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Sammanfattning 

Uppsatsens titel Fiberarmerad betong – Nulägesrapport 2016  

Högskola/institut  Högskolan i Halmstad 

Nyckelbegrepp Fiberbetong, fiber, branschutveckling, nulägesrapport, 

byggmaterial och byggteknik. 

Syfte Syftet med denna rapport är att utreda de olika professionernas 

inställning till fiberbetong och därmed skapa en ökad kunskap och 

förståelse för materialets användande. 

Metod  Studien är grundad på en kvalitativ metod och genomförs med 

hjälp av semi-strukturella intervjuer. Intervjuunderlaget består av 

15 intervjuer med fiberleverantörer, elementtillverkare, 

konstruktörer, betongleverantörer samt yrkesarbetare.  

Slutsats  Efter analysering av resultatet har följande slutsatser framkommit 

angående varför fiberarmerad betong inte används oftare än vad 

det gör idag. De faktorer som dominerar branschen är okunskap 

och osäkerhet. Detta gör att många generellt väljer bort fiberbetong 

på grund av ansvarsfrågan. Konstruktörer har för tillfället inget 

tillräckligt tydligt regelverk för dimensionering och yrkesarbetarna 

ser praktiska problem som försvårar arbetet. Utöver dessa faktorer 

finns delade meningar i branschen samt en bristfällig 

kommunikation mellan samtliga professioner vilket förhindrar en 

gemensam plattform att utgå från.  
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Abstract 

Title  Fiber reinforced concrete – Status report 2016 

University/Institution Halmstad University 

Keywords  Fiber reinforced concrete, fiber, industry development, status 

report, building material and building technology. 

Aim  The purpose of this report is to examine the different professions 

attitude towards fiber reinforced concrete and thus create a greater 

knowledge and understanding of the material’s use. 

Methodology The study is based on a qualitative approach and implements 

through the semi -structural interviews. The study consists of 15 

interviews with fiber suppliers, concrete manufacturers, structural 

engineers, concrete suppliers and construction workers. 

Conclusion After analyzing the results, the following conclusions emerged 

about why fiber reinforced concrete is not used more often than it is 

today. The factors that dominate the industry are ignorance and 

insecurity. This means that many operators generally opt out of fiber 

reinforced concrete because of liability issues. Today, designers 

does not have clear enough regulations and workers are seeing 

practical problems that hamper the work In addition to these factors 

there are shared meaning in the industry and an inadequate 

communication between all professions which prevents a common 

platform to cooperate from.  
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Förord 

Detta examensarbete är den avslutande delen för Byggingenjörsprogrammet med inriktning 

konstruktion och projektering 180hp på Högskolan i Halmstad. Arbetet har varit ett samarbete 

mellan Högskolan i Halmstad och Byggtekniska byrån i Stockholm. 

Först och främst vill vi tacka vår handledare Bengt Hjort på Högskolan i Halmstad för hans 

stora intresse och engagemang för betong samt hans stöd under arbetets gång. Vidare vill vi 

tacka vår handledare på Byggtekniska byrån, Jerry Hedebratt, som generöst har hjälpt oss 

med rapportens utformning och annan rådgivning. 

Ett stort tack till alla respondenter och tillhörande företag som ställt upp och på något vis 

bidragit till rapporten, Bekaert Sverige AB, MAPEI, Abetong AB, Strängbetong, Byggtekniska 

byrån, WSP Göteborg, Maddison Konsult AB, Ottosson & Wolrath Byggkonsult AB, Sydsten, 

MTA och NCC. 

Tack för all hjälp, utan ert engagemang hade detta inte varit möjligt. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund  

Fiberbetongens historia kan man följa långt tillbaka i tiden, redan 1874 erhöll amerikanen A. 

Berard patent på materialet (Svenska Betongföreningen, 1997). En stor del av forskningen kan 

härledas från 70-talet fram tills idag, både i Sverige och i andra länder då stor kunskap har tagits 

fram angående materialets egenskaper, utformning och användning etc. Man forskar 

fortfarande för förbättring hos materialet i olika aspekter samt försöker hitta en utveckling bland 

återvinning och på så sätt skapa ett hållbart byggnadsmaterial (Kim et al, 2015; Senaratne et al, 

2016). Ändå har inga storslagna genombrott skett som gjort att fler vill använda materialet idag.  

En standard släpptes år 2014 för dimensionering av fiberbetongskonstruktioner, tidigare har det 

inte funnits någon sådan standard att följa (Swedish Standard Institute, 2014). Andra länder 

som varit några steg före är länder som Italien och Belgien som har sedan en tid tillbaka haft 

bestämmelser för fiberbetong då detta är ett material som används relativt flitigt (Kanstad et al., 

2011).   Eftersom standarden i Sverige är så pass ny harämnetgranskats och lyst igenom av 

experter som anser att fiberbetong är bra och i framkant bland de senaste och modernaste 

materialen. Ändå uppfattas materialet att ligga i gråzon och dokumenterad erfarenhet saknas i 

stora drag. Fiberbetong är efter så många år ett relativt okänt ämne i branschen i Sverige. I 

dagsläget verkar erfarenhet saknas bland användare av materialet och kunskapen om vilka 

praktiska problem som kan uppstå. Det tycks saknas en övergripande rapport om hur 

fiberbetongen ställer sig i samhället samt en sammanställning om materialet för att få en bra 

överblick av problem som kan uppstå samt lösningar som behandlar dessa.  

De områden som är intressanta att behandla är de områden som har störst påverkan av valet 

mellan fiberarmerad betong och traditionell armerad betong.  Aspekter som är av stort intresse 

att studera är tekniska egenskaper, användningsområden, tillvägagångssätt, arbetsmiljö, miljö, 

ekonomi och framtidsutsikter. 

 

1.2 Frågeställning  

 Teoretiskt sett är fiberbetong ett smidigt och i många fall ett lönsamt byggmaterial, i 

praktiken väljer byggbranschens aktörer ändå inte fiberbetong.  Rapportens frågeställning 

är: varför används inte fiberbetong mer än vad det gör idag?  

 

1.3 Syfte  

Syftet med denna rapport är att utreda olika professioners inställning till fiberarmerad betong 

och därmed skapa en ökad kunskap och förståelse för materialet. Följande punkter behandlas 

för att ge mer konkreta svar på hur materialet står sig i de olika delarna:  

 Tekniska egenskaper 

 Användningsområde 

 Arbetsmiljö 

 Tillvägagångssätt 
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 Miljö 

 Ekonomi 

 Framtidsutsikter 

 

1.4 Mål  

Målet är att genom en nulägesrapport av materialets användning belysa olika problem och 

synsätt för fiberarmerade betongen och öppna upp för vidare utveckling. Intressenter och 

användare i byggbranschen ska genom en faktabaserad rapport lättare kunna orientera sig inom 

ämnet. Målet är även att denna rapport i en kombination med den nya standarden ska ge ett 

framåtdrivande resultat i framtidens användning av fiberbetong. 

 

1.5 Omfattning - genomförande 

Först genomfördes en litteraturstudie som ledde till en baskunskap om ämnet fiberbetong som 

möjliggjorde att ställa frågor om ämnet. Ytterligare information hämtades genom 

semistrukturerade intervjuer med aktörer med erfarenhet av fiberbetong, bra som dålig. 

Aktörerna i fiberbetongens kedja har intervjuats, det vill säga fiberleverantörer, konstruktörer, 

elementtillverkare, betongleverantörer samt yrkesarbetare.  

Intervjuerna har planerats med utvalda frågor beroende på vilken profession som deltagit, 

intervjuerna har spelats in. Två företag i varje profession med två deltagande från varje företag 

är vad som planerades från början att genomföra, vilket resulterar till tjugo intervjuer totalt. 

Därefter har vissa justeringar gjorts och antalet respondenter förändrats. Respondenterna har 

varit noga utvalda utifrån deras erfarenhet sedan tidigare för att få fram den mest relevanta 

kunskapen och erfarenheterna som möjligt. 

 

1.6 Avgränsningar 

Arbetet har avgränsats till att omfatta kvalitativa synpunkter på och kvalitativ fakta om 

fiberbetong. Dimensionering och beräkningar ingår ej.  

 

1.7 Resultatet 

Med ett omfattande underlag för att skriva rapporten har informationen granskats och 

sammanställts till en nulägesrapport för att få fram åsikter, erfarenheter och 

förbättringsområden. 
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2. Metod 
Rapporten är baserad på en kvalitativ studie där litteraturstudier och semistrukturerade 

intervjuer har genomförts. Arbetet inleddes med en litteraturstudie för att få en grundläggande 

kunskap för fiberarmerad betong och på så sätt ha rätt baskunskaper för att ta arbetet vidare. 

Med hjälp av vägledning från högskolans bibliotek- och kompetenser, har information och 

litteratur samlats in. De databaserna som varit aktuella har varit Google Scholar och Web of 

Science.  

Ordet kvalitativ kommer från det latinska ordet qualitas som betyder beskaffenhet, egenskap, 

sort vilket kan översättas till beskrivning. Kvalitativa studier bygger på att det inte finns en 

absolut objektiv sanning kring forskningsämnet. Metoden riktar in sig på människors olika 

uppfattningar och synpunkter kring ämnet (Materud, 2009). Denna rapport avser olika 

människors verklighetsuppfattning om fiberarmerad betong och kräver därför en kvalitativ 

studie. Vissa frågor/uppfattningar kan annars inte besvaras och det finns risk att viktiga 

synpunkter faller bort om en annan typ av studie skulle väljas (Ahrne, 2011). 

Metoden för att samla in data för denna rapport har varit genom semistrukturerade intervjuer 

med 15 respondenter. Semistrukturerade intervjuer enskilt eller i grupp om max åtta personer 

är typiska för kvalitativa studier (Bylund et al, 1995; Halkier, 2010). Det begränsade antalet 

intervjuer tillåter inte generalisering på vanligt sätt utan man går djupare in hos varje respondent 

(Mc Cracken, 1988). Aktörerna som valts för intervjuerna är fiberleverantörer, konstruktörer, 

elementtillverkare, betongleverantörer samt yrkesarbetare. Dessa olika professioner har valts 

som representanter för fiberbetongens kedja från tillverkning till användning. Intervjuerna har 

skett enskilt och i något fall i grupp om två respondenter. 

Semistrukturerade intervjuer tillåter ett friare samtal där respondenten ges utrymme att utforma 

svaren på ett eget sätt. Intervjuformen förutsätter också att ämnet som undersöks är tydligt. 

Oplanerade följdfrågor kan också förekomma om svaren vänder i den riktningen. I stora drag 

följs ordningsföljden av frågorna men det är inget tvång om sammanhanget blir bättre med en 

annan ordning, med andra ord är semistrukturerade intervjuer väldigt flexibla (Kvale & 

Brinkmann, 2014).  

Denna intervjumetod är vald för att få fram personens egna åsikter/erfarenheter på ett naturligt 

sätt. Kunskapsläget har varit begränsat, på så sätt har mycket fokus lagts på vad som ska 

undersökas, vilket talar för semistrukturerade intervjuer och därmed en kvalitativ metod som 

valts att arbeta efter. 

Intervjuerna har planerats med särskilda frågor utifrån vilken profession som deltagit. Frågorna 

har varit uppbyggda på så sätt att subjektiv vägledning inte skett, utan hellre öppnat upp 

möjligheten för vidare diskussion. Innan intervjuerna har frågorna diskuterats med våra 

handledare, detta för att säkerställa bättre kvalitet på resultatet.  

Intervjuerna har även spelats in för att garantera att allt dokumenteras, detta har även renskrivits 

och jämförts. Intervjuerna har inte genomförts med en direkt ordning utan respondenterna har 

blandats med ett syfte. På så sätt kan frågor och problem som dyker upp hos respektive 
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profession tas upp till nästa för att undersöka, samtidigt som underlaget till frågeställningarna 

blir starkare och bredare.  

Två företag i varje profession med två deltagande respondenter från varje företag är vad som är 

planerades att intervjuas från början, vilket ger ett antal på tjugo intervjuer totalt. Med vissa 

justeringar har 15 intervjuer genomförts med en blandning av tio olika företag.  

Se bilaga 1 och bilaga 2 för de frågor som ställdes till samtliga respondenter under intervjuerna. 
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3. Fiberbetong – en introduktion 
Detta kapitel baseras på litteratur- och vetenskapliga artiklar som kommit fram, under 

litteraturstudien. Inledningsvis kommer grundläggande information om fiberbetong presenteras 

samt de övergripande tekniska egenskaper som fiberbetong har, för att därefter redogöra 

materialets historia. Vidare kommer en mer detaljerad presentation av fibrer (plast & stål), 

användningsområden, hantering och arbetsmiljö för att avslutas med miljöaspekter och 

ekonomi. Meningen med detta kapitel är att redogöra grundläggande baskunskap för 

fiberbetong och därmed få en bättre förståelse av senare kapitel. 

 

3.1 Vad är fiberbetong? 

Fiberbetong (FRC) består av två huvudkomponenter, betong och fibrer. Betong består i 

huvudsak av ballast, cement (förädlad kalksten), vatten och olika tillsatsmedel för att förbättra 

vissa egenskaper, exempelvis för att förskjuta härdningen (Svenska Betongföreningen, 1997) 

Jämfört med konventionella betongblandningar har fiberbetong generellt högre cementhalt, 

högre halt fint ballast-innehåll och mindre andel grov ballast. Ballaststorleken har en betydande 

roll huruvida fibrerna sprider sig i betongmassan eller inte (Concrete Technology, 2001). När 

fibrerna är ordentligt inblandade i betongmassan så kan fiberbetongen betraktas som ett 

homogent material (Thorsén, 1993). Att armera med stålfibrer reducerar sprickbredden och kan 

kombineras med vanlig armering, då bidrar det till materialets seghet och duktilitet (AB Svensk 

Byggtjänst, 2000; Bentur & Mindess, 2007).  

År 2014 gavs en fiberbetongsstandard ut av SIS, svensk standard, som behandlar både stålfibrer 

och plastfibrer vid dimensionering. (SS 812310, 2014). Andra länder som Tyskland, utkom 

regelverk för stålfiberbetong redan 2008 och i Norge kom ett regelverk 2010, dessa anses inte 

vara fullständiga än. Länder som Italien och Belgien där fiberbetong används flitigt i bärande 

konstruktioner finns däremot bestämmelser som anses vara mer kompletta (Kanstad et al., 

2011).  

 

3.2 Tekniska egenskaper  

För traditionellt armerad betong så räknar man betong och armeringsstänger som två material. 

Fiberbetong betraktas däremot som ett homogent material i konstruktionssyfte. Fiberbetong 

uppträder som vilken betong som helst vid små laster där den fortfarande är o-sprucken. Det är 

först efter mikro-uppsprickningen som uppstår mellan ballast och cementpasta som stålfibrerna 

träder i kraft och hämmar makro-sprickorna. Den stora skillnaden mellan fiberbetong och 

konventionell armerad betong är att fibrerna motverkar tillväxten av makro-sprickor och 

fördelar spänningen mer. Stålfibrer kan föra över spänning som motsvarar upp emot 3-4 mm 

spricköppningar (Löfgren, 2007). Fibrernas uppgift är sammanfattningsvis att förstärka 

draghållfastheten i betongen genom att förhindra sprickbildningen och att öka segheten genom 

att fördela ut kraften på en större yta i betongen och därmed minska spänningen till effekten av 

många små sprickor istället.  Fibrernas egenskaper förbättrar styrkan och utmattningsstyrkan 

och minskar därmed också krympningen (Concrete Technology, 2001). 
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3.3 Historik  

Materialet fiberbetong utvecklades för landningsbanor för flygplan redan under andra 

världskriget. Innan dess var det amerikanen A. Berard som tog patent på fiberbetong år 1874 

och fibrer liknande form som de som används idag patenterades 1927. (Svenska 

Betongföreningens, 1997; Löfgren, 2005).  

Det var NATO-pakten som började utveckla materialet när flyghangarerna blev utsatta för 

bombning. Anledningen till behovet var att betongen mellan nätarmeringen stöttes ut under 

bombning och träffade flygplanen vilket ledde till stora skador. Lösningen som fiberarmerad 

betong gav var att ”armeringsavståndet” minimerades och att materialet fick ett segare 

brottförlopp vilket minskade utstötningen av betong under anfall. Detta ledde i sin tur till att 

skadorna på flygplanen reducerades. NATO har därefter fortsatt att använda fiberarmerad 

betong i sin verksamhet och utökade användningen till ett bredare område som flygfält, golv i 

förråden och skyddsrumsinklädnad. Därefter spred sig fiberbetong till den civila industrin inom 

NATO-länderna och utvecklingen av sprutbetong till gruvor, vattenkraft och järnvägstunnlar 

tog fart. Utveckling av golvbetong till kontor och industrier skedde också och senare tog även 

elementtillverkningen av fiberbetong sin början. De nordiska länderna kom i kontakt med 

fiberbetong först under mitten av 80-talet (Thorsén, 1993). I England var man först ut med att 

bepröva stålfiberbetong i industrigolv vilket har varit en stor framgång och har använts de 

senaste decennierna. I Sverige och Norge kom man strax därefter att använda sig av metoden. 

I mitten av 90-talet utförde man också i England platta på mark upplagd på pelargrupper utan 

traditionell armering. Sedan dess har flera byggnadsverk av denna sort uppförts runt om i 

världen vilket man kan läsa om i (Concrete Society 2007) där flera exempel är presenterade. I 

Sverige har konstruktioner med stålfiberbetong i kombination med traditionell armering 

uppförts sen 2001. Idag är de vanligaste användningsområdena platta på mark, golv och i 

sprutbetong för bergsförstärkning och i Lettland och Litauen uppförs även flervåningshus av 

fiberbetong. Mycket forskning och materialutveckling har skett men fortfarande saknas 

gemensam kunskap om hur materialet uppför sig efter uppsprickning och användande av det 

(Kansad et al., 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

7 

 

3.4 Fibrer  

Materialet av fibrer kan bland annat bestå av glas, kol, plast och stål. Senare i detta kapitel 

kommer en närmre presentation av stål och plast, dock mer detaljerat för stål som är mycket 

välkänt och som används i störst utsträckning idag i både bärande och icke bärande 

konstruktioner. I tabell 1 redovisas en överblick av de tekniska egenskaperna för de olika 

fibermaterialen (Löfgren, 2005; Bekaert, 2012; Kanstad et al., 2011).  

 

Tabell 1: Fysiska och tekniska egenskaper för olika fibermaterial (Löfgren, 2005) 

 

 

Utseendet på fibrerna kan varierna en del. Geometrin på fiberns tvärsnitt kan bland annat vara 

cirkulär, kvadratisk och triangulär se bild 1. Större mantelarea på fibern bidrar till bättre 

vidhäftning mellan fiber och betong. En för kraftig vidhäftning förhindrar segheten i 

materialet och fibern går av istället för att deformeras. Däremot gäller detta inte Dramix 5D 

som är av hög hållfasthet och töjbart stål (Löfgren, 2007, 2005). Förankringen varierar också 

och spelar en västenlig roll för fibrernas prestanda, den vanligaste förankringen som 

förekommer idag är änd-krokar, ”End-Hooks” se bild 2. 
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Bild 1: Exempel på olika tvärsnitt för fibrer (Löfgren, 2005) 

 

 

 

 

Bild 2: Exempel på geometri för fibrer och dess förankring. Den vanligaste är fibern med 

änd-krokar ”end-hooks” (Löfgren, 2005) 
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3.4.1 Slankhetstalet L/d 

Slankhetstalet är förhållande mellan längden och diametern på fibern. Desto längre och 

smalare desto större slankhetstal. Slankheten har stor inverkan på viktiga egenskaper för 

materialet. Fibrerna gjuts in kraftigare desto längre de är, vilket medför en större 

utnyttjandegrad för stålfiberns draghållfasthet för den enskilda fibern. Totala hållfastheten 

baseras utöver typ av fiber även på mängden fiber i konstruktionen och samverkan mellan 

dessa. Ett för högt slankhetstal försvårar blandningen och spridningen av fibrerna i betongen. 

I tabell 2 nedan presenteras olika fibertyper av Dramix och sambandet mellan slankhetstal 

och prestanda (Bekaert, 2011).  

 

Tabell 2: Samband mellan prestandan av fibrerna och slankhetstal för olika fibertyper från 

Bekaert (Bekaert, 2011) 

 

 

Limmade flak av fibrer tillåter större slankhet då fiberflakets slankhetstal minskar markant. 

Detta medför att man kan använda sig av längre fibrer men ändå kunna blanda ner dem 

ordentligt i betongmassan. Limmet som håller ihop flaket är vattenlösligt vilket medför en 

separation av fibrerna nere i betongen. Till en början hade man problem med limmet eftersom 

det bidrog till en ökad luftmängd i betongen men för dagens lim förekommer inte detta problem 

(Bekaert 2012; Löfgren, 2004).  

 

3.4.2 Stålfibrer 

Stålfibrer är den vanligaste fibersorten och tillverkas oftast av kalldragen ståltråd med 

ändkrokar (Kanstad et al., 2011; Löfgren, 2005). Vidare kan stålfibrer också vara klippta ur 

stålstycken eller vara tillverkade ur smälta (Bentur & Mindess, 2007). Stålfibrer utförs även i 

rostfritt stål eller med en beläggning av zink för att öka beständigheten mot korrosion 

(Löfgren, 2005). I tabell 3 redovisas en sammanställning av företag, tillverkning och märken 

på fibrerna. 
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Tabell 3: Exempel på olika fibrer, tillverkningsprocess, företag och beteckning (Bernhard, 

1995) 

 

 

 

 

Dramix-fibrer har haft den största framgången i branschen och är därför den mest använda 

fibern. Denna härstammar från Belgien och har även tillverkats och funnits längst på marknaden 

(Thorsén, 1993). Idag tillverkas olika serier av Dramix-fibrer, de som är aktuella är Dramix 3D, 

Dramix 4D och Dramix 5D där sistnämnda har högst prestanda (Bekaert, 2012). En mer 

ingående presentation av de olika serierna sker senare i detta kapitel. 

Dramix-fiberns ändförankring består av änd-krokar och levereras som lösa eller i limmade flak 

om cirka 25 stycken. Limmade flak underlätta inblandningen av fibrerna i betongmassan och 

motverkar bollbildning (Löfgren, 2004). Limmade flak tillverkas för alla Dramix-versionerna 

medan den lösa varianten endast finns att tillgå för de mer klassiska Dramix 3D med lägre 
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slankhetstal, L/d. Leverans sker i förpackningar på 10 kg eller 20 kg (Bekaert, 2012), i 

betonggolv doseras vanligen med 20-50 kg per kubikmeter betong (AB svensk byggtjänst, 

1997). Större säckar för större volymer finns att tillgå. Fibrerna kan beställas i blank eller 

galvaniserad yta och med olika slankhetstal för samtliga (Bekaert, 2012).   

Användningsområdet skiljer sig mellan de olika Dramix-serierna beroende på prestanda, en 

kombination av varierande slankhet, draghållfasthet, trådtöjbarbarhet och förankringsstyrka 

påverkar lämpligheten för olika konstruktioner. Rådgivning från fibertillverkarna finns att tillgå 

om osäkerhet om fibrer uppstår (Bekaert, 2012).  

Följande sker en detaljerad presentation av Dramix 3D, 4D och 5D. 

Dramix 3D 

Denna 3D-serie ursprungligen Dramix RC-65/60-BN, har under åren blivit en referensram för 

stålfibrer, föregångaren till Dramix 3D är Dramix RC-65/60-BN som satte de första 

referenserna. Denna typ av fiber lämpar sig till konstruktioner som fogfria golv, fogade golv i 

kombination med konventionell armering, beläggningar och pågjutningar. Fibrerna kan 

beställas i både lös form och i limmade flak.  

Ändkroken deformeras sakta när drag uppstår efter första uppsprickningen i betongen, det är så 

segheten och styrkan uppkommer (Bekaert, 2012). 

 

Bild 3: Dramix 3D fiber med en ändkrok (Bekaert, 2012). 

 

Dramix 4D 

Dramix 4D liknar Dramix 3D men har ytterligare en förankringskrok i ändarna, vilket bidrar 

till ytterligare förankringsstyrka och ger en högre draghållfasthet i betongen än 3D. Denna 

lämpar sig bättre för helt fogfria golv, tunga beläggningar, pålade golv, sekundär armering, 

väggar och konstruktionsplattor är bara några exempel. Denna serie kan endast beställas i 

limmad form och i de största slankhetstalen på grund av dess höga och specifika prestanda 

(Bekaert, 2012).  
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Bild 4. Dramix 4D med en ytterligare änd-krok jämfört med 3D (Bekaert, 2012). 

 

Dramix 5D 

Denna version är den senaste på marknaden och är bättre än tidigare versioner i alla egenskaper 

som förankring, draghållfasthet och trådtöjbarheten. 5D är utvecklad för att generera hög 

förankring och har en ökad fibertöjning gentemot 3D och 4D. I versionerna 3D och 4D är det 

ändkrokarna som sakta deformeras. 5D fungerar lite annorlunda på så sätt att förankringen inte 

deformeras utan att det är själva tråden som deformeras.  

Dramix 5D är framtagen för mer komplexa konstruktioner exempelvis konstruktionsplattor, 

anläggningskonstruktioner, broar och pålade golv. Denna serie kan endast beställas i limmad 

form och i de största slankhetstalen (Bekaert, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 5. Dramix 5D med den starkaste förankringen i Dramix-serien (Bekaert, 2012). 

 

 

3.4.2.1 Förankringsstyrka & draghållfasthet 

Förankringsstyrkan och draghållfastheten hos en stålfiber måste öka parallellt med varandra för 

att kunna ta de laster som verkar på den. Uppfylls inte detta kriterium så går den av och gör 

betongen spröd. Skulle tråden vara starkare än förankringen så kommer inte tråden utnyttjas till 

fullo. Hos Dramix 3D, 4D och 5D ökar förankringen (som man ser på de extra krokarna) med 

hållfastheten för att ligga parallellt med varandra för att inte gå av eller inte utnyttjas helt 

(Beakert, 2012). 
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3.4.3 Plastfibrer 

Polymerfibrer är raka eller formade bitar av polymermaterial som lämpar sig för homogen 

inblandning i betong. Polymerfibrer varierar av polymerkompositionen och behandlas i 

mindre skala i SS 812310, 2014. Olika polymermaterialet kan vara: 

Tabell 4: Beroende på vilken komposition av polymerer så varierar plastmaterialet (Kansad 

et al., 2011) 

 

Plastfiber brukar användas: 

 i djurstallar för att undvika att djuren skadar sig när betongen nöts ner.  

 för att minska torksprickor, dvs de plastiska sprickorna i betongen. 

 för att förbättra sammanhållningen i färskbetong. 

 för att minska spjälkningen vid brand. Upp till 1 cm kan spjälkas bort vid brand under 

1 minut om plastfiber inte blandas i.  

Citytunneln i Malmö och Hallandsåstunneln är exempel på tunnlar där man tillsatt plastfiber 

av polypropylen för att förbättra brandegenskaperna i betongen (Betongindustrin, 2012; 

Persson, 2008). Det finns stor osäkerhet om hur polymerfibrer uppträder under långtidslaster. 

Dessa egenskaper bör därför speciellt dokumenteras (Ejlertslund, 2016; Kanstad et al., 2011). 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

Bild 6. Polymerfibrer som ofta används i 

exempelvis djurstallar för att undvika att 

djuren skadar sig (Ejlertslund, 2016). 

 

Bild 7. Polymerfibrer motverkar plastiska 

krympsprickor i färsk betong (Ejlertslund, 

2016). 
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3.5 Användningsområde  

Fiberarmerad betong används allt mer i byggtekniken eftersom fibrerna kan ersätta 

armeringsjärnen helt eller delvis. Den största användningen av fiberbetong är sprutbetong för 

bergförstärkning, betongelement/varor och golv/pågjutningar (Svenska betongföreningens 

rapportserie: Rapport nr 4. 1997). I nuläget används fiberbetong mycket inom 

prefabriceringsindustrin. I internationella seminarier och konferenser kan man ta del av denna 

information under de senare åren (Carmona et al, 2016). 

 

3.5.1 Golv och pågjutningar 

Fiberbetong har använts i industrigolv och lagergolv men även i exempelvis stötutsatta 

kajplaner. Pågjutningar i sin tur används vid bjälklag och broar, då gjuter man på en befintlig 

underliggande betong vilket bidrar till en ökad säkerhet när det kommer till okontrollerad 

sprickbildning till följd av differenskrypning. Pågjutningen kan göras tunnare då man inte har 

behov av något täckskikt och vid ingjutning av fogelement i broars övergångskonstruktioner 

utnyttjas fiberbetongs relativt höga slagseghet (Svenska betongföreningens rapportserie: 

Rapport nr 4, 1997; Kansad et al., 2011).  

 

3.5.2 Betongelement och betongvaror 

Användningsområden här är balkongdelar, volymelement som exempelvis badrum och soprum, 

stallmellanväggar, kabelrännor i marken, trottoarer, kantbalkar för småhus, rör, brunnar, även 

stolpar och master har tillverkats med stålarmerad fiberbetong (Svenska Betongföreningen, 

1997; Carmona et al, 2016). 

 

3.5.3 Förstärkning av andra konstruktioner 

Många konstruktioner har förstärkts med påsprutad fiberbetong, just för att öka styrkan och 

säkerheten. Exempel på stärkta konstruktioner är höga betongskorstenar som man sprutat 

sprutbetong på insidan, dammkonstruktioner i vattenkraftsanläggningar och tunnlar som 

nämnts tidigare. Äldre valv i broar gjort av tegel har också förstärkts med sprutbetong.  

Stålfiber har också ingått i konstruktioner där stålfiberbetongen samverkar med konventionell 

armering och i konstruktioner där spännarmering ingått. Detta har gjorts för att öka 

tvärkraftskapaciteten och genomstansningsmotståndet i pelardäck (Svenska Betongföreningen, 

1997; Kanstad et al., 2011). 

 

3.5.4 Övriga konstruktioner, platsgjutna och platssprutade. 

Tunnlar och swimmingpooler har utförts i stålfiberarmerad betong. Kombination av 

fiberbetongens spricksäkerhet och dessa konstruktioners höga och jämna fuktinnehåll har det 

bidragit till ytterligare spricksäkerhet (Svenska betongföreningen, 1997).   
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3.6 Hantering 

 

3.6.1 Blandning/Dosering 

Fibrerna ska vägas eller mätas upp och tillsättas i betongen. Det finns i princip två 

tillvägagångssätt att göra detta på: 

1. Fibrerna blandas först med de torra produkterna (ballast och cement) därefter tillsätts 

vattnet. 

2. Betongen blandas ihop först och fibrerna tillsätts efteråt i den färska betongen i 

roterbilen. 

 

I alternativ 2 kan doseringen ske manuellt, halvautomatiskt eller helautomatiskt. Vid manuell 

dosering tillsätts fibrerna med mankraft ner i roterbilen. Oftast utför roterbilens chaufför detta 

arbete efter att roterbilen fyllts med betong.  

Vid halvautomatisk dosering sker en manuell dosering av fibrerna ner i en doseringsmaskin. 

Det finns doseringsmaskiner med olika konstruktion exempelvis gummitransportörer eller 

luftdrivna rör-transportörer. 

Helt automatiska transport- och doseringssystem är det mest vanliga på senare år och innebär 

full kontroll från betongfabrikernas kontrollrum. Det finns en rad olika varianter av system 

bland annat vibrationsbord och vågar som väger och doserar stålfibrer, jättemutter för hantering 

av 1 tons säckar fibrer som både kan hantera stål och plast med hög precision, detta är bara 

några exempel på system (Thorsén, 1993; Kansad et al., 2011). 

 

3.6.2 Leveranskontroll 

En homogen spridning av fibrerna i betongmassan är ett ovillkorligt krav, för att säkerställa 

fiberbetongens egenskaper. Undantaget är om det är momentomlagring(statsisk obestämdhet) 

då fungerar konstruktionen även med sämre fiberdisponering (Hedebratt, 2016). För att 

säkerställa kraven, så ska en egenkontroll utföras vid leverans, för att påvisa kvalitén och att 

den innehåller den beställda fibermängden. I färsk betongmassa kan man på ett enkelt sätt 

kontrollera detta genom urvaskningsmetoden.   

Urvaskningsmetoden utvecklades av Stabilator AB och har därefter används av samtliga aktörer 

i fiberbetongbranschen. Metoden går ut på att väga fibrerna och därmed kontrollera mängd och 

spridning.  

Tillvägagångsättet är relativt simpelt: 

 Ta provvolym ur betongmassan 

 Skölj bort cementpastan 

 Separera fibrerna (oftast med en magnet) 

 Väg fibrerna och betongmassan 

 Fibrernas vikt räknas bort 
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Tre provtagningar ska göras av en leverans, en av det översta lasset, i mitten och i slutet. Hela 

lasset kan därefter godkännas om provresultaten är inom accepterade värden (Thorsén, 1993; 

Kanstad et al., 2011).  

 

 

3.6.3 Arbetssätt 

Arbetsbarheten och konsistensen (uppmätt genom sättmått) ändras i liten utsträckning när 

fibrerna tillsätts i den färska betongmassan, men det kompenseras med flytmedel om det 

behövs. Något som ska tas i beaktning vid tillverkning av fiberbetong är gränsvärdena för 

fibermängden och fiberstorleken i förhållande till betongprestanda. Innan pumpning av 

fiberbetongen ska utföras så är det viktigt med bra planering angående placering av 

roterbil/betongpump och samordning.  Utläggningen av fiberbetongen utförs på samma sätt 

som med vanlig oarmerad betong.  

Kravet på spridning av fibrerna måste uppnås för att undvika risken för bollbildning och 

separation. Diametern och längden på pumpslangen bör anpassas efter fiberlängden och 

fibermängder. Ett minimum av pumpslangens diameter är 1,5 gånger fiberlängden. 

För att minska risken för bollbildning, bör betongpumpen inte vara helt fylld. Detta är för att 

förhindra ansamling av fibrer längs kanterna av pumpen. Pumpningen bör starta långsamt för 

att sedan öka trycket gradvis. 

För att inta fibrerna ska sticka upp i ytan så är det viktigt vid stavvibrering att man sakta tar upp 

vibrerings-staven ur betongen. För konstruktioner som är extra känsliga för uppstickande fibrer 

ska god arbetsmetod följas. Två omgångar med vibratorbalk ska genomföras för att samtliga 

fibrer ska placera sig under ytan. 

Om betongytan ska glättas så görs även detta på vanligt sätt. Olika åsikter angående arbetssättet 

av fiberbetong har framkommit bland betongarbetarna. Vissa anser att fiberbetongen är mer 

hårdslipad, medan vissa inte märker någon skillnad. Andra påstår att den går att beträda tidigare 

och andra senare, på grund av att fibrerna måste hinna sätta sig ordentligt.  

Sprutning av fiberbetong utförs med den våta eller torra metoden (concrete technolegy, 2001; 

Thorsén, 1993; Kanstad et al., 2011).  

 

3.7 Arbetsmiljö  

Genom att gjuta med fiberarmerad betong så reduceras helt eller delvis armeringsarbetet med 

armeringsstänger.  Att arbeta med vanlig konventionell armering kan vara väldigt påfrestande 

för kroppen eftersom mycket arbete utförs manuellt. Tunga lyft och påfrestande 

arbetsställningar vid montering av armering är de delar som främst bidrar till sämre arbetsmiljö. 

Vid gjutning av platta på mark så är en framåtlutad arbetsställning mycket vanlig, vilket också 

är den mest påfrestande för kroppen som kan ses på bilden nedan, bild 8. 
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Bild 8. Olämpliga arbetsställningar vid traditionell armering, den mest påfrestande är den 

högts upp i vänstra hörnet (Hjort & Sandberg, 1999). 

 

I en undersökning med 1700 yrkesarbetare där armerare var överrepresenterade uppger 92 % 

att de har värk i kroppen och har problem av det. Främst är ryggproblemen de vanligaste hos 

armerare. Armeringsarbete medför också risk för olyckor och skador. En vanlig risk är att 

yrkesarbetarna halkar eller snubblar på armeringen. Även fast ingen allvarlig olycka är framme 

så är det den upprepande reflexreaktionen som uppstår vid balansfel som kan påfresta kroppen 

och ryggen framförallt på längre sikt (Hjort & Sandberg, 1999). 

 

3.8 Miljö  

Betong är ett av världens viktigaste och mest använda byggnadsmaterial på grund av dess 

egenskaper med enkel framställning, relativt billigt, god hållbarhet och god tillämpning i olika 

klimat. 26,8 biljoner ton betong används globalt varje år. Tillverkning av beståndsdelen cement 

bidrar till ett högt utsläpp av koldioxid som bidrar till växthuseffekten och den globala 

uppvärmningen. Med den ökande urbaniseringen ökar också nybyggnationerna och därmed 

sker också en ökning av koldioxidutsläppen (Senaratne et al, 2016; Kim et al, 2015; Vogt, 

2010). Vid förbränning av ett ton cement avges 0,8 ton koldioxid. Utöver tillverkningen av 

cement så är det också faktorer runt omkring som bidrar till miljöförstöring som tunga 

transporter och omfattande sten-/kalkbrott (Ballastsverige, Miljö; Gillberg, 2001). 
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För att motverkar utsläppen har man gjort tester och undersökningar om att tillsätta flygaska 

och andra slaggprodukter från industrier i betongen som en viss ersättning för cementen. 

(During, 2013; Strid, 2008).Detta medför då en reducering av cementtillverkning och 

återanvändning av biprodukter från annan industriverksamhet.  

Resultat från tester med kombinationen av slaggprodukter och stålfiber har visat sig positiva.  

Egenskaper hos fiberbetongen förbättrades då tester visar att vidhäftningen mellan betong och 

fiber ökade (Kim et al, 2015).  

Istället för att lägga återvunnen betong på deponi eller landfyllnad så har man gjort 

undersökningar om att återvinna detta till ny fiberbetong genom att lägga till stålfibrer. 

Forskning har också visat att återvunnen ballast och tillsättning av stålfibrer skapar ett hållbart 

och lönsamt byggnadsmaterial (Senaratne et al, 2016). Utveckling av att återvinna plast till 

plastfiber pågår också och har visat sig fungera (Yin et al, 2016). Ständigt sker utveckling och 

forskning för att förbättra metoder för hållbara lösningar men det är också en fråga om kostnad. 

Branschen styrs mycket av pengar och miljö och ekonomi ställs ofta emot varandra (Kim et al, 

2015).  

 

 

3.9 Ekonomi  

I tidigare undersökningar i examensarbeten har fiberarmerad betong jämförts med 

konventionell armering för en platta på mark. Att gjuta med fiberarmerad betong har visat sig 

spara tid och därmed pengar. För en privatperson där en platta på mark ska gjutas innebär det 

att betongarbetaren endast behöver komma till arbetsplatsen en gång. Vid konventionell 

armering krävs det däremot två arbetsplatsbesök, en för att armera och den andra för att gjuta. 

Att gjuta med fiberbetong har också visat sig kräva mindre mängd stål än vid vanlig 

konventionell armering. En annan faktor som också påverkar priset är markförhållanden, desto 

sämre geotekniska förhållanden desto större mängd stålfiber krävs. Dessa faktorer blir en 

balansgång beroende på priset på fibrerna och hur mycket tid och därmed mantimmar det sparar 

för att sedan komma ut i ekonomisk fördel eller inte (Bengtsson & Sigström, 2007; Lilja & 

Rhodiner, 2009; Lindberg, 2012).  
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4. Resultat från intervjuer 
I kapitlet som följer redovisas resultatet av de 15 intervjuer som genomförts med 

fiberleverantörer, betongleverantörer, konstruktörer, elementtillverkare och yrkesarbetare. 

Inledningsvis kommer kapitlet behandla mer allmänna branschfrågor följt av mer ingående 

resultat angående tekniska egenskaper, användningsområde, arbetsmiljö, tillvägagångsätt, 

miljö, ekonomi samt framtidsutsikter. De olika respondenterna och professionerna kommer 

ställas emot varandra med deras olika åsikter som framkommit under intervjuerna. Resultatet 

behandlar därmed olika åsikter och attityder ute i branschen med syftet att hitta lösningar och 

föra utvecklingen framåt.  

I materialet som framkommit av intervjuerna delar respondenterna i huvudsak med sig om 

erfarenheter om platta på mark för bostadshus, industrigolv och lagerlokaler. Beskrivs inget 

annat i detta kapitel så är det sådana plattor som omtalas. 

4.1 Allmänt 

De tillfällen då fiberarmerad betong används har visat sig i intervjuerna vara generellt ytterst 

få. På byggarbetsplatserna uppger yrkesarbetare 1 och 2 att de har arbetat med fiberbetong runt 

10-15 gånger på 20 år. Yrkesarbetare 4 uppger att denne arbetat med fiberbetong från och till 

under sin yrkeskarriär, medan yrkesarbetare 3 uppger att denne aldrig arbetet med fiberbetong 

själv. Av den mängd betong som levereras till arbetsplatserna, uppskattas ca 3 procent vara 

fiberbetong enligt fiberleverantör 1. I prefabriceringsindustrin ser användningen annorlunda ut, 

antingen används det ofta eller mer sällan beroende på tidigare testresultat och inställning. 

Elementtillverkare 1 använder fiberbetong i stor utsträckning i sin verksamhet medan 

elementtillverkare 2 och 3 inte varit nöjda med deras testresultat och därför gått ifrån det i stor 

utsträckning. Majoriteten av konstruktörerna som intervjuades uppgav att de nästan aldrig 

konstruerat med fiberbetong. Endast en konstruktör uppger att denne kommer i kontakt med 

fiberbetongsdimensionering kontinuerligt. I intervjuerna framgick det att den låga 

användningen beror på okunskap, rädslor och bekvämlighet. En faktor som visat sig vara ett 

stort problem är ansvarsfrågan, vem är ansvarsskyldig om problem uppstår? Två av fyra 

konstruktörer uppger rädsla för att det lättare ska ske sprickbildning, dock är det ingenting de 

kan styrka utan de baserar sina farhågor på rykten. Bristen på tydliga regler kring 

dimensionering och hantering är en av de största orsakerna till att fiberbetong oftast väljs bort. 

När fiberbetong väl kommit till användning har det visat sig att det finns både tid och pengar 

att spara. Fiberleverantör 1 och 2, elementtillverkare 1 och betongleverantör 1 uppger att de 

som valt att arbeta med fiberbetong också sett fina resultat. De påpekar också att det måste 

göras ordentligt och på rätt sätt, gällande recept och tillvägagångsätt för att få ett bra resultat. I 

dagsläget är det ingen stor efterfrågan utan kunderna vill ha en lösning som fungerar. Eftersom 

kunskap och erfarenhet saknas så faller det sig mer naturligt att välja traditionell armering 

generellt. 

 

”Ingen efterfrågan för det och man väljer ju alltid den lättaste vägen. Har man jobbat med 

traditionella golv så fortsätter man ju med det om ingen annan kräver något annat! Så är det 

ju!” – Konstruktör 3 (Intervju, 05-04-16) 
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År 2014 släpptes fiberbetongstandarden SS 81 23 10 av SIS som behandlar både stål- och 

plastfibrer vid dimensionering. Konstruktör 1 menar att: 

 

”Om man följer standarden så finns det en väldigt liten risk att det skulle gå fel, det är väl det 

den ska hjälpa till med då. Det är ju bra att man skrivit ner det som är vetenskapligt verifierat 

som talar om där det saknas kunskap.” – Konstruktör 1 (Intervju, 2016-03-14) 

 

Efter två års tid ute på marknaden visar det sig i intervjuerna att väldigt få vet om 

fiberbetongsstandardens existens och ännu färre använder sig utav den. Anledningen till detta 

är enligt respondenterna en koppling till den låga efterfrågan av fiberbetong och att sätta sig in 

i standarden är inte prioriterat. Elementtillverkare 1 säger sig inte haft anledning att använda 

sig utav den då deras dimensionering sker genom provning. Samtliga respondenterna uppger 

också att de inte märkt någon större skillnad på efterfrågan sen standarden kom ut år 2014. 

Dock så tar det tid för en ny standard att etablera sig i branschen anser respondenterna, åsikten 

om att Sverige är ett väldigt konservativt land har uttryckts. Andra länder som Tyskland har 

kommit betydligt längre i utvecklingen och användningen gällande fiberbetong säger 

fiberleverantör 2.  

 

”Den har varit ute på remiss fruktansvärt länge, Rom byggdes inte över en natt” – 

Fibertillverkare 2 (Intervju, 22-03-16). 

 

”Det kanske är att informationen är för liten i skolor. Att man inte haft en standard, det tar 

några år från att det finns tillräckligt bra standarder innan man börjar använda dem. Det krävs 

att folk är engagerade också och sprider kunskap och så.” – Konstruktör 1 (Intervju, 14-03-

16). 

 

 

Gällande standardens innehåll anser konstruktör 1 att den är så gott som komplett, dock anser 

fiberleverantör 1 att platta på mark saknas. Denne framför denna åsikt med tanke på att det 

slarvas idag med dimensionering och dosering av fiberbetong för platta på mark för att spara in 

kostnader på material vilket leder till en sämre slutprodukt. Denne förklarar att i dagsläget går 

det att gjuta precis hur man vill, det enda man behöver är ett godkännande från beställaren. 

Tidigare hade kommunen byggnadskontrollanter som kom ut och kontrollerade kvalitén på 

konstruktionerna. Dessa kontrollanter är nu borttagna och ersatta med egenkontroller av 

entreprenören. Entreprenören ska själv intyga att allt har gått till på rätt sätt, och som uttryckt i 

intervju: 

 

”Jag har aldrig varit med om en entreprenör som kommer och underkänner sitt eget arbete” – 

Fiberleverantör 1 (Intervju, 14-03-16).  

 

Samtliga respondenter önskar därför att standarden alltid skall vara gällande så att dåliga 

slutprodukter för bland annat platta på mark ska reduceras. Det finns även ett utvecklingsbehov 

av att förenkla regler och formler för att ta fram olika kapaciteter anser konstruktör 1. Denna 
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anser också att standarden är väldigt exakt och vetenskaplig vilket kan försvåra tillämpningen 

av innehållet.  Konstruktör 1 använder sig av rekommendationer som betongföreningens 

betongrapporter 4 och 13 där bland annat platta på mark och industrigolv tas upp (Svenska 

Betongföreningen, 1997).   

 

 

4.2 Tekniska egenskaper  

Under samtliga intervjuer har respondenterna uppgett att mest stålfibrer används i bärande 

konstruktioner,  exempelvis i platta på mark. Plastfibrer används i mindre utsträckning i plattor 

men har ett stort användningsområde inom brandspjälkning.  

Fibrer är till för att huvudsakligen begränsa sprickor och då används både plast och stål. 

Elementtillverkare 2 och 3 har valt att inte arbeta med fiber i syfte att begränsa sprickbildning, 

de uppger att de inte varit nöjda med testresultaten och effekten varit begränsad. De  väljer ändå 

att arbeta med plastfibrer för att motverkar brandspjälkning.  Konstruktör 3 säger i sin intervju 

att denne tror att vanligt armeringsnät håller ihop sprickorna bättre vid härdning och uttrycker 

att fiberbetong är känsligt för sprickbildning 

 

Fiberleverantör 1 uttrycker att stålfibrer enbart passar i bruksgränsperspektiv och inte i 

brottgräns då den blir för svag. För platta på mark fungerar stålfiber bra som den är, men i en 

annan konstruktion så fungerar den som ett komplement till vanlig armering. Fiberleverantör 

1 anser också att plast inte fungerar för sprickbildning då betongen är starkare än fibrerna och 

att fibrerna på så sätt inte gör någon nytta. Undantaget är de första 24 timmarna under härdning 

då plastfibrer är starkare än betongen. Fiberleverantör 2, betongleverantör 1 och 

elementtillverkare 1 väljer däremot att använda plastfibrer och uttrycker att plastfibrer fungerar 

utmärkt för sprickbildning men att de inte tar någon last som stålfiber gör. Konstruktör 1 uppger 

att det finns väldigt lite kunskapsunderlag för polymerfiberbetong när det kommer till krypning 

och beteendet under en längre period. Det går alltså inte att göra några fullständiga beräkningar 

för polymerfiberbetong på längre sikt. Rädslan för större sprickbildning och dåligt resultat 

skylls ofta på fibrerna men åtanke bör läggas på markförhållandet som kan vara en stor faktor 

för resultatet säger fiberleverantör 2. Konstruktör 2 uttrycker att fiberbetonggolv inte få ha 

några fixeringspunkter under gjutning eftersom golvet annars blir mycket känsligt för 

sprickbildning. Det är därför viktigt att golvet är frikopplat så att rörelser i fiberbetongen är 

möjlig utan att sprickor uppstår. 

 

Plastfibrer används som tidigare nämnts för sprickbreddsbegränsning men fungerar även i 

brandsammanhang. För brand används polypropylenfibrer. Vid en så hög temperatur som 

utvecklas vid brand vill fukten komma ut ur betongen och då får man spjälkning. Detta 

motverkas genom att tillsätta polypropylenfibrer i betongen, fibrer som sedan smälter och bildar 

porer vilka ångan diffundera. 

 

Stålfibrer levereras antingen lösa eller i limmade flak, se kapitel 3.3 (fibrer). Dessa limmade 

flak sägs vara bättre för spridningen av fibrerna. Det finns dock delade åsikter från 

fiberleverantörerna om effekten på betongen av limmet i flaken. Fiberleverantör 2 säger att 
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limmet är vattenlösligt och bildar luftbubblor som sägs skapa en ökad falsk luftmängd som kan 

komma i ytan och skapa hålrum. Fiberleverantör 1 anser inte detta som ett problem. Däremot 

är båda överens om att ute på marknaden så föredras lösa fibrer då dessa anses vara enklare att 

blanda i betongen och att limmade flak har en tendens att skapa bollbildning om fibrerna inte 

lyckas separera. Limmade flak tillåter större slankhetstal på fibrerna men kräver också längre 

blandningstid så att limmet hinner lösas upp och separera. När betongen levereras till 

byggplatsen så kan man inte se skillnad på lösa fibrer eller limmade flak om de limmade flaken 

fått tillräcklig lång blandningstid.  

 

I standarden ingår inte täckande betongskikt som ett krav vilket elementtillverkare 1 och 

konstruktör 1 anser vara bra då tunnare konstruktioner kan utföras och mindre material krävs. 

Täckande betongskikt har man annars för att skydda armeringen mot korrosion. Många 

respondenter ser därför uppstickande fiber som ett problem då dessa kan börja rosta och skapa 

fula fläckar. Man är rädd för att konstruktionen ska brytas ner genom korrosion. Konstruktör 1 

påpekar att konstruktionen inte bryts ner, utan att det endast är ett estetiskt problem på grund 

av de fläckar som uppstår. En synlig fiber i ytan som börja korrodera påverkar endast sig själv 

genom att den omvandlas till järnoxid och har ingen koppling till andra fibrer, korrosionen 

fortplantar därför inte sig. Däremot rekommenderar betongleverantör 1 att inte använda 

stålfibrer i garage då salter kan påverka beständigheten. Elementtillverkare 1 påstår att med rätt 

recept och efterbehandling så är uppstickande fiber inget problem eftersom de uppstickande 

fibrerna blir färre. Är det ett golv som ska läggas så ser betongleverantör 1 och 

elementtillverkare 1 bara positiva saker som att det är effektivt och reducerar både tid och 

pengar. Ska fibrerna exempelvis vara i en fasad där det estiska spelar stor roll så finns det 

rostfria fibrer att tillgå, dock är dessa dyrare uppger dessa två respondenter.  Plastfibrer är ett 

annat alternativ som också fungerar bra i dessa sammanhang, de tar som sagt inga laster men 

fyller sin funktion enligt dessa respondenter. 

 

Enligt yrkesarbetare 5 så kan man aldrig vara riktigt säker på hur resultatet blir när man jobbar 

med fibrer och okontrollerad sprickbildning. Eftersom spridningen på fibrerna spelar stor roll 

är det många som visat oro över detta moment. Vid bollbildning sker även ett bortfall av fibrer 

då yrkesarbetarna avlägsnar dessa från gjutningen. Däremot säger betongleverantör 1 emot 

detta och anser att bollbildning sker väldigt sällan på grund av bra utrustning och bra  

betongrecept. Bortkastade fiber är därför inom felmarginalen. Konstruktör 1 uppger att vid 

dimensionering enligt standarden finns en så kallad fiberorienteringsfaktor som används vid 

uträkning av kapaciteter. Denna faktor tar hänsyn till spridningen och riktningen av fibrerna i 

betongen, om de är vinkelräta eller parallella med dragriktningen. Man får alltså en 

säkerhetsfaktor som tar hänsyn till att man inte utnyttjar fibrerna fullständigt i praktiken. De 

olika faktorerna som används i standarden är valda på så sätt att man ska ha en rimlig balans 

mellan utnyttjande av fibrer och kostnad. Konstruktör 1 tycker även att fiberbetongen ger 

möjlighet till att styra dess egenskaper och skapa en flexibel betong. Fiberbetong gör det även 

möjligt att armera i trånga utrymmen där det är svårt att komma åt med byglar och annan 

armering. Detta ger konstruktionen en ökad kapacitet och robusthet i varje tvärsnitt i en 
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konstruktion. Respondenterna som representerar prefabindustrin har valt att dimensionera 

genom provningar. Detta gör man för att utnyttja materialet bättre utan alla säkerhetspålägg.  

 

 

 

 

4.3 Användningsområden  

Gällande för platsgjutna byggdelar är det platta på mark för industri – och lagerlokaler som 

omtalas mest av samtliga respondenterna. Dessa användningsområden är störst i Sverige men 

även globalt enligt fiberleverantör 1. Betongleverantör 1 uppger att de bara har levererat 

fiberbetong till golv. Konstruktör 1 håller med om att platta på mark är ett av de största 

användningsområdena men även att pågjutningar och ställen där man inte kan lägga armering 

används mycket. Dock är det inte endast platta på mark och denna typ av byggdelar som man 

vill använda fiberbetong till, man vill istället ta ett steg längre enligt konstruktör 1.  Bärande 

Konstruktioner som tak, väggar och pelare är ett område som enligt fiberleverantör 1 inte är 

något man konstruerar generellt. Däremot uppger konstruktör 1 att denne har konstruerat 

konstruktioner av detta slag i Bromma där fiberbetongen utgjorde 25% av ett garage. Andra 

konstruktioner som konstruktör 1 har dimensionerat är exempelvis balkonger, skateparker, 

kranfundament, kabelrännor, väggar, pelare, kajer och specialkonstruktioner med dynamiska 

laster. Dimensionering av balkar och pelare har inte riktigt kommit igång än. Konstruktör 4 

uppger i sin intervju att de använder stålfiber i slitbetong för broar men att det är mindre vanligt 

och handlar om ungefär fem broar per år. Slitbetongen läggs istället för asfalt på körbanan som 

med tiden slits ner. Den låga användningen beror på att det nästan bara förekommer i norra 

Sverige eftersom vägsalt sliter mer på fiberbetongen och man saltar vägarna mer i södra 

Sverige. En nackdel som konstruktör 4 uppger är att cyklister kan påverkas av eventuella 

uppstickande fiber som slits fram med tiden.  

 

Användningsområden för polymerfibrer är till viss del i plattor och element som förekommer i 

djurstallar, bondgårdar, ladugårdar och liknande. Syftet är att djuren inte ska skada sig på 

eventuellt uppstickande fiber. Elementtillverkare 1 påpekar också att de utöver element till 

lantbruk även använder plastfiber i ytterfasader där den estetiska aspekten är viktig. 

”Plastfiber i fasader gör sitt jobb, de tar inte så mycket laster men gör sin funktion” – 

Elementtillverkare 1 (Intervju, 21-03-16). 

Ett annat användningsområde som kommit fram under samtliga intervjuer är för 

brandegenskaper mot spjälkning i form av sprutbetong i tunnlar. Fibrerna som används då är 

polypropylenfiber. Sprutbetong används också i syfte att öka tätheten och förstärka 

konstruktionen men då med stålfiber enligt konstruktör 4. 

 



 
 

 

24 

4.4 Arbetsmiljö  

Samtliga yrkesarbetare som deltog i undersökningen uppger att de tycker att den färska 

fiberbetongen är segare och därför tyngre att arbeta med än normal betong, men även att det är 

svårt att få en fin yta utan uppstickande fiber. Det tyngre arbetet vägs mot all den tid som 

reduceras på grund av armeringsmomentet försvinner, helt eller delvis. Yrkesarbetare 1 och 2 

tycker därför att fiberbetongen är fördelaktigt eftersom det endast är  ett moment som blir lite 

tyngre. Dessa uppger att vid större ytor så är det en maskin som gör utläggningen av betongen 

vilket underlättar allt jobb, då går man endast runt och slipar och efterbehandlar. Problemet är 

när man ska gjuta en yta som är tillräckligt liten för att maskinutläggning skall väljas bort men 

ändå stor nog för det manuella arbetet att bli tungt. Då menar de på att vid dessa tillfällen blir 

det väldigt jobbigt. När det kommer till fysisk arbetsbelastning så berättar yrkesarbetare 3 att 

denne genomgått fyra operationer på två år på grund av yrkesrelaterade skador. Det är ett 

monotont arbete, därför blir det förslitningar på axlar, armbågar, handleder, ländrygg och knän 

säger yrkesarbetare 3 och 4. Vid traditionell armering uppger de att det förekommer att man 

snubblar på armeringsjärnen, vilket endast leder till mindre blåmärken och rivmärken i bästa 

fall. Ett annat moment som anses vara besvärligt är att naja ihop armeringsjärnen.  

”Naja stora valv kan vara ganska drygt om det är lösarmering, du går fram och tillbaka och 

binder ihop järn stående i framåtlutad ställning, sen ska man in i trånga utrymmen med 

armarna. Går man där hela dagen så kan det kännas rätt så bra i ryggen.”- Yrkesarbetare 4 

(Intervju, 29-03-16). 

 

 

4.5 Tillvägagångssätt  

Som tidigare nämnts har det kommit fram i intervjuerna att det är mycket osäkerhet och 

okunskap som bidrar till att fiberbetong ofta väljs bort. Yrkesarbetare 4 och 5 uppger också att 

det blir problem med installationer som t.ex. golvvärme i plattor när man väljer fiberbetong då 

golvvärmeslingorna flyter upp vid gjutning. Istället föredras vanlig konventionell armering vid 

installationer då armeringsnätet trycker ner dessa och håller det på plats. Armeringsnätet hjälper 

även till att hålla cellplasten på plats om det blåser vilket underlättar arbetet. Enligt 

yrkesarbetare 5 påstår fiberleverantörer att det bara är att använda mark-spik för att hålla 

cellplasten på plats under blåsiga omständigheter. Detta är dock något som yrkesarbetare 4 och 

5 menar inte funkar i praktiken då det krävs väldigt många spik för att förhindra att cellplasten 

knäcks i bitar med vinden. Detta extra arbete anses ta för många timmar och att det också är en 

samordningsfråga, hade det däremot varit gjutning inomhus så tycker yrkesarbetare 5 att 

fiberbetong är mycket fördelaktigt.  

 

Uppstickande fibrer i ytan är ett fenomen som många generellt är oroade för. Samtliga 

yrkesarbetare uppger att uppstickande fibrer är något man inte kommer ifrån men att de positiva 

egenskaperna väger upp detta. 

”När stålet väl är uppe i ytan och sticker upp så är den svår att få av, den bryts inte bara av 

sådär. En plastbit kanske gör det.” - Yrkesarbetare 1 (Intervju, 27-01-16). 
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”I Tylösand när vi gjöt så låg vi fem gubbar och plockade upp dessa fiber och klippte av dom 

förhand. Just här var det mycket smidigare att lägga fiberbetong än att gå runt och armera 

men visst är det nackdel med uppstickande fiber men i detta fall va det värt att plocka bort fiber 

förhand” – Yrkesarbetare 2 (Intervju, 27-01-16). 

”Dom ligger ju alltid huller om buller, det blir alltid några som sticker upp. Svårt att göra 

något åt det. När man skurar så skurar man fram de fibrer som ligger precis under, så sticker 

dom upp på sina ställen. Har legat och pillat bort dem. Det är inte så kul, segt om det sticker 

upp överallt. Sticker det upp så får man flytspackla om du ska ha ett golv på och det ska man 

ju inte behöva krångla med. Jag är som sagt inte så förtjust i det.” – Yrkesarbetare 4 (Intervju, 

29-03-16) 

Enligt fiberleverantör 1, 2 och betongleverantör 1 så ska det inte vara några större problem 

med uppstickande fibrer i ett estetiskt eller praktiskt syfte. De menar att det inte ska behöva 

sticka upp om man gör rätt och använder rätt utrustning. Verktyg som man bör använda enligt 

dessa tre respondenter är rullar som är en typ av sloda som ska dras över för att få betongpastan 

över fibrerna. Andra verktyg som också bör användas enligt fiberleverantörerna 1, 2 och 

betongleverantören 1 är vibbrobrygga och vibbrosloda för att genom ytvibrering få pastan över 

fibrerna i ytan. En annan aspekt som också uttrycks är att för mycket vibrering i ytan kan 

separera sten och fiber och som leder till en ytpasta på ett par centimeter som kan försämra 

ythållfastheten.  

”Ofta beror dåligt resultat på att folk är dumma, man gör inte det som är föreskrivit och som 

rekommenderas för att få ett bra resultat.” – Fiberleverantör 2 (Intervju, 22-03-16). 

Elementtillverkare 2 tycker uppstickande fibrer är ett problem då man inte kan få en slät yta. 

Däremot tycker Elementtillverkare 1 att det inte är några problem, ska den aktuella produkten 

användas i fasader och liknande så finns det plast och rostfria fiber att tillgå.  

Angående bollbildning uppger yrkesarbetare 1, 2, 4 och 5 att de ha deltagit i gjutningsprojekt 

där bollbildning uppstått.  Samtliga uppger i intervjuerna att fiberbollar är något man slänger 

bort direkt och att det inte är något man bryr sig om. Yrkesarbetare 1 uppger dock att man 

knackar på fiberbollen för att se om den löses upp annars slängs den bort. . Yrkesarbetare 2 

tycker att det ibland kan bli väldigt mycket av dessa klumpar då denna var med om detta i ett 

renoveringsprojekt i Tylösand. Problemet med bollbildning enligt yrkesarbetare 1,2 och 

betongleverantör 1 är att det är ett ytterligare moment som måste hanteras och att det lättare vid 

pumpning av fiberbetong kan bli stopp i pumpslangen. Enligt betongleverantör 1 så var 

bollbildning ett problem förr i tiden men denne säger i intervjun att man doserar på ett helt annat 

sätt idag så bollbildning undviks. Förr så hällde man i säckar med fiber manuellt och då blev 

det svårare att få en bra spridning i betongen så att bollbildning uppstod. Idag doseras fibrerna 

ner i roterbilen maskinellt. Betongleverantör 1 uppgav också i sin intervju att betongen var mer 

trögflytande förr och att bollbildning uppstår högst sällan idag då bättre tillsatsmedel finns att 

tillgå. Yrkesarbetare 4 säger att det nyligen har förekommit att chauffören till roterbilen blandat 

ner fibrerna manuellt på plats vid arbetsplatsen istället för att fibrerna blandats i tidigare vid 

utkörning, och att detta är en anledning till att det då blivit billbildning då fibrerna inte får den 

blandningstiden de behöver. Fiberleverantör 2 uppger att bollbildning har berott mycket på hur 
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man doserat men med dagens doseringsteknik och lättflytande betong så har man löst det 

problemet. Fiberleverantör 2 och elementtillverkare 2 menar också att det krävs längre 

blandningstid om det hälls i manuellt i bilen.Detta förklarar fiberleverantör 2 att det berodde 

på att fibrerna låg huller om buller i kartongen förr är vad de gör idag.  

”Jag tycker inte bollar är ett generellt problem alls. Har det blivit ett dåligt resultat så har det 

berott på slarv. Dåligt resultat kan jag inte riktigt kalla det heller, för det funkar alltid” – 

Fiberleverantör 2 (Intervju, 22-03-16). 

Elementtillverkare 1 uppger att de inte haft några problem med dosering och spridning av fibrer. 

De använder en betongblandare och tillsätter fibrerna i ballasten först för att sedan skaka ner 

detta i cement- och vattenblandningen.  

”De gånger vi använt fiber har vi inte haft några bekymmer med det. Man måste behärska 

betongtekniken och göra receptet så att det passar till fibrer, så det är inte att ta en vanlig 

betong och tillsätta fibrer” – Elementtillverkare 1 (Intervju, 21-03-16) 

Citat ovan styrks av fiberleverantör 1 och betongleverantör 1 som också trycker på att det är 

viktigt med rätt kunskap angående dosering och betongreceptet. Fiberleverantör 1 säger att om 

man har problem att få ner fibrerna kan det bero på att man har fel betongkonsistens i 

förhållande till mängd fiber. Betongleverantör 1 uttrycker också att konstruktörer inte är 

tillräckligt insatta i betongtekniken och att de ofta använder samma recept som vid förra bygget. 

Tillsammans med fel vatten-cement-tal resulterar detta till att man armerar i många fall för en 

sämre betong än den som levereras av betongleverantören. Detta menar betongleverantör 1 och 

fiberleverantör 2 kan orsaka att det spricker.   

Både konstruktör 2 och 3 konstaterar att de inte räknat på fiberbetong någonsin utan det är 

fiberleverantörerna som fått ta det ansvaret. Konstruktör 2 har däremot varit involverad i 

fiberbetongsprojekt men inte haft något med beräkningar att göra. Anledningen till detta uppger 

konstruktör 3 är att kunskap saknas och att det heller inte finns intresse att sätta sig in i det när 

fiberleverantören plockar fram allt underlag eftersom det är deras produkt. Denne avslutar med 

att de möjligtvis räknar ner lasterna och ger dem till fiberleverantören. 

”För jag har inte haft någon större anledning att ta reda på det. När jag haft 

fiberbetongskonstruktioner så är det en leverantör som räknat på det” – Konstruktör 2 

(Intervju, 21-03-16). 

Konstruktör 1 kommer däremot i kontakt med fiberbetong cirka 1 gång i veckan och använder 

sig delvis av standarden men även av olika betongrapporter från Svenska betongföreningen vid 

dimensionering. Denne uppger också att det inte behöver vara komplicerat beräkningsmässigt 

om man funderat igenom sina beräkningsverktyg. Konstruktör 1 trycker också starkt på att man 

måste tänka på hur materialet fungerar och vad man vill få ut av det. Tidsmässigt påstår 

konstruktör 1 även att det inte tar längre tid om man gjort sina beräkningsverktyg. 

”Nej det tar inte längre tid, har man gjort sina beräkningsverktyg så tar det ungefär samma 

tid. Men ska man sätta sig från början och ta standarden så självklart kan det ta längre tid men 
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så fort man suttit och har sina Excel-filer så är det ingen direkt skillnad” – Konstruktör 1 

(Intervju, 14-03-16). 

Däremot anser konstruktör 1 att det finns en brist på program för konstruktörer att använda för 

dimensionering av fiberbetong. Denne menar på att fiberleverantörerna har sina egna program 

men som inte är tillgänglig för varje konstruktör att använda. Konstruktör 1 menar vidare att 

det skulle vara bra om t ex Strusoft utvecklade enklare program för dimensionering av  

fiberbetong. 

Yrkesarbetare 5 påstår att denne lyfte frågan om fiberbetong för ett projekt där 17000 m^2 

platta skulle gjutas. Projektet var under tidsbrist och därför såg denne potentialen hos 

fiberbetongen för att spara in både tid och pengar. I slutändan gjöt man ändå med vanlig 

armering då huvudkonstruktören inte kände sig bekväm med det och ville därför inte ta ansvaret 

för detta. Enligt yrkesarbetare 5 så ska det även tilläggas att detta projekt var en 

utförandeentreprenad, hade det däremot varit en totalentreprenad med andra förutsättningar 

menar denne att man hade tryckt hårdare för fiberbetong.  

Fiberleverantör 1 förklarar i intervjun att de tar ansvaret från konstruktören för just den del som 

de gör, men de tar även fullt ansvar för produkten. Denne menar att de i stort sätt tar mer ansvar 

än vad en konstruktör eller vanlig materialleverantör annars skulle göra. Fiberleverantör 1 

uppger också att vid upphandling ställs frågan om vem som tar ansvaret när något går fel och 

inte om något går fel. Betongleverantör 1 säger att de skjuter ifrån sig ansvarat om fibrerna till 

exempel inte är inköpta av dem.  

 

 

4.6 Miljö  

När frågan om miljöaspekter ställdes till respondenterna uppger fiberleverantör 1 att de har ett 

bättre/renare stål än vanligt armeringsjärn men att denne inte kan svara på om det är bättre för 

miljön eller inte. Fiberleverantör 1 påpekar också att miljöpåverkan inte styr marknaden 

eftersom denna aspekt inte betonas.. Däremot märker konstruktör 1 att många kunder är 

intresserade att veta hur miljön påverkas men att i slutändan är det ändå ekonomin som styr. 

Andra som också håller med om att ekonomin tar överhand är både betongleverantör 1 och 

fiberleverantör 1.  

”Om jag ska vara rent brutalt ärlig så är det ingen som efterfrågar sådant i verkligheten, det 

är ingen direkt i byggbranschen som efterfråga något ur miljösynpunkt” – Fibertillverkare 1 

(Intervju, 07-03-16). 

Betongleverantör 1 och fiberleverantör 1 anser även att koldioxidutsläppen minskar då 

transporterna bli färre på grund av armeringstransporten reduceras. Betongleverantör 1 menar 

också att kranbilen som behövs för att lyfta armeringskorgar på plats kan stå i timmar på 

tomgång och släppa ut avgas. Denne menar på att detta är något som är svårt att få 

yrkesarbetarna att förstå. I en intervju med konstruktör 1 framgår det att mindre material krävs 

för samma last vid användning av fiberbetong i kombination med armering och hade den 
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vetskapen spridit sig så hade kanske fler företag blivit intresserad då många har en miljöpolicy. 

Elementtillverkare 2 framför att man ska vara försiktig med att måla ut cement som en miljöbov. 

Jämför man trä och betongbyggnation så har man svårt att se vilket material som är mest/minst 

miljövänligt då det finns för- och nackdelar med alla byggmaterial. 
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4.7 Ekonomi  

Kostnaden för fibrerna kan enligt respondenterna variera.. Enligt konstruktör 1 och 

elementtillverkare 1 så är fibrerna dyrare än vanlig konventionell armering. Däremot uppger 

konstruktör 1 att materialkostnaderna är ungefär densamma vilket innebär att det går åt mer 

vanlig armering än vad det går åt fibrer. Betongleverantör 1 har i sin intervju uttryckt att 

denne tycker att fibrerna är mycket billigare än vanlig armering, vilket gör att man tjänar på 

det direkt.  

Vid platsgjutna konstruktioner, främst platta på mark, menar samtliga respondenter att det finns 

tid att spara vid användning av fiberbetong och därmed pengar. Yrkesarbetare 5 menar på att 

det finns tid och pengar att spara om inte kombinationen av fiber och konventionell armering 

blir för stor. Denne menar att man ska välja en armeringsmetod i huvudsak annars tjänar man 

inte på fiberbetongens effektivitet eftersom den är dyrare. 

När betongleverantör 1 fick frågan om de någonsin tänkt avveckla fiberbetongsförsäljningen 

eftersom den endast utgör 3% av verksamheten svarade denne att fiberbetongen bidrar till en 

liten extra förtjänst. Fiberleverantör 2 anser däremot att betongstationer kan lägga på för stor 

vinstmarginal för att tjäna liter extra, vilket leder till att fiberbetong blir ett mycket dyrare 

alternativ.  

”Det är ju mer förtjänst än att bara sälja betong, det är ju ändå en bit att tjäna det lilla extra 

om man säger så. Därför tycker vi att det är en bra grej. Det är inga jättestora pengar i det 

men när det väl säljs så är det bra grejer” – Betongleverantör 1 (intervju, 10-03-16) 

Elementtillverkare 2 och 3 säger att de gått ifrån fiberbetong i konstruktioner, dels för oönskade 

testresultat men även för att den ekonomiska biten inte visat sig vara lönsam. De menar att vid 

tillsättning av fiber i konstruktioner som ändå kräver konventionell armering, så medför detta 

ett extra arbetsmoment vilket har visat sig att inte vara lönsamt. Elementtillverkare 1 uppger att 

fördelen är att man kan tillverka tunna skivor av fiberbetong men att nackdelen är att det är 

dyrare med fiber för prefab eftersom deras produktion i fabrikerna inte drar nytta av 

betongfiberns lönsamhet på samma sätt som ute på arbetsplatserna. Allt handlar om pris per 

funktion, alltså en viss peng per kapacitet. Man får väga pris, mängd av fiber och kapacitet för 

att få fram den mest lönsamma kombinationen. Elementtillverkare 1 menar att målet är att 

hanteringen från tillverkning till slutkund ska bli billigare. När det kommer till fasader och den 

estetiska aspekten medför att man gärna använder rostfria fibrer säger fiberleverantör 2 att de 

säljer ytterst lite av dem eftersom de så dyra, ca tre gånger så dyra som för vanliga fiber.  

”Men man får ju ta hänsyn till mycket. Det är inte bara kostnaderna för fibrerna och kan man 

göra tunnare konstruktioner så blir det större boyta i husen att kunna hyra ut om man bygger 

precis vid tomtgränsen. Det ger mycket pengar.” – Elementtillverkare 1 (Intervju, 21-03-16) 

I slutändan menar konstruktör 1 att kunderna inte lägger någon vikt i materialet i sig, det viktiga 

är att kostnaden är låg, att man ska kunna jobba effektivt och på ett trovärdigt sätt för att på så 

sätt kunna stå för sin produktion.   
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4.8 Framtidsutsikter  

När respondenterna fick frågan om hur de ser på framtidens användning av fiberbetong svarade 

yrkesarbetare 4 att det troligen inte finns någon framtid eftersom det aldrig kan ersätta vanlig 

armering. Däremot tror yrkesarbetare 3 på materialet om man bara löser de praktiska problemen 

som uppstickande fibrer och liknande. Löser man bara problemen med utförandet och det är 

billigt och tidssparande så hade man valt det alla dagar i veckan uppger konstruktör 3. 

Övriga respondenter anser att det krävs tydligare regelverk för att öka användningen. 

Konstruktör 2 uppger att de hellre väntar på Eurokoden än att följa standarden då den endast är 

gällande vid offentlig upphandling. Enligt betongleverantör 1 handlar det om att nå ut med 

standarden och sedan informera mer och bättre. Det har redan märkts ett ökat intresse på grund 

av informationen om att tid och pengar går att spara, det gäller att få andra att förstå hur bra det 

är att använda fiberbetong. Betongleverantör 1 trycker på att i framtiden bör konstruktörer och 

andra som är osäkra på fiberbetong hellre rådfrågar kunniga personer inom branschen innan de 

skickar ut konstruktionshandlingarna. På så sätt sprids kunskapen tidigt och det blir rätt från 

början. Konstruktör 1 meddelar att i kommande Eurokoden kommer det finnas ett kapitel som 

behandlar fiberbetong och menar att detta kommer att leda till en ökad användning av 

materialet. Elementtillverkare 2 trycker på att det kommande kapitlet i Eurokoden ska vara så 

enkelt som möjligt att tillämpa eftersom det inte finns några beräkningsexempel i nuvarande 

Eurokoder. Kapitlet ska även följa de principer som finns i Eurokoden och ha samma 

principiella uppställning. 

 

”Dels måste man ha ännu tydligare regler för hur man ska använda fiberbetongen, det är 

alldeles för många rekommendationer om hur man bör göra. Man måste starta ännu mer 

projekt, man måste upplysa konstruktörer mer om hur de kan göra och inte göra. Många 

konstruktörer är antingen väldigt innovativa eller bakåtsträvande och gör så som man alltid 

har gjort. Man måste generellt sätt för betongbranschen lyfta upp sin kunskapsnivå några 

snäpp, göra andra medvetna om vad man kan göra och inte göra. Sen får det inte vara för 

många som roffar åt sig pengar på mellanhänder. Hur man ska gå tillväga för detta har man 

diskuterat i många år. Betongbranschen är inte tillräckligt bra på att marknadsföra sig själv.” 

– Fiberleverantör 2 (Intervju, 22-03-16)  

Elementtillverkare 1 tror också på att materialanvändningen kommer att öka men att stålfiber 

kommer att få konkurrens av andra typer av fibrer som textilarmering i fasader. 

Elementtillverkare 2 hade önskat en fibersort som gör betongen så pass seg att den inte spricker 

okontrollerat på grund av torkning och krympning. Denne menar att man hade kunnat spara 

mycket pengar genom att man skulle kunna minska härdningstiden och leverera elementen 

tidigare. Här tror elementtillverkare 2 att det finns stor efterfrågan och genom det en stor 

marknad. I slutändan är det en marknadsföringsfråga och upp till kunden huruvida 

fiberbetongens framtid kommer att se ut. Dock tror konstruktör 4 att fiberbetongens framtid 

inom bro- och vattenbyggnad är begränsad och att mycket utveckling behöver ske för att 

materialet ska börja användas i större skala. 
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”Man behöver hungriga entreprenörer som vågar. Vi är bara i början. Den stora vinsten är 

tiden. Vi får tydligare och tydligare regler, vi får in ett nytt tänk. Får man bara tydligare ramar 

så är jag helt säker på att det kommer öka, det går mer och mer åt det hållet. Snabbare och 

snabbare byggtider med färre folk.” – Fibertillverkare 2 (Intervju, 22-03-16) 

Konstruktioner som respondenterna ser som intressanta att utveckla för fiberbetong i framtiden 

är sockelelement och liknande, hissgropar och andra konstruktioner som inte tar så mycket 

laster men som kräver täthet mot vatten. I prefabriceringsindustrin önskar elementtillverkare 1 

att man ska kunna ersätta byglar med fibrer vilket hade underlättat tillverkningen av långa 

balkar. Elementtillverkare 2 ser gärna en utveckling av olika typer av fiber med specifika syften.  
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5. Diskussion 
Varför används inte fiberarmerad betong mer idag? Anledningen till att fiberbetong generellt 

sätt inte används så mycket idag har framgått av intervjuerna bero på osäkerhet och okunskap. 

Däremot ser de professioner som är insatta och som har erfarenhet av fiberbetong många 

fördelar med materialet och vill sprida kunskapen vidare. Det har framgått att det finns mycket 

tid och pengar att spara vid användning av fiberbetong i platsgjutna konstruktioner. Även 

tekniska egenskaper har visat sig förbättras i samverkan med konventionell armering eller 

enskilt i vissa fall. Det är framförallt vid dessa tillfällen man vill öka användningen av 

fiberbetong för att alltid sträva efter den mest effektiva lösningen. På grund av okunskap och 

på grund av att intresse saknas faller ofta dessa lösningar bort och man går miste av effektivitet 

i olika aspekter. Mer kunskap bör därför spridas mer och fortare för att lösa detta. Även viljan 

att vilja utvecklas måste bli större. 

Som framgått av intervjuerna har yrkesarbetarna tagit upp många praktiska hinder som 

försvårar arbetet. Förutom detta kan vi också märka en bakåtsträvande attityd som grundar sig 

i bekvämlighet och rykten, man vill göra det så lätt som möjligt för sig själva. Vi kan även se 

detta hos konstruktörerna att bekvämlighet i kombination med tidsbrist och osäkerhet gör att 

motivationen för nya metoder brister. Mycket kan bero på att det ännu inte finns tillräckligt 

tydliga regelverk men i grund och botten gör man vad man alltid har gjort.  Dessa två 

professioner spelar en väldigt viktig roll för en utveckling och en större användning av 

fiberbetong. Det är trots allt yrkesarbetarna som i slutändan utför det praktiska arbetet samtidigt 

som det är konstruktörerna i ett tidigt skede som har en betydande roll om vad de känner sig 

bekväma med att dimensionera. Därför är det viktigt att synpunkter och problem tas på stort 

allvar för utan deras engagemang kommer ingen större utveckling att ske.  

Under intervjuerna med fiberleverantörerna framgick det att problemen var fåtal för 

fiberbetong. De menade på att de flesta dåliga resultat beror på slarv och inte fibrerna. Det är 

viktigt att se med kritiska ögon och ta till sig de problem som faktiskt dyker upp och utreda 

ordentligt varför de uppstår och inte alltid bara skylla det på slarv och dåligt arbete. Det är inte 

alltid effektivt att gjuta med fiberbetong då installationer och cellplast kan försvåra arbetet. Det 

gäller att ha förståelse för varandra och hade det verkligen inte funnits något problem så hade 

troligen användningen sett annorlunda ut idag. Varje part måste börja ta sitt ansvar på större 

allvar och kommunicera bättre mellan varandra. För att komma vidare mot en gemensam 

utveckling så krävs det att man först tar sig an de problem som finns idag. Många respondenter 

har uppgett att de önskar utveckling av fibrerna för specifika ändamål men innan det kan göras 

anser vi att de grundläggande problemen som uppstår vid användning först måste redas ut.  

Det som kommit fram från respondenterna som representerat prefabriceringsindustrin är att 

dessa inte är lika beroende av regelverk eftersom de själva testar och provar sitt material. De är 

inte heller beroende av övriga professioner på samma sätt som de andra är. Här ser vi antingen 

en hög användning eller betydligt mindre beroende på vilka testresultat de olika företagen fått 

fram. De som fått ett sämre testresultat kan haft fel kunskap angående betongrecept och metoder 

medan de som fått ett bra testresultat haft tillgång till rätt kunskap och kompetens i företaget. 



 
 

 

33 

En annan faktor som vi sett påverka användandet av fiberbetong mycket är ansvarsfrågan. Det 

man lämnar ifrån sig har man ansvaret för och för den enskilde kan nya tillvägagångsätt vara 

skrämmande. Finns det inte betryggande kunskap och/eller tid för att sätta sig in i något nytt så 

faller det sig naturligt att arbeta efter gammal rutin.  

I resultatet har det kommit fram att miljöfrågan inte är så högt prioriterad ute i branschen utan 

det är ekonomin som styr i de allra flesta fall. Många företag har en miljöpolicymen vi anser att 

miljöfrågorna inte är något som man verkligen satsar på, utan det är mest för syns skull. Hade 

fler intressenter i betongbranschen krävt en utveckling för mer miljövänligt framställande så 

hade branschen tvingats åt det hållet. Ska det ske en förändring omgående så kommer det 

troligen krävas att fiberleverantörer tar ett initiativ och att priset är inom rimliga gränser. Så 

som byggbranschen ser ut idag så kommer troligtvis ekonomin alltid att styra när det kommer 

till affärer och miljöåtgärder fortsätter att vara underprioriterade.  

För att fiberbetongen ska ha en framtid så har respondenterna uttryckt att praktiska problem 

måste lösas, kunskap måste spridas och tydligare regelverk måste finnas. Eftersom fiberbetong 

ska behandlas i den kommande Eurokoden så kommer ett tydligare regelverk inom kort. 

Utmaningen är att skapa ett lättolkat och relevant innehåll så att fler ska kunna ta del av det. 

Detta tror vi är essentiellt för att få en utveckling och en ökad användning. I samband med att 

Eurokoden kommer så tror vi det är nödvändigt att kunskap och bra marknadsföring även når 

ut till branschen. Med dessa två kompletterande faktorer anser vi att fiberbetong har en chans 

men att det kommer att ta sin tid innan en trygghet kommer infinna hos aktörer när det gäller 

fiberbetong. För att få ett framåtdriv i utvecklingen så krävs det att alla praktiska problem tas 

på allvar för att underlätta för yrkesarbetarna och därmed för produktionen. Utan bra produktion 

och drivna yrkesarbetare så kommer utvecklingen att vara långsam och obetydlig.  
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6. Slutsats 
Efter analysering av litteraturstudien och information inhämtad via intervjuer har följande 

slutsatser framkommit angående varför fiberbetong inte används mer än vad det gör idag. De 

faktorer som dominerar för branschen är okunskap och osäkerhet. Detta gör att många 

generellt inte vill eller vågar ta ansvar över projekteringen, utförandet och/eller projekt i 

helhet där fiberbetong hade varit lönsamt. Konstruktörer har för tillfället inget tillräckligt 

tydligt regelverk för dimensionering att luta sig emot och yrkesarbetarna ser praktiska 

problem som försvårar arbetet. Utöver dessa faktorer finns delad mening i branschen samt en 

bristfällig kommunikation mellan samtliga professioner vilket förhindrar en gemensam 

plattform att utgå från.  

 

Tekniska egenskaper 

Fiberbetong har en betydande fördel när det kommer till vissa tekniska egenskaper och viss 

förbättrad beständighet i jämförelse med traditionell armerad betong. För att kunna utnyttja 

dessa egenskaper bättre krävs mer kunskap. 

Användningsområde 

Det vanligaste användningsområdet för fiberbetong är platta på mark och golv där stålfibrer 

används, här finns tid, mantimmar, pengar, körningar och förbättrade egenskaper att hämta in. 

Fibrer används också där det är svåråtkomligt eller inte är möjligt att använda vanlig 

armering.  

Arbetsmiljö 

Generellt sett blir arbetsmiljön bättre genom att arbeta med fiberbetong på ett ergonomiskt sätt 

i jämförelse med traditionell betong. Skaderisken minskar också både långsiktigt och på plats 

genom att arbeta med fiberbetong. 

Tillvägagångssätt 

Här dras slutsatsen att det finns en del praktiska problem under gjutning, som uppstickande 

fibrer, flytande installationer och delade meningar huruvida resultatet blir. Det förekommer 

även en stor okunskap om betongrecept och mängd fibrer. Konstruktörer ser inte anledning att 

sätt sig in i beräkningarna och ansvarsfrågan är en mycket central fråga. 

Miljö 

Slutsatsen dras här att kunder och beställare har ett intresse av hur miljön påverkas av olika 

material och lösningar men att i slutändan så är det kostnaden som generellt styr. Huruvida 

fiberbetong bidrar till att förbättra miljön eller inte är det ingen som direkt kan svara på i denna 

rapport. Däremot pågår det en forskningsfront angående återvinning av material till fibrer, 

ballast och flygaska som tyder på att det finns ett intresse och en efterfrågan.  

Ekonomi 

Det finns mycket tid och därmed pengar att spara genom att använda sig av fiberbetong. 
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Framtidsutsikter 

Majoriteten ser en framtid för fiberbetong eftersom fördelarna av minskade ledtider/mantimmar 

bidrar minskade kostnader väger tungt, förutsatt att man löser problemen och sprider 

kunskapen. 

 

Vidare forskning 

Vidare forskning bör läggas på att åtgärda de problem som visat sig i rapporten. Ett förslag till 

det kan vara att ta reda på de fel som görs när det blir dåliga resultat vid gjutning av 

fiberbetong. Respondenterna har uppgett rykten av misslyckade projekt vid användning av 

fiberbetong. Det hade varit till stor nytta att ta reda på dessa rykten och klargöra för alla vad 

som verkligen hänt och hur man kan förhindra att samma misstag upprepas.  
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1 – Respondenter  
 

Yrkesarbetare 

Yrkesarbetare 1: NCC, antal års erfarenhet: 20 år.  

Yrkesarbetare 2: NCC, antal års erfarenhet: 25 år.  

Yrkesarbetare 3: MTA, antal års erfarenhet: 26 år.  

Yrkesarbetare 4: MTA, antal års erfarenhet: 24 år. 

Yrkesarbetare 5: MTA, antal års erfarenhet: 12 år.  

 

Betongleverantör 

Betongleverantör 1: SYDSTEN, antal års erfarenhet: 25 år.  

 

Elementtillverkare 

Elementtillverkare 1: ABETONG, antal års erfarenhet: 32 år.   

Elementtillverkare 2: STRÄNGBETONG, antal års erfarenhet: 26 år.    

Elementtillverkare 3: STRÄNGBETONG, antal års erfarenhet: 21 år.   

 

Konstruktörer 

Konstruktör 1: BYGGTEKNISKA BYRÅN, antal års erfarenhet: 16 år.  

Konstruktör 2: MADDISON, antal års erfarenhet: 10 år.  

Konstruktör 3: OTTOSSON & WOLRATH, antal års erfarenhet: 18 år.  

Konstruktör 4: WSP, antal års erfarenhet: 35 år, konstruktör i 20 år. 

 

Fiberleverantörer 

Fiberleverantör 1: BEKAERT, antal års erfarenhet: 5 år.   

Fiberleverantör 2: MAPEI, antal års erfarenhet: 29 år.   
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8.2 Bilaga 2 – Intervjufrågor  
 

Fibertillverkare 

 Vad är detta för typ av företag?  

 Vad är det för typ av fibrer ni tillverkar?  

 Hur många fibersorter och typer av fiber tillverkar ni? 

o Vilken är den vanligaste? 

 Vilka företag levererar ni fibrer till?  

 Hur ser konkurrensen ut inom fibertillverkning?  

 Vad tar ni hänsyn till när ni tar fram en bra fiberprodukt?  

o Vidhäftning, hållfasthet, form, spridning i betongen, bollbildning, blandning, 

betongrecept. 

 Hur ser er utvecklingsfront ut för tillfället?  

o Nya tekniker/metoder, nya fibrer 

 Hur ser marknaden ut för fiberbetong och er tillverkning av fiber? 

o Ökar/minskar den? 

o Vad tror du påverkar? 

o Har den nya standarden påverkat något?  

 Vilket ansvar känner ni er skyldiga att ta?   

o Följer ni upp användning, hur i så fall? 

o Miljömässigt, arbetsmiljömässigt 

 Vad tror du är anledningen till att fiberbetong inte används mer idag än vad det gör?  

 Vad tror du om framtiden för fiberbetong? 

 Finns det något annat du vill lyfta fram?  

 

Konstruktörer 

 Hur länge har du arbetat som konstruktör?  

 Hur många gånger har du arbetat med fiberbetong?  

 Hur ofta kommer företaget i kontakt med fiberbetong? 

 Vad tycker du om att använda fiberbetong?  

o För- och nackdelar 

 Fiberbetongsstandarden SS 814 23 10 kom ut 2014, använder ni er utav den?  

o Vilken betydelse har den haft för marknaden? 

o Vad tycker du om standarden när det kommer till dess innehåll 

 Hur gjorde ni innan standarden fanns?  

 Vilka för- och nackdelar ser du i fiberbetongens tekniska egenskaper?  

 Beräkningsmässigt, är det mer komplicerat eller enklare med fiberbetong? 

 Tidsmässigt, hur är det jämfört med att konstruera kommersiell armering? 

 En jämn spridning på fibrerna kan vara en utmaning i praktiken, är det något ni tar med i 

beräkningarna? 

 Täckande betongskikt är inget krav, har du stött på några problem med det? 
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 Vad tror du är anledningen till att fiberbetong inte används mer än vad det gör idag? 

 Vilken inställning har era kunder till fiberbetongskonstruktioner? 

 Vilken inställning har ni till fiberbetongskonstruktioner?  

 Vad vill du ge för lärdom till dess användare, yrkesarbetare, leverantörer, konstruktörer 

m.m.? 

 Vad tror du om framtiden för betong?  

 Finns det behov av fler konstruktioner i fiberbetong, vad i så fall? 

 Vad tror du är anledningen till att fiberbetong inte används mer idag än vad det gör?  

 Är det något mer du vill lyfta fram om fiberbetong? 

 

Betongleverantörer 

 Hur länge har företaget arbetat med detta?  

 Hur ofta kommer du i kontakt med fiberbetong?  

 Är det en stor efterfrågan av fiberbetong?  

 Hur är det arbetsmässigt att arbeta med fiberbetong jämför med vanlig? 

o För- och nackdelar 

 Vilken typ av konstruktion har ni levererat till? 

 Vilka typer av företag levererar ni till?  

 När tillsätter ni fibrerna?  

o Vad har detta för inverkan på spridningen av fibrerna i betongen och egenskaperna 

för fiberbetongen?  

o Hur stor kunskap har du av konsekvenserna av dåligt spridda fibrer?  

 Har ni någonsin tänkt välja bort fiberbetong? 

 Vad tror du är anledningen till att fiberbetong inte används mer idag än vad det gör?  

 Vad tror du om framtiden för fiberbetong?  

 Finns det något att du vill lyfta fram?  

 

 

Elementtillverkare 

 

 Hur länge har du arbetat inom denna bransch?  

 Vad är din erfarenhet av fiberbetong?  

 Hur är det arbetsmässigt att arbeta med fiberbetong jämför med vanlig armering?  

o För- och nackdelar 

 Vilka tekniska egenskaper tycker du är positiva/negativa?  

 Den nya standarden om fiberbetong, SS 81 23 10, kom ut 2014, känner du till den? 

o Har den påverkat marknaden något?  

o Vad tycker du om dess innehåll?  

 Vilka sorts fibrer använder ni er av?  

 När och hur tillsätter ni era fibrer?  

o Hur påverkar det spridningen och andra egenskaper?  

 Täckande betongskikt är inget krav, vad har det för betydelse i praktiken?  
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 Vad var det avgörande egenskaperna som gjorde att ni valde/valde bort fiberbetong? 

 Ser ni en stor efterfrågan av fiberbetong? 

 Finns det behov av fler konstruktioner i fiberbetong, vad i så fall? 

 Vad tror du är anledningen till att fiberbetong inte används mer idag än vad det gör?  

 Vad tror du om framtiden för fiberbetong?  

 Finns det något att du vill lyfta fram?  

 

 

Yrkesarbetare 

 

 Hur länge har du arbetat med detta?  

 Hur ofta har det förekommit att du arbetat med fiberbetong?  

 Vad har det varit för konstruktioner?  

 Vilken typ av fibersort har du arbetat med?  

o Om flera, var det några särskilda skillnader arbetsmässigt?  

 Märker du några tidsmässiga skillnader med fiberbetong jämför med vanlig armerad 

betong?  

 Hur är skillnaden arbetsmässigt mellan fiberbetong och vanlig armerad betong?  

o Belastning på kroppen, för- och nackdelar, skaderisk 

 Vilka verktyg används vid hantering av fiberbetong?  

 Hur blir fiberfördelningen, är det svårt att få en jämn fördelning? 

 Krävs det mer eller mindre vibrering än vanligt för att få ett bra resultat?  

o Finns det risk att fibrerna sjunker till botten vid vibration?  

 Har du sett några problem med att man inte har ett täckande skikt?  

 Vilka praktiska problem har du sett under tiden du arbetat med fiberbetong?  

 Vilka praktiska fördelar har du sett under tiden du arbetat med fiberbetong?  

 Hur har resultaten blivit för fiberbetong jämför med vanlig armerad betong i tidigare 

projekt?  

 Vad tror du är anledningen till att fiberbetong inte används mer idag än vad det gör?  

 Vad tror du om framtiden för fiberbetong?  

 Finns det något att du vill lyfta fram?  
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