbetong (gjutning) 7 [m3] 2 - 580 

  

Kantbalk 

Arbetsmoment Mängd Tid [h] Material [Kr] Totalt [kr] 

Armeringsjärn (material) 175 [kg] - 1575 1575 

Armeringsnät (montering) 175 [kg] 4 - 1160 

stålfiberbetong (material) 2,8 [m3] - 5174 5174 

stålfiberbetong (gjutning) 2,8 [m3] 0,6 - 174 

Distansklots och najtråd 35 [m] Ingår i armering 70 70 

          

Totalkostnad   21 312 

 
Resultatet från de två tabellerna visar att stålfiberarmerad betong är mer ekonomiskt 

fördelaktig än konventionellt armerad betong med 28,6% kostnadsbesparing. (Bengtsson & 

Sigström, 2007). 

3.9 Användningsområde 

Stålfiberbetongen har under senaste åren utvecklats och nått en hög teknisk nivå. Detta är 

anledningen till att fiberbetong hävdar sig inom olika intressanta användningsområden. 

Efter den första användningen av stålfiberbetong i landningsbanor har fiberbetong använts 

för bergförstärkning och industrigolv. Fiberbetong har även använts till andra ändamål 

såsom broar, pålunderstödda plattor, väggar, balkar, plattformar till busshållplatser och 

markbyggnader som till exempel tunnlar. I detta avsnitt summeras de aktuella applikationer 

för stålfiberarmerad betong. 

3.9.1 Sprutbetong och bergförstärkning 

De olika bergförstärkningsmetoderna är sprutbetong, kabelbultning samt pelare och väggar 

av betong. Det finns flera faktorer som avgör vilken typ av förstärkning som bör användas. 

Bergkvalitet, konsekvenser av sprickor och antalet människor som befinner sig i området har 

avgörande roll vid val av förstärkningsmetod (Kangas & Stöckel, 2005). 

 

Det finns även en annan förstärkningsteknik som bygger på samverkan mellan fiberarmerad 

sprutbetong och bergbultar. Denna teknik används dels för att vidhäftningen varierar kraftigt 

i olika zoner av berget och dels för att bergytan är oregelbunden (Nilsson, 2003). 
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Figur 15: Illustration av samverkan mellan sprutbetong och bultar. Från Nilsson (2003). 

Sprutbetong har använts som en förstärkningsfunktion i många betongkonstruktioner. 

Exempel på dessa konstruktioner är dammar och vattenkraftsanläggningar (Kangas & 

Stöckel, 2005). Dock är det vanligaste förekommande användningsområde för påsprutad 

betong bergförstärkning i tunnlar där sprutbetongen förstärker berget genom att bära upp 

lösa bergblock eller uppspruckna delar av berget (Nilsson, 2003). 

 

Sprutbetong delas in i två huvudsakliga kategorier: armerad och oarmerad sprutbetong. En 

oarmerad sprutbetong är ett mycket sprött material och därför har den en mycket begränsad 

förmåga att ta upp dragspänningar, särskild när den maximala draghållfastheten uppnås. Vid 

ogynnsamma bergförhållanden används armerad sprutbetong för att förbättra betongens 

förmåga och detta görs genom att tillsätta traditionellt armeringsnät eller stålfibrer. Den 

traditionella armeringsmetoden är dock kostsam och olämplig för ojämn bergyta och därför 

ersattes den med stålfiber för att säkerställa att de höga säkerhetskraven uppfylls (Nilsson, 

2003). 

Stålfiberarmering i sprutbetong började användas i nämnvärd omfattning i Sverige i slutet av 

80-talet. Ett av de första användningsområden är byggandet av Grödingebanans 

järnvägstunnlar vid Södertälje. Betydande produktionsvinster kunde åstadkommas med 

sprutbetongtekniken med stålfiberarmering då de påfrestande armeringsarbeten kunde 

elimineras (Nordström, 2000). 

 

Vid projektering av påsprutade fiberbetongkonstruktioner ställs det krav på beständigheten 

där den tekniska livslängden överstiger 100 år. Ett exempel på detta är i Vägverkets Tunnel 

95 där den förväntade livslängden för bärande konstruktionselement motsvarar 120 år 

(Nordström, 2000). 

På grund av stålfiberns höga hållfasthet har det visat sig att stålfiber är ett mycket bra 

alternativ när det gäller bergförstärkning. Det erhålls uppenbara fördelar genom att 
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kombinera stålfiber med sprutbetong. Fibrers huvudsakliga funktioner framställs i följande 

punkter: 

• Fibrer bidrar till att sprutbetong får en högre duktilitet efter uppsprickningen och 
därmed ersätter fibrerna den traditionella nätarmeringen. 

• Genom att använda fibrer i sprutbetong kan risken för plastiska krympsprickor 
minskas i ett mycket tidigt stadium. 

• Fibrer ger också bättre fördelningen av sprickor som uppstår på grund av 
tvångskrafter från krympning (Nordström, 2000). 
 

I figuren nedan visas nödsituations kallvattentunnel vid Ringhals kärnkraftverk i Sverige. I 

detta projekt användes våtsprutningsmetoden där fiberarmerad sprutbetong användes i 

samverkan med bergbultar. Denna metod, det vill säga våtsprutning, bidrar till mindre spill 

och bättre arbetsmiljö än torrsprutningsmetoden (Henager, 1981). 

 

 

Figur 16: Nödsituations kallvattentunnel vid Ringhals kärnkraftverk i Sverige. Från Henager (1981). 

3.9.2 Pelardäck 

Pelardäck är en konstruktionstyp där armerade betongplattor är direkt upplagda på 

koncentrerade stöd, nämligen pelare, utan mellanliggande balkar eller konsoler. I denna typ 

av konstruktioner uppstår en komplicerad brottyp, så kallad genomstansning av pelardäck. 

Ett stort problem med denna form av brott är att det har en spröd karaktär. Detta leder till att 

betongplattans eller pelardäckets bärförmåga avtar snabbt vid höga spänningar i 

anslutningen mellan pelare och platta och därför inträffar genomstansningsbrott direkt utan 

tydlig förvarning. Dessutom resulterar en genomstansning av en pelare att en intilliggande 

pelare upptar en större last. Detta leder i sin tur till fortskridande ras i katastrofala följder 

(Kölfors, 1993). 

Det finns flera åtgärder för att minska risken för genomstansning som till exempel, ökning av 

plattans tjocklek, ökning av pelartvärsnittets dimension eller utökning av arean på upplaget 

så kallad pelarkapitäl. Dessa metoder har använts sedan länge och de är säkra. Dock har 

behovet av kostnadseffektiva lösningar ökat samtidigt som användandet av tjocka pelare har 

minskat för att optimera det användbara utrymmet (Bodin & Svävneby, 2015). 
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Idag används det olika armeringslösningar för att höja kapaciteten för genomstansning. Det 

handlar till exempel om ökning av böjarmeringsmängden i bjälklaget över pelaren men det 

mest effektiva sättet är att tilläggsarmera området nära pelaren med skjuvarmering. Ibland 

kan en kombination av skjuv- och böjarmering förekomma. Vidare har nya metoder använts 

med syftet att öka tvärkraftskapaciteten och motståndet mot genomstansning i pelardäck. En 

av dessa metoder är stålfiberarmerad betong som har bidragit till tidsbesparing, minskade 

arbetskostnader och därmed ökad lönsamhet (Bodin & Sävneby, 2015). 

Genomstansningsförsök har gjorts med tolv stycken småskaliga betongplattor varav nio 

stycken är stålfiberarmerade och tre stycken är minimiarmerade. Testresultatet från försöket 

visar att stålfiberplattor med 30–60 kg/m3 fiberinnehåll ger ökad genomstansningskapacitet, 

förbättrat sprickbeteende och ökad integritet i området nära pelaren. Däremot har plattorna 

utan stålfiber gett ett sprött brott. Dessutom har sprickbredder minskat markant med cirka 

70,8% i stålfiberarmerade plattor jämfört med minimiarmerade plattor (Nguyen-Kim, 

Nguyen-Minh, Rovnak & Tran-Quoc, 2011). 

En annan forskning visar att fibermängden i brottzonen kan påverka effektiviteten av 

stålfibrer. Om fiberkoncentrationen är mindre än 1 % i brottzonen har stålfibrer då ingen 

signifikant effekt på brottet. En fiberkoncentration mellan 1 och 2 procent garanterar dock en 

optimal stålfiberfunktion mot genomstansning och detta beror på att betongen blir mindre 

spröd (Marciukaitis & Salna, 2017). 

Ett exempel på byggandet av fribärande plattor på pelare, som har utförts med stålfiber som 

huvudarmering, är Detton marknadsbyggnad. Stålfiberarmerade pelardäck har använts vid 

byggandet av marknadsbyggnaden i Daugavpils som är belägen i sydöstra delen av Lettland, 

se figur 17 (Tepfers, 2008). 

 

 

Figur 17: Detton marknadsbyggnad i Lettland. Från Tepfers (2008). 

Längden på pelarna var 7 meter och centrumavståndet mellan dem var 6 meter. 

Betongplattorna gjöts med vågformiga stålfibrer av typen Arcelor Tabix Trefilarbed med 
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draghållfasthet på 800 N/mm2. Fibrerna hade längden 50 mm och diametern 1,3 mm och 

dess slankhetstal var 38 (Tepfers, 2008). 

I detta projekt behövdes ingen vibrering där betong med stålfiber blandades och pumpades 

genom ett munstycke med högt tryck. Tjockleken på plattan var 220 mm. Plattorna stöddes 

med fem armeringsstänger med diametern 16 mm och placerades i pelarlinjer i 

betongplattornas undersida. Detta gjordes för att hålla ihop konstruktionen och därmed 

förhindra den från ett progressivt brott. Genom att använda stålfiber i plattorna kunde 50 % 

av det tidskrävande armeringsarbetet besparas (Tepfers, 2008). 

Efter uppförandet av plattorna testades en platta genom att utsätta den till maximal 

nyttiglast. Testet gjordes med hjälp av vattentank som fylldes med 200, 400, 600 respektive 

700 mm djupt vatten där 700 mm djupt vatten motsvarade en last på 7 kN/m2. Under testet 

registrerades nedböjningen på plattan och uppmärksammades sprickorna. Vid 7 kN/m2 var 

den maximala nedböjningen i plattan 1,9 mm (Tepfers, 2008). 

3.9.3 Industrigolv 

Tack vare stålfibers förmåga att ta upp dragspänningar har tillverkningen av industrigolv 

med stålfiberbetong ökat i hög grad under senaste tiden. Stålfiberarmerad betongplatta har 

även andra fördelaktiga egenskaper såsom ökad seghet, böjspänning och 

utmattningsmotstånd (Gunnarsson & Lindell, 2015). 

Användningen av stålfiber som armering i industrigolv har blivit dominerande i flera länder. 

I Sverige är cirka 50 % av alla nya industrigolv utförda i stålfiberarmerad betong, ibland i 

samverkan med slakarmering i anknytning till pelare, kantbalkar och ovanpå pålplintar 

(Betongrapport nr 13, 2008). 

Ur ett tekniskt, ekonomiskt och ergonomiskt perspektiv har stålfiberarmering visat sig vara 

ett bättre val vid tillverkning av platta på mark. Till skillnad från en konventionell armering 

har stålfiber en jämn fördelning över hela plattan vilket förbättrar betongens sprickmotstånd. 

Med användning av stålfiber kan också det tidsödande och icke ergonomiska 

armeringsarbetet reduceras och betydande produktionsvinster kan uppnås (Betongrapport 

nr 13, 2008). 

Typisk fibermängd som används i industrigolv ligger mellan 25–50 kg/m3 och denna mängd 

bestäms av avståndet mellan fogar samt den maximala existerande lasten som plattan kan 

utsättas för. Dock är det inte lämpligt att ställa krav på fibermängden som används i 

betongen och detta beror på att verkningssättet i stor utsträckning påverkas av stålfiberns 

och betongens egenskaper. Däremot bör fokus läggas på böjdragresidualhållfasthet vilket 

används vid dimensionering av industrigolv. Det innebär att lämplig typ av stålfiber kan 

användas genom att bestämma böjdraghållfastheten genom provning som bör ske enligt 

Betongrapport 4 eller SS-EN 14651 (Betongrapport nr 13, 2008). 

Typiska laster som en platta kan utsättas för är punktlaster från till exempel, maskiner och 

lastbilar. I belastad betongplatta är risken stor för sprickbildning och därför används 
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omfattande stångarmering. Enligt en skadeutredning utgör sprickorna cirka 35 % av alla 

skador hos golven. Den vanligast förekommande spricktypen uppstår på grund av 

krymprörelser (Betongrapport nr 13, 2008). 

3.9.4 Platta på mark  

Platta på mark är den vanligaste typen av grundkonstruktioner och dess tjocklek är ofta 150 

till 250 mm. Denna typ av grundläggning förekommer vanligtvis i inomhusmiljö där det inte 

finns någon risk för tjälhävning. Den passar för småhus, kommersiella byggnader, jordbruk 

och lagerlokaler. Platta på mark tillverkas normalt av konventionell armerad betong eller 

stålfiberarmerad betong och i vissa fall kan en kombination av stålfiber och stång- eller 

nätarmering förekomma (Gunnarsson & Lindell, 2015). 

Ett exempel på platta på mark, som är utförd av stålfiberbetong, är en lagerlokal som ligger i 

Riga, se figur 18. Lagerlokalen består av stomme av fackverk och dess yta är 3750 m2. 

Gjutningen påbörjades den 30 mars 2016 och den genomfördes inomhus med temperatur på 

12 ̊C.  

I följande punkter anges mer information om byggnationen (Khudhair, 2016): 

• Tjockleken på plattan är 140 mm. 

• Fibertyp är med ändkrokar. 

• Längden på fiber är 50 mm. 

• Fiberdiameter är 0,75 mm. 

• Fiberdoseringen är cirka 40 kg/m3.  
 
 

 

Figur 18: Platta på mark av stålfiberbetong i Riga. Från Khudhair (2016). 

3.9.5 Pålunderstödda plattor 

Vid större laster och svag markbärighet används en annan typ av grundläggning, så kallad 

pålunderstödda plattor. Denna typ av grundläggning används främst i industrigolv, 
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lagerlokaler och affärslokaler. Syftet med pålarna är att föra ned de laster som plattan utsätts 

för, till fast berggrund. Det finns flera faktorer som är avgörande för pålunderstödda plattans 

bärförmåga såsom plattjockleken, avståndet mellan pålar, armeringen och pålbredden. 

Plattans tjocklek varierar mellan 20 och 40 cm (Betongrapport nr 13, 2008). 

Pålunderstödda plattor behandlas som en bärande konstruktion och detta beror på att 

pålarna tar en större del av den verkande lasten när marken sätter sig. På grund av detta 

beaktas det inte markens bidrag. Pålunderstödda plattor har därför samma problem som 

fribärande betongplattor där ett genomstansningsbrott kan uppstå. Skillnaden blir dock att 

pålunderstödda plattor inte är lika farliga som pelardäck när en påle stansas genom plattan. 

Utifrån dessa förutsättningar används det samma dimensioneringsmetod för båda 

konstruktionstyperna (Betongrapport nr 13, 2008). 

Pålunderstödda betongplattor kan armeras med kombination av stålfibrer och slakarmering. 

Noterbart har pålunderstödda plattor fått ökad kapacitet och bättre motstånd mot 

genomstansning vid kombination av dessa två armeringstyper. Utomlands har det också 

använts lösningar med endast stålfibrer som till exempel i Nederländerna (Betongrapport nr 

13, 2008). 

Stålfiberarmerad pålunderstödd platta har uppförts i Nordamerika, se figuren nedan. Innan 

arbetet påbörjades delades lokalen upp i mindre sektioner där storleken på varje sektion var 

800 m2. Därefter indelades varje sektion i 25 m2 delplattor och detta gjordes för att 

underlätta arbetet. I dessa delplattor med fiberarmering som huvudarmering har 

armeringsstänger lagts i pelarlinjer i undersidan av betongplattorna för att förhindra 

progressivt brott. Plattorna var dimensionerade för att ta upp en nyttig last på 5 KN/m2. 

Plattjockleken var 180 mm och betongkvaliteten var C 40.  Betongplattan har gjutits med 

Tabix 1,3/50 som har en draghållfasthet på 900 N/mm2 med fibermängden på 100 kg/m3 

(Mobasher & Destree, 2010). 

 

 

Figur 19: Uppförande av stålfiberarmerad pålunderstödd platta i Nordamerika. Från Mobasher och 

Destree (2010). 
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3.10  Eurokod och Svenskstandard  

Eurokod fungerar som ett gemensamt regelverk för dimensionering av bland annat 

byggnader i Europa och kommer i flera delar. För okonventionella armeringsmetoder så är 

det viktigt att dessa är i enlighet med samhället krav. Svenska standarden SS 812310: 2014 

fungerar som ett komplement till Eurokod 2 och fokuserar på betongkonstruktioner 

armerade med fiber (Swedish Standards Institute, 2014). 

3.10.1 Eurokod 2 

Vid projektering av byggnadsverk och anläggningar av förspänd, armerad och oarmerad 

betong används den europeiska standarden för dimensionering av betongkonstruktioner SS-

EN 1992: 2005 (Eurokod 2). Denna standard kommer i olika delar och behandlar exempelvis 

broar, brandtekniksdimensionering och regler för byggnader (Swedish Standards Institute, 

2005). 

De krav som Eurokod 2 behandlar är exempelvis konstruktioners bärförmåga och 

brukbarhet. Dock tar inte Eurokod hänsyn till dimensioneringsregler för fiberarmerade 

betongkonstruktioner (Swedish Standards Institute, 2008). 

I avsnitt 1.4 i den allmänna standarden SS-EN 1990 (Eurokod) behandlas 

dimensioneringsregler som avviker från de bindande råden. Alternativa 

dimensioneringsregler är tillåtna, under villkoren att Eurokodernas krav på brukbarhet, 

säkerhetsnivå, beständighet och aktuella principer ska kunna bevisas. Nackdelen med 

alternativa dimensionerings regler är att dessa regler inte kommer att anses vara helt enligt 

Eurokod även om den alternativa lösningen är påvisad och tillåtet. Därtill finns även en risk 

att avvikelser från Eurokod 0 riskerar att inte CE-märkas (Swedish Standards Institute, 

2010). 

3.10.2 Svenskstandard – SS 812310:2 014 

Svenska standarden SS 812310: 2014 publicerad av Swedish Standards Institute (2014) 

behandlar dimensionering av fiberarmerade betongkonstruktioner. Terminologin för 

stålfiberbetong har medvetet valts att kallas fiberbetong eftersom standarden har som mål att 

vara oberoende av fibermaterial. Denna standard är ingen Eurokod men den är avsedd som 

ett komplement till Eurokod 2: del 1.1 där det kronologiskt efter Eurokodens rubriker 

adderas paragrafer, figurer, tabeller och ekvationer.  

Innehållet av standarden består främst av grundläggande krav av allmänt om 

dimensionering, material, strukturanalys, ULS- dimensionering, SLS-dimensionering. Vissa 

delar hos fiberarmerad betong behandlas på samma sätt som konventionell betong, därav 

hänvisar dessa delar till relevant Eurokod. Standarden är förtillfället mest tillämpningsbar 

för stålfiberbetong och inte andra fibertyper (Swedish Standards Institute, 2014). 
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4 AKTUELL STUDIE 

Den aktuella studien består av två avsnitt vilka är, teori och experimentell studie. Teorin 

behandlar Eurokod och Svenskstandard för att beskriva de teoretiska formlerna som används 

vid dimensionering av armerade betongkonstruktioner. Avsnittet som tillhör böjtestet 

beskriver materialanvändningen för respektive balk och testets utförande. 

4.1 Teori 

Detta avsnitt behandlar dimensioneringsmodeller i enlighet med Eurokod 2 och 

svenskstandarden SS 812310: 2014. Stålfiberarmeringens olika användningsområden 

beskrivs med flertal relevanta dimensioneringsmodeller och även nyare metoder i enlighet 

med den nya svenska standarden. 

4.1.1 Residualhållfasthet 

För fiberbetongkonstruktioner som exempelvis industrigolv är böjdraghållfastheten det som 

primärt används vid dimensionering. Vid balkar och pålunderstödda plattor används istället 

hållfasthetsvärden som omvandlas från böjdraghållfastheten till exempelvis draghållfasthet 

(Camus & Möller, 2015). 

Stålfiberarmeringens bidrag till ökad hållfasthet sker efter uppsprickning där 

konstruktionens residualhållfasthet kan komma att variera. Med termen residualhållfasthet 

menas den kvarvarande hållfasthet hos betongen efter uppsprickning (Gunnarsson & Lindell, 

2015).  Svenska standarden för fiberdimensionering SS 812310: 2014 tar hänsyn till 

fiberbetongens residualhållfasthet, där termen ligger som grund för 

dimensioneringsmodeller som exempelvis tvärkraftskapacitet. Enligt standarden ska 

residualböjdraghållfasthetsklasser tas fram genom tester som utförs enligt standarden för 

provningsmetod för betong med metallfibrer, EN-14651 (Swedish Standards Institute, 2014).  

4.1.1.1 EN-14651 

Hållfasthetsklasserna är beroende av karaktäristiska resudialböjdraghållfastheten, fri som 

vidare tas fram med hjälp av böjtester som görs på 28 dagar gamla balkar enligt standard 

EN-14561 (European Standard, 2005). 

Testet ska vara ett trepunkts böjtest som visas i figur 20 där det tillkommer en centrisk 

punktlast, F på balken som är fritt upplagd på två cylindriska stöd. Standarden för denna 

böjtest är baserat på provningsmetoden RILEM TC-162 som har en begränsning av 

fiberlängd på högst 60 mm (European Standard, 2005). 
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Figur 20: Illustration av böjtest. Från European Standard (2005). 

Värdet för den karaktäristiska resudialböjdraghållfastheten, fR,j beror på 

lastdeformationskurvan eller kurvan för olika CMOD (Crack Mouth Opening Displacement). 

Dessa kurvor kommer från separata mätningsmetoder som sker samtidigt som böjtestet 

initieras (European Standard, 2005). 

4.1.1.2 Hållfasthetsklasser 

Följande ekvationer kommer från kapitel 3.5 i Svensk Standard SS 812310: 2014 av Swedish 

Standards Institute (2014): 

En uppskattad formel som beskriver förhållandet mellan CMOD och nedböjning är 

𝛿 = 0,85𝐶𝑀𝑂𝐷 + 0,04        Ekvation 1 

där 

𝛿 är nedböjning i millimeter 

CMOD  är avstånd mellan botten av testprov och mätlinje 𝑦 = 0 i millimeter  

Denna relation kan användas för att göra om axeln för nedböjning i en last-

deformationskurva till en CMOD axel, enligt figur 21. 
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Figur 21: Relation mellan CMOD och Fj (j = 1,2,3,4). Från European Standard (2005). 

Karaktäristisk residualböjdraghållfasthet beräknas enligt sambandet 

𝑓𝑅,𝑗 = 3𝐹𝑗𝑙/2𝑏ℎ𝑠𝑝
2         Ekvation 2 

där 

𝑓𝑅,𝑗  är karaktäristisk residualböjdraghållfasthet i N/mm2 för tillhörande CMODj 

𝐹𝑗  är lasten i enheten N för tillhörande CMODj 

ℎ𝑠𝑝  är höjd från brottanvisningens topp till provkroppens ovankant 

Dimensionering med fiberbetong är beroende av hållfasthetsklasser (R-klasser). R1 används 

för brukgränstillstånd medan både R1 och R3 används för dimensionering vid 

brottgränstillstånd.  

 

Figur 22: Residualhållfasthetsklass i relation till karakteristisk residualböjdfraghållfasthet. Från 

Swedish Standards Institute (2014). 
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Figur 23: Illustration av balktester enligt EN 14651. Från Swedish Standards Institute (2014). 

I fiberarmerad betong beskrivs böjdraghållfastheten med R-klasser. Med hjälp av figur 22 

och figur 23 kan balktestet enligt ovan beskrivas som, C30/37-R13/R32 eftersom R1 visar 

värdet 3 MPa och R3 visar värdet 2 MPa enligt figur 24 (Swedish Standards Institute, 2014). 

Karakteristiska residualdraghållfastheten beräknas enligt samband 

𝑓𝑓𝑡,𝑅1 = 0,45 × 𝑓𝑅,1        Ekvation 3 

𝑓𝑓𝑡,𝑅3 = 0,37 × 𝑓𝑅,3        Ekvation 4 

Dimensionerande residualdraghållfastheten i brottgränstillstånd och brukgränstillstånd 

beräknas enligt samband 

𝑓𝑓𝑡𝑑,𝑅𝑖 = 𝜂𝑓 × 𝜂𝑑𝑒𝑡 ×
𝑓𝑓𝑡,𝑅𝑖

𝛾𝑓
        Ekvation 5 

respektive 

𝑓𝑓𝑡𝑑,𝑅𝑖 = 𝜂𝑓 ×
𝑓𝑓𝑡,𝑅𝑖

𝛾𝑓
        Ekvation 6 

Där 

𝛾𝑓 är partialkoefficient för fiberbetong i bruksgränstillstånd som tar an värdet 1,0 

𝜂𝑓 är en parameter som påverkas av fiberorienteringen i betongkonstruktionen 

  

För betongtvärsnitt där b>5h, gäller det att 𝜂𝑓 = 1,0. Allmänt ska  𝜂𝑓 > 0,5 men för 

högre värden vid hänsyn till dimension, fiberlängd och gjutteknik så bör ett värde 

väljas enligt, 0,5 ≤ 𝜂𝑓 ≤ 1,0. 
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𝜂𝑑𝑒𝑡  är en parameter som tar hänsyn till graden statiskdetermination av en konstruktion, 

enligt figur 24  

 

Figur 24: Värden för parameter 𝜂𝑑𝑒𝑡 under olika statiska förutsättningar. Från Swedish Standards 

Institute (2014). 

4.1.2 Partialkoefficienter  

Partialkoefficienter används som säkerhetsfaktorer och håller teoretiska beräkningar 

konservativa. I SS 812310: 2014, kapitel 2.4 kan partialkoefficienter hämtas för fiberbetong 

enligt figur 25 (Swedish Standards Institute, 2014). 

 

Figur 25: Partialkoefficienter för konstruktionsmaterial. Från Swedish Standards Institute (2014). 

4.1.3 Sprickor 

Utöver svenska standarden för dimensionering av fiberarmerad betong, SS 812310: 2014 

finns det andra internationella rekommendationer och riktlinjer som behandlar 

armeringsmetoden. 

Enligt Camus och Möller (2015) rekommenderar FIB Model Code 2010 att tryckspänningar 

som överstiger 0.6𝑓𝑐𝑘 , bör begränsas vid brukgränstillstånd för att undvika oförutsägbara 

krympningar och längsgående sprickor. 

I SS 812310: 2014 av Swedish Standards Institute (2014) finns rekommenderade 

sprickvidder med hänsyn till exponeringsklass. För betongkonstruktioner med kombinerad 
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fiber och konventionell armering bör sprickvidder enligt Eurokod 2 följas. För 

exponeringsklasserna X0 och X1 bör sprickvidden begränsas med hänsyn till utseende och 

deformation eftersom det inte påverkar konstruktionens hållfasthet. För högre 

exponeringsklasser så som XS3 och XD3 måste stålfiberarmerade betongkonstruktioner vara 

kombinerade med konventionellarmering, se figur 26. 

 

Figur 26: Rekommenderade värden av sprickvidd, wmax för fiberarmerad betong. Från Swedish 

Standards Institute (2014). 

Enligt betongrapport nr 13 (2008) har fyra sprickbreddsklasser med hänsyn till 

sprickbredder i golvkonstruktioner framställt för att uppnå kraven och samtidigt undvika 

överdimensionering. Enbart fiberarmering kan användas för sprickklasserna 2, 3 och 4 om 

rätta fibermängder upprätthålls. Dock måste fiberarmering vara kombinerad med 

konventionell armering för sprickbredd klass 1. Detta kan göras med nätarmering eller 

slakarmering.  

Ekvationer i nedanstående avsnitt (4.1.3.1 och 4.1.3.2) kommer från kapitel 7.3 i Svensk 

Standard SS 812310: 2014 av Swedish Standards Institute (2014). 

4.1.3.1 Sprickvidd inklusive konventionell stångarmering 

SS 812310: 2014 tar hänsyn till fibrernas spänning och på så sätt modifierar den ursprungliga 

sprickbreddformeln enligt sambandet 

𝑤𝑘 = 𝑠𝑟,𝑚𝑎𝑥 × (휀𝑠,𝑚 − 휀𝑐,𝑚)       Ekvation 7 

där  

differensen, (휀𝑠,𝑚 − 휀𝑐,𝑚) kan beräknas genom att spänningen i dragarmeringen tar hänsyn 

till fibers effekt för ett sprucket tvärsnitt enligt 
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(휀𝑠,𝑚 − 휀𝑐,𝑚) =
𝜎𝑠−(𝑘𝑡+(1−𝑘𝑡)×𝑘𝑓)

𝑓𝑐𝑡,𝑒𝑓𝑓

𝜌𝑠,𝑒𝑓𝑓
×(1+𝛼𝑒𝑓×𝜌𝑠,𝑒𝑓𝑓)

𝐸𝑠
≥ 0,6 ×

𝜎𝑠

𝐸𝑠
   Ekvation 8 

𝑠𝑟,𝑚𝑎𝑥  är största sprick avståndet och beräknas enligt 

𝑠𝑟,𝑚𝑎𝑥 = 𝑘3 × 𝑐 + 𝑘1 × 𝑘2 × 𝑘4 × (1 − 𝑘𝑓) ×
∅

𝜌𝑠,𝑒𝑓𝑓
     Ekvation 9 

4.1.3.2 Sprickvidd exklusive konventionell stångarmering  

För ytor av fiberarmerad betong utan konventionell stångarmering där böjning sker kan 

följande samband användas 

𝑤𝑘 = 휀𝑓𝑡 × 2(ℎ − 𝑥)        Ekvation 10 

där 

휀𝑓𝑡 är aktuell stukning för fiberbetong i drag 

h är tvärsnittets höjd 

x är tryckzonens höjd  

4.1.4 Tvärkraftkapacitet  

Flertals undersökningar och tvärkraftsmodeller visar att betongkonstruktioner med 

inkluderad stålfiberarmering bidrar till högre tvärkraftskapacitet i kombination med 

böjarmering (Mondo.2011).  

I avsnitt 4.1.4.1 så beräknas tvärkraftskapaciteten enligt SS 812310: 2014 vilket är en 

modifierad version av den ursprungliga tvärkraftsformeln och kommer från den italienska 

national forskningsrådet (CNR). Sambandet har visats vara den mest lämpliga med hänsyn 

till tester och jämförelser med andra formler av samma syfte (Mondo, 2011).  

Nackdelen med modellen är att den beroende av residualhållfasthetsvärden som tas från 

böjtester. I masteruppsatsen presenterar Mondo (2011) en alternativ modell med fördelen att 

vara utan behov av hållfasthetsvärden från böjtest. Denna modell sammanfattas i avsnitt 

4.1.4.2. 

4.1.4.1 Utan tvärkraftsarmering  

Följande ekvation kommer från kapitel 6.2 i Svensk Standard SS 812310: 2014 av Swedish 

Standards Institute (2014) 

För stålfiberarmerade konstruktioner utan tvärkraftarmering kan följande samband 

användas vid beräkning av tvärkraftskapacitet, 𝑉𝑅𝑑,𝑐𝑓 
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𝑉𝑅𝑑,𝑐𝑓 = {
0,18

𝛾𝐶
× 𝑘 [[100 × 𝜌 (1 + 7,5 ×

𝑓𝑓𝑡,𝑅3

𝑓𝑐𝑡𝑘
) × 𝑓𝑐𝑘]

1/3

+ 0,15 × 𝜎𝑐𝑝} × 𝑏𝑤 × 𝑑  Ekvation 11 

där 

𝑓𝑐𝑡𝑘   är axiella draghållfasthetens karakteristiska värde 

𝑓𝑓𝑡,𝑅3   är karakteristiska residualdraghållfastheten för R-klass 3 

4.1.4.2 Alternativ metod  

Beräkningsmodellen är skapad av Narayanan och Darwish år 1987 och är den mest använda 

modellen vid beräkning av tvärkraftskapacitet. Narayanan och Darwish modell visar lovande 

resultat vi jämförelse av utförda tester och var först presenterad i ACI Structural Journal 

(Mondo, 2011). 

Sammanfattningsvis går dimensioneringsmodellen ut på att beräkna och addera 

tvärkraftstyper för att få den sökta tvärkraftskapaciteten enligt ekvation 12. 

𝑉 = 𝑉𝑎 + 𝑉𝑏 + 𝑉𝑐 + 𝑉𝑑        Ekvation 12 

där 

𝑉𝑎  är den vertikala komponenten av kraften som uppkommer vid fastlåsning 

𝑉𝑏  är den vertikala komponenten av fiberns utdragningskraft 

𝑉𝑐  är tvärkraften över den kompressiva delen  

𝑉𝑎  är den tvärgående kraften vid böjarmering 

 

 

Figur 27: Illustration av verkande tvärkrafter för fiber- och böjarmerad balk. Från Mondo (2011). 
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4.1.5 Momentkapacitet 

I annex O i den svenskstandarden SS 812310: 2014 av Swedish Standards Intitute (2014) 

beskrivs hur momentkapaciteten kan beräknas vid tre olika fall. Avsnitt O.3, behandlar 

fiberbetong med eller utan stångarmering medan avsnitt O.2 och O.1 är förenklade till att 

endast behandla fiberbetong utan stångarmering respektive med stångarmering.  

Momentkapaciteten är beroende av faktorer för avståndet till neutrala lagret och töjningar i 

tvärsnittet via iteration och tas fram vid horisontell kraftjämvikt som visas i figur 28 och 

enligt sambandet: 

∑𝐻 = 0
𝑦𝑖𝑒𝑙𝑑𝑠
→    𝐹𝑐𝑐 = 𝐹𝑓1  +  𝐹𝑓2 +𝑁𝑑      Ekvation 13 

 

Figur 28: Illustration av spänningsdistributionen i fiberbetong utan konventionell stångarmering.  

Från Swedish Standards Institute (2014). 

Tryckta betongens kraftresultant, 𝐹𝑐𝑐 beräknas enligt 

𝐹𝑐𝑐 = 𝑏 × ∫ 𝜎𝑐(𝑧) × 𝑑𝑥
𝑥

0
≈ 𝑏 × ∑ 𝜎𝑐(𝑧) × 𝑑𝑧𝑖

𝑖
0      Ekvation 14 

Och  

𝜎𝑐(𝑧) = 𝜎𝑐(휀𝑐(𝑧)) 

휀𝑐(𝑧) =
𝑧

𝑥
× 휀𝑐  

där 

b är tvärsnittets bredd 

𝜎𝑐(𝑧)  är betongspänning från neutrala lagret, z  

휀𝑐  är betongstukning från neutrala lagret, z 
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Triangulär spänningsfördelning, 𝐹𝑓1 beräknas enligt 

𝐹𝑓1 = 𝑏 × (ℎ − 𝑥) × (𝑓𝑓𝑡𝑑,𝑅1 −
𝜀𝑓𝑡

𝜀𝑓𝑡𝑢
× (𝑓𝑓𝑡𝑑,𝑅1 − 𝑓𝑓𝑡𝑑,𝑅3)    Ekvation 15 

och  

Rektangulär spänningsfördelning, 𝐹𝑓2 beräknas enligt 

𝐹𝑓2 =
1

2
× 𝑏 × (ℎ − 𝑥)  ×

𝜀𝑓𝑡

𝜀𝑓𝑡𝑢
× (𝑓𝑓𝑡𝑑,𝑅1 − 𝑓𝑓𝑡𝑑,𝑅3)     Ekvation 16 

där 

h  är tvärsnittets höjd 

휀𝑓𝑡𝑢  är brottstukning i drag för fiberbetong 

휀𝑓𝑡  är relevant stukning i drag för fiberbetong och tas fram genom ekvationen  

휀𝑓𝑡 =
ℎ−𝑥

𝑥
× ε𝑐, där 휀𝑐 är betongens stukning 

Enligt Gunnarsson & Lindell (2015) kan horisontaljämvikten mer effektivt beräknas med 

hjälp av en tillsatt faktor, k som styr deformations analys vid beräkning av 𝐹𝑐𝑐 enligt 

휀𝑓𝑡 = 휀𝑓𝑡𝑢 × 𝑘 

där 

k  varierar mellan 0 och 1 där 𝑘 = 1 ger 휀𝑓𝑡 = 휀𝑓𝑡𝑢 och 𝑘 = 0 ger 휀𝑓𝑡 = 0. 

Vidare så används faktorn, k som styr 휀𝑓𝑡  och avståndet till neutrala lagret, x för att beräkna 

betongstukningen, 휀𝑐 enligt 

휀𝑐 =
𝑥

ℎ−𝑥
× 휀𝑓𝑡         Ekvation 17 

Avståndet, x varierar mellan 0,1ℎ ≤ 𝑥 ≤ 0,2ℎ där h är lika med tvärsnittets höjd. 

Betongens tryckta kraftresultant, 𝐹𝑐𝑐 beräknas på olika sätt beroende på hur 휀𝑐  𝑜𝑐ℎ 휀𝑐3 förhåller 

sig ifrån varandra.  

när 휀𝑐 > 휀𝑐3 

𝐹𝑐𝑐 =
𝑥1×𝑏×𝑓𝑐𝑑

2
× 𝑥2 × 𝑏 × 𝑓𝑐𝑑       Ekvation 18 

annars 

𝐹𝑐𝑐 =
𝑥×𝑏×

𝜀𝑐
𝜀𝑐3

2
         Ekvation 19 
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där 

𝑥1 =  𝑥 ×
휀𝑐
휀𝑐3

 

𝑥2 =  𝑥 − 𝑥1 

Moment från tryckzon runt det neutrala lagret, 𝑀𝑐𝑐 beräknas 

då  휀𝑐 > 휀𝑐3 

𝑀𝑐𝑐 =
𝑥1×𝑏×𝑓𝑐𝑑

2
× 𝑥2×𝑏 × 𝑓𝑐𝑑 × (𝑥1 +

𝑥2

2
)      Ekvation 20 

annars 

𝑀𝑐𝑐 =
𝑥×𝑏×

𝜀𝑐
𝜀𝑐3

2
× 𝑥 ×

2

3
        Ekvation 21 

Slutligen kan Momentkapaciteten, 𝑀𝑅𝑑 beräknas enligt. 

𝑀𝑅𝑑 = 𝑀𝑐𝑐 + 𝐹𝑓1 ×
ℎ−𝑥

2
+ 𝐹𝑓2 ×

ℎ−𝑥

3
      Ekvation 22 

4.1.6 Minimiarmering  

Följande ekvationer kommer från kapitel 7.3 respektive 9.2 i Svensk Standard SS 812310: 

2014 av Swedish Standards Institute (2014). 

För betong som inkluderar både stålfiberarmering och armeringsjärn kan 

minimiarmeringsmängden för konstruktionen reduceras med hänsyn till bidraget som 

stålfiberarmeringen ger. En modifierad formel från den ursprungliga 

minimumarmeringsformlen kan användas enligt  

𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛 × 𝜎𝑠 = 𝑘𝑐 × 𝑘(1 − 𝑘𝑓) × 𝑓𝑐𝑡,𝑒𝑓𝑓 × 𝐴𝑐𝑡     Ekvation 23 

där 

𝐴𝑐𝑡   är arean som påverkas av böjspänning, där hct = h/2 

𝑘𝑓   är förhållandet mellan residualdraghållfasthet och draghållfasthet, vars värde 

beräknas enligt:𝑘𝑓 =
𝑓𝑓𝑡𝑑,𝑅1

𝑓𝑐𝑡𝑚
≤ 1,0 (𝑚𝑒𝑑 𝑓𝑓𝑡𝑑,𝑅1𝑖 𝑆𝐿𝑆) 

Vid dimensionering av balkar ska man se till att armeringmängden ger tillräcklig 

draghållfasthet för duktilitet vid böjning. Vid längsgående armering beräknas 

minimumarmeringen enligt 

𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛 =
𝐴𝑐𝑡×(𝑘𝑐×𝑓𝑐𝑡𝑚−𝜂𝑓×𝜂𝑑𝑒𝑡×𝑓𝑓𝑡,𝑅3)

𝑓𝑦𝑘
      Ekvation 24 
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𝑑ä𝑟 

𝑓𝑦𝑘   är karakteristiska sträckgränsen för armeringen.  

Enligt kapitel 9.2.1.1 i svensk standard SS 812310: 2014 av Swedish Standards Institute, 2014 

kan fiberarmeringen täcka kravet för duktilitet utan hänsyn till längsgående armering ifall 

konstruktionen stämmer överens med kravet 

 𝑘𝑐 × 𝑓𝑐𝑡𝑚 − 𝜂𝑓 × 𝜂𝑑𝑒𝑡 × 𝑓𝑓𝑡,𝑅3 > 0 

Enligt Gunnarson och Lindell (2015) är överstående formel ett tryckfel i standarden och den 

korrigerade formeln ser ut som sådan 

𝜂𝑓 × 𝜂𝑑𝑒𝑡 × 𝑓𝑓𝑡,𝑅3 − 𝑘𝑐 × 𝑓𝑐𝑡𝑚 > 0       Ekvation 25 

4.2 Beskrivning av experimentell studie 

Experimentet görs i form av ett böjtest med hjälp av en dragprovmaskin som utsätter 

balkarna för en kontinuerligt ökande last. På så sätt kan egenskaperna mellan konventionell 

och stålfiberbetong jämföras.  

4.2.1 Material 

Betong: Balkförsöket görs med färdigblandad grovbetong av Finja. Betongreceptet från 

betongleverantören används för att uppnå hållfasthetsklass C32/40, dock kommer denna 

betongkvalitet att antas få ett lägre värde på grund av brist på erfarenhet och underhåll.   

Stålfiber: Stålfibertypen som används för betongbalkar är Shotcrete Fibre 35/0,55 M från 

Mapei. Fiberlängden är 35 mm och erhåller en diameter på 0,55 mm. Stålfibern är avsedd 

med ändkrokar och har en sträckhållfasthet på 1700 MPa. 

Armering: Stålfiberbalkarna är armerade med två stycken armeringsjärn i underkant med 

en diameter på 8mm och ett täckande betongskikt på 20 mm. Fiberarmeringen motsvarar 1% 

respektive 1,5% av balkvolymen för respektive balktyp. 

De konventionella balkarna är armerade med sju stycken byglar med samt fyra stycken 

armeringsjärn varav två stycken läggs i underkant och två i överkant. Ytmåttet på 

bygelarmeringen är 80×150 mm och dess diameter är 6 mm. Alla armeringsjärn tillhör 

klassen K500B-T. och armeringens täckande betongskikt är 30 mm. 

Mängden material som används redovisas i följande tabeller. 
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Tabell 4: Materialmängd för respektive konventionell armerad balk 

Material Mängd 

Vatten 5,1 liter 

Grovbetong 42 kg 

Armeringsjärn i överkant 2 st. 

Armeringsjärn i underkant 2 st. 

bygelarmering 7 st. 

  

Tabell 5: Materialmängd för respektive stålfiberarmerad balk 

Material Mängd 

Vatten 5,1 liter 

Grovbetong 42 kg 

Armeringsjärn i underkant 2 st. 

Stålfiber vid Vf= 1% 
Stålfiber vid Vf= 1,5% 

1,6 kg 
2,35 kg 

4.2.2 Tillvägagångsätt  

Som förberedelse inför gjutningen beräknades betong- och armeringsmängd för de sju 

armerade testobjekten. Armeringen i den konventionell balken monterades på plats med 

färdigbockade byglar och böjarmering. För stålfiberbalkarna användes samma mängd 

böjarmering med adderad 1,6 kg och 2,35 kg stålfiberarmering för 1% respektive 1,5% 

volymandel.  

Massan för fibrerna beräknades genom att ta 1 % respektive 1,5 % av balkvolymen som sedan 

multiplicerades med densiteten för fibrerna (7800 kg/m3).  

Vid laborationen utfördes gjutning av betongbalkar i två sessioner. I den första sessionen 

gjöts de konventionella balkarna och i den andra gjöts stålfiberarmerade balkarna. För att 

uppnå betongkvaliteten 32/40 C följdes receptet för betongsorten “Finja grovbetong” för 

respektive balktyp. Sessionerna hade liknande gjutningsprocesser där det som skilde var 

hanteringen av armering. Istället för att montera tvärkraftsarmeringen ihop med böj- och 

topparmering hälldes stålfibern i blandaren med betongen. När betongen hälldes i formarna 

fick de gå igenom vibrering och ytutjämning där de sedan täcktes med plast för torkning. 

Efter torkningen kontrollmättes balkarnas bredd och höjd och därefter lades markeringar på 

underkanten av balkarna. Detta gjordes för att markeringarna skulle hamna rakt på 

rullstöden och därmed få den efterfrågade spännvidden. Vid kontrollmätning fick samtliga 

balkar en minskad höjd till 185 mm på grund av torkningsprocessen.  
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Balkarnas höjd och resterande relevant information innan testet ges i tabell 6. 
 

Tabell 6: Redovisning av testobjekten 

Objekt Fiber- 
halt 

Böj - 
armering 

Topp- 
armering 

Byglar Höjd 
[mm] 

Bredd 
[mm] 

Spännvidd 
[mm] 

Torktid 
[dygn] 

K1 - 2φ8-780 2φ6-780 2φ6 
SS120 

185 120 600 43 

K2 - 2φ8-780 2φ6-781 2φ6 
SS121 

185 120 600 43 

K3 - 2φ8-780 2φ6-782 2φ6 
SS122 

185 120 600 43 

F1.1 1 % 2φ8-780 - - 185 120 600 41 

F2.1 1 % 2φ8-780 - - 185 120 600 41 

F3.1,5 1,5% 2φ8-781 - - 185 120 600 41 

F4.1,5 1,5% 2φ8-782 - - 185 120 600 41 

 

 
Figur 29: Illustration av böjtest för konventionell respektive stålfiberarmerad balk 

I samtliga balkar utfördes provningen genom utsättning för en kontinuerlig tilltagande 

mittpunktsbelastning tills testobjekten fick nedböjningen 60 mm. Försöket genomförs med 

hjälp av dragprovmaskin och samma inställningar används under alla balkprovningar. 

Maskinen programmerades att belasta samtliga balkar med en belastningshastighet av 2 

mm/min till första 10 mm nedböjning, därefter 10 mm/min för resterande 50 mm och 

korresponderande last-utböjningskurva registrerades digitalt. 
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5 RESULTAT 

Detta avsnitt består av två delar som först behandlar resultatet av böjtesten med hjälp av 

sammanställande bilder, diagram och tabeller. Därefter ges dimensioneringsexempel för 

tvärkraftskapacitet och för momentkapacitet. 

5.1 Böjtest 

Samtidigt som dragprovmaskinen belastade balkarna så registrerade den balkens nedböjning 

och motsvarande last i ett linjediagram tills balken nådde nedböjningen, 60 mm. Figur 30 är 

en sammanställning av respektive diagram som finns i bilaga 1.  

 

Figur 30: Last- och nedböjningsdiagram. 

Tabell 7 är en sammanställning av den maximala lasten, brottyperna och även lasten där 

första sprickan uppstod. Notera att den första sprickan registrerades okulärt och inte med 

hjälp av sensorer. 
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Tabell 7: Resultat för respektive testobjekt 

Testobjekt Nedböjning vid 
spricklast 

[mm] 

Sprick last 
[kN] 

Maximal 
nedböjning 

[mm] 

brottlast 
[kN] 

Brottyp 

K1 1,3 33,2 31 67,8 Böjskjuvbrott 

K2 1,4 27,3 39 66,6 Böjskjuvbrott 

K3 1,3 27,8 37 68,7 Böjskjuvbrott 

F1.1 3,0 68,9 16 82,5 Böjbrott 

F2.1 2,5 67,1 16 85,9 Böjbrott 

F3.1,5 2,4 54,9 17 83,8 Böjbrott 

F4.1,5 2,5 60 18 88,4 Böjbrott 

 

Alla balkar nådde brottgräns innan 60 mm nedböjning och varje balk med samma 

armeringstyp gick till brott på samma sätt. Alltså de konventionella balkarna uppnådde 

böjskjuvbrott och de stålfiberarmerade balkarna gick genom ren böjbrott. Figur 31, 32 och 33 

visar exempel på brotten för respektive balk. 

 

Figur 31: Böjskjuvsbrott av konventionell armerade balken, K1. 

 

Figur 32: Böjbrott av stålfiberarmerade balken, F1.1. 
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Figur 33: Böjbrott av stålfiberarmerade balken, F3.1,5. 

5.2 Beräkningar 

Resultat av beräkningar för tvärkraft och moment presenteras i respektive delavsnitt där 

genomgång av beräkningar finns som bilagor.  

5.2.1 Tvärkraftskapacitet  

Tvärkraftskapaciteten för en fiberarmerad betongbalk med dimensionen 185 x 190 mm 

beräknades enligt teorin i avsnitt 4.1. Beräkning av konventionell armerad betong gjordes 

enligt Eurokod 2. Detaljerade beräkningar för respektive betongbalk finns i bilaga 3.  

Tvärkraftskapaciteten från de testade balkarna togs fram genom att dividera brottlasten med 

två. Eftersom att stålfiberarmerade balkarna gick till brott via böjning först så vet vi att 

tvärkraftkapaciteten minst är 42,5 kN.  

Figur 34 är en sammanställning av de beräknade tvärkraftskapaciteten och värden som ficks 

från experimentet.  
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Figur 34: Jämförelse mellan beräknad och experimentell tvärkraftskapacitet 

5.3 Beräkning av momentkapcitet 

Dimensionering av momentkapaciteten för betong endast armerad med stålfiberarmering 

görs enligt svensk standard SS 812310: 2014 av Swedish Standards Institute (2014) och 

använder sig av metoden förslagen i examensarbetet skriven av Lindell & Gunnarsson (2015). 

Där har residualhållfasthetsvärden även lånats för betongkonstruktioner med fiberhalten 20 

kg/m3 och betongkvaliteten C30.  

Den beräknade momentkapaciteten för platta på mark med tjockleken 100 mm är 2,46 kNm. 
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6 DISKUSSION  

I detta avsnitt diskuteras och jämförs balktypernas sprickbildning, hållfasthet, 

användningsområden, osäkerheter, ergonomi och ekonomi. För att uppnå arbetets syfte, 

diskuteras innehållet från litteraturstudien med resultatet från både böjtestet och de 

teoretiska beräkningsexemplen. Erfarenheten från hanteringen av stålfiberbalkar respektive 

konventionella under gjutningen av testbalkarna används som stöd vid diskussion av de 

ergonomiska aspekterna. 

6.1 Sprickbildning 

Stålfiberarmeringens bidrag till betongkonstruktionens hållbarhet verkar främst efter 

sprickbildning där draghållfastheten i den plastiska zonen ökar avsevärt vid jämförelse med 

armerad betong. Det finns flera faktorer som bestämmer stålfibrernas effektivitet som 

armering. Faktorer som fiberlängd, geometri, orientering och dosering påverkar 

sprickfördelningen, sprickvidden och draghållfastheten.  

I aggressiva miljöer såsom hamnar, broar och tunnlar har stålfiberarmerad betong bättre 

skydd mot korrosion än konventionellt armerad betong tack vare stålfiberns 

sprickbegränsande funktion och materialets egenskaper.  Som det har nämnts i avsnitt 3.5.5 

finns det studier som har visat att kombinationen mellan stålfiberarmering och konventionell 

armering gör betongen motståndskraftigare mot korrosion. 

Likt den konventionella armeringsmetoden begränsas sprickvidden genom att fördela lasten 

så att flera mindre sprickor kan uppstå. Detta är fördelaktigt ur ett hållfasthets- och korrosivt 

perspektiv. Det som skiljer stålfiberarmeringen från den konventionella är att sprickor kan 

begränsas ytterligare genom att fördela last över sprickorna via “fiber bridging” som förklaras 

i avsnitt 3.4.2. 

Enligt de utförda böjtesten bildades det endast en tydlig böjspricka för de stålfiberarmerade 

balkarna medan de konventionella hade generellt tre sprickor (böj- och böjskjuvsprickor). De 

första sprickorna uppkom senare i balkar armerade med stålfiber. Den första sprickan för 

balk F1.1 var vid lasten 69 kN och nedböjningen 3 mm medan den konventionella balken K1 

hade sin första spricka vid lasten 33 kN och nedböjningen 1,3 mm.   

Enligt tabell erhåller fiberbalkarna med 1,5 % fiberarmering en lägre spricklast jämfört med 

fiberbalkarna med 1 % fiberarmering. Anledningen till detta kan vara att fiberdoseringar över 

1 % bidrar till en mer porös betongsammansättning och därav får en nedsatt hållfasthet för 

dragspänningar.  

Första sprickan för betongen är oberoende av armeringsmetoderna då sprickor uppstår i den 

elastiska zonen och fibrer verkar i den plastiska zonen. Anledningen till att fiberbetongen 

hade högre duktilitet och lastupptagningsförmåga före sprickbildning var att betongtyperna 

gick igenom olika typer av brott. För att kunna dra säkrare slutsatser angående 
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sprickhantering är det idealt att balktyperna istället går igenom liknande sprickbildningar vid 

framtida tester.  

6.2 Hållfasthet 

Stålfiberarmeringen bidrar till betongens draghållfasthet och på så sätt ökar dess 

momentkapacitet och tvärkraftskapacitet. Jämfört med den konventionella 

armeringsmetoden är stålfiberarmeringen inte lika effektiv mot böjning. Detta beror på att 

fibrerna är utspridda medan böjarmering är koncentrerad där stångens draghållfasthet kan 

utnyttjas mer effektivt. Det har dock visat sig att stålfiberarmering effektivt kan ta upp 

tvärkrafter.   

Under böjtestet nådde alla konventionella balkar böjskjuvbrott vid cirka 68 kN. I kontrast 

nådde de stålfiberarmerade balkarna böjbrott vid cirka 84 kN, respektive 86 kN vilket kan 

analyseras ur figur 30. I de fiberarmerade balkarna syntes det nästintill inga skjuvsprickor 

vilket resulterar i en tvärkraftskapacitet på minst 19 % respektive 21 % större än de 

konventionella balkarna. Enligt de teoretiska beräkningarna i avsnitt 5.2 får de 

konventionella balkarna liknande tvärkraftskapacitet vid jämförelse med de 

stålfiberarmerade balkarna. Detta tyder på en mer konservativ dimensioneringsmodell. Vid 

jämförelse mellan de fiberarmerade balkarna kan det uppmärksammas att ett ökat 

armeringsinnehåll ger en mindre utökning av lastupptagningsförmåga samt att balken blir 

lite segare.  

Vid vidare analys av figur 30 kan det observeras att stålfiberbetongen går till brott vid hälften 

av konventionella betongens nedböjning. Figuren visar att den konventionellt armerade 

balken är en segare konstruktion jämfört med de stålfiberarmerade balkarna. Den kan därför 

absorbera mer energi trots att respektive balksort innehar samma mängd böjarmering. Den 

ökade segheten för den konventionella armeringens kan bero på bidraget från 

topparmeringen som inte används i de fiberarmerade balkarna. 

Beräkningen av stålfiberbalkarnas tvärkraftkapacitet när residualhållfastheten är given är 

nästan identiskt till den normala formeln i Eurokod 2 (för betongbalk utan 

tvärkraftsarmering) vilket gör den simpel att använda. I motsats till detta är beräkningen av 

momentkapaciteten för en platta mer komplicerad. På grund av att den förslagna modellen i 

avsnitt 4.1.4 kräver en iteration mellan två okända variabler är denna inte tillämpbar för 

hand utan kräver beräkningsprogram som Excel eller MathCad.   

6.3 Osäkerheter som påverkar resultatet 
Det finns flera faktorer som bidrar till osäkerheter av resultat från böjtesten. Den största 

faktorn är brist på erfarenhet vid montering av konventionell armering. Gjutningen av 

respektive balktyp utfördes under olika sessioner och betongkvaliteten kunde komma att 

variera till följd av detta. Betongleverantörens recept för betongkvalitet C32 följdes. 
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Kvaliteten var med stor förmodan nedsatt på grund av brist av erfarenhet men även för att 

balkarna förvarades utan större tillsyn under torktiden. Inga tester utfördes för att bekräfta 

den aktuella betongkvaliteten men den nedsatta kvaliteten kunde bekräftas vid jämförelse 

med beräkningar som utfördes för tvärkraftskapacitet av konventionella balkar. Vid dessa 

beräkningar användes betongkvaliteten C20 vilket gav jämförbara värden mellan utfört 

experiment och beräknad tvärkraftskapacitet. Eftersom liknande förutsättningar har 

påverkat betongkvalitet för respektive balk kan jämförelser för styrkor och svagheter 

fortfarande göras.  

Böjtestet utfördes inte enligt standarden EN-14651 vilket medförde att egna 

residualhållfastheter inte kunde användas vid dimensionerande beräkningar. Istället togs 

residualhållfastheter från externa källor som utförde sina egna tester med liknande balkar. 

Detta medförde osäkerheter eftersom hållfasthetsvärden var beroende av 

betongsammansättningen, fiberhalt, fibertyp och fiberkvalitet. På grund av begränsade 

tillgängliga data likt det utförda böjtestet valdes böjtest av balkar med liknande fiber och 

fiberhalter dock med den lägre betongkvaliteten, C20.  

Endast en sort av distansklossar var tillgängliga vid gjutning vilket gav upphov till olika 

täckandebetongskikt. Klossarna fästes på byglarna för de konventionella balkarna och för de 

fiberarmerade balkarna fästes de på böjarmering. Effektivhöjden för fiberbalkarna och de 

konventionella balkarna blev 165 mm respektive 155 mm. En större effektivhöjd ökar 

tvärkraftskapaciteten vilket betyder att fiberbalkarna har fördelen över de konventionella 

balkarna.  

6.4 Användningsområden 

På grund av stålfiberarmeringens homogena distribution kan den användas inom flera 

användningsområden. Det vanligaste förekommande användningsområdet är industrigolv. 

Anledningen till detta är bland annat fibrernas förmåga att reducera sprickvidd. Industrigolv 

går igenom stora påfrestningar av både inredningslaster såväl som fordonslaster och därför 

är det viktigt att kunna ha golv som effektivt verkar emot större sprickor.  

En annan anledning till varför industrigolv är vanligare förekommande är att dessa 

konstruktionstyper inte har lika stora konsekvenser vid brott, som exempelvis pelardäck. Av 

detta skäl kan även stålfiberarmering användas utan någon kombination med konventionell 

armering i platta på mark för lägre exponeringsklasser.  

I enlighet med litteraturstudien och påvisat resultat kan stålfiberarmering effektivt hantera 

tvärkrafter. Detta leder till att stålfiber används enbart eller i kombination med konventionell 

armering, exempelvis vid fall av genomstansning som pålunderstödda plattor eller pelardäck. 

Några forskningar har visat att 1–2% fiberkoncentration i sprickzonen ger en optimal 

funktion mot genomstansning men dagens konstruktörer vågar inte använda obeprövade 
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metoder. I pelardäck används det därför armeringsstänger som stöd för stålfiber för att 

förhindra genomstansning som kan leda till oönskade konsekvenser. 

6.5 Ergonomi och Ekonomi 

Ur ett ekonomiskt och ergonomiskt perspektiv finns det flera faktorer som medför att 

stålfiberarmering är ett fördelaktigt alternativ över konventionell armering. 

Enligt den ekonomiska kalkylen i avsnitt 3.8.1 ger fallet av platta på mark armerat med 

stålfibrer 28,6 % ekonomisk besparing jämfört med konventionell armering. Problemet med 

hittillsvarande teknik är att stålfiber fördelar sig jämnt i betongen vilket orsakar fiberslöseri i 

de zoner där den inte behövs, det vill säga i tryckzonen. 

Vid gjutning inför böjtestet tillsattes stålfibrerna direkt i den färdigblandande betongen utan 

behov av förarbete. Det ledde till mindre arbete och större tidsbesparing. Detta kan jämföras 

med studien som beskrivs i avsnitt 3.9.2. Studien visar att användning av stålfiber istället för 

konventionell armering gav en tidsbesparing upp till 50 %. Ur ett ekonomiskt perspektiv kan 

det vara billigare att gjuta med stålfiberarmering då utförandetiden minimeras. 

Ur ergonomiskt perspektiv finns det många nackdelar med att armera med konventionell 

metod. Vid armeringsarbetet uppkommer obekväma arbetspositioner, repetitivt arbete och 

många påfrestande arbetsmoment för kroppen. Monteringsarbeten kräver också en viss 

kompetens och utförandetiden kan variera beroende på erfarenhet.  

Detta kändes av vid förberedelsen av de konventionella balkarna för det utförda böjtestet. 

Monteringen av 21 stycken byglar med topp- och underarmering tog cirka 4 timmar trots att 

byglarna var färdigt klippta och bockade. Att armera en 8000 m2 platta på mark kan därför 

bidra till större påfrestningar för rygg och axlar vilket leder till sämre arbetsmiljö. 

Den enda svårigheten som upplevdes vid gjutning av stålfiberbetong var städningen efter 

gjutningen. Det krävdes en noggrann städning för att plocka upp alla stålfibrer från golvet så 

att fibrerna inte skulle fastna i bildäck och orsaka punktering. Ett annat problem som stöttes 

på var att några fibrer stack ut från undersidan av betongbalken och därför behövdes det 

försiktigt hantering av balkarna med skyddshandskar.  
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7 SLUTSATSER 

Syftet med detta arbete är att analysera stålfiberarmerade betongens egenskaper och dess 

dimensioneringsmodeller i förhållande till konventionellt armerad betong. Med hjälp av 

kunskap från litteraturstudie samt analys av både böjtest och teoretiska beräkningar kan 

syftet uppfyllas vid besvarande av nedanstående frågeställningar. 

Vilka fördelar och nackdelar har stålfiberarmerad betong jämfört med 

konventionellt armerad betong? 

Fibrerna är homogent distribuerade över betongmatrisen och detta gör den anpassningsbar 

för olika betongkonstruktioner av form och storlek. Här står de konventionella 

armeringsstängerna i motsatts till detta, då de måste klippas och bockas för respektive 

konstruktionstyp. Den stora distributionen av fibrer kan även vara en nackdel då armeringen 

inte kan utnyttjas där det inte uppstår dragspänningar, vilket bidrar till materialslöseri.  

Stålfiberarmeringens bidrag till sprickviddsbegränsningen görs generellt av samma princip 

som den konventionella metoden, där armeringen fördelar lasten över en större yta vilket 

resulterar flera mindre sprickor. Fiberbetongen har dock en adderad egenskap att förhindra 

sprickor genom så kallat ”fibre bridging” som kan fördela last över sprickor.  

Gjutprocessen är även annorlunda, där fiberarmeringen blandas ihop med betongmassan 

medan konventionell armering hanteras separat innan betongen hälls i formarna. Från ett 

ergonomiskt perspektiv är stålfiber att föredra eftersom hantering av konventionell armering 

är fysiskt påfrestande och tidskrävande. Samtidigt är den en fördel från ett ekonomiskt 

perspektiv eftersom arbetstimmarna reduceras. 

Vilka konventionella armeringsmetoder kan ersättas eller kombineras med 

stålfiberarmering? 

I balkar eller andra konstruktioner som använder tvärkraftsarmering har de teoretiska 

beräkningarna påvisat att stålfiber effektivt kan hantera tvärkrafter. I böjtest som gjordes fick 

de stålfiberarmerade balkarna med armeringsmängden 1 % och 1,5 % en 19 % respektive 21 % 

högre tvärkraftskapacitet än de konventionella minimumarmerade balkarna.  

För platta på mark med lägre exponeringsklasser kan stålfiberarmering ersätta den 

konventionella nätarmeringen helt som påvisat av beräkningsexemplet. Men för högre 

exponeringsklasser krävs en kombination av armeringsmetoderna enligt krav från standard. 

Från ett mekaniskt perspektiv är det mest förmånligt att kombinera stålfiberarmeringen med 

den konventionella metoden. På så sätt kan betongkonstruktionen dra nytta av fibrernas 

förmåga att hantera sprickor och samtidigt få högre lastupptagningsförmåga som 

armeringsstänger erbjuder. En kombination av armeringsmetoderna kan även bidra till 

mindre materialslöseri för att uppnå hållfasthetskraven då effektiviteten hos fibrer sänks 

exponentiellt med ökad mängd.   

  



   

 

57 

Vilka typer av betongkonstruktioner bör armeras med stålfiber och varför? 

I Sverige är armering med stålfiber en okonventionell metod och med byggbranschens kända 

konservativa attityd vill inte byggföretagen ta några risker. Därför bör stålfiberarmering 

användas där riskerna inte är så höga. Industrigolv utsätts för varierade typer av laster som 

kommer från fordon och inredning. Här kan stålfiberarmeringens förmåga att hantera 

sprickor utnyttjas på optimalt sätt. Stålfiberarmering kan även begränsa sprickvidden i 

plattorna under plastisk deformation vid torkning vilket underlättar underhållet under 

gjutprocessen. Även stålfibrernas förmåga att ta upp tvärkrafter kan utnyttjas men i 

pålunderstödda plattor bör dessa kombineras med konventionellarmering.  

Betongkonstruktionen kan bli billigare att utföra och med mindre tungt arbete förbättras 

även arbetsmiljön. Vid senare framtid och en ökad erfarenhet med armeringsmetoden kan 

stålfiber kombineras och användas i konstruktioner som exempelvis pelardäck och balkar.   

Hur tillämpningsbara är dimensioneringsmodellerna för stålfiberbetong? 

Dimensioneringsmodellerna för stålfiberarmering har till skillnad från andra 

okonventionella armeringsmetoder sin egen standard som är i enlighet med Eurokod 2. 

Standarden SS 812310: 2014 följer Eurokod 2 del 1.1 med kronologisk ordning, vilket 

underlättar dimensioneringsprocessen.  

För tillfället kan det inte dimensioneras enligt standard utan att ta reda på 

residualhållfastheterna genom böjtester. Med utökad datainsamling kan det lånas rimliga 

residualhållfastheter av olika betongsammansättningar och fiberhalter utan att böjtesten görs 

och på så sätt underlättas dimensioneringsprocessen.  

Bortsätt från modifikationer som tar hänsyn till residualhållfastheten är 

dimensioneringsmodellen för tvärkraftskapacitet i SS 812310: 2014 i stort sätt identiskt till 

den konventionella modellen utan byglar i Eurokod 2. I motsatts till detta är 

dimensioneringsmodellen för momentkapacitet för stålfiberarmerad platta på mark 

otillämpbar för hand men kan smidigt beräknas med hjälp av beräkningsprogram.  

Som påvisat av de utförda böjtesten i förhållande till beräkningsexemplen ger 

dimensionering med stålfiberarmering ett mer konservativt värde i jämförelse med den 

konventionella dimensioneringsmodellen. Med utökad användning och forskning kommer 

nya dimensioneringsmodeller eller modifikationer att ändra på detta. 
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8 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

Det finns flera faktorer som bestämmer stålfibers effektivitet för sitt mekaniska bidrag för 

betongkonstruktionen. Sprickfördelning, sprickvidd och draghållfastheten påverkas i stort 

sett av fiberlängd, fibergeometri, fiberinnehåll och fiberorienteringen. Därför bör flera tester 

göras för att undersöka vilken fibertyp, mängd eller storlek som är den optimala.  

Dimensionering med stålfiber är förtillfället mindre tillämpbart jämfört med de 

konventionella modellerna. Det finns inte tillräckligt mycket testdata för att låna 

hållfasthetsvärden vilket gör det svårt att uppskatta relationen mellan fiberhalt och 

betongkvalitet som behövs. Ett förslag är att underlätta dimensioneringsprocessen genom att 

göra en tabell med residualhållfasthetsvärden med olika fibertyper och betongkvaliteter. 

Det finns ekonomiska fördelar av att gjuta med stålfibrer jämfört med konventionell 

armering vilket arbetet har gett exempel på. Dock är det viktigt att göra en djupare analys av 

stålfiberarmering med fokus på dess ekonomiska aspekter. Detta kommer att bidra till en 

mer positiv inställning av armeringsmetoden vilket öppnar upp möjligheter för en utökad 

användning av stålfibrer i byggbranschen.  
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BILAGA 1: LAST- OCH NEDBÖJNINGSDIAGRAM  

 

Figur 35: Last- och nedböjningsdiagram med motsvarande tabell för balk K1. 
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Figur 36: Last- och nedböjningsdiagram med motsvarande tabell för balk K2.  
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Figur 37: Last- och nedböjningsdiagram med motsvarande tabell för balk K3.  
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Figur 38: Last- och nedböjningsdiagram med motsvarande tabell för balk F1.1.  
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Figur 39: Last- och nedböjningsdiagram med motsvarande tabell för balk F2.1  
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Figur 40: Last- och nedböjningsdiagram med motsvarande tabell för balk F3.1,5  
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Figur 41: Last- och nedböjningsdiagram med motsvarande tabell för balk F4.1,5 
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BILAGA 2: BERÄKNING AV PLATTA PÅ MARK MED EXCEL  

Momentkapaciteten av stålfiberarmerad platta på mark beräknas enligt Annex O.2 i SS 

812310: 2014 genom ett eget utvecklat Excel-dokument som beskrivs nedan.  

 

Figur 42: Översikt av Excel-filen 

Först och främst skrivs förutsättningar på plattan som till exempel materialdata för betong 

C30/37, plattjocklek, h och bredd, b som avser plattstrimla samt residualdraghållfastheterna, 

fftd,R1 och fftd,R3. Dessutom läggs värdet på wu, koefficienten αct, partialkoefficient γc, 

deformationsparametrar εc3 och εcu3. De övriga värden beräknas med ekvationer enligt 

Eurokod 2 av Swedish Standards Institute (2008) och SS 812310: 2014 av Swedish standards 

institute (2014). Ekvationer läggs i rutan som är markerad med röd rektangel. De gula 

markerade rutor utgör de värden som kan ändras vid dimensionering av en annan platta med 

annorlunda fibertyp, fiberkoncentration, betongkvalitet och plattjocklek. 

x och k värden beräknas genom att använda problemlösaren i Excel. Problemlösaren finns i 

”Data” som det visas i figuren nedan. 

 

Figur 43: Data-meny för Excel-filen 

I figuren nedan beskrivs hur x och k värden fås. Dessa värden ligger inom begränsade 

intervaller där k värdet varierar mellan 1 och 0 medan avståndet mellan plattans överkant 

och det neutrala lagret x varierar mellan 0,1h och 0,2h. x värdet fås när Fcc är lika med 

summan av Ff1 och Ff2. Dessa villkor adderas till rutan ”Subject to the Constraints”. Ett annat 

villkor som ska uppfyllas att x och k värden ska ge så hög momentkapacitet som möjligt. 

Detta görs genom att välja momentkapacitet som ”Max”. För komplexa problem väljs 

”Evolutionary” problemlösare. 
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Figur 44: Förslag på parameterar 

Användning 

För att få ut k värde gör följande steg 

1. Klick på [Data] sen Klick på (?→Solver) som ligger till höger enligt figur 43. 

2. För att få (MRd=max värde) →markera (B2 fältet) i ”Set Objective” enligt figur 44. 

3. Markera (O4 och O5 fälten) tillsammans i ”By Changing Variable Cells”. 

4. Välj ”Evolutionary” i ”Select a Solving Method”. 

5. Klicka sedan på ”Add” för att få upp ”Add Constraint” enligt figur 45. 

 

Figur 45: Add Constraint 

6. Efter detta adderas begränsning enligt följande punkter och klick på Add efter varje order. 

• Cell Reference: O5 >= Constraint: 0 

• Cell Reference: O5 <= Constraint: 1 

• Cell Reference: O4 >= Constraint: G16 

• Cell Reference: O4 <= Constraint: G16 

• Cell Reference: B13 = Constraint: B10 

8. Klicka ”OK” sen ”Cancel”. 

9. Klicka sedan på ”Solve”. 

Klart! 
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BILAGA 3: DIMENSIONERINGSEXEMPEL FÖR 

TVÄRKRAFTSKAPACITET 

Beräkningarna för stålfiber bygger på de formler som beskrivits i avsnitt 4.1, dock hänvisas 

den konventionella dimensioneringsberäkningarna till modeller beskrivna i Eurokod 2.   

Beräkningar görs av fall med eller utan partialkoefficienter, där tvärkraftkapacitet utan 

partialkoefficienter är menad att efterlikna det utförda böjtestet.   

Stålfiberarmerad balk utan tvärkraftsarmering 

Böjtestet är inte tillräcklig utförd enligt standard för att utvinna balkarnas 

residualhållfastheter för respektive CMOD.  Istället lånas värden från Singh (2017) där balkar 

med liknande betong- och fibersammansättning testats enligt standard. Balkarna som 

testades hade en betongkvalitet C20 med 1% fiberhalt, vilket ger 

residualböjdraghållfastheten. 

𝑓𝑅,3 = 6,92 𝑀𝑃𝑎 

Den karakteristiska residualdraghållfastheten, 𝑓𝑓𝑡,𝑅3 beräknas enligt Ekvation 4. 

𝑓𝑓𝑡,𝑅3 = 0,37 × 𝑓𝑅,3 = 0,37 × 6,92 = 2,56 MPa    

Tvärkraftskapaciteten för en balk med böjarmering som tar hänsyn till stålfibers bidrag 

beskrivs i avsnitt 4.1.4.1 och beräknas enligt Ekvation 11. 

𝑉𝑅𝑑,𝑐𝑓 = {
0,18

𝛾𝐶
× 𝑘 [100 × 𝜌 (1 + 7,5 ×

𝑓𝑓𝑡,𝑅3

𝑓𝑐𝑡𝑘
) × 𝑓𝑐𝑘]

1/3

+ 0,15 × 𝜎𝑐𝑝} × 𝑏𝑤 × 𝑑  

där  

betongens karakteristiska tryckhållfasthet, 𝑓𝑐𝑘  = 20 𝑀𝑃𝑎 

medelvärdet för betongens axiella draghållfasthet, 𝑓𝑐𝑡𝑚  = 0,3𝑓𝑐𝑘
2/3 = 2,2 𝑀𝑃𝑎 

karakteristiska värdet för betongens axiella draghållfasthet, 𝑓𝑐𝑡𝑘  = 0,7 × 𝑓𝑐𝑡𝑚0,05 = 1,5 𝑀𝑃𝑎 

bidrag från yttrenormalkraft eller förspänning, 𝜎𝑐𝑝 = 0 

effektivhöjd, 𝑑 = 165 𝑚𝑚 

tvärsnittsbredd, 𝑏𝑤 = 120 𝑚𝑚 

partialkoefficient, 𝛾𝐶 = 1,5 

karakteristiska residualdraghållfastheten, 𝑓𝑓𝑡,𝑅3 = 2,5604 𝑀𝑃𝑎 [Vf = 1 %] 
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faktor, 𝑘 = 1 + √
200

𝑑
≤ 2,0 ger 𝑘 = 2,0 

böjarmeringsinnehåll, 𝜌1 = 
𝐴𝑠𝑙

𝑏𝑤𝑑
= 

2𝜋42

120×165
= 0,00508 

alltså  

tvärkraftskapacitet för balken med fibermängden, Vf = 1 % är enligt Ekvation 11. 

𝑉𝑅𝑑,𝑐𝑓 = {0,12 × 2,0 [100 × 0,00508(1 + 7,5 ×
2,56

1,5
) × 20]

1/3
+ 0,15 × 0} × 120 × 165 = 24688 

N = 24,69 kN 

och   

tvärkraftskapacitet för balken utan partialkoefficienter, beräknas genom att modifiera 

Ekvation 11 enligt. 

𝑉𝑅𝑑,𝑐𝑓 = {0,18 × 2,0 [100 × 0,00508(1 + 7,5 ×
2,56

1,5
) × 20]

1/3
+ 0,15 × 0} × 120 × 165 = 37032 

N = 37,03 kN 

Svar: Den dimensionerande tvärkraften, Vrd = 24,69 kN och utan hänsyn till 

partialkoeffcicenter, Vrd = 37,03 kN 

Konventionell armerad balk med byglar  

I enlighet med EN 1992–1.1 av Swedish Standards Institute (2008) kapitel 6.2.3 bestäms 

tvärkraftskapaciteten, V med vertikal tvärkraftsarmering till det minsta värdet av byglarnas 

dragna kapacitet VRd,s eller betongens tryckta kapacitet, VRd,max enligt. 

𝑉𝑅𝑑,𝑠 =
𝐴𝑠𝑤
𝑠
𝑧𝑓𝑦𝑤𝑑 cot 𝜃 

Och 

𝑉𝑅𝑑,𝑚𝑎𝑥 = 𝛼𝑐𝑤𝑏𝑤𝑧𝑣1𝑓𝑐𝑑
1

cot 𝜃 + tan 𝜃
 

där 

betongens karakteristiska tryckhållfasthet, 𝑓𝑐𝑘  = 20 𝑀𝑃𝑎 

betongenstryckhållfasthet, 𝑓𝑐𝑑 = 13,33 𝑀𝑃𝑎 

effektivhöjden, 𝑑 =  155 𝑚𝑚 

centrumavstånd mellan byglar, 𝑠 =  120 𝑚𝑚 

sträckgränsens för tvärkraftsarmering, 𝑓𝑦𝑤𝑑 = 435 𝑀𝑃𝑎 
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för intervallet 1 ≤ cot 𝜃 ≤ 2,5 väjs värdet, cot 𝜃 = 1,0 då vinkeln, 𝜃 = 51°  

𝛼𝑐𝑤 = 1,0 

Den inre hävarmen, z beräknas enligt: 

 𝑧 = 0,9𝑑 = 139,5 mm 

Betongbalkarnas tvärsnittsarea för tvärkraftsarmering, Asw beräknas enligt: 

𝐴𝑠𝑤 = 2𝜋𝑟
2 = 2 × 𝜋 × 32 =56,55 mm2 

Hållfasthetsfaktorn, 𝑣1 beräknas enligt 

𝑣1 = 0,6 (1 −
𝑓𝑐𝑘
250

) =  0,6 (1 −
20

250
) = 0,552 

Tvärkraftskapaciteten för balkarna får värdet: 

𝑉𝑅𝑑,𝑠 =
𝐴𝑠𝑤
𝑠
𝑧𝑓𝑦𝑤𝑑 cot 𝜃 =

56,66

120
× 139,5 × 435 × 1,0 = 28652𝑁 = 28,65 𝑘𝑁 

Och 

𝑉𝑅𝑑,𝑚𝑎𝑥 = 𝛼𝑐𝑤𝑏𝑤𝑧𝑣1𝑓𝑐𝑑
1

cot 𝜃 + tan 𝜃
= 1,0 × 120 × 139,5 × 0,552 × 13,33 ×

1

1,0 + 1,0

= 61588 𝑁 = 61,59 𝑘𝑁 

Alltså är tvärkraften för den dragna byglarnas kapacitet dimensionerande, 𝑉𝑅𝑑,𝑠 = 28,65 𝑘𝑁 

 

Beräkning utan partialkoefficienter, alltså beräkning med karakteristiska värden: 

𝑉𝑅𝑑,𝑠 =
𝐴𝑠𝑤
𝑠
𝑧𝑓𝑦𝑘 cot 𝜃 =

56,66

120
× 139,5 × 500 × 1,0 ≈ 32934 𝑁 ≈ 32,93 𝑘𝑁 

Och 

𝑉𝑅𝑑,𝑚𝑎𝑥 = 𝛼𝑐𝑤𝑏𝑤𝑧𝑣1𝑓𝑐𝑘
1

cot 𝜃 + tan𝜃
= 1,0 × 120 × 139,5 × 0,552 × 20 ×

1

1 + 1
= 92405 𝑁

= 92,41 𝑘𝑁 

Svar: Den dimensionerande tvärkraftskapaciteten, VRd = 28,65 kN och utan hänsyn till 

partialkoefficienter, VRd = 32,93 kN.  
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BILAGA 4: DIMENSIONERINGSEXEMPEL FÖR 

MOMENTKAPACITET 

Momentkapacitet av platta på mark 

Dimensionering av momentkapaciteten för betong endast armerad med stålfiberarmering 

görs enligt svensk standard SS 812310: 2014 av Swedish Standards Institute (2014) och 

använder sig av metoden förslagen i examensarbetet skriven av Lindell & Gunnarsson (2015). 

Där har även residualhållfasthetsvärden lånats för betongkonstruktioner med fiberhalten 20 

kg/m3 och betongkvaliteten C30.  

Förutsättningarna för platta på mark är enligt nedan:  

dimensionerande residualdraghållfasthet för CMOD =1, fftd,R1 = 0,57 MPa 

dimensionerande residualdraghållfasthet för CMOD=3, fftd,R3 = 0,32 MPa 

karakteristisk tryckhållfasthet, fck = 30 MPa 

dimensionerande tryckhållfasthet, fcd = 20 MPa 

karakteristisk draghållfasthet, fctk0,05 = 2 MPa 

dimensionerande draghållfasthet, fctd = 1,33 MPa 

tvärsnittets höjd, h = 100 mm 

plattstrimla, b = 1000 mm 

karakteristiska längden, lcs = h = 100 mm 

sprickvidd, wu = 2,5 mm 

Tangentvärde för betongens elasticitetsmodul Ec = 33 000 MPa 

Metoden vid beräkning av momentkapaciteten som är beskriven i avsnitt 4.1.5 beräknas 

genom prövning av variablerna k och x. Denna metod är inte praktiskt att tillämpa genom 

handberäkning för noggranna värden då iteration av variablerna spänners sig över stora 

intervaller och samtidigt ändras betongstuckningen, 휀𝑐 som bestämmer vilka formler man 

använder. Inte minst måste även rätt kombination väljas som ger störst momentkapacitet. 

Beräkningarna med formlerna och de krav som beskrivits i avsnitt 4.1.5 stoppas in i Excel 

som utför beräkningen av de okända variablerna och tar fram momentkapaciteten. För mer 

detaljerad beskrivning över Excel filens uppbyggnad se bilaga 2. 

Med hjälp av Excel nås horisontaljämnvikt av värdet, −𝐹𝑐𝑐 + 𝐹𝑓1 +  𝐹𝑓2 =  −0,02403 𝑁 vid 

värde av variablerna 
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k = 0,165913   

och  

x = 13,20245 mm  

Detta ger oss betongstukningen, 휀𝑐 enligt Ekvation 17. 

휀𝑐 =
𝑥

ℎ − 𝑥
× 휀𝑓𝑡 = 휀𝑐 =

𝑥

ℎ − 𝑥
× 휀𝑓𝑡𝑢 × 𝑘 = 0,00063193 

 Eftersom att 휀𝑐 ≤ 휀𝑐3 så beräknas, Fcc, F, F2 och Mcc enligt Ekvation 19, 15, 16 respektive 21.   

𝐹𝑐𝑐 =
𝑥 × 𝑏 ×

휀𝑐
휀𝑐3

2
= 47674,52 𝑁 

𝐹𝑓1 = 𝑏 × (ℎ − 𝑥) × (𝑓𝑓𝑡𝑑,𝑅1 −
휀𝑓𝑡

휀𝑓𝑡𝑢
× (𝑓𝑓𝑡𝑑,𝑅1 − 𝑓𝑓𝑡𝑑,𝑅3) = 45874,36 𝑁 

𝐹𝑓2 =
1

2
× 𝑏 × (ℎ − 𝑥) ×

휀𝑓𝑡

휀𝑓𝑡𝑢
× (𝑓𝑓𝑡𝑑,𝑅1 − 𝑓𝑓𝑡𝑑,𝑅3) = 1800,109 𝑁 

𝑀𝑐𝑐 =
𝑥 × 𝑏 ×

휀𝑐
휀𝑐3

2
× 𝑥 ×

2

3
= 419613,6 𝑁𝑚𝑚 

Momentkapaciteten för platta på mark med tjocklek 100 mm och en plattstrimla med bredden 

1000 mm beräknas enligt Ekvation 22. 

𝑀𝑅𝑑 = 𝑀𝑐𝑐 + 𝐹𝑓1 ×
ℎ − 𝑥

2
+ 𝐹𝑓2 ×

ℎ − 𝑥

3
= 2462587 𝑁𝑚𝑚 ≈ 2,46 𝑘𝑁𝑚 

Svar: Momentkapaciteten, MRd = 2,46 kNm
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