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Abstract

Strengthening of concrete with carbon fibers for
different types of failure

Niklas Larsson och Erik Terner

The purpose of this report is to simplify the process of designing carbon fiber
strengthening for existing concrete constructions, specifically beams. The intention
has been to establish a flow chart containing information on the necessary testing and
calculations for the design, to as far degree it is possible satisfy the requirements
stipulated by Swedish and by extension, European authorities.
To do this the report will examine a parking garage situated underground by
Akademiska Sjukhuset, Uppsala. The parking garage was built in the mid-seventies, and
has in recent years been subjected to a greater load than designed for by the
construction of a road on top of it. FEM-Design has been used to obtain the internal
forces of the beams and thereby determine whether they are in need of strengthening
or not and thereafter design the strengthening according to Täljsten (2006) with
some corrections from Täljsten (2011) due to new regulations. 
The result of this report is that the flow chart used is viable to design carbon fiber
strengthening, atleast with the conditions met in our reference project.
The conclusion drawn after working with this report is that there is a need for a clear
standard for carbon fiber strengthening , preferably a standard that can be used
throughout Europe.
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Examinator: Caroline Öhman
Ämnesgranskare: Ali Farhang
Handledare: Kristofer Andersson
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SAMMANFATTNING 

Syftet med denna rapport är att förenkla dimensioneringen av 

kolfiberförstärkning för befintliga betongkonstruktioner, specifikt 

balkar. Tanken har varit att upprätta ett flödesschema med information 

om de provtagningar och beräkningar som krävs för att 

dimensioneringen ska uppfylla de krav som ställs av svenska, och i 

förlängningen europeiska myndigheter. 

För att åstadkomma detta undersöker rapporten ett parkeringsgarage 

beläget under jord vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala. 

Parkeringsgaraget är byggt på mitten av sjuttiotalet och har på senare 

år, i samband med uppförandet av en väg ovanpå det, blivit utsatt för 

större laster än det dimensionerats för. FEM-Design har använts för att 

ta fram de dimensionerande moment- och tvärkrafter balkarna utsätts 

för och därigenom avgöra vilka balkar som måste förstärkas. Därefter 

har förstärkningen dimensionerats enligt Täljsten (2006), med ett antal 

korrigeringar från Täljsten (2011) för att stämma med rådande normer. 

Rapportens resultat är att flödesschemat som används fungerar att 

dimensionera kolfiberförstärkning med, i alla fall under de 

förhållanden som gäller i referensprojektet. 

Slutsatsen som dragits efter arbetet med rapporten har varit att det 

finns ett behov av en tydlig standard för kolfiberförstärkningar, 

förslagsvis en standard som kan nyttjas i hela Europa. 

 

 

Nyckelord: Kolfiberförstärkning, Tvärkraft, Böjmoment, Hållfasthet, 

Brottgräns, Eurokod.  
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1. BETECKNINGAR 

1.1 Latinska Versaler 
 

Ac Betongens tvärsnittsarea   [m²] 
 
As Dragarmeringens tvärsnittsarea  [m²] 
 
A’s Tryckarmeringens tvärsnittsarea  [m²] 
 
Asw Tvärkraftsarmeringens area  [m²] 
 
Af Förstärkningens tvärsnittsarea  [m²] 
 
Afn Tvärsnittsarea per förstärkningsenhet  [m²] 

  
Ea  Limmets elasticitetsmodul  [Pa] 
 
Ec  Betongens elasticitetsmodul  [Pa] 
 
Ecd Betongens dimensionerande elasticitetsmodul [Pa] 

Ece Betongens elasticitetsmodul, reducerad [Pa]
 för krypning   

Ef Förstärkningens elasticitetsmodul  [Pa] 

Efd Förstärkningens dimensionerande   [Pa]
 elasticitetsmodul 

Es Stålets elasticitetsmodul   [Pa] 

Esd Stålets dimensionerande elasticitetsmodul [Pa] 

Ff Kraft i förstärkning   [N] 

Fc Kraft i betong   [N] 

Fs Kraft i dragarmering   [N] 

Ga Limmets skjuvmodul   [N] 

Gf Brottenergi    [J] 

I1 Idealt tröghetsmoment   [m
4
] 

I2 Tröghetsmoment för sprucket tvärsnitt  [m
4
] 

L Teoretisk spännvidd   [m] 
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Lef Effektiv förankringslängd   [m] 

Mf Moment under förstärkning  [Nm] 

Ms Moment i bruksgränstillstånd innan förstärkning [Nm] 

Ms2 Moment i bruksgränstillstånd efter förstärkning [Nm] 

Mu Moment i brottgränstillstånd efter förstärkning [Nm] 

VEd Dimensionerande tvärkraft  [N] 

VRd,bef Befintlig konstruktions tvärkraftskapacitet [N] 

VRd,max Tvärkraft som kan bäras i trycksträva  [N] 

VRd,s Tvärkraft som kan bäras av tvärkraftsarmering [N] 

VRd,f  Tvärkraft som kan bäras av förstärkning [N] 

Wc Betongens böjmotstånd   [m
3
] 

 

1.2 Latinska gemener 
b Bredd    [m] 

bf Flänsbredd eller förstärkningens totala bredd [m] 

bw Flänshöjd    [m] 

ds Effektiv höjd, dragarmering  [m] 

d’s Effektiv höjd, tryckarmering  [m] 

def Tillgänglig förankringslängd  [m]  

df Förstärkningens höjd över dragarmering [m] 

fctm Betongens medeldraghållfasthet  [m] 

fcd Betongens dimensionerande tryckhållfasthet [m] 

fck Betongens karakteristiska tryckhållfasthet [m] 

h Höjd    [m] 

hf Flänshöjd    [m] 

hw Livhöjd    [m] 
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lef Erforderlig förankringslängd  [m] 

kb Geometrisk faktor   [m] 

sa Limmets tjocklek    [m] 

ssw CC-avstånd, tvärkraftsarmering  [m] 

sf CC-avstånd, förstärkningsstrimlor  [m] 

tf Förstärkningens tjocklek   [m] 

ta Limmets tjocklek    [m] 

q Utbredd last    [N/m] 

wf Förstärkningsstrimlornas bredd  [m] 

y0 Avstånd från tvärsnittets överkant till    [m]

 tyngdpunkten 

yc Avstånd från tvärsnittets överkant till    [m]

 betongens tyngdpunkt    

x Avstånd från tvärsnittets överkant till  [m]

 det neutrala lagret, eller en axel i balkens 

 längdriktning  

xcr Avstånd från stöd till den sista sprickan [m] 

 

1.3 Grekiska gemener 
α Förenklad tryckblocksfaktor  [-] 

αv Summan av  

αs  Proportionalitetkonstant mellan stål och betong [-] 

αf  Proportionalitetkonstant mellan förstärkning 

 och betong    [-] 

β Förenklad tryckblocksfaktor  [-] 

βf Förstärkningsfibrernas vinkel mot balkens  [rad] 

längdriktning 

εct Töjning i betongens dragna kant  [-] 
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εct,f Töjning i betongens dragna kant  [-]

 under förstärkning 

εcc Töjning i betongens tryckta kant  [-] 

εcc,f Töjning i betongens tryckta kant  [-]

 under förstärkning 

εcu Betongens brottöjning   [-] 

εf  Töjning i förstärkning   [-] 

εfd Förstärkningens effektiva   

εfb,d Förstärkningens effektiva förankringstöjning [-] 

εfu  Förstärkningens brottöjning  [-] 

εfud Förstärkningens dimensionerande brottöjning [-] 

εs  Töjning i dragarmering   [-] 

ε’s  Töjning i tryckarmering   [-] 

εsyd  Stålets dimensionerande flyttöjning  [-] 

φeff Effektivt kryptal   [-] 

γm,c Partialkoefficient som endast beaktar material, [-] 
betong 
  

γm,s Partialkoefficient som endast beaktar material,  [-] 
stål 
 

γm,f Partialkoefficient som endast beaktar material,  [-] 
förstärkning 

 
λb Faktor för att beräkna fläkkrafter  [-] 

 

ρs Armeringskvot, dragarmering  [-] 
 

ρ’s Armeringskvot, tryckarmering  [-] 

σct Spänning i betongens dragna kant  [Pa] 

σct,f Spänning i betongens dragna kant  [Pa]

 under förstärkning 
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σcc Spänning i betongens tryckta kant  [Pa] 

σcc,f Spänning i betongens tryckta kant   [Pa]

 under förstärkning  

σst Spänning i dragarmering   [Pa] 

σst,f Spänning i dragarmering under förstärkning [Pa] 

σsc Spänning i tryckarmering   [Pa] 

σx Normalspänning i x-led i förstärkningens ände [Pa] 

τmax  Skjuvspänning i laminatets ände  [Pa] 

θ Trycksträvans vinkel mot balkens längdriktning [rad] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



FÖRSTÄRKNING AV BETONGKONSTRUKTIONER 
MED KOLFIBER MED AVSEENDE PÅ OILKA BROTTSTYPER  
 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

7 

2. INTRODUKTION 

2.1 Inledning 
Betongkonstruktioner åldras och beständigheten påverkas vilket kan 

leda till minskad hållfasthet, detta kan bidra till att stommen inte klarar 

av de laster den utsätts för.  Det finns olika anledningar varför en 

byggnadsstomme kan behöva förstärkas för att klara av laster, detta 

arbete kommer belysa fallet där en befintlig betongkonstruktion 

belastas med större laster än vad den ursprungligen dimensionerades 

för. 

Kolfiber är ett material som passar bra när det gäller att förstärka 

betong. Eftersom betong har hög tryckhållfasthet och kolfiber hög 

draghållfasthet så kompletterar materialen varandra på ett lämpligt 

sätt. Kolfiberförstärkningar kräver en viss bibehållen betongkvalité för 

att kunna samverka med betongen.  

Referensprojektet som kommer undersökas i detta examensarbete är ett 

äldre parkeringshus som är beläget vid Akademiska sjukhuset i 

Uppsala. Vid en förändring av området så drogs vägen som är belägen 

direkt ovan en del av parkeringshuset om, vägens nya läge skapade en 

slänt som i sin högsta punkt är cirka två och en halv meter över 

parkeringshusets högsta bjälklag, denna slänt skapade en större last än 

vad parkeringshuset är dimensionerad för vilket medför att 

parkeringshusets primär- och sekundärbalkar har börjat spricka. Frågan 

som nu ställs är om detta referensprojekt kan förstärkas med Kolfiber, 

och i så fall vilken arbetsgång som skall användas, samt vilken mängd 

kolfiber byggnadsdelarna bör förstärkas med. 

Denna rapport innehåller en dimensionering enligt Täljsten (2006), med 

ett antal korrigeringar från Täljsten (2011) för att stämma med rådande 

normer. 
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2.2 Bakgrundsbeskrivning  
I Sverige har kolfiberförstärkningar används i väldigt begränsad 

utsträckning, syftet med denna rapport är att förenkla 

dimensioneringen av kolfiberförstärkningar när befintliga 

betongkonstruktioner skall förstärkas.  Tanken har varit att skapa en 

enkel arbetsgång som gör att dimensioneringen är enkel och går 

smidigt fram men ändå följer alla krav och bestämmelser. 

 

2.3 Litteraturstudie 
Litteraturstudien som utförts har inriktats på svenska artiklar då denna 

rapport främst syftar på att assistera svenska konstruktörer som skall 

dimensionera förstärkningar. Tillståndsbedömningen som utförts på 

referensprojektet i kapitel 5 har gjort enligt SS‐EN 1992‐serien (2002). 

Tonvikten angående kolfiberförstärkningar har lagts på Täljsten (2011) 

och Täljsten (2006), där förstärkningarna i detalj beskrivs i både 

dimensionering och utförande.  
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3. KOLFIBERFÖRSTÄRKNINGAR 

3.1 Allmänt om kolfiberförstärkningar 
Behovet att förstärka befintliga betongkonstruktioner är inget nytt 

fenomen, utan har troligtvis funnits sen de första betonghusen byggdes. 

Konstruktioner kan få behov av förstärkningar av olika andledningar 

som t.ex. ändrad verksamhet i eller över byggnaden, större yttre laster 

och att betongens hållfasthet inte uppnår det tänkta behovet av 

bärförmåga. De flesta förstärkningar som utförts på 1900-talet är dock 

av materialen stål eller betong, dessa förstärkningar kan betecknas som 

tunga och skrymmande om de jämförs med kolfiberförstärkningar. 

Utanpåliggande kolfiberförstärkningar utförs enligt Täljsten (2011) 

förenklat genom att klistra på ett tunt skikt med ett lämpligt kolfiber 

med hög hållfasthet där behovet finns. Detta görs för att se till att 

konstruktionen har tillräcklig bärförmåga för böjning och tvärkraft, se 

figur 3.1 för tvärkraftsprickor och figur 3.3 för böjsprickor. 

 

Figur 3.1, Tvärkraftsprickor, Engström (2007) 

Tvärkraftförstärkning görs genom att klä in balken i kolfiber enligt 

figur 3.2, det som kan vara värt att notera är att denna förstärkning går 

att utföra utan att hela balken är åtkomlig, detta kräver i fall där 

balklivet är otillräckligt dock en mekanisk förankring på undersidan av 

flänsen som går att se i figur 3.2.  
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Figur 3.2, Tresidig tvärkraftförstärkning, Täljsten (2012) 

 

Böjsprickor som en balk påvisar går vertikalt i balken enligt figur 3.3. 

 

Figur 3.3, Böjsprickor, Engström (2007) 

Förstärkning som monteras för att uppnå erforderlig böjhållfasthet sätts 

på den dragutsatta sidan, vilket för fältmoment blir i underkant och för 

stödmoment i överkant. 

Kolfiberförstärkningar som skall utföras på befintliga 

betongskonstruktioner kräver att hållfastheten på delen som skall 

förstärkas är tillräcklig, enligt Täljsten (2011) så skall det undvikas att 

utföra förstärkningar i områden där defekter så som bland annat 

armeringskorrosion på grund av skador i betongen föreligger, i kort 

kan man alltså konstatera att det i många fall kräver att byggdelarna 

som skall förstärkas repareras innan kolfibern kan monteras. 

Det finns olika sorter av kolfiberförstärkningar såsom stavar, väv och 

laminat. Dessa olika förstärkningstyper skiljer sig främst i geometri och 

därav användningsområde, inom förstärkningstyperna finns det även 

olika materialkvalité med olika elasticitetsmoduler och draghållfasthet. 

Stavar är kvadratiska och limmas i frästa spår i betongen, vilket gör att 

staven får bättre kraftöverföring då tre av stavens sidor vidrör 

betongen, samtidigt som den får ett skydd mot yttre påverkan, dock 



   Kap. 3 Kolfiberförstärkningar 
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kräver detta att betongens täckskikt till armeringen är tillräckligt stort. 

Kolfiberstavar är lämpliga att använda bland annat när balkar förstärks 

för böjmoment. Kolfiberväv är flexibelt och kan därför vara lämplig när 

geometrin kräver att förstärkningen går runt ett hörn eller längs en 

båge, såsom runda pelare eller tvärkraftsförstärkning kring en balk. 

Kolfiberlaminat är tunna remsor som monteras utanpå betongen i olika 

skikt, det medför att laminatet får en snabb montering och kan 

användas i fall där betongen täckskikt inte tillåter användning av 

kolfiberstavar.  

De två vanligaste kvalitetsklasser på kolfiberförstärkningar är High 

Strength (HS) och High Modulus (HM). HS har en elasticitetsmodul 

under 240 GPa och en draghållfasthet på 3500 MPa detta kan jämföras 

med HM som har en elasticitetsmodul mellan 350-650 GPa och en 

draghållfasthet mellan 2500-4000 MPa. Det som också skiljer dessa två 

klasser är brottöjningen vilket är för HS är 1,1 % och för HM 0,5 %. 

Dessa materialdata kommer från Täljsten (2011). 

3.2 Utförande 
Då denna rapport ämnar att förenkla enbart vid dimensioneringsfasen 

så beskrivs nedan enbart väldigt generellt hur själva monteringen av 

förstärkningarna utförs.  

Alla förstärkningsarbeten bör börja med en kontroll av konstruktionens 

tillstånd, för att fastställa att det överhuvudtaget går att utföra en 

förstärkning, denna kontroll kan utföras med olika noggrannhet men 

bör minst ha en utförlig okulär kontroll, draghållfasthetsprov och 

sökning av områden där armeringen släppt från betongen. Även om 

tillståndet av betongen är så pass god att den uppfyller kraven så måste 

betongen ofta repareras eller slipas på något sätt innan 

förstärkningsarbetet inleds, detta är nödvändigt för att garantera att 

kolfibrerna får en bra vidhäftning mot betongen. Efter att betongen har 

slipats och blästras så läggs en primer, för att öppna betongens porer. 

När betongen är redo limmas kolfibrerna på betongen. Slutligen bör 

någon sort av brandskydd monteras för att säkerställa att 

konstruktionen har en tillräcklig integritet vid brand och värme. 
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4. DIMENSIONERING AV 

KOLFIBERFÖRSTÄRKNINGAR 

4.1 Allmänt 
Vid första anblicken kan en förstärkning verka som en liten och relativt 

enkel åtgärd men så är ofta inte fallet. Hänsyn måste tas till många 

olika faktorer, så som konstruktionens nuvarande skick och geometri, 

laster före, under och efter förstärkning, förändringar i konstruktionens 

brottbeteende, kompositens egenskaper vid t.ex. brand och påkörning, 

Carolin (2003).  

Det finns två aspekter av konstruktionens skick man måste ta hänsyn 

till vid dimensionering.  Dels hur uppsprucket tvärsnittet är, beroende 

på last, utmattning och spjälkning, vilket påverkar både 

konstruktionens böj- och tvärkraftskapacitet, Enström (2007).  Dels 

vilken kvalitét betongen håller, beroende på vilken betongkvalité 

konstruktionen är utförd och vilken påverkan miljön haft under 

konstruktionens livslängd. Betongens draghållfasthet är ofta den svaga 

länken i en förstärkningskomposit, Woo (2009), och den försämras ofta 

över tid på grund av urlakning, temperaturvariationer och 

armeringskorrosion av klorider, koldioxid etc., Glasser (2007). En av de 

stora svagheterna med kolfiberkompositer är deras känslighet mot olika 

sorters olyckor. Kolfiber är mycket sprött och kan enkelt skadas av 

mekanisk åverkan, så som påkörning eller vandalism, Täljsten (2003). 

Om man bedömer att sådana skador riskerar att uppkomma bör 

kolfibern skyddas med någon av metoderna som behandlas i avsnitt 

4.5.  I fråga om brand har själva kolfibern goda egenskaper, problemet 

ligger istället hos de epoxilim som fäster kolfibern i betongen. Lim som 

härdar vid rumstemperatur börjar tappa hållfasthet vid ca 55 °C, de 

klarar alltså inte direkt solljus, än mindre brand. Åtgärder för att 

skydda mot för höga temperaturer behandlas i avsnitt 4.4. 
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4.2 Böjning 
Dimensionering av förstärkningar mot böjbrott görs i två steg. Först 

utvärderas konstruktionens nuvarande skick. Spänningstillståndet i 

armering och betongens över- och underkant undersöks. I det andra 

steget dimensioneras förstärkningen för det underskott i bärförmåga 

konstruktionen har. 

Det finns sju brottmoder som behöver tas hänsyn till vid förstärkning 

mot böjbrott, se tabell 4.1 och figur 4.1.  

 

Figur 4.1, Brottmoder, Täljsten (2006) 

Målet med dimensioneringen är att uppnå en segt brottmoder, normalt 

uppnås det genom flytning i dragarmering men om det inte går kan 

förstärkningen styras mot ett relativt segt förankringsbrott, Täljsten 

(2003).  
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Tabell 4.1 Brottmoder 

1 Stukning i betongens tryckzon Sprött brott 

2 Flytning i dragarmering Segt brott 

3 Flytning i tryckarmering Relativt segt brott 

4 Dragbrott i förstärkning Relativt sprött brott 

5 Förankringsbrott i förstärkningens 
fästzon 

Ofta segt brott 

6 Förankringsbrott i förstärkningens 
ände 

Sprött brott 

7 Interlaminärt brott i komposit Sprött brott 

 

För att bedöma betongens duglighet för förstärkning hänvisas till 

lämplig sakkunnig. 

I följande avsnitt redovisas endast beräkningar för dubbelarmerade 

rektangulära tvärtsnitt. 

4.2.1 Analys av konstruktionens befintliga tillstånd 

Undersök konstruktionen utsatt för bruksgränslaster innan förstärkning 

för att bestämma tvärsnittets tröghetsmoment och sedan kunna räkna 

ut spänningar och töjningar under förstärkningsarbetet. 

Först räknas proportionalitetskonstanten 𝛼𝑠 mellan stål och betong ur 

𝛼𝑠 =
𝐸𝑠
𝐸𝑐𝑒

 
(4.1) 
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där 𝐸𝑐𝑒 är betongens reducerade elasticitetsmodul för krypning på 

grund av långtidslast enligt 

𝐸𝑐𝑒 =
𝐸𝑐
1 + 𝜑

 
(4.2) 

för att bestämma det ospruckna tvärsnittets tröghetsmoment, det ideala 

tröghetsmomentet, 𝐼1 enligt:  

𝐼𝐼 =
𝑏ℎ3

12
+  𝑏ℎ(𝑦𝑐 − 𝑦0)

2 + (𝛼𝑠 − 1)𝐴𝑠(𝑑𝑠 − 𝑦0)
2

+ (𝛼𝑠 − 1)𝐴𝑠′(𝑑𝑠′ − 𝑦0)
2 

(4.3) 

där  𝑦0, avståndet från tvärsnittets tryckta kant till tvärsnittets 

tyngdpunkt, räknas enligt  

𝑦0 = 
𝐴𝑐𝑦𝑐 + (𝛼𝑠 − 1)𝐴𝑠𝑑𝑠 + (𝛼𝑠 − 1)𝐴𝑠𝑑′𝑠
𝐴𝑐 + (𝛼𝑠 − 1)𝐴𝑠 + (𝛼𝑠 − 1)𝐴′𝑠

 (4.4) 

därmed kan spänningar i betongens tryckta och dragna kant räknas ut 

från 

𝜎𝑐𝑐 =
𝑀𝑠
𝐼𝐼
𝑦0 (4.5) 

och 

𝜎𝑐𝑡 =
𝑀𝑠
𝐼𝐼
(ℎ − 𝑦0) (4.6) 

 

Om 𝜎𝑐𝑡 ≥ 𝑓𝑐𝑡𝑚 antas tvärsnittet sprucket till det neutrala lagret och 

tröghetsmomentet räknas om för stadium II, 𝐼𝐼𝐼. För det spruckna 

tvärsnittet fås jämviktsförhållanden enligt (4.7) från vilken x löses ut 

och 𝐼𝐼𝐼 kan därmed räknas ur (4.8). 

 

𝑏𝑥2

2
+ (𝛼𝑠 − 1)𝐴′𝑠(𝑥 − 𝑑′𝑠) = 𝛼𝑠𝐴𝑠(𝑑𝑠 − 𝑥) (4.7) 

𝐼𝐼𝐼 =
𝑏𝑥3

12
+ 𝑏𝑥 (

𝑥

2
)
2

+ (𝛼𝑠 − 1)𝐴
′
𝑠(𝑥 − 𝑑

′
𝑠)
2

+  𝛼𝐴𝑠(𝑑𝑠 − 𝑥)
2 (4.8) 
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Med tröghetsmomentet i bruksgränstillstånd före förstärkning känt kan 

spänningar och töjningar under förstärkning bestämmas. Spänningen i 

dragarmering 𝜎𝑠𝑡,𝑓 räknas ur 

𝜎𝑠𝑡,𝑓 =
𝑀𝑓
𝐼2
(𝑑𝑠 − 𝑦0) (4.9) 

och spänning i betongens tryckta kant 𝜎𝑐𝑐,𝑓 ur 

𝜎𝑐𝑐,𝑓 =
𝑀𝑓
𝐼2
𝑥 

(4.10) 

Med spänningarna kända kan töjning under förstärkning bestämmas. 

Stukning i betongens tryckta kant 𝜀𝑐𝑐,𝑓 räknas enligt  

𝜀𝑐𝑐,𝑓 =
𝜎𝑐𝑐,𝑓
𝐸𝑐𝑒𝑓

 
(4.11) 

töjning i dragarmering 𝜀𝑠𝑡,𝑓 ur 

𝜀𝑠𝑡,𝑓 =
𝜎𝑠𝑡,𝑓
𝐸𝑠

 
(4.12) 

och till sist töjning i tvärsnittets dragna kant 𝜀𝑐𝑡,𝑓 

𝜀𝑐𝑡,𝑓 =
 𝜀𝑠𝑡,𝑓(ℎ − 𝑥)

𝑑𝑠 − 𝑥
 

(4.13) 
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4.2.2 Förstärkningsbehov 

För att avgöra vilken brottmod som gäller och därmed vilka villkor som 

gäller för förstärkningsdimensioneringen bestäms fem 

armeringskvoter. I alla brottmoder antas dragarmeringen flyta. I 

brottgränstillstånd gäller följande brottkriterium för betong 𝜀𝑐𝑐 < 𝜀𝑐𝑢 =

3,5 ‰ och för förstärkning 𝜀𝑓 ≤ 0,6𝜀𝑓𝑢.  

Först införs fem nya faktorerna 𝜈1, 𝜈2, 𝜈3, 𝜌𝑠 och 𝜌′𝑠 som används för att 

bestämma förstärkningskvoterna 

𝜈1 =
𝜀𝑐𝑢

𝜀𝑐𝑢 + 𝜀𝑠𝑦𝑑
 

(4.14) 

𝜈2 =
𝜀𝑐𝑢

𝜀𝑐𝑢 + 𝜀𝑐𝑡,𝑓 + 𝜀𝑓
 

(4.15) 

𝜈3 =
𝜀𝑐𝑢

𝜀𝑐𝑢 − 𝜀′𝑠
 

(4.16) 

𝜌𝑠 =
𝐴𝑠
𝑏𝑑𝑠

 
(4.17) 

𝜌′𝑠 =
𝐴′𝑠

𝑏(ℎ − 𝑑′𝑠)
 

(4.18) 

Tryckarmering flyter om följande villkor är uppfyllt  

𝜀𝑠𝑦𝑑 ≥ 𝜀′𝑠 = 𝜀𝑐𝑢 −
𝑑′𝑠
ℎ
(𝜀𝑓 + 𝜀𝑐𝑡,𝑓 + 𝜀𝑐𝑢) (4.19) 

Armeringskvot när flytning i tryckarmering uppnås enligt (4.19) 𝜌𝑓1 

räknas som  

𝜌𝑓1 =
𝛼𝜈1𝑓𝑐𝑑 − 𝜌𝑠𝑓𝑦 + 𝜌′𝑠𝑓′𝑦

(𝜀𝑐𝑢 (
ℎ
𝜈1𝑑𝑠

− 1) − 𝜀𝑐𝑡,𝑓) 𝐸𝑓𝑑

 (4.20) 
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Armeringskvot när flytning i tryckarmering ej uppnås enligt (4.19)  𝜌𝑓2 

räknas som 

𝜌𝑓2 =
𝛼𝜈1𝑓𝑐𝑑 − 𝜌𝑠𝑓𝑦𝑑 + 𝜌′𝑠𝜀𝑐𝑢 (1 −

𝑑′𝑠
𝜈1𝑑𝑠

)𝐸𝑠𝑑

(𝜀𝑐𝑢 (
ℎ
𝜈1𝑑𝑠

− 1) − 𝜀𝑐𝑡,𝑓) 𝐸𝑓𝑑

 (4.21) 

Armeringskvot för normalarmerat tvärsnitt, alltså att brott i 

förstärkning uppnås före stukning i betong, 𝜌𝑓𝑢 räknas ur (4.23). 

Eftersom att det x som bestämts i (4.9) har räknats ut med andra 

jämviktsförhållanden måste ett nytt x bestämmas ur (4.24) genom att 

först uppskatta armeringens tvärsnittsarea 𝐴𝑓 och anta en spänning i 

tryckarmering 𝜎𝑠𝑐. För att verifiera 𝜎𝑠𝑐 räknas (4.23) med det erhållna 

värdet x. När ett verifierat värde 𝜎𝑠𝑐 hittas kan 𝜌𝑓𝑢 beräknas. 

𝜌𝑓𝑢 =
𝛼𝑓𝑐𝑑

𝑥
𝑑𝑠
− 𝜌𝑠𝑓𝑦𝑑 + 𝜌′𝑠𝜎𝑠𝑐

𝜀𝑓𝐸𝑓𝑑
 

(4.23) 

𝜎𝑠𝑐 = (
𝑥 − 𝑑′𝑠
ℎ − 𝑥

(𝜀𝑓 − 𝜀𝑐𝑡,𝑓)𝐸𝑓𝑑) 
(4.24) 

𝑥 =
𝐴𝑠𝑓𝑦𝑑 − 𝐴

′
𝑠𝜎𝑠𝑐 + 𝐴𝑓𝜀𝑓𝐸𝑓𝑑
𝛼𝑓𝑐𝑑𝑏

 
(4.25) 

 

Där armeringskvot för balanserat tvärsnitt 𝜌𝑓𝑛, alltså att brott i 

förstärkning och stukning i betong uppnås samtidigt, fås ur  

𝜌𝑓𝑛 =
𝛼𝑓𝑐𝑑

ℎ𝜈2
𝑑𝑠
− 𝜌𝑠𝑓𝑦 + 𝜌′𝑠𝜀𝑐𝑢 (1 −

𝑑′𝑠
𝜈2ℎ
)𝐸𝑠𝑑

𝜀𝑓𝐸𝑓𝑑
 (4.26) 

Armeringskvot för överarmerat tvärsnitt 𝜌𝑓𝑜, alltså att stukning i 

betong uppnås innan brott i förstärkning, fås ur 

𝐴𝑓 =
𝛭𝑢 − 0,9𝑑𝑠𝐴𝑠𝑓𝑦𝑑
0,9ℎ𝜀𝑓𝐸𝑓𝑑

 
(4.22) 
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𝜌𝑓𝑜 =
𝛼𝑓𝑐𝑑

𝑑′𝑠𝜈3
𝑑𝑠

− 𝜌𝑠𝑓𝑦𝑑 + 𝜌′𝑠𝜀𝑐𝑢 ( 1 −
1
𝜈3
) 𝐸𝑠𝑑

[𝜀𝑐𝑢 (
ℎ

𝑑′𝑠𝜈3
− 1) − 𝜀𝑐𝑡,𝑓] 𝐸𝑓𝑑

 (4.27) 

När armeringskvoterna är uträknade kan den aktuella brottmoden 

avgöras.  

Brottmod I, brott i laminat med flytning i tryckarmering, gäller om 

𝜌𝑓𝑢 ≤ 𝜌𝑓1 ≤ 𝜌𝑓𝑛  (4.28) 

Brottmod II, brott i laminat utan flytning i tryckarmering, gäller om 

𝜌𝑓2 ≤ min(𝜌𝑓𝑢 ; 𝜌𝑓𝑛)  (4.29) 

Brottmod III, stukning i betong med flytning i tryckarmering, gäller om 

𝜌𝑓1 ≥ max(𝜌𝑓𝑛 ; 𝜌𝑓𝑜)  (4.30) 

Brottmod IV, stukning i betong utan flytning i tryckarmering, gäller om 

𝜌𝑓𝑛 ≥ 𝜌𝑓2 ≥ 𝜌𝑓0  (4.31) 

Med brottmoden bestämd kan de villkor som gäller för 

förstärkningsdimensioneringen bestämmas. För att förenkla kommande 

jämviktsförhållanden införs sju konstanter enligt tabell 4.2, där 

förstärkningens tvärsnittsarea 𝐴𝑓 approximeras enligt (4.22) och 

avrundas uppåt till närmaste summa av den valda förstärkningen. 

Tabell 4.2, Jämviktskonstanter 

𝐶1 𝛼𝑓𝑐𝑑𝑏  

𝐶2 −𝛼𝑓𝑐𝑑𝑏ℎ − (𝜀𝑓 + 𝜀𝑐𝑡,𝑓)𝐴
′
𝑠𝐸𝑠𝑑 − 𝐴𝑠𝑓𝑦𝑑 − 𝜀𝑓𝐸𝑓𝑑𝐴𝑓  

𝐶3 (𝜀𝑓 + 𝜀𝑐𝑡,𝑓)𝐴
′
𝑠𝐸𝑠𝑑′𝑠 + (𝐴𝑠𝑓𝑦𝑑 + 𝜀𝑓𝐸𝑓𝑑𝐴𝑓)ℎ  

𝐶4 𝐴′𝑠𝑓′𝑦𝑑 −𝐴𝑠𝑓𝑦𝑑 + (𝜀𝑐𝑢 − 𝜀𝑐𝑡,𝑓)𝐸𝑓𝑑𝐴𝑓  

𝐶5 −𝜀𝑐𝑢𝐸𝑓𝑑𝐴𝑓ℎ  

𝐶6 𝜀𝑐𝑢𝐴′𝑠𝛦𝑠𝑑 −𝐴𝑠𝑓𝑦𝑑 + (𝜀𝑐𝑢 − 𝜀𝑐𝑡,𝑓)𝐸𝑓𝑑𝐴𝑓  

𝐶7 −𝜀𝑐𝑢(𝐴
′
𝑠𝛦𝑠𝑑𝑑

′
𝑠 + 𝐸𝑓𝑑𝐴𝑓ℎ)  
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I nästa steg räknas med hjälp av det approximerade 𝐴𝑓 ut ett nytt 𝑥 för 

rådande jämviktsvillkor. Med 𝑥 bestämt kan tvärsnittets 

momentkapacitet 𝑀𝑅𝑑  beräknas. Om 𝑀𝑅𝑑  blir något större än 𝑀𝑢  går 

man vidare till beräkningar av förstärkningslängd, om 𝑀𝑅𝑑  är mindre 

eller väsentligt större än 𝑀𝑢  väljs en ny 𝐴𝑓 och beräkningarna görs om. 

Om brottmod I eller II gäller måste det slutgiltiga värdet på 𝑥 användas 

för att bekräfta brottmoden. Räkna om 𝜌𝑓𝑢 med det nya 𝑥 och 𝜎𝑠𝑐 

uträknat ur (4.24) med det nya 𝑥 och kontrollera att (4.28) och (4.29) ger 

samma resultat som innan. Om så inte är fallet, stämmer ej brottmoden 

och beräkningarna görs om för den nya brottmoden. 

Brottmod I, brott i laminat med flytning i tryckarmering 

𝑥 =
𝐴𝑠𝑓𝑦𝑑 + 𝜀𝑓𝐸𝑓𝑑𝐴𝑓 − 𝐴′𝑠𝑓𝑦𝑑

𝛼𝑓𝑐𝑑𝑏
 

(4.33) 

Brottmod II, brott i laminat utan flytning i tryckarmering 

𝑀𝑅𝑑 =
𝑥 − 𝑑′𝑠
ℎ − 𝑥

(𝜀𝑓 + 𝜀𝑐𝑡,𝑓)𝐴
′
𝑠𝐸𝑠𝑑(𝛽𝑥 − 𝑑

′
𝑠) 

+𝐴𝑠𝑓𝑦𝑑(𝑑𝑠 − 𝛽𝑥) + 𝜀𝑓𝐸𝑓𝑑𝐴𝑓(ℎ − 𝛽𝑥)          (4.34) 

𝑥 =
−𝐶2±√𝐶2

2−4𝐶3𝐶1

2𝐶1
   (4.35) 

Brottmod III, stukning i betong med flytning i tryckarmering  

𝑀𝑅𝑑 = 𝐴
′
𝑠𝑓𝑦𝑑(𝛽𝑥 − 𝑑

′
𝑠) + 𝐴𝑠𝑓𝑦𝑑(𝑑𝑠 − 𝛽𝑥)  

−(
ℎ−𝑥

𝑥
𝜀𝑐𝑢 − 𝜀𝑐𝑡,𝑓) 𝐸𝑓𝑑𝐴𝑓(ℎ − 𝛽𝑥)   (4.36) 

𝑥 =
−𝐶4±√𝐶4

2−4𝐶5𝐶1

2𝐶1
   (4.37) 

𝑀𝑅𝑑 = 𝐴
′
𝑠𝑓𝑦𝑑(𝛽𝑥 − 𝑑

′
𝑠) + 𝐴𝑠𝑓𝑦𝑑(𝑑𝑠 − 𝛽𝑥)

+ 𝜀𝑓𝐸𝑓𝑑𝐴𝑓(ℎ − 𝛽𝑥) 
(4.32) 
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Brottmod IV, stukning i betong utan flytning i tryckarmering 

𝑥 =
−𝐶6±√𝐶6

2−4𝐶7𝐶1

2𝐶1
    (4.39) 

4.2.3 Förankringslängd  

Förankring av kompositförstärkning följer till stor del samma princip 

som förankring av stålarmering i betong. Balkens momentkurva kan, på 

samma sätt som för stålarmering, användas för att beskriva 

förändringar i dragkraften i kompositen. Dragkraften måste dock 

korrigeras med förskjutningsmåttet 𝑎𝑙 på grund av de lutande sprickor 

som tvärkraften orsakar. Korrigering görs enligt figur 4.2. 

 

Figur 4.2, Förankringslängd, Täljsten (2006) 

Först ställs en momentekvation 𝑀(𝑥) längs balkens längdriktning upp 

med 𝑥 = 0 över ett av stöden. För att bestämma avståndet mellan stödet 

och balkens sista spricka 𝑥𝑐𝑟, alltså det värde på 𝑥 där betongens 

draghållfasthet 𝑓𝑐𝑡𝑚 är lika stor som den dragspänning det utsätts för. 

𝑀𝑅𝑑 =
𝑥 − 𝑑′𝑠
ℎ − 𝑥

(𝜀𝑓 + 𝜀𝑐𝑡,𝑓)𝐴
′
𝑠𝐸𝑠𝑑(𝛽𝑥 − 𝑑

′
𝑠) 

+ 𝐴𝑠𝑓𝑦𝑑(𝑑𝑠 − 𝛽𝑥) + (
ℎ − 𝑥

𝑥
𝜀𝑐𝑢 − 𝜀𝑐𝑡,𝑓)𝐸𝑓𝑑𝐴𝑓(ℎ − 𝛽𝑥) (4.38) 
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För att vara på den säkra sidan rekommenderas att endast betongens 

böjmotstånd används. I följande beräkningar görs ett antal antaganden 

vilka alla stämmer i rapportens referensprojekt. Dessa antaganden är: 

𝑐𝑜𝑡𝜃 = 45°,      cot 𝛼 = 90°, 𝑧 = 0,9𝑑 och 𝑧𝑓 = 0,9ℎ. Dessutom förutsätts 

balken fritt upplagd på teoretiska stöd, alltså en punkt i mitten av det 

faktiska stödet. 

Lös ut 𝑥𝑐𝑟 ur 

där 

Som nämns ovan måste momentet korrigeras, det korrigerade 

momentet benämns 𝑀𝑎och beräknas, med hjälp av förskjutningsmåttet 

𝑎𝑙 och balkens tvärkraftsekvation, eller momentekvationens derivata, 

enligt  

där 𝑎𝑙 beräknas ur  

Med 𝑀𝑎 bestämt kan den dragkraft kompositen utsätts för 𝐹𝑓 beräknas 

enligt 

 

  

𝑀(𝑥)  = 𝑊𝑐𝑓𝑐𝑡𝑚 (4.40) 

𝑊𝑐  =
𝐼𝑐
𝑦𝑐

 
(4.41) 

𝑀𝑎 = 𝑎𝑙
𝜕𝑀(𝑥𝑐𝑟)

𝜕𝑥
+ 𝑀(𝑥𝑐𝑟) (4.42) 

𝑎𝑙 = 0,45𝑑 (4.43) 

𝐹𝑓 = 𝑚𝑎𝑥

(

 
 𝑀𝑎 0,9ℎ⁄

1 +
𝐸𝑠𝑑𝐴𝑠
𝐸𝑓𝑑𝐴𝑓

(
𝑑
ℎ
)
2 ;  

𝑀𝑎
0,9ℎ

− 𝐹𝑠
𝑑

ℎ

)

 
 

 (4.44) 
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Beräkna den största tillåtna töjning kompositen får utsättas för 𝜀𝑓,𝑥 ur 

𝜀𝑓,𝑥 = √
2𝐺𝑓

𝐸𝑓𝑡𝑓
 

(4.45) 

där brottenergin 𝐺𝑓 beräknas ur 

𝐺𝑓 = 0,03𝑘𝑏√𝑓𝑐𝑘𝑓𝑐𝑡𝑚 (4.46) 

Som i sin tur beror av den geometriska faktorn 𝑘𝑏enligt 

𝑘𝑏 = √
2 − 𝑤𝑓/𝑠𝑓
1 + 𝑤𝑓/𝑠𝑓

≥ 1 
(4.47) 

Räkna ut töjningen i förstärkningen 𝜀𝑓ur 

Kontrollera om 𝜀𝑓,𝑥 > 𝜀𝑓. Om så fallet gå vidare till (4.52), om inte måste 

ett nytt läge att förankra kompositen räknas ut genom att hitta det 

moment 𝑀𝑓,𝑒 där den största tillåtna töjningen ej överskrids. Först 

beräknas den dragkraft i kompositen 𝐹𝑓,𝑒 som motsvarar 𝜀𝑓,𝑥 ur 

 

Därmed kan 𝑀𝑓,𝑒 räknas ur 

Avståndet från stödet där förankringen börjar beräknas genom att lösa 

ut 𝑥 ur 

𝑀(𝑥) = 𝑀𝑓,𝑒 (4.51) 

 

𝜀𝑓 = 
𝐹𝑓

𝐸𝑓𝑑𝐴𝑓
 

(4.48) 

𝐹𝑓,𝑒 = 𝜀𝑓,𝑥 𝐸𝑓𝑑𝐴𝑓  (4.49) 

𝑀𝑓,𝑒 = 

min (0,9ℎ𝐹𝑓,𝑒 (1 +
𝐸𝑠𝑑𝐴𝑠
𝐸𝑓𝑑𝐴𝑓

(
𝑑

ℎ
)
2

) ; 0,9ℎ (𝐹𝑓,𝑒 + 𝐹𝑠
𝑑

ℎ
)) 

(4.50) 
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Den erforderliga förankringslängden 𝑙𝑒𝑓 beräknas ur 

Förstärkningen börjar på högst avståndet 𝑎, se figur 4.3, från stödet 

vilket räknas som 

 

Figur 4.3, Avstånd mellan stöd och förstärkning, Täljsten (2011) 

Beakta att 𝑎 är avståndet till det teoretiska stödet, ej det faktiska och 

måste därför vara minst större än halva stödets bredd. Dessutom spelar 

avståndet en stor roll i beräkningar av fläkkrafter och därför finns det 

ofta anledning att välja ett litet 𝑎. 

  

𝑙𝑒𝑓 = √
𝐸𝑓𝑑𝑡𝑓

2𝑓𝑐𝑡𝑚
≥ 0,25𝑚 

(4.52) 

𝑎 = 𝑥 − 𝑙𝑒𝑓 (4.53) 

x 
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4.2.4 Fläkbrott 

Kontroll av fläkbrott utförs enligt Täljsten (2011). Fläkbrott är ett 

samlingsnamn för brottyp 6 och 7 i figur 4.1, där skjuv- och 

normalspänningar i laminatets ände blir för stora. Detta leder till att 

förstärkningen antingen river loss betongen, se figur 4.4, eller ett 

interlaminärt brott i förstärkningen. 

 

Figur 4.4, Brottmod 6, förankringsbrott i förstärkningens ände, Pan (2007) 

De normal- och skjuvspänningar som uppstår i änden på 

förstärkningen är komplicerade att räkna ut med analytiska metoder. I 

följande avsnitt används därför en enklare, konservativ metod där den 

vertikala normalspänningen 𝜎𝑦 antas vara lika stor som 

skjuvspänningen 𝜏𝑚𝑎𝑥. Beräkningarna nedan är för fritt upplagda 

balkar belastade med jämnt utbredd last. 

Först bestäms limmets skjuvmodul 𝐺𝑎 enligt  

𝐺𝑎 = 
𝐸𝑎

1 + 2𝑣𝑓
 

 

(4.54) 

𝑣𝑓 fås ur  

𝑣𝑓 =
𝑥

ℎ
 (4.55) 

 

Skjuvspänning i förstärkningens ände 𝜏𝑚𝑎𝑥 blir för en utbredd last 𝑞𝑢 

 

𝜏𝑚𝑎𝑥 =
𝑞𝑢
2

𝐺𝑎
𝑡𝑎𝐸𝑐𝑊𝑐

(𝑎2 + 𝑎𝐿)𝜆𝑏 + 𝐿 2⁄

𝜆𝑏
2  

 

(4.56) 
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där 𝜆𝑏 räknas ur 

𝜆𝑏 = √
𝐺𝑎𝑏𝑓

𝑡𝑎
(

1

𝐸𝑓𝑑𝐴𝑓
+

1

𝐸𝑐𝑑𝐴𝑐
+
ℎ − 𝑥

𝐸𝑐𝑑𝑊𝑐
) 

 

(4.57) 

Huvudspänningen 𝜎1 beräknas, med antagandet att 𝜎𝑦 = 𝜏𝑚𝑎𝑥, enligt

  

𝜎1 = 
𝜎𝑥 + 𝜏𝑚𝑎𝑥

2
+ √(

𝜎𝑥 + 𝜏𝑚𝑎𝑥
2

)
2

+ 𝜏𝑚𝑎𝑥
2  

 

(4.58) 

där  𝜎𝑥 fås, eftersom att balken är osprucken vid förstärkningens ände, 

ur 

𝜎𝑥 =
𝑀(𝑎)

𝐼𝐼
(ℎ − 𝑦0) 

 
(4.59) 

Kontrollera att 

𝜎1 < 𝑓𝑐𝑡𝑚 
 

(4.60) 

4.3 Tvärkraft 
Dimensionering av förstärkning mot tvärkraftsbrott är en 

förhållandevis enkel process jämfört med böjbrott. Ett problem som ofta 

uppstår är att balkens dimensioner inte tillåter tillräcklig 

förankringslängd. För att lösa detta görs en av två saker, antingen 

förankras tvärkraftsförstärkningen mekaniskt eller dras förstärkningen 

kring balken för att skapa en bygel. Omslutning är den effektivaste 

metoden vid rätt förhållanden men då balkarna i referensprojektet alla 

är ingjutna i överliggande bjälklag kommer endast så kallad U-

förstärkning med väv behandlas i rapporten.  
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För balkar med tvärkraftsarmering bestäms den befintliga 

tvärkraftskapaciteten enligt avsnitt 6.2.3 i SS-EN 1992-1-1 (2005) som 

   

𝑉𝑅𝑑,𝑏𝑒𝑓 = min(𝑉𝑅𝑑,𝑠; 𝑉𝑅𝑑,𝑚𝑎𝑥) 

 
(4.61) 

där byglarnas tvärkraftskapacitet 𝑉𝑅𝑑,𝑠 fås ur 

𝑉𝑅𝑑,𝑠 =
𝐴𝑠𝑤
𝑠𝑠𝑤

𝑧𝑓𝑦𝑑𝑐𝑜𝑡𝜃 

 
(4.62) 

och trycksträvans tvärkraftskapacitet 𝑉𝑅𝑑,𝑚𝑎𝑥 ur  

𝑉𝑅𝑑,𝑚𝑎𝑥 =
𝑏𝑤𝑧𝑣1𝑓𝑐𝑑

cot 𝜃 + tan𝜃
 

 
(4.63) 

där  𝑣1 fås, med 𝑓𝑐𝑘 i MPa, ur 
  

 𝑣1 = 0,6 (1 −
𝑓𝑐𝑘
250

) (4.64) 
    

Med den dimensionerande tvärkraften 𝑉𝐸𝑑 känd kan då den tvärkraft 

som förstärkning måste bära bestämmas enligt 

    

𝑉𝑅𝑑,𝑓 = 𝑉𝐸𝑑 − 𝑉𝑅𝑑,𝑏𝑒𝑓 

 
(4.65) 

där 

𝑉𝑅𝑑,𝑓 = 𝐴𝑓𝜀𝑓𝐸𝑓𝑑𝐿𝑒𝑓 sin 𝛽𝑓 𝑐𝑜𝑠
2𝛼𝑣  

 
(4.66) 

där 𝐴𝑓 räknas som den tvärsnittsarea som tar upp nästan all tvärkraft, 

alltså sidorna. Vilket leder till att 𝐴𝑓, när man förstärker med väv, fås 

ur: 

𝐴𝑓 = 2𝑡𝑓 

 

(4.67) 
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Innan 𝐴𝑓 kan räknas ut måste dels den effektiva töjningen 𝜀𝑓𝑑 och den 

effektiva längden 𝐿𝑒𝑓 bestämmas. För att kunna göra det måste ett 

värde på tjockleken 𝑡𝑓 ansättas.  𝜀𝑓𝑑 bestäms ur: 

𝜀𝑓𝑑 = min(𝜀𝑓𝑏,𝑑; 𝜀𝑓𝑢,𝑑) 

 

(4.68) 

där den effektiva förankringstöjningen 𝜀𝑓𝑏,𝑑 fås ur 

𝜀𝑓𝑏,𝑑 = √
2𝐺𝑓
𝐸𝑓𝑡𝑓

 (4.69) 

    

där brottenergin 𝐺𝑓 fås ur 

𝐺𝑓 = 0,03𝑘𝑏√𝑓𝑐𝑘𝑓𝑐𝑡𝑚 

 
(4.70) 

där den geometriska faktorn 𝑘𝑏 fås ur: 

𝑘𝑏 = √
2 − 𝑤𝑓 𝑠𝑓⁄

1 − 𝑤𝑓 𝑠𝑓⁄
≤ 1 

 

(4.71) 

Den effektiva förankringslängden 𝐿𝑒𝑓 fås ur 

𝐿𝑒𝑓 = d𝑒𝑓 (cot 𝜃 + cot 𝛽𝑓) 

 
(4.72) 

där tillgängliga förankringslängden 𝑑𝑒𝑓 bestäms enligt 

𝑑𝑒𝑓 = min (𝑧; 𝑑𝑓 − 𝑙𝑒𝑓) 

 
(4.73) 

där den karakteristiska förankringslängden 𝑙𝑒𝑓 fås ur 

𝑙𝑒𝑓 = √
𝐸𝑓𝑡𝑓
2𝑓𝑐𝑡𝑚

 

 

(4.74) 

Kolfibervävens erforderliga tjocklek bestäms enligt 

𝑡𝑓 =
𝑉𝑓

2𝜀𝑓𝑑𝐸𝑓𝐿𝑒𝑓 sin 𝛽𝑓 cos
2 𝛼

 

 

(4.75) 
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Om det ansatta inte 𝑡𝑓 stämmer med det erhållna måste beräkningarna 

itereras från (4.68) eftersom att tjockleken påverkar både den effektiva 

töjningen i väven och den effektiva förankringslängden.  Iterera till 

konvergens. Om det under iterationsprocessen visar sig att 

förankringslängden är större än den tillgängliga måste förstärkningen 

förankras mekaniskt. Används mekanisk förankring antas töjningarna i 

fibrerna utvecklas fram till brott, alltså 𝜀𝑓𝑑 = 𝜀𝑓𝑢,𝑑. Då blir den effektiva 

förankringslängden  

𝐿𝑒𝑓 = 0,9𝑑 (cot 𝜃 + cot 𝛽𝑓) (4.76) 

Då dessa värden är bestämda kan förstärkningens erforderliga tjocklek 

räknas ut enligt  

𝑡𝑓 =
𝑉𝑓

2𝜀𝑓𝑑𝐸𝑓𝐿𝑒𝑓 sin 𝛽𝑓 cos
2 𝛼𝑣

 
(4.77) 

 

    

Bestäm antal lager väv som krävs för att uppnå den erforderliga 

tjockleken och verifiera sedan förstärkningens tvärkraftskapacitet  𝑉𝑅𝑑,𝑓 

enligt 

𝑉𝑅𝑑,𝑓 = 2𝑡𝑓𝜀𝑓𝑑𝐸𝑓𝐿𝑒𝑓 sin 𝛽𝑓 cos
2 𝛼𝑣 (4.78) 
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4.4 Värme och brand 
Ett problem med utanpåliggande förstärkning som måste beaktas är att 

förstärkningen blir exponerad mot omgivningen. Till skillnad mot 

andra stomelement så är det kritiska ur värmesynpunkt för 

kolfiberförstärkningar just limmet mellan betongen och kolfibrerna, 

som kan tappa hållfastheten redan vid 55-65 °C enligt Täljsten (2008) 

och 55-120 °C enligt Firmo (2015) . Risken med brand kommer alltid 

behöva beaktas, tänkbara lösningar är isolering med skivor eller med 

andra konventionella metoder 

4.5 Olyckslaster 
De relevanta olycksskador som kan tänkas uppkomma på de 

stomdelarna som omfattas i detta arbete, beror av brand och 

påkörningar. Generellt vid förstärkningsarbeten skall olyckslaster 

beaktas och undersökas noggrant. I del 1-7 av SS‐EN 1991‐serien (2002) 

definieras olika olyckslaster och hur dimensioneringen mot dessa laster 

ska utföras. Vid förstärkningsarbeten av brodäck ska reglerna som 

återfinns i del 2 av SS‐EN 1991‐serien (2002) följas. Dimensionering på 

grund av olyckslaster kommer inte att utföras eller förklaras i detta 

arbete, dock bör detta genomföras i eventuella förstärkningsprojekt. 
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4.6 Flödesschema 
I Figur 4.5 finns ett förenklat flödesschema som kan användas vid 

förstärkning av betongbalkar med hjälp av kolfiber. 

 

Figur 4.5, Flödesschema  
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5. REFERENSPROJEKT 

5.1 Bakgrund 
Projektet är beläget vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Omfattningen 

av projektet är ett parkeringshus med två våningar, av platsgjuten 

betong som uppfördes på 1970-talet och som vid det tillfället bara 

dimensionerades för enkel fordonstrafik och en jordlast som 

innefattade cirka 0,2 meter jord på det översta bjälklaget. 

Konstruktionen är nu överbelastad och har på det mest utsatta läget en 

jordlast på 2,3 meter.  

Detta arbete kommer att beakta förstärkning mot böj- och 

tvärkraftsbrott i primär- och sekundärbalkar. 

På betongstommens översta plan syns sprickor på både primär- och 

sekundärbalkarna, sprickor som är karakteristiska för böj och tvärkraft, 

se figur 5.1 för tvärkraftsprickor samt 5.2 för böjsprickor.  

 

Figur 5.1, Tvärkraftsspricka i sekundärbalk, mellan strecken i figuren 
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Figur 5.2, Böjspricka i primärbalk, mellan strecken i figuren 

Skador på betongstommen som inte kan relateras till överlasten finns 

på både balkar, pelare och bjälklag. Skadorna kan bero på klorider, 

frostsprängningar och påkörningsskador. Dessa skador måste repareras 

i förstärkningsområdet innan förstärkning är möjligt. 

 
Figur 5.3 Åtgärdsförslag från Ramböll. 

Från Ramböll har det tagits fram ett underlag med åtgärdsförslag. 

Förstärkningsberäkningar i detta arbete har utförts enligt 

åtgärdsförslaget i figur 5.3, där större delen av jordfyllningen har 

ersatts mot skumglas för att minimera lasten.  
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5.2 Struktur 

 

Figur 5.4, Översikt av FEM-Designmodell  

Referensprojektet har delats upp i tre fält, se figur 5.4, denna 

uppdelning har utförts för att förenkla analysberäkningarna och 

dimensioneringsarbetet. Stomdelarna som modellen innehåller är det 

översta bjälklaget och både primär- och sekundärbalkar. De tre 

primärbalkar som analysen innehåller benämns som primärbalk A, B 

och C, se figur 5.4. De sekundärbalkar som analyserats är belägna 

mellan Primärbalk A-B och B-C. Måtten i modellen kommer från 

ritningar på projektet, se figur 5.5.  

 

Figur 5.5, Redovisning av planmått, FEM-Design 
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5.3 Laster 

 

Figur 5.6, Lasten av slänten, FEM-Design 

Analysen utfördes på två olika lastkombinationer i brottgräns som 

döptes till huvudfall ”befintlig situation” och huvudfall ”skumglas”. 

Dessa två huvudfall är tänkt att efterlikna dels situationen i dagsläget 

och dels situationen om åtgärdsförslaget i figur 5.3 utförs, därutöver 

har två lastkombinationer i bruksgränstillstånd beräknas, dessa 

används enbart i dimensioneringen av böjförstärkningar, se tabell 5.6 

och 5.7. De lastfall som beaktas i lastkombinationerna är egenvikten av 

konstruktionen, jordlasten över hela bjälklaget, lasten på grund 

fyllningen i slänten och beläggningslasten på vägen i slänten. 

Fyllningslasten i slänten varierar från sitt maxvärde i spann nummer ett 

till sitt minsta värde i spann nummer nio, se figur 5.6. I bilaga 1 och 3 

finns det mer utförliga beskrivningar av lasterna. 

Trafiklasten beräknades enligt BFS 2013:10 EKS9 (2013) och utformades 

till sex punktlaster på vardera 105 kN, lasten placerades ut på 

konstruktionen för att sedan kontrollera var den gav störst snittkraft på 

balkarna. På det mest kritiska läget gav trafiklasten påslag enligt tabell 

5.1. Detta lasttillägg läggs sedan på samtliga fält och stödmoment i 

konstruktionen det vill säga på samtliga primär- och sekundärbalkar. 

  



Kap. 5 Referensprojekt 

 

 

 
 
 

37 

Tabell 5.1, Tillägg på grund av Trafiklast 

Trafiklast     
Trafiklast enligt BFS   

Primär     

Stödmoment [kNm] 200 
Fältmoment [kNm] 190 
Tvärkraft [kN] 210 
Sekundär     

Stödmoment [kNm] 50 
Fältmoment [kNm] 45 
Tvärkraft [kN] 80 

 

5.4 Analys 
I programvaran FEM-Design Structure (FEM) modellerades det 

befintliga parkeringshuset med hjälp av ritningar och 

armeringsbeskrivningar. FEM har använts för att få fram snittkrafter i 

de aktuella balkarna, för att i senare skede kunna jämföra dessa 

snittkrafter med vad balkarna faktiskt dimensionerades för när 

konstruktionen uppfördes. Momentfördelningen längs balkar 

visualiseras i FEM-Design som i figur 5.7 och tvärkraftsfördelningen 

som figur 5.8. Materialvärden, säkerhetsparametrar och 

lastkombinationer har förts in enligt SS-EN 1991 (2002).  

 

Figur 5.7, Exempel på momentfördelning från FEM-Design 
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Figur 5.8, Exempel på tvärkraftsfördelning från FEM-Design 

De tvärsnittsanalyser som har utförts kan hittas i Bilaga 3 och resultaten 

i Tabell 5.4, analysen innehåller förenklingen att enbart beräkna de 

minst armerade primär- och sekundärbalkarna, armeringsmängder som 

användes går att hitta i tabell 5.2. En detaljritning på en primärbalk kan 

ses i figur 5.9 och på en sekundärbalk 5.10, observera dock att 

armeringsmängden i dessa figurer inte är relevant. 

 

Figur 5.9, Detaljritning, primärbalk. 
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Figur 5.10, Detaljritning, sekundärbalk. 

 

Tabell 5.2, Armeringsmängd i balkar 

Armeringsmängd 

  Stöd Fält 

Primärbalkar 
11φ16 ök 2 φ16 ök 

- 11 φ16 uk 

      

Sekundärbalkar 
5φ12 ök 2φ12 ök 

- 4φ12 uk 
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Kapacitetsberäkningarna som utfördes har analyserat kapacitetet av 

balkarna för moment och tvärkraft. Generellt i stommar bör kapaciteten 

för moment över stöd vara större jämfört med i fält, likväl gav 

kapacitetberäkningarna det motsatta resultatet på grund av 

armeringsmängden för primärbalkarna, som kan ses i tabell 5.3 

värderna är tagna ur bilaga 2. 

Tabell 5.3, Kapaciteter av bärverksdelar innan förstärkning 

Kapaciteter     

Primär     

Stödmoment [kNm] 705 

Fältmoment [kNm] 736 

Tvärkraft [kN] 494 

Sekundär     

Stödmoment [kNm] 133 

Fältmoment [kNm] 112 

Tvärkraft [kN] 75 

 

De snittkrafter som tagits fram för alla de olika balkarna från FEM-

Design är de största snittkrafterna i fält och över stöd, dessa krafter för 

lastkombinationen huvudfall ”befintlig situation” går att avläsa i tabell 

5.4, och för huvudfall ”skumglas” i tabell 5.5. Konstruktionens 

utnyttjandegrad går att få fram genom att jämföra tabell 5.4 med tabell 

5.3, Utnyttjandegraden av bärverksdelarna uppgår i vissa delar upp till 

300 %, värt att notera är att trafiklasten inte är medräknad i figur 5.4. 

Den balk som uppnår störst snittkrafter i båda huvudfallen är 

primärbalk B. 
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Tabell 5.4, Snittkrafter i Befintlig situation 

 

Huvudfall "Befintlig situation" 

 
  

   
  

 
Tunghet jord 20 kN/m³ 

 
  

 
  

   
  

 
  

   
  

 
  Fält A Fält B Fält C 

  
        

Primärbalk A 
Max stödmoment [kNm] 1211 692 466 

Max fältmoment [kNm] 768 362 257 

Max tvärkraft [kN] 1007 624 433 

Primärbalk B 
Max stödmoment [kNm] 2279 1415 898 

Max fältmoment [kNm] 1451 715 478 

Max tvärkraft [kN] 2378 1476 961 

Primärbalk C 
Max stödmoment [kNm] 1317 862 646 

Max fältmoment [kNm] 847 433 372 

Max tvärkraft [kN] 1378 901 662 

 
          

Alla 
Sekundärbalkar 

  
      

Max stödmoment [kNm] 193 142 93 

Max fältmoment [kNm] 107 80 54 

Max tvärkraft [kN] 410 293 186 
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Tabell 5.5, Snittkrafter i åtgärdsförslag ”Skumglas” 

 

Huvudfall "Skumglas" 

 
  

   
  

 
Tunghet skumglas 3,5 kN/m³ 

 
  

 
  

   
  

 
  

   
  

 
  Fält A Fält B Fält C 

  Primär         

Primärbalk A 
Max stödmoment [kNm] 524 392 406 

Max fältmoment [kNm] 345 197 257 

Max tvärkraft [kN] 472 354 366 

Primärbalk B 
Max stödmoment [kNm] 944 713 696 

Max fältmoment [kNm] 586 347 412 

Max tvärkraft [kN] 984 739 719 

Primärbalk C 
Max stödmoment [kNm] 741 565 575 

Max fältmoment [kNm] 460 278 360 

Max tvärkraft [kN] 773 590 615 

 
          

Alla 
Sekundärbalkar 

Sekundär 
 

      

Max stödmoment [kNm] 75 65 57 

Max fältmoment [kNm] 44 39 34 

Max tvärkraft [kN] 168 146 127 
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Snittkrafter under förstärkningsarbetet beror enbart på egenvikten, 

dessa är aktuella då jordfyllningen och de övriga lasterna är borttagna. 

Snittkrafterna i tabell 5.6 är i karakteristiskt bruksgränstillstånd från 

FEM-Design enligt ekvation 6.14 b i Eurokod. Dessa värden används i 

avsnitt 5.5 när dimensionering skall utföras med avseende på böjning.  

    

Tabell 5.6, Snittkrafter under förstärkning 

 

Bruksgränstillstånd, ”under förstärkning” 

 
  

   
  

 
Snittkrafter p.g.a egenvikt 

  
  

 
  Fält A Fält B Fält C 

  Primär         

Balk A 
Max stödmoment [kNm] 211 177 211 

Max fältmoment [kNm] 134 85 134 

          

Balk B 
Max stödmoment [kNm] 308 270 314 

Max fältmoment [kNm] 185 124 186 

          

Balk C 
Max stödmoment [kNm] 308 252 292 

Max fältmoment [kNm] 185 121 177 

  
 

  
 

  

 
          

Alla 

Sekundär 
 

      

Max stödmoment [kNm] 19 19 22 

Max fältmoment [kNm] 11 11 11 
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Det karakteristiska bruksgränstillståndet för huvudfall ”befintligt 

tillstånd” har undersökts i FEM-Design enligt ekvation 6.14b i Eurokod 

för att få en uppfattning och spricktillståndet i betongen, dessa 

snittkrafter kommer från egenvikten, jordlasten, släntlasten och 

beläggningslasten och kan ses i tabell 5.7. 

Tabell 5.7, Snittkrafter i bruksgränstillstånd 

 

Bruksgränstillstånd, ”befintligt tillstånd” 

 
  

   

  

   
  

   
Fält A Fält B Fält C 

  Primär         

Balk A 
Max stödmoment [kNm] 831 513 345 

Max fältmoment [kNm] 569 268 199 

          

Balk B 
Max stödmoment [kNm] 1688 1049 665 

Max fältmoment [kNm] 1075 529 354 

          

Balk C 
Max stödmoment [kNm] 976 639 479 

Max fältmoment [kNm] 628 321 276 

  
 

  
 

  

 
          

Alla 

Sekundär 
 

      

Max stödmoment [kNm] 143 105 69 

Max fältmoment [kNm] 80 59 40 

          

 

  



Kap. 5 Referensprojekt 

 

 

 
 
 

45 

5.4.1 Analysresultat 

I tabell 5.8 går det att avläsa vilka byggnadsdelar som behöver 

förstärkas efter utfört åtgärdsförslag i figur 5.3.  

Tabell 5.8, Byggnadsdelarnas förstärkningsbehov. 

 

Förstärkningsfall "Skumglas" med trafik 

 
  

   
  

 
Tunghet skumglas 3,5 kN/m³ 

 
  

 
  

   
  

   
Fält A Fält B Fält C 

 
Primär         

Primärbalk A 
Max stödmoment [kNm] 724 592 606 

Max fältmoment [kNm] 535 387 447 

Max tvärkraft [kN] 682 564 576 

Primärbalk B 
Max stödmoment [kNm] 1144 913 896 

Max fältmoment [kNm] 776 536 602 

Max tvärkraft [kN] 1194 949 929 

Primärbalk C 
Max stödmoment [kNm] 941 765 775 

Max fältmoment [kNm] 650 468 550 

Max tvärkraft [kN] 983 800 825 

 
          

 
Sekundär 

 
      

Alla 
Sekundärbalkar 

Max stödmoment [kNm] 125 115 107 

Max fältmoment [kNm] 89 84 79 

Max tvärkraft [kN] 248 226 207 

 
  

    

 
Klarar sig utan åtgärd 

   

 
Behöver förstärkning 

    

Efter samtal med handledare på Ramböll, togs här beslutet att 

dimensionera primärbalk A och C med de snittkrafterna som C utsätts 

för. Detta beslut grundas på förenklingar i modelleringen av stommen 

och syftar till att täcka upp brister som finns i FEM-Design analysen, 

dessa brister uppkom då förenklingar gjordes vid modelleringen för att 

göra arbetet mindre tidskrävande.  
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5.5 Dimensionering m.a.p. Böjning 
Dimensioneringen har utförts, som nämns i kapitel 4, med förenklingen 

att balkarna räknats som rektangulära. Det är en förenkling i två 

avseenden. För det första är tvärsnitten inte rektangulära utan 

trapetsoider, höjden som används är alltså den faktiska medan bredden 

som används är trapetsoidens minsta bredd. Påverkan detta har på det 

slutgiltiga resultatet bedöms som liten och är dessutom på den säkra 

sidan. För det andra har, trots att balkarna är ingjutna i, endast själva 

balken tagits hänsyn till istället för att räkna ut en effektiv flänsbredd 

enligt avsnitt 5.3.2.1 i SS‐EN 1992-1-1 (2005). Förenklingen har gjorts 

dels för att uppgifter om plattans armering saknas i det underlag som 

funnits att tillgå, dels för att det skulle komplicera beräkningarna till en 

grad som inte motsvaras av det som vinns i noggrannhet. Förenklingen 

ger ett konservativt värde på balkarnas momentkapacitet efter 

förstärkning.  

Värden på moment under förstärkning, se tabell 5.6, har beräknats med 

FEM-Design med antagande om att den enda lasten på konstruktionen 

under arbetet är egenvikter, då jordmassan ändå måste grävas bort. 

Värden på moment i bruksgränstillstånd före förstärkning, se tabell 5.7, 

har beräknats med FEM-design med den befintliga jordlasten och utan 

det tillägg av trafiklast som förstärkningen dimensioneras för. 
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5.6 Dimensionering m.a.p. Tvärkraft 
I bilaga 4 beräknas förstärkningsbehovet med de givna indata som 

nämnts under avsnitten innan i detta kapitel. 

Att tvärkraften har beräknats som T-tvärsnitt påverkar ej 

förstärkningsbehovet utan har gjorts för att det begränsar utrymmet för 

förankring. Förstärkningsbehovet för tvärkraft har endast räknats ut i 

det dimensionerande snittet, vilket innebär, om den förstärkning som 

föreskrivs i tabell 5.9 används över hela balken, att förstärkningen är 

överdimensionerad och är slösaktigt. Om lösningsförslaget som föreslås 

i detta arbete skall implementeras bör detta utredas vidare, förslagsvis 

genom att tvärkraftsberäkningar utförs på fler snitt i den del av balken 

där den befintliga tvärkraftskapaciteten är mindre än tvärkraften.  
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5.7 Resultat 
Förstärkningsmängderna i tabell 5.9 och 5.10 kommer från 

excelberäkningarna i bilaga 3. 

Tabell 5.9, Resultatet av förstärkningsberäkningar, Tvärkraft 

 

Förstärkningsbehov Tvärkraft 

 
Kolfiberprodukt: 

   
  

 
StoFrp Sheet, S300 C300 

  
  

 
Tjocklek: 0,17 mm 

   
  

 
Brottöjning: 1.7 % 

   
  

 
Elasticitetsmodul: 240 GPa 

 
  

 
  

 

Antal 
lager 

 
Fält 

 
A B C 

  
 

Balk         

Primärbalk A 
 

4 3 3 

Primärbalk B   4 3 3 

Primärbalk C 
 

4 3 3 

          

Alla Sekundärbalkar   2 2 1 

 

Tabell 5.10, Resultatet av förstärkningsberäkningar, Böjmoment 

Förstärkningsbehov Böjmoment 
Kolfiberprodukt: 

   
  

StoFrp Plate S 
   

  
Tjocklek: 1,4 mm 

   
  

Brottöjning: 1.6 % 
   

  
Elasticitetsmodul: 163 GPa 

  
  

  
 

Laminat 
  Fält A B C 

Balk         

Primärbalk A, över stöd 
 

2 st 
150mm 

1 st 
150mm 

2 st 
80mm 

Primärbalk B, över stöd   
3 st 

150mm 
2 st 

120mm 
2 st 

120mm 

Primärbalk B, i fält   
1 st 

150mm 
- - 

Primärbalk C, över stöd   
2 st 

150mm 
1 st 

150mm 
2 st 

80mm 
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5.8 Diskussion 
Det erhållna resultatet av beräkningarna för tvärkraftsförstärkningen, 

se tabell 5.9, är rimliga. Alla tvärkraftsförstärkningar kommer att kräva 

mekanisk förankring, vilket, med tanke på antalet sekundärbalkar, 

kommer en utgöra en mycket stor kostnad. Det bör utredas hur stor 

kostnaden för att göra hål i plattan och dra förstärkningen kring 

balkarna istället, och konstruktionen om tål det. 

Resultatet av förstärkningsbehovet för moment redovisas i tabell 5.10 

med bredder på laminaten som varierar från balk till balk. Detta för att 

komma så nära den erforderliga förstärkningsarean som möjligt. Om 

förstärkningen utförs skulle det sannolikt vara effektivare, med hänsyn 

till utförandekostnad, att använda heldragna laminat på balkarnas 

översida. 
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5.8 Lösningsförslag för projektet 
Arbetet med referensprojektet har mynnat ut i lösningsförslaget nedan,  

dessa har tagits fram för att förenkla vid ett framtida beslutfattande. 

Åtgärderna skall utföras i given ordning.  

1. Utför dragprover i balkarnas underkant inom det område där 

förstärkning är aktuell för att avgöra om förstärkning är möjlig. 

2. Utför en mer avancerad lastanalys med ett program som kan 

hantera trafiklaster. 

3. Beräkna förstärkningsmängd enligt kapitel 4 i denna rapport. 

4. Beräkna kostnaden för förstärkningsarbetet. 

5. Utred ett åtgärdsförslag för den eventualitet att betongen på 

ovansidan är otjänlig.   

6. Schakta bort jordmassan på ovansidan och utför betongprover 

ovanför stöden. 

7. Besluttagande. 

8. Laga befintlig betong, i den grad som krävs för 

förstärkningsarbete.  

9. Montera förstärkning. 

10. Montera skydd runt förstärkningarna i den grad som krävs för 

olyckslaster. 
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6. SLUTSATSER OCH DISKUSSION 
Förstärkningshandboken skriven av Björn Täljsten innehåller den 

metod som vi har ansett som lämplig för att dimensionera 

kolfiberförstärkningar, vi har upplevt att boken med fördel skulle 

kunna innehålla mer förklaringar. Slutsatsen efter detta arbete är att det 

finns ett behov av en tydligare dimensioneringsmetod för 

förstärkningsarbeten. Eftersom konstruktörer i hela Europa jobbar med 

samma standard när det gäller att dimensionera byggnader och 

konstruktioner, så finns det ett stort användningsområde för en 

standard eller internationell handbok för just förstärkningsarbeten. 

En problematik med kolfiberförstärkningar är värmekänsligheten i 

limmet som förstärkningen kräver mellan kolfibrerna och betongen, 

detta är något som påverkar var någonstans förstärkningar kan utföras 

och i vilken grad konstruktionen kan exponeras av värme från 

omgivningen. 

Felkällor i resultaten kan vara osäkerheten i analysen av projektet, det 

vill säga osäkerheten kring ritningar, utförandet i byggskedet och 

materialtillståndet i dagsläget. Dessa felkällor kan tänkas uppkomma i 

de flesta förstärkningsprojekt.  Något som också bör beaktas är att 

arbetet i stort baseras på informationen från Täljsten, B. (2006).  

Flödesshemat som tagits fram går att använda vid 

förstärkningsprocesser med dom förutsättningar som gäller i 

referensprojektet. 

Något som noterades under litteraturstudien var den stora mängd 

produkter i olika material som kan användas som förstärkning, på 

samma sätt som kolfiberväven och laminaten som används i detta 

arbete, detta kan bidra till svårigheten som upplevs av konstruktörer 

förstärkning skall utföras med hjälp av andra material än det mer 

beprövade materialet stål. 
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7. FÖRSLAG PÅ FORTSATTA STUDIER 
Den vetenskap och information som finns kring kolfiberförstärkningar 

på betong, är mer omfattande och i betydligt större grad än vad som 

antogs innan detta examensarbete påbörjades.  

Fortsatta undersökningar och studier i detta område skulle kunna bestå 

av att undersöka reaktionen och påverkan på kolfiberförstärkningar vid 

olyckslastfall, såsom påkörning och brand för att kunna skapa en 

smidigt och enkel dimensioneringsmetod. Något som även skulle 

kunna utvecklas inom området är en dimensioneringsmodul för 

konstruktörer i avancerade beräkningsprogram såsom FEM-Design. 
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1. MODELL 

1.1 Information 

 

 

Figur 1.1, Översikt av modellen 
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2. LASTER 

2.1 Lastfall 

 

Figur 2.1, Jordlast väg, största värdet på lasten är 41 kN/m² 

 

Figur 2.2, Jordlast fyllning. 7,6 kN/m² 
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Figur 2.3, Egenvikten är medräknad  

 

Figur 2.4, Beläggning på vägen, 1,8 kN/m² 
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2.2 Last kombinationer 

 

Figur 2.5, Lastkombinationer använda i FEM-Design 
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3. RESULTAT 

3.1 Brottgränstillstånd 

3.1.1 Balk A 

 

Figur 3.1, Översikt Balk A 

 

Figur 3.2, Balk A, Moment 
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Figur 3.3, Balk A, Tvärkraft 
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3.1.2 Balk B 

 

Figur 3.4, Översikt Balk B 

 

Figur 3.5, Balk B, Moment 
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Figur 3.6, Balk B, Tvärkraft 
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3.1.3 Balk C 

 

Figur 3.7, Översikt Balk C 

 

Figur 3.8, Balk C, Moment 
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Figur 3.9, Balk C, Tvärkraft 

  



  Bilaga 1, Jordlast 
Resultat 

 

B1.13 
 

3.1.4 Sekundärbalkar, Fält A 

 

Figur 3.10, Maxmoment i sekundärbalkar i fält A, spann A-B och B-C 

 

Figur 3.11, Sektion Fält A 
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Figur 3.12, Maximal Tvärkraft i fält A 

 

Figur 3.13, Värst utsatta sekundärbalk i fält A 
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3.1.5 Sekundärbalkar, Fält B 

 

 

Figur 3.14, Maxmoment i sekundärbalkar i fält B, spann A-B och B-C 

 

Figur 3.15, Sektion fält B 
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Figur 3.16, Maximal Tvärkraft i fält B 

 

Figur 3.17, Värst utsatta sekundärbalk i fält B 
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3.1.6 Sekundärbalkar, Fält C 

 

Figur 3.18, Maxmoment i sekundärbalkar i fält C, spann A-B och B-C 

 

Figur 3.19, Sektion fält C 
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Figur 3.20, Maximala Tvärkraft i fält C 

 

Figur 3.21, Värst utsatta sekundärbalk i fält C 
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1. MODELL 

1.1 Information 

 

 

Figur 1.1, Översikt av modellen 
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2. LASTER 

2.1 Lastfall 

 

Figur 2.1, Glasskumlast väg, största värdet på lasten är 7,175 kN/m² 

 

Figur 2.2, Jordlast fyllning. 7,6 kN/m² 
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Figur 2.3, Egenvikten är medräknad  

 

Figur 2.4, Beläggning på vägen, 1,8 kN/m² 
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2.2 Last kombinationer 

 

Figur 2.5, Lastkombinationer använda i FEM-Design 
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3. RESULTAT 

3.1 Brottgränstillstånd 

3.1.1 Balk A 

 

Figur 3.1, Översikt Balk A 

 

Figur 3.2, Balk A, Moment 
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Figur 3.3, Balk A, Tvärkraft 
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3.1.2 Balk B 

 

Figur 3.4, Översikt Balk B 

 

Figur 3.5, Balk B, Moment 
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Figur 3.6, Balk B, Tvärkraft 
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3.1.3 Balk C 

 

Figur 3.7, Översikt Balk C 

 

Figur 3.8, Balk C, Moment 
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Figur 3.9, Balk C, Tvärkraft 
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3.1.4 Sekundärbalkar, Fält A 

 

Figur 3.10, Maxmoment i sekundärbalkar i fält A, spann A-B och B-C 

 

Figur 3.11, Sektion Fält A 

  



Bilaga 3, Glasskum 
Resultat 

 

B3.14 
  

 

Figur 3.12, Maximal Tvärkraft i fält A 

 

Figur 3.13, Värst utsatta sekundärbalk i fält A 
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3.1.5 Sekundärbalkar, Fält B 

 

 

Figur 3.14, Maxmoment i sekundärbalkar i fält B, spann A-B och B-C 

 

Figur 3.15, Sektion fält B 
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Figur 3.16, Maximal Tvärkraft i fält B 

 

Figur 3.17, Värst utsatta sekundärbalk i fält B 
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3.1.6 Sekundärbalkar, Fält C 

 

Figur 3.18, Maxmoment i sekundärbalkar i fält C, spann A-B och B-C 

 

Figur 3.19, Sektion fält C 
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Figur 3.20, Maximala Tvärkraft i fält C 

 

Figur 3.21, Värst utsatta sekundärbalk i fält C 
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1. TVÄRKRAFT DIMENSIONERING 
 

1.1 Information 
I detta kapitel kommer kolfiberförstärkningar mot tvärkraft beräknas 

på primär och sekundärbalkar. Materialegenskaper som kan avläsas i 

Tabell 1 är taget från leverantören Sto Scandinavia. 

Tabell 1.1, StoFRP Sheet 

Produkt     S300 C300 

Vikt/area   [g/m
2
] 300 

Draghållfasthet ffk [MPa] 4000 

Elasticitetsmodul 
(Nominell) Efk [GPa] 240 

Brottöjning εfuk [%] 1,7 

Tjocklek tf [mm] 0,17 

Bredd   [mm] 300 

 

Beräkningarna som utförs är enligt Kapitel 3.2. De Dimensionerade 

krafterna kommer från FEM-Design modellen med lastfallet ”Skumglas 

med trafik”. 

Eftersom Modellen i FEM-Design inte omfattar hela parkeringshuset så 

antas Balk A ha samma förstärkningsbehov som Balk C. 
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1.2  Resultat, primärbalk A och C 

 

Figur 1.1, Tvärkraftförstärkning Balk A och C, Fält A 

  

Dimensionering av FRP för T-balkar mot tvärkraftsbrott
Enligt Förstärkningshandboken  av Björn Täljsten

Projekt: reduktionsfaktorer enligt EC2 (btg) och Täljsten

Dimensionerande tvärkraft VEd 983000 [N] γm,c 1,5 γm,s 1,15 γm,f 1,35

αcc 0,85 αs 0,85

Geometrisk indata φeff 2

Total höjd h 690 [mm] γcE 1,2
Flänshöjd hf 120 [mm]

Flänsbredd EC2 (6.3.2) beff 1200 [mm]

Livhöjd hw 540 [mm]

Livbredd bw 1100 [mm]

Täckande betongskikt c 20 [mm]

Effektiv höjd d 652 [mm]

Bygelarmeringsarea Asw 157,08 [mm2]

c-c avstånd byglar s 110 [mm]

Spännvidd L 8 [m]

c-c avstånd strimlor sf 1 [mm]

bredd strimlor wf 1 [mm]

Fiberns vinkel mot balkens längdriktning β 90 [°]

Trycksträvans vinkel mot balkenslängdriktning θ 45 [°]

θ+β-90 α 45 [°]

Materialindata bef. Konstruktion

Betongens kar. Tryckhållfasthet fck 20 [MPa]

Betongens kar. Draghållfasthet fc tm 2,2 [MPa]

Betongens kar. Elasticitetsmodul Ecm 30 [GPa]

Stålets flytgräns fyk 410 [MPa]

Stålets elasticitetsmodul Es 210 [GPa]

Materialdata Förstärkning 

Kompositens kar. Brotttöjning εfk 1,8 [%]

Kompositens kar. elasticitetsmodul Efk 228 [GPa]

Kompositens tjocklek (vald) tf0 0,17 [mm]

Resultat

Erforderlig tjocklek tf1 0,518 [mm]

antal lager n 4,0 [st] Med mekanisk förankring

Förstärkningens tvärkraftskapacitet VRd,f 898543 [N]

Balkens tvärkraftskapacitet VRd 1197290 [N]

Dimensioneringen är färdig, kan vara bra att kontrollera om 

brottmoden i böjning förändrats

Betong Stål Förstärking

Om heltäckande väv 

används sätts sf=wf

Välj enligt Blad3
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Figur 1.2, Tvärkraftförstärkning Balk A och C, Fält B 

  

Dimensionering av FRP för T-balkar mot tvärkraftsbrott
Enligt Förstärkningshandboken  av Björn Täljsten

Projekt: reduktionsfaktorer enligt EC2 (btg) och Täljsten

Dimensionerande tvärkraft VEd 800000 [N] γm,c 1,5 γm,s 1,15 γm,f 1,35

αcc 0,85 αs 0,85

Geometrisk indata φeff 2

Total höjd h 690 [mm] γcE 1,2
Flänshöjd hf 120 [mm]

Flänsbredd EC2 (6.3.2) beff 1200 [mm]

Livhöjd hw 540 [mm]

Livbredd bw 1100 [mm]

Täckande betongskikt c 20 [mm]

Effektiv höjd d 652 [mm]

Bygelarmeringsarea Asw 157,08 [mm2]

c-c avstånd byglar s 110 [mm]

Spännvidd L 8 [m]

c-c avstånd strimlor sf 1 [mm]

bredd strimlor wf 1 [mm]

Fiberns vinkel mot balkens längdriktning β 90 [°]

Trycksträvans vinkel mot balkenslängdriktning θ 45 [°]

θ+β-90 α 45 [°]

Materialindata bef. Konstruktion

Betongens kar. Tryckhållfasthet fck 20 [MPa]

Betongens kar. Draghållfasthet fc tm 2,2 [MPa]

Betongens kar. Elasticitetsmodul Ecm 30 [GPa]

Stålets flytgräns fyk 410 [MPa]

Stålets elasticitetsmodul Es 210 [GPa]

Materialdata Förstärkning 

Kompositens kar. Brotttöjning εfk 1,8 [%]

Kompositens kar. elasticitetsmodul Efk 228 [GPa]

Kompositens tjocklek (vald) tf0 0,17 [mm]

Resultat

Erforderlig tjocklek tf1 0,379 [mm]

antal lager n 3,0 [st] Med mekanisk förankring

Förstärkningens tvärkraftskapacitet VRd,f 673907 [N]

Balkens tvärkraftskapacitet VRd 972655 [N]

Dimensioneringen är färdig, kan vara bra att kontrollera om 

brottmoden i böjning förändrats

Betong Stål Förstärking

Om heltäckande väv 

används sätts sf=wf

Välj enligt Blad3
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Figur 1.3, Tvärkraftförstärkning Balk A och C, Fält C 

  

Dimensionering av FRP för T-balkar mot tvärkraftsbrott
Enligt Förstärkningshandboken  av Björn Täljsten

Projekt: reduktionsfaktorer enligt EC2 (btg) och Täljsten

Dimensionerande tvärkraft VEd 825000 [N] γm,c 1,5 γm,s 1,15 γm,f 1,35

αcc 0,85 αs 0,85

Geometrisk indata φeff 2

Total höjd h 690 [mm] γcE 1,2
Flänshöjd hf 120 [mm]

Flänsbredd EC2 (6.3.2) beff 1200 [mm]

Livhöjd hw 540 [mm]

Livbredd bw 1100 [mm]

Täckande betongskikt c 20 [mm]

Effektiv höjd d 652 [mm]

Bygelarmeringsarea Asw 157,08 [mm2]

c-c avstånd byglar s 110 [mm]

Spännvidd L 8 [m]

c-c avstånd strimlor sf 1 [mm]

bredd strimlor wf 1 [mm]

Fiberns vinkel mot balkens längdriktning β 90 [°]

Trycksträvans vinkel mot balkenslängdriktning θ 45 [°]

θ+β-90 α 45 [°]

Materialindata bef. Konstruktion

Betongens kar. Tryckhållfasthet fck 20 [MPa]

Betongens kar. Draghållfasthet fc tm 2,2 [MPa]

Betongens kar. Elasticitetsmodul Ecm 30 [GPa]

Stålets flytgräns fyk 410 [MPa]

Stålets elasticitetsmodul Es 210 [GPa]

Materialdata Förstärkning 

Kompositens kar. Brotttöjning εfk 1,8 [%]

Kompositens kar. elasticitetsmodul Efk 228 [GPa]

Kompositens tjocklek (vald) tf0 0,17 [mm]

Resultat

Erforderlig tjocklek tf1 0,398 [mm]

antal lager n 3,0 [st] Med mekanisk förankring

Förstärkningens tvärkraftskapacitet VRd,f 673907 [N]

Balkens tvärkraftskapacitet VRd 972655 [N]

Dimensioneringen är färdig, kan vara bra att kontrollera om 

brottmoden i böjning förändrats

Betong Stål Förstärking

Om heltäckande väv 

används sätts sf=wf

Välj enligt Blad3
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1.3  Resultat, primärbalk B 

 

Figur 1.4, Tvärkraftförstärkning Balk B, Fält A 

  

Dimensionering av FRP för T-balkar mot tvärkraftsbrott
Enligt Förstärkningshandboken  av Björn Täljsten

Projekt: reduktionsfaktorer enligt EC2 (btg) och Täljsten

Dimensionerande tvärkraft VEd 1194000 [N] γm,c 1,5 γm,s 1,15 γm,f 1,35

αcc 0,85 αs 0,85

Geometrisk indata φeff 2

Total höjd h 690 [mm] γcE 1,2
Flänshöjd hf 120 [mm]

Flänsbredd EC2 (6.3.2) beff 1200 [mm]

Livhöjd hw 540 [mm]

Livbredd bw 1100 [mm]

Täckande betongskikt c 20 [mm]

Effektiv höjd d 652 [mm]

Bygelarmeringsarea Asw 157,08 [mm2]

c-c avstånd byglar s 110 [mm]

Spännvidd L 8 [m]

c-c avstånd strimlor sf 1 [mm]

bredd strimlor wf 1 [mm]

Fiberns vinkel mot balkens längdriktning β 90 [°]

Trycksträvans vinkel mot balkenslängdriktning θ 45 [°]

θ+β-90 α 45 [°]

Materialindata bef. Konstruktion

Betongens kar. Tryckhållfasthet fck 20 [MPa]

Betongens kar. Draghållfasthet fc tm 2,2 [MPa]

Betongens kar. Elasticitetsmodul Ecm 30 [GPa]

Stålets flytgräns fyk 410 [MPa]

Stålets elasticitetsmodul Es 210 [GPa]

Materialdata Förstärkning 

Kompositens kar. Brotttöjning εfk 1,8 [%]

Kompositens kar. elasticitetsmodul Efk 228 [GPa]

Kompositens tjocklek (vald) tf0 0,17 [mm]

Resultat

Erforderlig tjocklek tf1 0,678 [mm]

antal lager n 4,0 [st] Med mekanisk förankring

Förstärkningens tvärkraftskapacitet VRd,f 898543 [N]

Balkens tvärkraftskapacitet VRd 1197290 [N]

Dimensioneringen är färdig, kan vara bra att kontrollera om 

brottmoden i böjning förändrats

Betong Stål Förstärking

Om heltäckande väv 

används sätts sf=wf

Välj enligt Blad3
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Figur 1.5, Tvärkraftförstärkning Balk B, Fält B 

  

Dimensionering av FRP för T-balkar mot tvärkraftsbrott
Enligt Förstärkningshandboken  av Björn Täljsten

Projekt: reduktionsfaktorer enligt EC2 (btg) och Täljsten

Dimensionerande tvärkraft VEd 949000 [N] γm,c 1,5 γm,s 1,15 γm,f 1,35

αcc 0,85 αs 0,85

Geometrisk indata φeff 2

Total höjd h 690 [mm] γcE 1,2
Flänshöjd hf 120 [mm]

Flänsbredd EC2 (6.3.2) beff 1200 [mm]

Livhöjd hw 540 [mm]

Livbredd bw 1100 [mm]

Täckande betongskikt c 20 [mm]

Effektiv höjd d 652 [mm]

Bygelarmeringsarea Asw 157,08 [mm2]

c-c avstånd byglar s 110 [mm]

Spännvidd L 8 [m]

c-c avstånd strimlor sf 1 [mm]

bredd strimlor wf 1 [mm]

Fiberns vinkel mot balkens längdriktning β 90 [°]

Trycksträvans vinkel mot balkenslängdriktning θ 45 [°]

θ+β-90 α 45 [°]

Materialindata bef. Konstruktion

Betongens kar. Tryckhållfasthet fck 20 [MPa]

Betongens kar. Draghållfasthet fc tm 2,2 [MPa]

Betongens kar. Elasticitetsmodul Ecm 30 [GPa]

Stålets flytgräns fyk 410 [MPa]

Stålets elasticitetsmodul Es 210 [GPa]

Materialdata Förstärkning 

Kompositens kar. Brotttöjning εfk 1,8 [%]

Kompositens kar. elasticitetsmodul Efk 228 [GPa]

Kompositens tjocklek (vald) tf0 0,17 [mm]

Resultat

Erforderlig tjocklek tf1 0,492 [mm]

antal lager n 3,0 [st] Med mekanisk förankring

Förstärkningens tvärkraftskapacitet VRd,f 673907 [N]

Balkens tvärkraftskapacitet VRd 972655 [N]

Dimensioneringen är färdig, kan vara bra att kontrollera om 

brottmoden i böjning förändrats

Betong Stål Förstärking

Om heltäckande väv 

används sätts sf=wf

Välj enligt Blad3
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Figur 1.6, Tvärkraftförstärkning Balk B, Fält C 

   

Dimensionering av FRP för T-balkar mot tvärkraftsbrott
Enligt Förstärkningshandboken  av Björn Täljsten

Projekt: reduktionsfaktorer enligt EC2 (btg) och Täljsten

Dimensionerande tvärkraft VEd 929000 [N] γm,c 1,5 γm,s 1,15 γm,f 1,35

αcc 0,85 αs 0,85

Geometrisk indata φeff 2

Total höjd h 690 [mm] γcE 1,2
Flänshöjd hf 120 [mm]

Flänsbredd EC2 (6.3.2) beff 1200 [mm]

Livhöjd hw 540 [mm]

Livbredd bw 1100 [mm]

Täckande betongskikt c 20 [mm]

Effektiv höjd d 652 [mm]

Bygelarmeringsarea Asw 157,08 [mm2]

c-c avstånd byglar s 110 [mm]

Spännvidd L 8 [m]

c-c avstånd strimlor sf 1 [mm]

bredd strimlor wf 1 [mm]

Fiberns vinkel mot balkens längdriktning β 90 [°]

Trycksträvans vinkel mot balkenslängdriktning θ 45 [°]

θ+β-90 α 45 [°]

Materialindata bef. Konstruktion

Betongens kar. Tryckhållfasthet fck 20 [MPa]

Betongens kar. Draghållfasthet fc tm 2,2 [MPa]

Betongens kar. Elasticitetsmodul Ecm 30 [GPa]

Stålets flytgräns fyk 410 [MPa]

Stålets elasticitetsmodul Es 210 [GPa]

Materialdata Förstärkning 

Kompositens kar. Brotttöjning εfk 1,8 [%]

Kompositens kar. elasticitetsmodul Efk 228 [GPa]

Kompositens tjocklek (vald) tf0 0,17 [mm]

Resultat

Erforderlig tjocklek tf1 0,477 [mm]

antal lager n 3,0 [st] Med mekanisk förankring

Förstärkningens tvärkraftskapacitet VRd,f 673907 [N]

Balkens tvärkraftskapacitet VRd 972655 [N]

Dimensioneringen är färdig, kan vara bra att kontrollera om 

brottmoden i böjning förändrats

Betong Stål Förstärking

Om heltäckande väv 

används sätts sf=wf

Välj enligt Blad3
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1.4  Resultat, sekundärbalkar fält A 

 

Figur 1.7, Tvärkraftsförstärkning, Sekundärbalkar, Fält A 

  

Dimensionering av FRP för T-balkar mot tvärkraftsbrott
Enligt Förstärkningshandboken  av Björn Täljsten

Projekt: Referensprojekt

Dimensionerande tvärkraft VEd 248000 [N] γm,c 1,5 γm,s 1,15 γm,f 1,35

φeff 2

Geometrisk indata γcE 1,2

Total höjd h 540 [mm]

Flänshöjd hf 120 [mm]

Flänsbredd EC2 (6.3.2) beff 225 [mm]

Livhöjd hw 420 [mm]

Livbredd bw 150 [mm]

Täckande betongskikt c 20 [mm]

Effektiv höjd d 508 [mm]

Bygelarmeringsarea Asw 56,549 [mm2]

c-c avstånd byglar s 200 [mm]

c-c avstånd strimlor sf 1 [mm]

bredd strimlor wf 1 [mm]

Fiberns vinkel mot balkens längdriktning β 90 [°]

Trycksträvans vinkel mot balkenslängdriktning θ 45 [°]

θ+β-90 α 45 [°]

Materialindata bef. Konstruktion

Betongens kar. Tryckhållfasthet fck 20 [MPa]

Betongens kar. Draghållfasthet fctm 2,2 [MPa]

Betongens kar. Elasticitetsmodul Ecm 30 [GPa]

Stålets flytgräns fyk 410 [MPa]

Stålets elasticitetsmodul Es 210 [GPa]

Materialdata Förstärkning 

Kompositens kar. Brotttöjning εfk 1,7 [%]

Kompositens kar. elasticitetsmodul Efk 240 [GPa]

Kompositens tjocklek (vald) tf0 0,17 [mm]

Resultat

Erforderlig tjocklek tf1 0,197 [mm]

antal lager n 2,0 [st] Med mekanisk förankring

Förstärkningens tvärkraftskapacitet VRd,f 347999 [N]

Balkens tvärkraftskapacitet VRd 394087 [N]

reduktionsfaktorer enligt EC2 (btg) och Täljsten

Dimensioneringen är färdig, kan vara bra att kontrollera om 

brottmoden i böjning förändrats

Betong Stål Förstärking

Om heltäckande väv 

används sätts sf=wf

Välj enligt Blad3



Bilaga 4, Excelberäkningar 
Tvärkraft dimensionering 

 

B4.11 
 

 

Figur 1.8, Tvärkraftsförstärkning, Sekundärbalkar, Fält B 

  

Dimensionering av FRP för T-balkar mot tvärkraftsbrott
Enligt Förstärkningshandboken  av Björn Täljsten

Projekt: Referensprojekt

Dimensionerande tvärkraft VEd 226000 [N] γm,c 1,5 γm,s 1,15 γm,f 1,35

φeff 2

Geometrisk indata γcE 1,2

Total höjd h 540 [mm]

Flänshöjd hf 120 [mm]

Flänsbredd EC2 (6.3.2) beff 225 [mm]

Livhöjd hw 420 [mm]

Livbredd bw 150 [mm]

Täckande betongskikt c 20 [mm]

Effektiv höjd d 508 [mm]

Bygelarmeringsarea Asw 56,549 [mm2]

c-c avstånd byglar s 200 [mm]

c-c avstånd strimlor sf 1 [mm]

bredd strimlor wf 1 [mm]

Fiberns vinkel mot balkens längdriktning β 90 [°]

Trycksträvans vinkel mot balkenslängdriktning θ 45 [°]

θ+β-90 α 45 [°]

Materialindata bef. Konstruktion

Betongens kar. Tryckhållfasthet fck 20 [MPa]

Betongens kar. Draghållfasthet fctm 2,2 [MPa]

Betongens kar. Elasticitetsmodul Ecm 30 [GPa]

Stålets flytgräns fyk 410 [MPa]

Stålets elasticitetsmodul Es 210 [GPa]

Materialdata Förstärkning 

Kompositens kar. Brotttöjning εfk 1,7 [%]

Kompositens kar. elasticitetsmodul Efk 240 [GPa]

Kompositens tjocklek (vald) tf0 0,17 [mm]

Resultat

Erforderlig tjocklek tf1 0,176 [mm]

antal lager n 2,0 [st] Med mekanisk förankring

Förstärkningens tvärkraftskapacitet VRd,f 347999 [N]

Balkens tvärkraftskapacitet VRd 394087 [N]

reduktionsfaktorer enligt EC2 (btg) och Täljsten

Dimensioneringen är färdig, kan vara bra att kontrollera om 

brottmoden i böjning förändrats

Betong Stål Förstärking

Om heltäckande väv 

används sätts sf=wf

Välj enligt Blad3
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Figur 1.9, Tvärkraftsförstärkning, Sekundärbalkar, Fält C 

Dimensionering av FRP för T-balkar mot tvärkraftsbrott
Enligt Förstärkningshandboken  av Björn Täljsten

Projekt: Referensprojekt

Dimensionerande tvärkraft VEd 207000 [N] γm,c 1,5 γm,s 1,15 γm,f 1,35

φeff 2

Geometrisk indata γcE 1,2

Total höjd h 540 [mm]

Flänshöjd hf 120 [mm]

Flänsbredd EC2 (6.3.2) beff 225 [mm]

Livhöjd hw 420 [mm]

Livbredd bw 150 [mm]

Täckande betongskikt c 20 [mm]

Effektiv höjd d 508 [mm]

Bygelarmeringsarea Asw 56,549 [mm2]

c-c avstånd byglar s 200 [mm]

c-c avstånd strimlor sf 1 [mm]

bredd strimlor wf 1 [mm]

Fiberns vinkel mot balkens längdriktning β 90 [°]

Trycksträvans vinkel mot balkenslängdriktning θ 45 [°]

θ+β-90 α 45 [°]

Materialindata bef. Konstruktion

Betongens kar. Tryckhållfasthet fck 20 [MPa]

Betongens kar. Draghållfasthet fctm 2,2 [MPa]

Betongens kar. Elasticitetsmodul Ecm 30 [GPa]

Stålets flytgräns fyk 410 [MPa]

Stålets elasticitetsmodul Es 210 [GPa]

Materialdata Förstärkning 

Kompositens kar. Brotttöjning εfk 1,7 [%]

Kompositens kar. elasticitetsmodul Efk 240 [GPa]

Kompositens tjocklek (vald) tf0 0,17 [mm]

Resultat

Erforderlig tjocklek tf1 0,157 [mm]

antal lager n 1,0 [st] Med mekanisk förankring

Förstärkningens tvärkraftskapacitet VRd,f 173999 [N]

Balkens tvärkraftskapacitet VRd 220087 [N]

reduktionsfaktorer enligt EC2 (btg) och Täljsten

Dimensioneringen är färdig, kan vara bra att kontrollera om 

brottmoden i böjning förändrats

Betong Stål Förstärking

Om heltäckande väv 

används sätts sf=wf

Välj enligt Blad3
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2. BÖJMOMENT DIMENSIONERING 

Resultat, primärbalk A och C 

 

Figur 2.1, Böjmomentförstärkning över stöd, Balk A och C, Fält A 

Resultat, primärbalk A och C 

 

Figur 2.2, Böjmomentförstärkning över stöd, Balk A och C, Fält B 

Dimensionering av FRP för rektangulära balkar mot böjbrott
Enligt Förstärkningshandboken och FRP strengthening of existing concrete structures av Björn Täljsten

Projekt: Referensprojekt

Balk: Primärbalk A&C, spann 1,2,3; stödmoment 
Dimensionering utförd av: Niklas Larsson, Erik Terner

Dimensionerande moment före förstärkning (SLS) Ms kNm 976 976000

Dimensionerande moment efter förstärkning (ULS) Mu kNm 941 941000

Dimensionerande moment under förstärkning Mf kNm 308 308000

Utbredd last under förstärkning qf [kN/m] 21,25 21250

Utbredd last efter förstärkning qu [kN/m] 169,64 169,64

Befintlig Momentkapacitet MRd,bef kNm 736 736000

Geometrisk indata

Höjd h [mm] 690 0,69

Bredd b [mm] 1100 1,1 reduktionsfaktorer enligt EC2 (btg) och Täljsten

Dragarmeringens Area As [mm2] 2212 0,002212 Betong Stål Förstärking

Dragarmeringens effektiva höjd ds [mm] 622 0,622 γm,c 1,5 γm,s 1,15 γm,f 1,2

Tryckarmeringens Area A's [mm2] 113 0,000113097 φeff 2

Tryckarmeringens Effektiva Höjd d's [mm] 38 0,038 γcE 1,2

Teoretisk spännvidd L [m] 7,2 7,2

Befintlig materialdata

Betongens Elasticitetsmodul Ec [GPa] 30 30000000000

Betongens kar. Tryckhållfasthet fck [MPa] 20 2,0E+07

Betongens kar. Draghållfasthet fctm [MPa] 2,2 2,2E+06

Betongens Stuktöjning εcu [‰] 3,5 3,50E-03

Tryckblocksfaktor α [-] 0,81 0,81

Tryckblocksfaktor β [-] 0,416 0,416

Stålets Elasticitetsmodul Es [GPa] 210 2,1E+11

Stålets Flytspänning fyk [MPa] 500 500000000

Materialdata förstärkning, väljs enligt blad 5

StoFRP Plate S

Förstärkningens Elasticitetsmodul Ef [GPa] 163 1,63E+11

Förstärkningens kar. Brottöjning εfu [‰] 16 1,60E-02

Tvärsnittsarea per förstärkningsenhet Afn [mm
2
] 210 2,10E-04

Tjocklek per förstärkningsenhet tfn [mm] 1,4 2,00E+09

Bredd per förstärkningsenhet bfn [mm] 150 0,0014

Limmets Tjocklek ta [mm] 2 1,50E-01

Limmets Elasticitetsmodul Ea [GPa] 2 2,00E-03

Resultat

Förstärkningens tvärsnitts Area Af [mm2] 420 4,20E-04

Avstånd från teoretiskt stöd till förstärkningens början a [mm] 300

Antal förstärkningensenheter n [-] 2

Dimensionering av FRP för rektangulära balkar mot böjbrott
Enligt Förstärkningshandboken och FRP strengthening of existing concrete structures av Björn Täljsten

Projekt: Referensprojekt

Balk: Primärbalk A&C, spann 4,5,6; stödmoment 
Dimensionering utförd av: Niklas Larsson, Erik Terner

Dimensionerande moment före förstärkning (SLS) Ms kNm 639 639000

Dimensionerande moment efter förstärkning (ULS) Mu kNm 765 765000

Dimensionerande moment under förstärkning Mf kNm 252 252000

Utbredd last under förstärkning qf [kN/m] 21,25 21250

Utbredd last efter förstärkning qu [kN/m] 137,92 137,92

Befintlig Momentkapacitet MRd,bef kNm 736 736000

Geometrisk indata

Höjd h [mm] 690 0,69

Bredd b [mm] 1100 1,1 reduktionsfaktorer enligt EC2 (btg) och Täljsten

Dragarmeringens Area As [mm2] 2212 0,002212 Betong Stål Förstärking

Dragarmeringens effektiva höjd ds [mm] 622 0,622 γm,c 1,5 γm,s 1,15 γm,f 1,2

Tryckarmeringens Area A's [mm2] 113 0,000113097 φeff 2

Tryckarmeringens Effektiva Höjd d's [mm] 38 0,038 γcE 1,2

Teoretisk spännvidd L [m] 7,2 7,2

Befintlig materialdata

Betongens Elasticitetsmodul Ec [GPa] 30 30000000000

Betongens kar. Tryckhållfasthet fck [MPa] 20 2,0E+07

Betongens kar. Draghållfasthet fctm [MPa] 2,2 2,2E+06

Betongens Stuktöjning εcu [‰] 3,5 3,50E-03

Tryckblocksfaktor α [-] 0,81 0,81

Tryckblocksfaktor β [-] 0,416 0,416

Stålets Elasticitetsmodul Es [GPa] 210 2,1E+11

Stålets Flytspänning fyk [MPa] 500 500000000

Materialdata förstärkning, väljs enligt blad 5

StoFRP Plate S

Förstärkningens Elasticitetsmodul Ef [GPa] 163 1,63E+11

Förstärkningens kar. Brottöjning εfu [‰] 16 1,60E-02

Tvärsnittsarea per förstärkningsenhet Afn [mm
2
] 210 2,10E-04

Tjocklek per förstärkningsenhet tfn [mm] 1,4 2,00E+09

Bredd per förstärkningsenhet bfn [mm] 150 0,0014

Limmets Tjocklek ta [mm] 2 1,50E-01

Limmets Elasticitetsmodul Ea [GPa] 2 2,00E-03

Resultat

Förstärkningens tvärsnitts Area Af [mm2] 210 2,10E-04

Avstånd från teoretiskt stöd till förstärkningens början a [mm] 300

Antal förstärkningensenheter n [-] 1
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Figur 2.3, Böjmomentförstärkning över stöd, Balk A och C, Fält C 

  

Balk: Primärbalk A&C, spann 7,8,9; stödmoment 
Dimensionering utförd av: Niklas Larsson, Erik Terner

Dimensionerande moment före förstärkning (SLS) Ms kNm 479 479000

Dimensionerande moment efter förstärkning (ULS) Mu kNm 775 775000

Dimensionerande moment under förstärkning Mf kNm 292 292000

Utbredd last under förstärkning qf [kN/m] 21,25 21250

Utbredd last efter förstärkning qu [kN/m] 139,72 139,72

Befintlig Momentkapacitet MRd,bef kNm 736 736000

Geometrisk indata

Livhöjd h [mm] 690 0,69

Livbredd b [mm] 1100 1,1 reduktionsfaktorer enligt EC2 (btg) och Täljsten

Dragarmeringens Area As [mm
2
] 2212 0,002212 Betong Stål Förstärking

Dragarmeringens effektiva höjd ds [mm] 622 0,622 γm,c 1,5 γm,s 1,15 γm,f 1,2

Tryckarmeringens Area A's [mm
2
] 113 0,000113097 φeff 2

Tryckarmeringens Effektiva Höjd d's [mm] 38 0,038 γcE 1,2

Teoretisk spännvidd L [m] 7,2 7,2

Befintlig materialdata

Betongens Elasticitetsmodul Ec [GPa] 30 30000000000

Betongens kar. Tryckhållfasthet fck [MPa] 20 2,0E+07

Betongens kar. Draghållfasthet fctm [MPa] 2,2 2,2E+06

Betongens Stuktöjning εcu [‰] 3,5 3,50E-03

Tryckblocksfaktor α [-] 0,81 0,81

Tryckblocksfaktor β [-] 0,416 0,416

Stålets Elasticitetsmodul Es [GPa] 210 2,1E+11

Stålets Flytspänning fyk [MPa] 500 500000000

Materialdata förstärkning, väljs enligt blad 5

StoFRP Plate S

Förstärkningens Elasticitetsmodul Ef [GPa] 163 1,63E+11

Förstärkningens kar. Brottöjning εfu [‰] 16 1,60E-02

Tvärsnittsarea per förstärkningsenhet Afn [mm2] 112 1,12E-04

Tjocklek per förstärkningsenhet tfn [mm] 1,4 2,00E+09

Bredd per förstärkningsenhet bfn [mm] 80 0,0014

Limmets Tjocklek ta [mm] 2 8,00E-02

Limmets Elasticitetsmodul Ea [GPa] 2 2,00E-03

Resultat

Förstärkningens tvärsnitts Area Af [mm2] 224 2,24E-04

Avstånd från teoretiskt stöd till förstärkningens början a [mm] 300

Antal förstärkningensenheter n [-] 2
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Resultat, primärbalk B 

 

Figur 2.4, Böjmomentförstärkning över stöd, Balk B, Fält A 

 

Figur 2.5, Böjmomentförstärkning över stöd, Balk B, Fält B 

Dimensionering av FRP för rektangulära balkar mot böjbrott
Enligt Förstärkningshandboken och FRP strengthening of existing concrete structures av Björn Täljsten

Projekt: Referensprojekt

Balk: Primärbalk B, spann 1,2,3; stödmoment 
Dimensionering utförd av: Niklas Larsson, Erik Terner

Dimensionerande moment före förstärkning (SLS) Ms kNm 1688 1688000

Dimensionerande moment efter förstärkning (ULS) Mu kNm 1144 1144000

Dimensionerande moment under förstärkning Mf kNm 308 308000

Utbredd last under förstärkning qf [kN/m] 21,25 21250

Utbredd last efter förstärkning qu [kN/m] 206,24 206,24

Befintlig Momentkapacitet MRd,bef kNm 736 736000

Geometrisk indata

Höjd h [mm] 690 0,69

Bredd b [mm] 1100 1,1 reduktionsfaktorer enligt EC2 (btg) och Täljsten

Dragarmeringens Area As [mm
2
] 2212 0,002212 Betong Stål Förstärking

Dragarmeringens effektiva höjd ds [mm] 622 0,622 γm,c 1,5 γm,s 1,15 γm,f 1,2

Tryckarmeringens Area A's [mm2] 113 0,000113097 φeff 2

Tryckarmeringens Effektiva Höjd d's [mm] 38 0,038 γcE 1,2

Teoretisk spännvidd L [m] 7,2 7,2

Befintlig materialdata

Betongens Elasticitetsmodul Ec [GPa] 30 30000000000

Betongens kar. Tryckhållfasthet fck [MPa] 20 2,0E+07

Betongens kar. Draghållfasthet fctm [MPa] 2,2 2,2E+06

Betongens Stuktöjning εcu [‰] 3,5 3,50E-03

Tryckblocksfaktor α [-] 0,81 0,81

Tryckblocksfaktor β [-] 0,416 0,416

Stålets Elasticitetsmodul Es [GPa] 210 2,1E+11

Stålets Flytspänning fyk [MPa] 500 500000000

Materialdata förstärkning, väljs enligt blad 5

StoFRP Plate S

Förstärkningens Elasticitetsmodul Ef [GPa] 163 1,63E+11

Förstärkningens kar. Brottöjning εfu [‰] 16 1,60E-02

Tvärsnittsarea per förstärkningsenhet Afn [mm
2
] 210 2,10E-04

Tjocklek per förstärkningsenhet tfn [mm] 1,4 2,00E+09

Bredd per förstärkningsenhet bfn [mm] 150 0,0014

Limmets Tjocklek ta [mm] 2 1,50E-01

Limmets Elasticitetsmodul Ea [GPa] 2 2,00E-03

Resultat

Förstärkningens tvärsnitts Area Af [mm2] 630 6,30E-04

Avstånd från teoretiskt stöd till förstärkningens början a [mm] 300

Antal förstärkningensenheter n [-] 3

Dimensionering av FRP för rektangulära balkar mot böjbrott
Enligt Förstärkningshandboken och FRP strengthening of existing concrete structures av Björn Täljsten

Projekt: Referensprojekt

Balk: Primärbalk B, spann 4,5,6; stödmoment 
Dimensionering utförd av: Niklas Larsson, Erik Terner

Dimensionerande moment före förstärkning (SLS) Ms kNm 1049 1049000

Dimensionerande moment efter förstärkning (ULS) Mu kNm 913 913000

Dimensionerande moment under förstärkning Mf kNm 270 270000

Utbredd last under förstärkning qf [kN/m] 21,25 21250

Utbredd last efter förstärkning qu [kN/m] 164,60 164,60

Befintlig Momentkapacitet MRd,bef kNm 736 736000

Geometrisk indata

Höjd h [mm] 690 0,69

Bredd b [mm] 1100 1,1 reduktionsfaktorer enligt EC2 (btg) och Täljsten

Dragarmeringens Area As [mm
2
] 2212 0,002212 Betong Stål Förstärking

Dragarmeringens effektiva höjd ds [mm] 622 0,622 γm,c 1,5 γm,s 1,15 γm,f 1,2

Tryckarmeringens Area A's [mm2] 113 0,000113097 φeff 2

Tryckarmeringens Effektiva Höjd d's [mm] 38 0,038 γcE 1,2

Teoretisk spännvidd L [m] 7,2 7,2

Befintlig materialdata

Betongens Elasticitetsmodul Ec [GPa] 30 30000000000

Betongens kar. Tryckhållfasthet fck [MPa] 20 2,0E+07

Betongens kar. Draghållfasthet fctm [MPa] 2,2 2,2E+06

Betongens Stuktöjning εcu [‰] 3,5 3,50E-03

Tryckblocksfaktor α [-] 0,81 0,81

Tryckblocksfaktor β [-] 0,416 0,416

Stålets Elasticitetsmodul Es [GPa] 210 2,1E+11

Stålets Flytspänning fyk [MPa] 500 500000000

Materialdata förstärkning, väljs enligt blad 5

StoFRP Plate S

Förstärkningens Elasticitetsmodul Ef [GPa] 163 1,63E+11

Förstärkningens kar. Brottöjning εfu [‰] 16 1,60E-02

Tvärsnittsarea per förstärkningsenhet Afn [mm
2
] 168 1,68E-04

Tjocklek per förstärkningsenhet tfn [mm] 1,4 2,00E+09

Bredd per förstärkningsenhet bfn [mm] 120 0,0014

Limmets Tjocklek ta [mm] 2 1,20E-01

Limmets Elasticitetsmodul Ea [GPa] 2 2,00E-03

Resultat

Förstärkningens tvärsnitts Area Af [mm2] 336 3,36E-04

Avstånd från teoretiskt stöd till förstärkningens början a [mm] 300

Antal förstärkningensenheter n [-] 2
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Figur 2.6, Böjmomentförstärkning över stöd, Balk B, Fält C 

 

Figur 2.7, Böjmomentförstärkning i fält, Balk B, Fält A 

Dimensionering av FRP för rektangulära balkar mot böjbrott
Enligt Förstärkningshandboken och FRP strengthening of existing concrete structures av Björn Täljsten

Projekt: Referensprojekt

Balk: Primärbalk B, spann 7,8,9; stödmoment 
Dimensionering utförd av: Niklas Larsson, Erik Terner

Dimensionerande moment före förstärkning (SLS) Ms kNm 665 665000

Dimensionerande moment efter förstärkning (ULS) Mu kNm 896 896000

Dimensionerande moment under förstärkning Mf kNm 314 314000

Utbredd last under förstärkning qf [kN/m] 21,25 21250

Utbredd last efter förstärkning qu [kN/m] 161,53 161,53

Befintlig Momentkapacitet MRd,bef kNm 736 736000

Geometrisk indata

Höjd h [mm] 690 0,69

Bredd b [mm] 1100 1,1 reduktionsfaktorer enligt EC2 (btg) och Täljsten

Dragarmeringens Area As [mm
2
] 2212 0,002212 Betong Stål Förstärking

Dragarmeringens effektiva höjd ds [mm] 622 0,622 γm,c 1,5 γm,s 1,15 γm,f 1,2

Tryckarmeringens Area A's [mm
2
] 113 0,000113097 φeff 2

Tryckarmeringens Effektiva Höjd d's [mm] 38 0,038 γcE 1,2

Teoretisk spännvidd L [m] 7,2 7,2

Befintlig materialdata

Betongens Elasticitetsmodul Ec [GPa] 30 30000000000

Betongens kar. Tryckhållfasthet fck [MPa] 20 2,0E+07

Betongens kar. Draghållfasthet fctm [MPa] 2,2 2,2E+06

Betongens Stuktöjning εcu [‰] 3,5 3,50E-03

Tryckblocksfaktor α [-] 0,81 0,81

Tryckblocksfaktor β [-] 0,416 0,416

Stålets Elasticitetsmodul Es [GPa] 210 2,1E+11

Stålets Flytspänning fyk [MPa] 500 500000000

Materialdata förstärkning, väljs enligt blad 5

StoFRP Plate S

Förstärkningens Elasticitetsmodul Ef [GPa] 163 1,63E+11

Förstärkningens kar. Brottöjning εfu [‰] 16 1,60E-02

Tvärsnittsarea per förstärkningsenhet Afn [mm
2
] 168 1,68E-04

Tjocklek per förstärkningsenhet tfn [mm] 1,4 2,00E+09

Bredd per förstärkningsenhet bfn [mm] 120 0,0014

Limmets Tjocklek ta [mm] 2 1,20E-01

Limmets Elasticitetsmodul Ea [GPa] 2 2,00E-03

Resultat

Förstärkningens tvärsnitts Area Af [mm2] 336 3,36E-04

Avstånd från teoretiskt stöd till förstärkningens början a [mm] 300

Antal förstärkningensenheter n [-] 2

Dimensionering av FRP för rektangulära balkar mot böjbrott
Enligt Förstärkningshandboken och FRP strengthening of existing concrete structures av Björn Täljsten

Projekt: Referensprojekt

Balk: Primärbalk B, spann 1,2,3; fältmoment 
Dimensionering utförd av: Niklas Larsson, Erik Terner

Dimensionerande moment före förstärkning (SLS) Ms kNm 1075 1075000

Dimensionerande moment efter förstärkning (ULS) Mu kNm 776 776000

Dimensionerande moment under förstärkning Mf kNm 185 185000

Utbredd last under förstärkning qf [kN/m] 21,25 21250

Utbredd last efter förstärkning qu [kN/m] 39,92 39917,69547

Befintlig Momentkapacitet MRd,bef kNm 736 736000

Geometrisk indata

Höjd h [mm] 690 0,69

Bredd b [mm] 1100 1,1 reduktionsfaktorer enligt EC2 (btg) och Täljsten

Dragarmeringens Area As [mm
2
] 2212 0,002212 Betong Stål Förstärking

Dragarmeringens effektiva höjd ds [mm] 652 0,652 γm,c 1,5 γm,s 1,15 γm,f 1,2

Tryckarmeringens Area A's [mm
2
] 2212 0,002212 φeff 2

Tryckarmeringens Effektiva Höjd d's [mm] 68 0,068 γcE 1,2

Teoretisk spännvidd L [m] 7,2 7,2

Befintlig materialdata

Betongens Elasticitetsmodul Ec [GPa] 30 30000000000

Betongens kar. Tryckhållfasthet fck [MPa] 20 2,0E+07

Betongens kar. Draghållfasthet fctm [MPa] 2,2 2,2E+06

Betongens Stuktöjning εcu [‰] 3,5 3,50E-03

Tryckblocksfaktor α [-] 0,81 0,81

Tryckblocksfaktor β [-] 0,416 0,416

Stålets Elasticitetsmodul Es [GPa] 210 2,1E+11

Stålets Flytspänning fyk [MPa] 500 500000000

Materialdata förstärkning, väljs enligt blad 5

StoFRP Plate S

Förstärkningens Elasticitetsmodul Ef [GPa] 163 1,63E+11

Förstärkningens kar. Brottöjning εfu [‰] 16 1,60E-02

Tvärsnittsarea per förstärkningsenhet Afn [mm2] 210 2,10E-04

Tjocklek per förstärkningsenhet tfn [mm] 1,4 2,00E+09

Bredd per förstärkningsenhet bfn [mm] 150 0,0014

Limmets Tjocklek ta [mm] 2 1,50E-01

Limmets Elasticitetsmodul Ea [GPa] 2 2,00E-03

Resultat

Förstärkningens tvärsnitts Area Af [mm2] 210 2,10E-04

Avstånd från teoretiskt stöd till förstärkningens början a [mm] 1200

Antal förstärkningensenheter n [-] 1
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