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Sammanfattning  

Det största och mest återkommande förstärkningssättet till betongkonstruktioner är 

armeringsjärn i nät eller långdragna järnstänger. Metoden utgör hanteringsrisker, tar tid 

vid dimensionering och användning samt har en hög kostnad. För att underlätta de 

arbetet finns en typ av armeringsmetod där man använder sig av stålfibrer i olika 

varianter. Stålfibermetoden kan kombineras eller helt utesluta traditionell armering vid 

vissa konstruktionsdelar.  

Stålfiberarmering vill man använda för den ekonomiska och tidseffektiva fördelen, samt 

dess fördel till en bättre arbetsmiljö. Då stålfiberarmering inte används i stor 

utsträckning i Sverige tog vi reda på hur kunskapsnivån inom stålfiberarmering såg ut. 

Vi undersökte även den internationella användningen av stålfiberarmering och hur man 

kan öka användningen och kunskapen i Sverige.  

För att ta reda på kunskapsnivån i Sverige valde vi att skicka ut enkäter till de större 

byggföretagen i Sverige där arbetarna fick svara på korta frågor, och för att ta reda på 

den internationella omfattningen av stålfiberarmering har vi valt att fokusera på en 

kvalitativ undersökning där vi intervjuat personer internationellt som har stor kunskap 

och erfarenhet inom ämnet. 

Vi har sett en internationell ökning av stålfiberarmeringsanvändning, där flera länder 

forskat kring ämnet och tagit fram standarder. Vilket har resulterat i att kunskapen 

sprids, erfarenhetsåterföring sker och användningen har ökat i stor omfattning. Mer 

forskning finns att göra inom området för ytterligare förståelse för materialet. I Sverige 

råder det okunskap hos mestadels konstruktörer och tekniker vid dimensionering av 

stålfiberarmering, då lite erfarenhet finns och inget regelverk finns som är accepterad av 

boverket. Mer utbildning, forskning och standarder krävs för att användningen ska öka 

och med den nya eurokoden bör stålfiberarmering tillämpas i större omfattning. 
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Abstract  

The most frequent reinforcement method for concrete structures are steel mesh and 

rebars. This method constitutes handling risks, takes time with dimensioning and 

application, has a large cost etc. To facilitate this work, there is a type of reinforcement 

method in which steel fibers are used in different variants as a combination or by 

completely excluding traditional reinforcement in certain structural parts.  

Steel fiber reinforcement is used because of its economic and time-efficient advantage, as 

well as its advantage for the working environment. Since it’s not widely used in Sweden, 

we researched the level of knowledge in Sweden about steel fiber reinforcement, where 

we investigated internationally the use of steel fiber reinforcement and how to increase 

the use of it and knowledge about it in Sweden.  

In order to find out the level of knowledge in Sweden, we choose to send out surveys to 

larger construction companies in Sweden where the workers answered short questions. 

And to find out the international scope of steel fiber reinforcement, we have chosen to 

focus on a qualitative study where we interviewed people internationally who have 

extensive knowledge in the subject. 

We have seen an international increase in the use of steel fiber reinforcement, where 

several countries researched the subject and developed standards, which has resulted in 

the spread of knowledge, more experience and an extended increase of the use. More 

research must be done in the area for further understanding of the material. There’s a lack 

of knowledge in designers and technicians in Sweden when designing steel fiber 

reinforcement since there is little experience and no regulations are available that are 

accepted by the Swedish Boverket. More education, research, and standards are required 

for the use of it to increase and with the new Eurocodes steel fiber reinforcement should 

be applied to a greater extent. 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Stålfiberarmering har visat sig kunna ersätta traditionell armering, eller åtminstone 

kombineras med traditionell armering ifall den inte kan ersättas helt. Att försöka byta ut 

traditionell armering mot stålfiberarmering vill man göra pga. flera anledningar; man kan 

minska sprickbredden betydligt, armeringen blir homogent med betongen, det blir en 

omfördelning av spänningar, arbetsriskerna minskar och det blir en ekonomisk fördel. En 

annan fördel är att betongkonstruktioner blir lättare att utföra och arbetsmiljön 

förbättras, då utsättning av armeringsjärn kräver en hel del arbete och skapar en del 

risker (Hjort, 1982). Med tanke på att det blir mindre arbete är det ekonomiskt 

fördelaktigt, då man hinner på samma tid gjuta exv. fler grundplattor med 

stålfiberarmering än med armeringsjärn (Bengtsson & Sigström, 2007).  

De absolut största faktorerna till varför man vill använda stålfiberarmering istället för 

traditionell armering är att man vinner kostnadsmässigt på det (Lindberg, 2012) och för 

att det tar mindre tid. Det är därför nyfikenheten till varför inte många företag använder 

sig av det har vuxit, samt anledningen till varför denna studie görs. Dessutom är stålfibrer 

känt för att minska sprickbredden dramatiskt (Abbass, et al., 2018), då man kan 

kombinera traditionell armering och stålfiberarmering.  

Med allt mer information som kommer ut om stålfiberarmering, standarder och nya 

beräkningar som tyder på att man kan ersätta traditionell armering helt eller delvis, 

används det inte lika mycket som man tror det borde göras. Detta kan bero på okunskap 

eller att erfarenhet saknas (Sjödin & Lind, 2016), men för en sådan metod som kan 

underlätta arbetet inom armering borde gjutning av betong med stålfiber göras mer 

allmän. Även om anledningen beror på okunskap eller lite erfarenhet, vilket bidrar till att 

man känner sig osäker att arbeta med det, bör ändå erfarenhet och kunskap ha ökat sedan 

1970-talet då man började använda stålfiberarmering (Bekaert, u.d.). Med detta arbete 

ska vi försöka komma ett steg närmre en lösning till hur man kan öka användningen av 

stålfiberarmering, där nationella samt internationella synpunkter och åsikter tas upp. 

För att underlätta användandet av stålfiberarmering för byggindustrin i Sverige skall då 

två problem lösas, konstruktörernas och yrkesarbetarnas problem. Denna rapport är en 

vidarestudie från en redan gjord studie år 2016 där det togs upp vad för slags problem 

det är för konstruktören och yrkesarbetarna. Men inga lösningar på problemen fastslogs 

(Sjödin & Lind, 2016). 

1.2 Problembeskrivning 

Stålfiberarmering är ett lättare sätt att armera en betongkonstruktion än traditionell 

armering och metoden används mer i länder som Italien och Belgien än i Sverige (Kanstad, 

2011). Men varför armerar man inte med stålfiber i Sverige i lika stor utsträckning som 
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andra länder? Kunskapsfronten är troligtvis inte tillräckligt stor och det leder till mindre 

användning. Men hur kan man öka användningen med tanke på det problemet?  

För en metod som är i princip gammal hade den kunnat underlätta för byggbranschen, 

där två viktiga aspekter är minskade sprickbredder och förstärkning av slanka 

konstruktioner (Jansson, 2008). Som nämnt ovan är stålfiberarmering till fördel även för 

ekonomin och tid. Problemet är att stålfiberarmering inte används i stor utsträckning, det 

brister antagligen vid erfarenhet och kunskap (Sjödin & Lind, 2016). 

1.3 Mål och syfte 

Syftet är att få byggindustrin spara på resurser och arbete inom armeringsarbete samt 

förbättra arbetsmiljön för de som armerar betongkonstruktioner.  

Målet är att undersöka internationellt användandet av stålfiberarmering för att sedan ge 

förslag på hur man kan öka kunskapen och användningen i Sverige. 

1.4 Frågeställning 

Hur ser den internationella omfattningen av stålfiberarmering ut?  

Hur har andra länder gått till väga för att öka användningen av stålfiberarmering och kan 

Sverige ta lärdom från det?  

Hur ser kunskapsläget av stålfiberarmering ut i Sverige? 

1.5 Avgränsningar 

Vi avgränsar oss till byggbranschen och betongindustrin. När det kommer till den 

internationella undersökningen avgränsar vi oss till några personer samt länder med 

kunskap om stålfiberarmering, vilket ansågs vara enbart europeiska länder, få asiatiska 

länder och USA. Enkäten skickas till de mer kända byggföretagen som arbetar med 

betongkonstruktioner och större byggprojekt i Sverige, vilket innebär att mindre 

byggföretag med liten personal utesluts. 

Fokuset ligger på att hitta en lösning till hur man ökar användningen av stålfiberarmering 

i Sverige och därför ska inte för mycket information förekomma i texten. Vi går till 

exempel inte in på djupet om styrkan av stålfibrerna, utan i helhet nämns det kortfattat 

och refereras till de artiklar som skrivit om de utförda testerna. 

1.6 Metod 

Till en början använder vi oss av artiklar som beskriver hur stålfiberarmering används 

inom byggindustrin. En bild ges hur stålfiberarmering kan klara av kraven och 

kostnaderna, för att ge en kort och tydlig bild vad det är för något. Resten av arbetet 

baseras på intervjuer och enkäter. 

Vi undersöker kunskapsfronten i Sverige inom stålfiberarmering och därför bygger vi 

undersökningen på en semi-kvantitativ undersökning där personerna vi frågar inte är 

bundna till att ha erfarenhet inom stålfiberarmering. Vi skickar enkäter till anställda på 
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större byggföretag som sedan skickas vidare till slumpmässigt utvalda personer i 

företagen där de svarar på korta frågor.  

Nästa undersökning bildas på en internationell kvalitativ undersökning, där vi söker upp 

personer som har erfarenhet av stålfiberarmering. Personerna ger oss sedan svar på i 

vilken utsträckning stålfiberarmering används där vi försöker ta lärdom från. 
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2 Stålfiberarmering 

2.1 Vad är stålfiberarmering? 

Stålfiberarmering är stålfibrer som blandas in med betongen för att få betongen att klara 

av de påfrestningar konstruktionen utsätts för. Den ses som ett alternativ till traditionell 

armering som används i betong, då stålfibrerna ska kunna uppfylla de krav som ställs på 

betongkonstruktioner. Ifall den inte gör det kan den användas som en 

kombinationsmetod med traditionell armering för att förbättra hållfastheten på betongen 

(Behbahani & Nematollahi, 2011; Michels, et al., 2012). 

 

Figur 1 Stålfiber (Ejlertslund Grus & Betong AB, 2019) 

 

Figur 2 Stålfiberarmerad betong (BATI ANADOLU GROUP, 2019) 
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Figur 3 Utspridning av stålfiber i balk (Bekaert, 2019) 

I figur 1, 2 och 3 visas hur stålfibrer ser ut, hur den ser ut i betongen samt dess 

slumpmässiga orientering i betongen. Stålfibrerna sprids ut i betongen slumpmässigt och 

blir homogent med betongen. 

Varför man vill använda stålfibrer istället för armeringsjärn som armeringsmetod är av 

flera anledningar. Vad som kan ses som den största fördelen är att det är en väldigt enkel 

metod som tar mindre tid jämfört med det traditionella sättet, vilket bidrar till en lägre 

arbetskostnad och att företag kan vinna på det genom att man hinner göra fler 

konstruktioner på samma tid. Fibrer blandas i betongen på arbetsplatsen eller vid ett 

tidigare skede för att stärka konstruktionen och kunna minska på den traditionella 

armeringen (Bengtsson & Sigström, 2007; Lindberg, 2012). 

För att klargöra mer specifikt hur stor kostnad man sparar in på att bygga med stålfibrer 

styrks det med en studie som gjordes år 2007 i Sverige, där de jämförde en traditionell 

nätarmerad och stålfiberarmerad betongplatta. Den traditionella plattan gjordes 150 mm 

tjock medans den stålfiberarmerade plattan kunde göras 30 mm tunnare. Kantbalken 

kunde helt uteslutas i den stålfiberarmerade plattan som därmed utgör den största 

ekonomiska fördelen. Kostnaden för den traditionella plattan blev ca 2 160 000 kr och för 

den stålfiberarmerade plattan ca 1 410 000 kr. Kostnaderna per kvadratmeter uppkom 

till 660 kr respektive 430 kr (Lilja & Rhodiner, 2009).  

Rost i stålfibrer sprider sig inte lika lätt som i traditionell armering eftersom fibrerna är 

spridda i betongen. Den volymökning traditionella armeringsjärn gör vid korrosion utgör 

en risk för sprickor i betongen. Det kommer finnas stålfibrer vid ytorna som rostar men 

eftersom stålfibrerna är så tunna kommer de inte öka i volym tillräckligt för att betongen 

ska spricka (Lilja & Rhodiner, 2009). 
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Figur 4 Tre Dramix stålfibertyper (Bekaert, 2019) 

I figur 4 visas tre olika stålfibertyper, dessa typer erbjuds av företaget Bekaert. Ju 

komplexare konstruktion desto högre Dramix typ. Dramix är namnet för fibrerna. 

Ändkrokarna hjälper till att minska sprickbildning, ju fler ändkrokar desto bättre blir 

upptagningen av sprickor. 

 

Figur 5 Dramix 3D (Bekaert, 2019) 

 

Figur 6 Dramix 4D (Bekaert, 2019) 
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Figur 7 Dramix 5D (Bekaert, 2019) 

Enligt figurerna 5, 6 och 7 har Dramix 3D en draghållfasthet på 1000 N/mm^2, Dramix 

4D har en draghållfasthet på 1650 N/mm^2. Med Dramix 5D förbättras egenskaperna 

ytterligare så som förankring, draghållfasthet och trådtöjbarhet än de tidigare, eftersom 

slankhetstalet är större. Slankhetstalet är en kvot mellan längd och diameter på 

stålfibrerna.  

Ett problem med stålfiberarmering är när man tillsätter stålfibrerna så sprids de ut 

slumpmässigt. Vilket innebär hur stålfibrerna är fördelade och vilken riktning de är i 

betongen kommer det att påverka betongens hållfasthet. Längd och tjocklek på 

stålfibrerna har också betydelse. Därför säger Ralejs Tepfers att bara 33% av stålfibrerna 

i betongen utnyttjas maximalt. Dessutom förekommer det att stålfibrerna flyter upp till 

ytan, det löses dock enkelt med att vibrera ytan av betongen eller slipa stålfibrerna. 

Stålfibrerna kan även ”bolla” sig, vilket betyder att de sätts ihop som en boll när man 

blandar i dem i betongmixen, dock löses detta genom att blanda in fibrerna i en bestämd 

hastighet (Tepfers, 2010). 

Stålfiberarmering har visats förbättra egenskaper hos betong betydligt så som 

tryckhållfasthet med ungefär 15%, skjuvhållfastheten med 170% jämfört med 

traditionellt armerad betong och draghållfastheten med 40%. Dessutom ökar 

slagmotståndet åtta till tio gånger så mycket som vanlig betong, vilket betyder då 

betongen är utsatt för slag eller explosion osv. klarar den sig bättre än icke fiberarmerad 

betong. Även böjhållfastheten ökade med ungefär 55% (Behbahani & Nematollahi, 2011). 

Stålfiberarmering är även känd för sina karakteristiska egenskaper som att kunna minska 

på sprickbredder (Abbass, et al., 2018; Lindberg, 2012). 

2.2 Historia 

Konceptet att mixa ner stålfibrer i cementblandningen har funnits länge, år 1874 så 

gjordes de första patenten på stålfibrer. Det var under 1970-talet som det tog fart på 

riktigt, då Europa, Japan och USA började använda materialet kommersiellt (Concrete 

Society, 2007).  
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I en rapport från 1997 nämns det att under tidigt 60-tal släpptes flera artiklar om 

fiberarmerad betong som gjorde genomslag, det blev väldigt uppmärksammat av 

akademiker och forskare inom branschen runtom i världen. Upptäckten av fiberarmerad 

betong skapade intresse för framtida utveckling (Zollo, 1997) pga. de förbättrade 
egenskaperna i fiberarmerade betongprodukter (Behbahani & Nematollahi, 2011). Efter 

genombrottet publicerades det tusentals vetenskapliga artiklar om fiberarmerad betong 

(Zollo, 1997).  

Under de senaste decennierna ser man en ökad implementering av stålfibrer vid 

konstruktioner som flervåningshus, plattor och sprutbetong för bergförstärkning. Fler 

studier och standarder kommer utvecklas som ökar kunskapen och förståelsen för 

materialet (Sjödin & Lind, 2016). I framtiden finns fortfarande utveckling att göra för att 

förhoppningsvis få ett fullt hållbart byggnadsmaterial som går att helt återvinna vid behov 

(Concrete Society, 2007). 

2.3 Användningsområde 

Det första stora användandet av stålfibrer var under andra världskriget, då kom de till 

nytta genom att laga de landningsbanor som hade blivit skadade av bomber. I dagsläget 

är de främsta områdena där stålfibrer används i industrigolv och trottoarer (Concrete 

Society, 2007). Dessutom har användningen av stålfiberarmering när man bygger 

industrilokaler börjat växa på senaste tiden. Det lettiska byggföretaget Primekss inriktar 

sig på lösningar med stålfiberarmering och har på sistone varit delaktiga inom att bygga 

upp IKEA varuhus runtom i Sverige, i samarbete med PEAB, NCC och Skanska 

(Rosenholm, 2016).  

Stålfibrer används väldigt mycket till vanliga grundplattor och i vissa fall kan man ersätta 

traditionell armering med stålfiberarmering, då stål- eller nätarmeringen inte behöver 

monteras på plats utan man fyller gjutformen med betong som är blandat med stålfibrer. 

Gjutningen görs på samma sätt som när man gjuter med traditionell armering. Här sparar 

man dessutom på betong då man inte behöver det täckande betongskiktet (Bengtsson & 

Sigström, 2007). 

Stålfibrer förekommer även i sprutbetong där man förstärker andra konstruktioner 

genom att spruta på fiberbetong på redan existerande konstruktioner (Kanstad, 2011). 

Ett företag i Sverige som håller på med detta är Besab, de brukar göra förstärkningar på 

berg med hjälp av sprutbetong som bland annat är armerad med stålfibrer, NCC använder 

också denna metod. (Besab, u.d.; NCC, u.d.) 
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Figur 8 Kombinerad stålfiberarmerad betong(Titex, 2019) 

Stålfiberarmering används i prefabricerade element, väggar och balkar. Ett svenskt 

företag som tillverkar prefabricerade element armerade med stålfibrer har ett projekt på 

gång där de ska producera 200 balkonger som ska utföras i Norge och 80 stationer för 

vindkraftsverk runtom i Sverige (Procon Systems, u.d.). 

Man använder stålfiberarmering även i tunnlar och broar, i vissa fall kan man ersätta 

traditionell armering och andra fall måste man kombinera med traditionell armering, 

vilket även kallas “hybridarmering” (Kanstad, 2011; Bekaert, u.d.; Concrete Society, 

2007). Stålfiberarmering har sakta börjats implementeras i Sverige. Skanska utför ett 

projekt i Botkyrka, Norsborgsdepån, där de gör en underjordsdepå för tåg (Skanska, u.d.). 

Figur 8 är en bild på gjutning av betong med hybdridarmering. Dvs. stålfiberarmerad 

betong som gjuts på armeringsjärn. Figur 9 visar en bild på en tunnel där det har använts 

stålfiberarmerad sprutbetong. 

 

Figur 9 Stålfiberarmerad sprutbetong I North Stathfield rail underpass, Sydney (BarChip, 2019) 

Man utför även hela byggnader med hybridarmering. Ett exempel hittas utomlands där 

man byggde CCTV Tower i Peking, Kina, där Bekaert var med och utförde byggnaden med 

konventionell armering i samband med deras Dramix stålfibrer. På liknande sätt utfördes 
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även byggnaden Oceanographic Park i Valencia, Spanien, se figur 10, där arkitekturen på 

byggnaden är komplicerad men kunde realiseras med stålfiberarmering. Liknande 

byggnader finns dock inte i Sverige där man kombinerar stålfiberarmering och 

traditionell armering. (Bekaert, 2012). 

 

Figur 10 Oceanographic Park (Ciudad FCC, 2019) 

Vad som inte ses som en positiv sida med stålfibrer, enligt andra studier, är dess 

otillräckliga böjhållfasthet (Hannant, et al., 2000). Med det så kan stålfibrer inte alltid 

användas som den enda armeringen i konstruktioner förutom om den är understödd av 

något eller har någon support, som t.ex. grundplattor som vilar på marken. Däremot med 

en kombination med konventionell armering kan man applicera stålfibrer i de flesta 

konstruktioner. 

2.4 Arbetsutförande 

Det traditionella sättet att armera med armeringsjärn har varit det mest framstående 

sättet att armera betong, dock är det en väldigt stor process som har många moment. 

Dessa delar kan delas upp i avlastning, sortering, utsättning i fabriken, transport till 

skärmaskin, skärning, buntning, markering, transport till lager, transport till 

arbetsplatsen och tillslut montering. Detta är processen från att man får armeringsjärn i 

fabriken, tills att man skär dem rätt och senare skickas ut till arbetsplatsen för att 

monteras, dessutom måste man vara noga med placeringarna av armeringsjärnen där det 

händer att armeringsjärnen inte placeras ut som de ska (Hjort, 1982). 

Med stålfiberarmering kan man undvika en hel del av dessa moment där det enda man 

behöver göra är att beställa stålfibrer från ett företag som utvecklar sådana, som Bekaert 

eller Mapei. Efter att man mottagit stålfibrerna har stålfiberföretaget tagit fram den 

mängd stålfibrer som behövs och med hjälp av en doserare, som häller i ett bestämt antal 

fibrer åt gången, följer man anvisningen på hur mycket stålfibrer i taget man blandar in i 

betongblandaren så att det inte “bollar” sig eller separerar sig för mycket, utan att 

stålfibrerna sprids. Efter det häller man betongmixen där det är tänkt man ska gjuta och 
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för att inte få stålfibrer på ytan vibrerar man betongen med en vibreringsstav, enligt 

leverantörens anvisningar. Därefter ska betongen härda, ifall stålfibrer finns kvar på ytan 

måste man slipa ytan och till slut ska det glättas som vanligt. (Bekaert, 2012; Behbahani 

& Nematollahi, 2011; Kanstad, 2011).  

 

Figur 11 Stålfiberdosering (Bekaert, 2019) 

 

Figur 12 Betonggjutning med stålfiberarmering (Bekaert, 2019) 

Figurerna 11 och 12 visar hur processen går till när man vill gjuta en betongplatta med 

stålfiberarmering. Där beskrivs bland annat blandningen av stålfibrerna och hur man 

gjuter med pumpslangen. 

I dagsläget då det utvecklas nya stålfibrer är det viktigt att få tag på bra stålfibrer genom 

pålitliga företag som bör ge beställaren rätta anvisningar för att stålfibrerna ska utnyttjas 

fullt ut och problem ska minimeras. Det stålfiberföretagen behöver informeras om är 

vilken mängd och storlek på stålfibrer som behövs för betongens prestanda, det behövs 

även ett specifikt mått på pumpslangen baserat på fibrernas mängd och storlek. Dessutom 

behöver betongen pumpas ut med en gradvis ökande hastighet för att inte stålfibrerna 

ska fastna i slangen. (Kanstad, 2011) 
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När man hanterar och monterar armeringsjärn förekommer risker inom arbetsmiljö 

som påverkas av: fysiologisk arbetsbelastning, arbetsställningar, risker för olyckor och 

industriella skador. Detta för att man alltid lyfter och hanterar tunga armeringsjärn och 

rör sig med dem. Arbetarna kan ofta stöta på armeringsjärnen och ramla, dessutom är 

ryggproblem något som ofta förekommer hos arbetarna. Genom att stålfiberarmering är 

så pass lätt att hantera elimineras de flesta av dessa problem (Hjort, 1982).
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3 Metod 

3.1 Vetenskapliga artiklar 

Med hjälp av vetenskapliga artiklar beskriver vi kortfattat vad stålfiberarmering är. Fokus 

ligger på dess historia, vad det är för något, användningsområde och användningen. 

Informationen om dessa områden erhålls via vetenskapliga artiklar.  

 Syftet med denna del är att argumentera för, baserat på vetenskapliga artiklar och andra 

artiklar, stålfiberarmeringsanvändningen inom betongkonstruktioner. När 

informationen är presenterad kommer läsaren få en tydlig bild av hur stålfiberarmering 

kan lösa många problem, eller åtminstone minska problem som är förknippade med 

traditionell armering. 

3.2 Intervjuer 

För att se var Sverige och världen befinner sig användar- och kunskapsmässigt inom 

stålfiberarmering försöker vi nå ut till så många internationella företag och personer som 

möjligt. Bland annat genom europeiska betongnätverkets hemsida, där det finns en 

representant från varje medlemsland som anslutit sig till det europiska betongnätverket. 

En annan internationell hemsida finns med ett flertal fiberarmeringsföretag som 

troligtvis kan bistå med god information.  

Genom dessa hemsidor söks personer med kompetens inom betongområdet upp och 
kontaktas för intervjuer. För att uppfylla rapportens syfte, mål och frågeställning 
intervjuades nio personer från olika länder. Med deras kunskap täcker dessa intervjuer 
upp stora delar av världen, där vissa intervjuade som har kunskap om andra länder täcker 
upp de länderna. 

Denna kvalitativa studie gjordes i form av intervjuer. Personer från Sverige, 
Nederländerna, Finland, Belgien, Norge, Storbritannien, USA och Tyskland har besvarat 
frågor vi noggrant utvalt för att få svar på de frågor som är mest betydande. Svaren vi 
erhållit har gett en mer global bild av hur användandet av stålfiberarmering ser ut. 
 
Med denna undersökning når vi ut till personer som besitter kunskapen och erfarenheten 

inom detta område i vissa delar av världen där stålfiberarmering används. Resultaten som 

erhålls av dessa intervjuer ska verka som en lösning till att använda stålfiberarmering 

mer i Sverige som den svenska betongindustrin kan ta del av. 

Personerna i intervjuerna fick för det mesta svara på liknande frågor. Vissa frågor var mer 

specifika för enskild individ. För att göra det så systematiskt som möjligt slogs vissa frågor 

ihop för att få en generell bild. 

De personer som har intervjuats är:  

• Ingemar Löfgren, professor på Chalmers tekniska högskola där han skrivit ett antal 

vetenskapliga artiklar kring stålfiberarmering.  

• Johan Silfwerbrand och Erik Nordström, professorer på KTH inom byggvetenskap 

där även de skrivit vetenskapliga artiklar kring stålfiberarmering.  
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• Dil Tirimanna från Nederländerna, VD för företaget FDN Group.  

• Ben Vanheuverzwijn, försäljningsingenjör från Bekaert i Belgien.  

• Mantila Ari, distriktchef i Finland på The Finnish Concrete Industry Association.  

• Martti Matsinen, teknisk direktör på företaget Bermanto i Finland.  

• Richard Day från The Concrete Society i Storbritannien.  

• Gavin Bailey på företaget ABC polymer industries fiber i USA.  

3.3 Enkät 

Denna metod är baserad på en semi-kvantitativ studie, denna semi-kvantitativa studie 

görs för att lägga grund till hur den kvalitativa studien ska spela roll i slutsatsen. För att 

undersöka var kunskapsnivån ligger i Sverige inom stålfiberarmering skickade vi ut 

enkäter till byggföretag, för att se ifall de har hört talats om stålfiberarmering och deras 

erfarenhet med materialet, då enligt ett examensarbete som gjordes för att undersöka 

kunskapsnivån i Sverige (Sjödin & Lind, 2016) var anledningen att stålfiberarmering inte 

används i stor utsträckning att folk inte hade kunskap om det. 

I denna studie skickades enkäter med 10 frågor till ca. 30 företag runtom i Sverige där 

enkäterna skulle spridas inom företagen och besvaras oberoende av yrke.  Vi fick svar från 

de personer vi ville ha svar från, dock hoppades vi på en jämnare fördelning mellan 

personer med olika yrke då svar från byggnadsarbetare, försäljningsansvariga och chefer 

hade gett en tydligare bild hur det ser ut i deras fält.  

Enkäterna består av små korta frågor för att få en generell bild av hur det ser ut i 

dagsläget. Frågorna besvaras genom en länk som skickas till företagets ansvariga, som 

sedan skickar det vidare till de anställda som frågorna berör.  

Med denna metod når vi ut till personer i företag som är verksamma i Sverige, oberoende 

yrkesbefattning. Företagen tillsammans var tänkta att täcka stora delar av Sverige, så vi 

får så stor omfattning som möjligt. Enkäterna skickades ut till 34 företag. Målet var att få 

cirka 60 svarande för att bedöma kunskapsnivån om stålfiberarmering i Sverige och det 

var 40 som svarade. 

Enkäten besvarades av personer inom byggbranschen med roller som konstruktörer, 

projektledare/arbetsledare, arbetschef/personalchef, betongutvecklare, 

byggnadsarbetare, entreprenadingenjör, försäljningschef, platschef, projektingenjör, 

tekniker och VD. Dessa var anställda på företag runtom i Sverige hos Skanska, Serneke, 

WSP, VBK Abetong, Bonava, MTA, MVB, OWB, Petterson & Hansson, Tage & Söner och 

andra företag som vissa personer inte ville medge. Dessutom var arbetserfarenheterna 

blandade, från ett år till 42 års erfarenhet.  
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4 Resultat 

4.1 Enkätstudie 
Svaren från enkäten kommer inte bedömas utifrån vilket företag eller stad svaren 
kommer ifrån, dock baseras något svar på yrkesbenämning och erfarenhet. Samt kommer 
fokus vila på en generell bild framför specifika bilder, då det är enkla svar som erhålls. 
 

4.1.1 Har ni hört talas om stålfiberarmering? 

 
Enkäten inleddes med frågan “Har ni hört talas om stålfiberarmering?”, där blev det ett 
tydligt resultat med att 97,5% svarade “Ja”. Med andra ord är det 39 av 40 som svarade 
att de hört talas om stålfiberarmering. Frågan efterföljdes med “Tror ni användningen av 
stålfiberarmering kommer öka?”, där resultatet blev betydligt mer spritt. Ett övervägande 
svar erhölls som tydde på att användningen av stålfiberarmering kommer öka i framtiden, 
ser figur 13. 
 

 
Figur 13 Tror ni användningen av stålfiberarmering kommer öka? (Enkätstudie) 

4.1.2 Hade det underlättat vid någon typ av arbete?  

 
Därefter ställdes frågan ”Hade stålfiberarmering underlättat vid någon typ av arbete? 
Vilken typ av arbete?”. Resultatet blev att stålfiberarmering underlättar armeringsarbete 
när man gjuter platta på mark, industrigolv och valvkonstruktioner så som broar. 
Stålfiberarmering ledde även till tunnare konstruktioner samt minskning av traditionell 
armering i betongkonstruktioner, man kunde även spara tid vid gjutning med 
stålfiberarmering samt få starkare plattor. 
 
Andra svarade att stålfiberarmering underlättar när man ska grovgjuta mot lera och när 
man ska armera helt understödda socklar och golv. Stålfiberarmering underlättade även 
armeringsanläggning när man gjuter vid flerplan och den underlättar även där det annars 
är svårt att få täckskikt. Ett svar sammanfattade även alla svar; att stålfiberarmering inte 
underlättar arbetet för en konstruktör, utan bara för själva utförandet. 
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4.1.3 Har ni jobbat med stålfiberarmering? 

 
Vidare ställdes frågan “har ni jobbat med stålfiberarmering?”. 

 
 
Figur 14 har ni jobbat med stålfiberarmering? (Enkätstudie) 

 

Något fler ansåg att stålfiberarmering underlättar än de som ansåg att det inte 
underlättar, se figur 14. För att se mer specifikt vilka som svarat vad är resultaten 
uppdelade, resultaten påverkas troligtvis av erfarenhet och yrke.  
 
 
Erfarenheten är uppdelad i grupper: 
 

• 1–4 år  
• 5–15 år  
• 16–30 år 
• 31 år och över  

 
Därefter är yrkesbenämning uppdelad i fem grupper: 
 

• Grupp 1: konstruktörer, betongutvecklare och tekniker 
• Grupp 2: projektledare, projektingenjörer och platschefer  
• Grupp 3: arbetschefer och VD  
• Grupp 4: försäljningschefer och entreprenadingenjörer  
• Grupp 5: byggnadsarbetare.  

 
Antal personer som svarade syns på den vertikala axeln och erfarenheten på den 
horisontella. Resultatet lyder: 
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Grupp 1:                                                                  Grupp 2: 

 
 
Grupp 3:                                                                  Grupp 4: 

 
 
 
Grupp 5:  

 
 
Figur 15 Erfarenhetsfördelning inom stålfiberarmering (Enkätstudie) 

Ett tydligare svar har erhållits där större erfarenhet leder till att fler arbetat med 
stålfiberarmering. Dessutom verkar grupp 2 komma i mer kontakt med stålfiberarmering 
än grupp 1.  
 
De som svarade “Ja” på förgående fråga blev frågade att nämna i vilket 
användningsområde stålfiberarmering används. Svaren liknade fråga tre där de fick 
nämna vilket område stålfiberarmering underlättar. De flesta svarade platta på mark, 
industri/lagergolv, fundament/plintar, sulor samt sprutbetong. Andra svarade även 
pågjutningar på tak, väggar och gödselbrunnar. 
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4.1.4 Har ni upplevt svårigheter att jobba med det? 
 
Samma grupp som svarade ”Ja” blev dessutom frågade “Har ni upplevt svårigheter att 
jobba med det? På vilket sätt?”. De mest förekommande svaren var att fibrerna sticker  
upp i ytan, att få jämn fördelning av fibrer, att fibrerna “bollar” sig, att fibrerna fastnar i 
pumpar, att det är svårt att hantera vissa last fall exv. där pelare och vägg möter grunden 
(konstruktionsproblem) samt att brist på kunskap bland konstruktörer och standarder 
inte existerar. 
 
Andra svarade att stålfibertyper varierar mellan företag där normerna inte kan 
standardisera arbetet, där man är utelämnad till leverantörerna. Dessutom nämns det att 
tekniska begränsningar existerar samt att manuell hantering är svårt, man får utgå från 
doserare. 

4.1.5 Hur stort intresse har visats för stålfiberarmering i ert företag? 

 
Frågan ”hur stort intresse har visats för stålfiberarmering i ert företag?” gav resultat på 
hur stort intresset är hos företagen att använda sig av stålfiberarmering. De kunde svara 
från skala ett till fem, där en etta betyder att intresset är liten hos företaget och en femma 
betyder att intresset är stort, se figur 16. 
 

 
Figur 16 Hur stort intresse har visats för stålfiberarmering i ert företag? (Enkätstudie) 

 

4.1.6 Hade ni känt er osäkra med att tillämpa nya metoder? 
 
Nästa fråga lydde “Hade ni känt er osäkra med att tillämpa nya metoder så som 
stålfiberarmering?”. Resultatet ger en likadan fördelning mellan “Ja” och “Nej” och där 
20% svarade varken ja eller nej, se figur 17. 

 
Figur 17 Hade ni känt er osäkra med att tillämpa nya metoder? (Enkätstudie) 
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4.1.7 Hade ni känt er mer säkra om fler företag tillämpade den metoden? 

 
Därefter ställde vi följdfrågan “Hade ni känt er mer säkra om fler företag tillämpade den 
metoden?”. En betydligt större del svarade “Ja”, medan en liten del svarade “Nej” , se figur 
18.  

 
 
Figur 18 Hade ni känt er mer säkra om fler företag tillämpade den metoden? (Enkätstudie) 

 

4.1.8 Finns det en svensk standard för fiberbetong? 
 
Till slut frågade vi ifall den svenska standarden för fiberbetong finns. Det finns en svensk 

standard, SS 812310, som utgavs 2014 av SIS, svensk standard. Dock ville vi se ifall de som 

svarade visste att den fanns, en större andel visste inte att den fanns, dessutom trodde 

7,5% att den inte fanns, se figur 19. 

  
Figur 19 Finns den svenska standarden för fiberbetong? (Enkätstudie) 

4.2 Intervjuer 

4.2.1 Kunskapsnivån i Sverige 

I en intervju med Ingemar Löfgren ansåg han att konstruktörer och byggkonsulter har 

mindre kunskap om fiberarmerad betong, bara ett fåtal "experter" finns. Detta leder till 

att användningen begränsas till ett fåtal applikationer så som industrigolv. Ingemar 

nämner även att användningen av stålfiberarmering kommer öka med utbildning och 

erfarenhet då det saknas kunskap (Löfgren, intervju). 
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Johan Silfwerbrand tycker att användningen ökar med mer erfarenhet, som håller på att 

växa fram när man tittar på längre sikt. Han ser inte heller konservatism i byggbranschen 

som ett problem, utan tror att metoden i en helhet växer när det finns ett behov för 

användning av stålfiberarmering (Silfwerbrand, intervju). 

Anledningen till begränsad användning av stålfiberarmering enligt Erik Nordström är att 

kunskapen är låg hos de som räknar med stålfiberarmering. Vägledningar hos normer och 

standarder saknas vilket leder till att konstruktörer inte vet hur man ska dimensionera 

(Nordström, intervju). 

 
4.2.2 Internationella tillståndet 
För att erhålla ett resultat som ska ge en tydlig bild på hur stor användningen av 

stålfiberarmering ser ut internationellt ställdes frågor som: 

• Kunskapsnivån i andra länder? 

• Vilket land anser du vara främst inom stålfiberarmering? 

• Hur ser stålfiberarmering ut i ert land? 

• Hur började ert land använda sig av stålfiberarmering? 

• Hur många företag är i kontakt med stålfiberarmering? 

Ingemar Löfgren från Sverige anser att Tyskland och Italien är främst inom användning 

av stålfiberarmering. De jobbar aktivt med att ta fram standardiseringar och regelverk. 

Innan den tyska standarden infördes armerade man 3–4% av all betong i landet med 

stålfiberarmering, när den tyska standarden infördes ökade det till ca 10% av all betong. 

Enligt Ingemar så har Belgien flest fibertillverkare. Belgiens standarder är dock inte så 

välutvecklade som Tysklands. Även länder som Danmark och Norge ser ut att ha kommit 

längre i forskningen genom införda forskningsprogram jämfört med Sverige (Löfgren, 

intervju). Johan Silfwerbrand tycker dock att Tyskland, Belgien och Storbritannien är 

ledande inom stålfiberarmering (Silfwerbrand, intervju). 

Dil Tirimanna nämner att kunskapen i Nederländerna är god, det hela började med att 

företag experimenterade med användningen av stålfiberarmering och senare gjordes 

bestämmelser för användningen av stålfiber. Han nämner att de flesta byggföretagen har 

kunskap om stålfiberarmering, men att ökningen av användandet beror mestadels på om 

det finns behov av att armera med stålfiber. 

Ben Vanheuverzwijn från Bekaert i Belgien säger att det var under 1970-talet då företaget 

Bekaert var under utveckling som de började använda stålfiberarmering och hade sin 

första applicering i industrigolv. Kunskapsnivån är så hög i det belgiska företaget att de 

är världsledande inom stålfiberarmering och hjälper ingenjörskontor och arkitekter 

runtom i världen med att ta fram koder, standarder, beräkningar och metoder för 

stålfiberarmering (Vanheuverzwijn, intervju).  

Företaget Bekaert har sitt eget betonglabb där de utför tester dygnet runt. Ben säger att 

Bekaert är störst i fråga om att använda sig av stålfiberarmering i Belgien. De producerar 
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tre gånger mer stålfiberbetong än det andra största företaget i Belgien. Det som skiljer 

Sverige och Belgien är beräkningsmetoder och kemikalier i betongen. Han ser att större 

delar av världen har kunskap om stålfiberarmering, förutom vissa utvecklingsländer, han 

anser att de största marknaderna för stålfiberarmering är just nu i Tyskland, 

Nederländerna och Frankrike.  

Mantila Ari säger att år 2018 publicerades en bok från The Finnish Concrete Industry 

Association om dimensionering av stålfiberarmerade betongkonstruktioner. I Finland 

står fyra företag för den största importen av stålfibrer. Ari har stor uppfattning av 

omfattningen i östra Europa. Många försäljare från Ryssland och östra Europa försöker 

sälja billiga stålfibrer men utan att de riktigt lyckats, Ari undrar om det är kvalitén som är 

lägre. I Tallinn, Estland har de sen 10 år tillbaka bytt ut traditionell armering mot 

stålfiberarmering vid de ställen där det är tillämpbart (Ari, intervju).  

Martti Matsinen nämner att i Finland används stålfiberarmering mest för pålunderstödda 

betongplattor. Martti nämner att stålfibrer användes i vissa projekt under 80-talet, under 

90-talet försvann användningen av stålfibrer och sedan glömdes bort. Sen kom det 

tillbaka igen i början på 2000-talet och användes mest i grundplattor. Han säger att 

användningen av stålfibrer ökar varje år, med den nya boken som släpptes år 2018 för 

vägledning och dimensionering av stålfiberarmerade betongkonstruktioner ser Martti att 

den på lång sikt förhoppningsvis används i projekt för flervåningshus med 

stålfiberarmerade bjälklag. I Finland kommer de flesta golventreprenörer dagligen i 

kontakt med stålfibrer (Matsinen, intervju). 

Richard Day nämner att användandet av stålfibrer växer globalt. Ett stort projekt håller 

just nu på i Storbritannien för höghastighetståg som beräknas vara klart år 2026–2033. 

Richard nämner att projektet kan bli 25% snabbare med stålfibrer. Dessutom nämner han 

att stålfiberarmering används i 7–8% av all betong i Storbritannien (Day, intervju).  

Enligt Gavin Bailey har de mesta av stålfibrerna som använts i världen kommit från de 

marknadsledande företagen, eftersom de har kunskapen. Storbritannien har använt 

stålfibrer i tre decennier och de har varit involverade med att skriva designkoder för 

länder runt omkring i världen (Bailey, intervju).  

4.2.3 Användning 
För att ta reda på var stålfiberarmering tillämpas, hur det används i olika länder och hur 

entreprenörer, konsulter och konstruktörer kan bli mer kunniga ställdes frågor som: 

• Hur stor är användningen av stålfiberarmering? 

• Vad kan vara en anledning till att företag ska börja använda stålfibrer mer? 

• Vilka länder använder sig av stålfibrer? 

• Kommer appliceringen öka i fler konstruktioner med mer kunskap och experter? 

• Ser du det som en metod för att byta ut traditionella armeringsjärn?  
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Användningen av stålfiberarmering är olika beroende på vilket land man är i. Men som 

Ben Vanheauverzwijn nämner är varje utvecklat land ett steg inne i användningen, där 

enligt honom är alla delar i världen under utveckling inom stålfiberarmering förutom 

Afrika. I takt med att fler dimensioneringsregler och standarder implementeras så har 

entreprenörer och ingenjörer en slags vägledning och trygghet att dimensionera med. Ben 

har, med sin globala överblick inom stålfiberarmering, rätt information att kunna 

beskriva stora delar av världen om hur långt de har kommit med användningen. Ben tror 

på att användandet av stålfibrer kommer att bli ett ledande armeringssätt, men aldrig 

större än traditionell nätarmering (Vanheuverzwijn, intervju).  

Just nu står stålfibermarknaden för cirka 5–10% av betongmarknaden. För fabriker inom 

prefabricering och andra betongentreprenörer ger gjutning med stålfibrer mindre 

kostnader och är även tidsbesparande. Till sist nämner Ben att en kombination av 

traditionella armeringsjärn och stålfibrer kan vara den bästa lösningen för att uppnå 

bättre konstruktioner. Ben tycker att utbildning behöver ges till ingenjörer, universitet 

och arkitekter för att känna till fördelarna med stålfibrer, kunna räkna på det och hur man 

använder materialet i praktiken (Vanheuverzwijn, intervju).   

Ingemar Löfgren säger att omfattningen av användandet kan öka med mer kunskap hos 

konstruktörer och byggkonsulter. Med mer dimensioneringsprogram, utbildningar och 

regelverk kommer användandet att öka i flera typer av konstruktioner än bara 

industrigolv, som tar upp största omfattningen av stålfibermarknaden idag. Exempelvis 

så ökade användningen i Tyskland från 3–4% till 10% inom all betongindustri på bara 

några år efter att den tyska standarden släpptes (Löfgren, intervju). 

Med en standard i Sverige, som är accepterad av Boverket och med den nya eurokoden 

som kommer släppas inom snar framtid kommer stålfiberbetong att öka. Detta betonar 

även Johan Silfwerbrand, den nya eurokoden skall innehålla dimensioneringsmetoder för 

stålfiberbetong. Johan nämner att användningen i Sverige har ökat och att den kommer 

öka ännu mer, med större erfarenhet. Ingemar tror på att ju mer kunskapen ökar och ju 

fler experter det blir inom området så kommer appliceringen öka i större omfattning, det 

ser man i Tyskland, där har de börjat använda stålfibrer hos enklare villor, 

vattenreningsanläggningar och för att begränsa sprickbildning (Silfwerbrand, intervju; 

Löfgren, intervju).  

Dil Tirimanna nämner att i Nederländerna används stålfiberarmering i industrigolv, 

flytblock i betong, vid UHPC (Ultra-High Performance Concrete) konstruktioner och tunna 

element. Enligt Dil så försöker fransmännen med UHPC byta ut den traditionella 

armeringen medan tyskarna föredrar en kombination. Dil tror på att en kombination är 

mest hållbart (Tirimanna, intervju). 

Enligt Ari Mantila började användningen av stålfibrer i Finland i slutet av 80-talet, då var 

det för grundplattor och i sprutbetong som stålfibrer användes, som det även används till 

idag. I dagsläget ökar intresset för materialet i Finland men även vid användning för 

pålunderstödda betongplattor. Ari tror på att stålfibrer kan komma att ersätta traditionell 
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nätarmering men inte traditionella armeringsjärn. Ett appendix håller på att tas fram i 

Finland för kvalitetskontroller av stålfiberarmerade konstruktioner och gjutning, som 

skall vara en vägledning och underlätta vid dimensionering med stålfibrer. Martti 

Matsinen som också är från Finland nämner liknande saker om användning, som Ari. Det 

var då att stålfibrer används mest i grundplattor och pålunderstödda betongplattor. En 

intressant detalj är att Martti tror att stålfiberarmering kan ersätta traditionella 

armeringsjärn medan Ari inte tror det. Stålfibermetoden är både snabbare och billigare, 

så det kan vara två faktorer som gör att fler företag tillämpar metoden i större omfattning 

(Mantila, intervju; Matsinen, intervju). 

Richard Day säger att stålfibrer är välanvänt för tunnelbeklädnader, markunderstödda 

och pålunderstödda betongplattor. Att helt byta ut traditionell armering mot stålfibrer i 

mellanbjälklag och andra partier i konstruktioner är inte så omtyckt, möjligtvis fungerar 

en kombination mellan stålfibrer och traditionell armering säger Richard (Day, intervju). 

I länder där det finns hårda bergarter är det mycket vanligt att stålfibrer används som 

armering i sprutbetong och ersätter ofta all annan armering säger Erik Nordström. Erik 

nämner även att med stålfibrer förenklas processen för golvgjutningar då man kan 

minska på den traditionella armeringen (Nordström, intervju).   

Enrico Schwabach jobbar som projektledare för företaget Deutscher Beton- Und 

Bautechnik- Verein i Tyskland. Han säger att stålfibrer används till större del i 

industrigolv men även för grundplattor. I andra konstruktionsdelar är det inte så vanligt, 

enligt projektledaren. 

Gavin Bailey nämner att de anställde en stor mängd av personer inom försäljning och 

marknadsföring för att öka användandet av stålfibrer i Storbritannien och USA. Den 

globala uppskattningen på hur mycket stålfibrer som används är enligt Gavin 10% av 

betongmarknaden. Gavin tror på att genom det rätta appliceringssättet kan stålfibrer 

ersätta traditionella armeringsjärn (Bailey, intervju).   

4.2.4 Problem 
För att undersöka möjliga fel och problem som kan uppstå vid stålfiberanvändning, ställs 

frågor om detta och resultaten visar vilka hinder det kan bli och lösningar till hindren. 

Även vad man ska tänka på i praktiken. Svaren är baserade på erfarenheter av kunniga 

personer. Frågor som ställdes vid intervjuerna var följande: 

• Bästa sätt för fördelning av fibrer? 

• Kan det vara ett hinder? 

• Potentiella hot för marknaden? 

• Är det några problem med stålfiberarmering? 

• Ser du några stora svårigheter eller fel med metoden? 

Stålfiberarmering kan inte läggas överallt utan kombination med traditionell armering. 
Ingemar nämner att de problem som kan uppstå med användning av stålfiberarmering är 
i många fall detsamma som för traditionell armering. Men med enbart fiberarmering kan 
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det var svårt att kontrollera och få en acceptabel sprickbildning. På samma sätt som 
armeringens placering är viktig för bärförmågan så har fibrernas fördelning en stor 
påverkan och detta kanske är lite svårare att verifiera, därav används en högre 
materialsäkerhetsfaktor (Löfgren, intervju).  
Ingemar nämner även om man använder det på fel sätt, om man lägger för lite 

fiberarmering eller om man inte gör det på rätt sätt kan det bli ett väldigt dåligt resultat. 

Fibrerna ligger fördelat i slumpmässiga riktningar, så beroende på vilka ställningar 

kommer effekten inte vara densamma överallt. Dock ser han en potentiell lösning med att 

omplacera stålfibrer med hjälp av magneter. Men det är något det bara forskas om i 

nuläget. Om man har en dragbelastning kommer inte alla fibrer korsa en spricka som 

uppstår utan vissa kommer ligga parallellt med sprickan säger Ingemar (Löfgren, 

intervju).   

“Sen blir det inte en tredjedels effekt, det blir bättre än så” säger Ingemar när han blir 

tillfrågad om Ralejs Tepfers forskning om att 30% av stålfibrerna utnyttjas helt i 

betongen. Alla fibrer utnyttjas inte fullt ut, vilket är en skillnad mellan fiberarmering och 

traditionell armering. Då man placerar traditionell armering där den verkligen behövs, 

den blir alltid effektivare på det sättet (Löfgren, intervju). 

Richard Day säger att i praktiken finns det ett problem med volymen av stålfibrer som 

krävs för att ge det strukturella behovet, när det gäller dosering, fördelning och 

orienteringen av stålfibrer i betongen. Kanske under kontrollerade prefabricerade 

förhållanden kan en del av dessa problem bli lösta. Även Martti Matsinen tror att volymen 

av fibrer utgör ett problem inom mindre projekt i mindre städer, dock tror han att 

problemet kommer gå över inom en kort framtid (Day, intervju) (Matsinen, intervju). 

Johan Silfwerbrand ser inga generella fel, däremot används fiberbetong felaktigt ibland 

anser han. Allvarligast är då man väljer fiberbetong men med för lågt fiberinnehåll. Ibland 

är det dessutom klokast att kombinera fibrer med konventionell armering (Silfwerbrand, 

intervju).   

Mantila Ari ser inget större problem, dock ser han att en marknad med stålfibrer av dålig 

kvalité växer i länder i östra Europa och Ryssland. Dessutom i hans land, Finland, 

använder företag de billigare fibrerna från Baltikum vilket bidrar till en sämre kvalité 

(Mantila, intervju). 

Ben säger att ett av problemen är att fibrerna sticker ut på ytan om man inte slätar ut det, 

om betongen har hårdnat och fibrerna sticker ut får man klippa av fibrerna. Det är det 

stora praktiska problemet säger han och man måste hitta bra entreprenörer som håller 

på med stålfiberarmering. Ett annat problem enligt honom är när stålpriserna sjunker 

rejält, då kan marknaden för stålfiberarmering påverkas negativt och i samband med att 

arbetskraft blir billigare kan det bli mer förmånligt att använda enbart traditionell 

armering (Vanheuverzwijn, intervju). 

Ben nämner även konstruktioner där konstruktionen vilar på mark och ifall brott hade 

uppstått kan momenten fördelas i grunden. I en konstruktion som vilar på två eller flera 
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punktstöd, kan sprickor uppstå i dragzonen och hela konstruktionen kan kollapsa ifall 

man enbart har stålfiberarmering. Ben ser stålfibrernas brister i den situationen och hade 

inte rekommenderat den som armeringsmetod just då, där dess kraft troligtvis inte är stor 

nog (Vanheuverzwijn, intervju). 

4.2.5 Framtiden 
För att få information om hur framtidsutsikterna ser ut gällande stålfiberarmering för 

respektive land ställdes frågor som: 

• Ser du i framtiden att stålfiberarmering kommer ersätta traditionell armering? 

• Hur ser du på framtiden? 

• Kommer användningen fortsätta att öka? 

• Ser du stålfiberbetong som framtidens betong? 

När frågan kom upp om hur den framtida användningen av stålfibrer i Sverige kommer 

att se ut, nämnde både Ingemar Löfgren och Johan Silfwerbrand att en ökning av 

användningen kommer ske. Det ser man dessutom om man tittar tillbaka i tiden och 

jämför. Båda två ser även en ökning av hybridarmering i framtiden, en kombination av 

traditionell armering och stålfibrer. Enligt Ingemar kan det finnas möjlighet att helt 

utesluta traditionell armering, och det vid enklare konstruktioner, exempelvis platta på 

mark. Ingemar nämner att korrosion kan vara en fara för konstruktioner med stålfibrer i 

framtiden, istället kan andra materialval göras som kan vara lika effektiva (Löfgren, 

intervju; Silfwerbrand, intervju). 

Dil Tirimanna nämner att fler fibertyper finns, som kan få samma effekter som stålfibrer 

i framtiden. Men för just stålfibrer tror Dil att det kommer användas vid viss typ av 

applicering, då det är som mest användbart, men aldrig ersätta den traditionella 

armeringen (Tirimanna, intervju). 

Både Martti Matsinen och Gavin Bailey anser att stålfiberarmering fortsätter att öka varje 

år. Martti hoppas på att man i framtiden kommer kunna använda sig av stålfibrer i bjälklag 

till exempelvis flervåningshus. Gavin ser på en positiv utveckling och en konstant ökning 

på användningsområden, prestanda, implementering och lägre pris för materialet 

(Matsinen, intervju; Bailey, intervju). 

Ben Vanheauverzwijn nämner att industrigolv är det största användningsområdet för 

stålfiberarmering just nu. Förhoppningsvis skall framtiden se ljus ut när det gäller 

grundplattor och källarväggar, där böjmomentet behöver tas upp och sprickbredden 

begränsas (Vanheuverzwijn, intervju). 
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5 Analys 
Enligt enkäten tyder det på att arbetarna inom bygg- och betongkonstruktions sektorn 

känner till stålfiberarmering och att det kan användas som en metod att armera inom 

konstruktion, en stor del är dock osäkra ifall användningen kommer att öka eller inte. De 

hade dock en generell bild av vad stålfiberarmering är då de hade kunskap om var man 

kan använda och tillämpa den. 

Resultatet tyder även på att konstruktörer och tekniker inte arbetat med 

stålfiberarmering mycket, även ifall erfarenhet finns. Projektledare och platschefer 

verkar komma i kontakt med det mer än alla andra yrkesgrupper, speciellt de med mer 

erfarenhet. Problemen de såg med stålfiberarmering var generella, då de var mer 

praktiska och kan lösas med mer erfarenhet. Andra problem är de som kan lösas med 

utbildning kring ämnet. 

Entreprenadföretagen lutade mer åt litet intresse av att tillämpa 

stålfiberarmeringsmetoden, det finns dock några som visat mer intresse. Lika många var 

säkra som osäkra att implementera en ny metod, som stålfiberarmering, där man kunde 

minska den del osäkra ifall fler företag tillämpade metoden. Samt erhölls ett resultat där 

en stor majoritet inte visste om att den svenska standarden för stålfiberarmering 

existerade. 

Enligt intervjuerna med personerna i Sverige är kunskapsnivån låg då bara ett fåtal 

experter finns och få är utbildade, vilket begränsar användningen men att med mer 

utbildning och erfarenhet kommer kunskapsnivån och användningen att öka.  

Man ser att när standarder införs och accepteras i länder ökar stålfiberanvändningen. 

Ytterligare ser man en ökning vid införda forskningsprogram/experiment eftersom 

kunskapen då ökar. De som är i framkant, besitter största kunskapen och kompetensen 

finns i Europa, i länder som Tyskland, Italien, Belgien, Frankrike, Nederländerna och 

Storbritannien.  

Redan för 10 år sedan bytte Estland helt ut den traditionella armeringen mot stålfibrer, 

att de har bytt ut traditionell armering mot stålfiberarmering helt tolkar vi då som att de 

har bytt ut vid de områden där det går att byta ut. Norden är välutvecklat med Norge och 

Danmark i spetsen. Finland släppte en bok år 2018 för vägledning och dimensionering av 

stålfiberarmerade betongkonstruktioner för att öka användningen i bjälklag på lång sikt. 

Efter analys av den internationella omfattningen ser man att i Europa är många länder 

kunniga och inom utveckling, samma kan påstås för USA men utan vidare forskning vet 

man inte säkert hur andra delar av världen utvecklas inom den fronten. 

Utveckling av stålfibrer ökar ständigt. Med ökad kunskap, dimensioneringsprogram och 

regelverk för konstruktörer och byggkonsulter kommer användandet öka i fler 

konstruktionstyper än de som görs i dagsläget. Exempelvis ökade Tyskland sin 

användning från 3–4% till 10% på några år när den tyska standarden släpptes. I dagsläget 

tycks stålfibrer användas i största omfattning och till störst nytta i industrigolv men även 
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för flytblock i betong, tunna element, grundplattor och sprutbetong. Flertal personer 

nämner att branschen försöker ersätta den traditionella armeringen mot stålfibrer men i 

slutändan tror personerna vi intervjuat att en kombination är den bästa lösningen. 

Stålfibrernas placering är väldigt viktig för bärförmågan. Det är svårt att få en acceptabel 

sprickbildning, problemet är att fibrerna är slumpmässigt fördelade, att orienteringen 

varierar och att fibrerna inte alltid är placerade till förmån för betongens styrka. Fibrerna 

utnyttjas inte fullt ut vilket kan bero på volymen fibrer man lägger i och konstruktionen 

är ostabil i en statisk obestämd situation.  

Problem existerar även med att sämre stålfibrer finns på marknaden. Problem kan uppstå 
om stålpriserna sjunker, samtidigt som arbetskraften blir billigare blir det fördelaktigt för 
byggföretagen att använda sig av traditionell armering. Utstickande stålfibrer på ytan kan 
förekomma om leverantörens instruktioner inte följs på ett korrekt sätt. Ett annat 
problem kan vara att korrosion uppstår i framtiden hos stålfibrer, dock bidrar detta oftast 
inte till spjälkning av betong. 
Användandet av stålfibrer ökar med varje år och ses öka i framtiden också. För att spara 

pengar och tid ses stålfiberarmering som ett ledande framtida armeringssätt men inte 

större i användning än traditionell nätarmering, därför ser man i framtiden en 

hybridarmering som en lösning. Andra material kan komma ersätta stålfibrer, så som 

glas- eller plastfibrer om de är mer effektiva. Stålfibrer tros även kunna komma användas 

i alla bjälklag i framtiden till flervåningshus.  
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6 Diskussion 
Under 1970-talet tog det fart på riktigt med stålfibrer i Europa, Japan och USA. Denna 

studie visar på att Europa är världsdelen där stålfiberarmering har utvecklats som mest 

genom åren. Det är mycket möjligt att det kan bero på att de flesta intervjuer är gjorda 

med personer i Europa, men när dessa personer fick frågan om vilket land de tycker är 

främst inom stålfiberarmering svarade de flesta länder som ligger i Europa. Personerna 

har flerårig erfarenhet och hög kunskap inom området, på så sätt tror vi att rapporten ger 

en rättvis bild av den internationella omfattningen.  

Fiberarmerad betong gjorde genomslag under tidigt 60-tal, det skapade då intresse för 

framtida utveckling, som lagts märke till i studien har Europa tagit täten i forskningen. De 

världsledande företaget Bekaert började med stålfibrer under sin utvecklingsperiod på 

70-talet. Det är 60 år sedan stålfiberarmering började användas och det görs idag studier 

och forskning på materialet för att få full förståelse. Mer kunskap och förståelse krävs för 

att utveckla och anpassa användandet av stålfibrer. Troligtvis tar det tid tills man har ett 

fullt utvecklat material, bekvämligheten med traditionellt armeringssätt gör att det tar tid 

att implementera nya metoder.  

Några utmaningar för framtiden kan vara, vid användning av stålfibrer i bjälklag för 

flervåningshus, att få fram en bra kombinationslösning av stålfibrer och traditionell 

armering. Kombinationslösningen är den mest optimala vid omfattande konstruktioner 

då en nackdel att endast använda stålfibrer är betongens dåliga böjhållfasthet, det gör att 

det är svårare att använda det vid konstruktioner som är statisk obestämda.   

Kunskapsnivån i Sverige verkar vara lite större än vad som först förväntats, då baserat på 

ett annat examensarbete så rådde det lite kunskap om stålfiberarmering (Sjödin & Lind, 

2016). Med hjälp av enkäten visade det sig att de flesta inom byggbranschen känner till 

stålfiberarmering. Dock är de osäkra ifall armering med stålfiber underlättar en större del 

av arbetet, dessutom är många av de som svarade osäkra att tillämpa en metod som 

stålfiberarmering.  

Enligt några intervjuade råder brist på kunskap om stålfiberarmering i byggbranchen, 

förutom hos vissa experter (Löfgren, intervju; Nordström, intervju). Vad som kan 

sammankopplas är att byggbranschen känner till stålfiberarmering, men mer utbildning 

behövs för att den ska kunna växa. Detta påstående styrks då ett mindre antal 

konstruktörer och tekniker har kommit i kontakt med stålfiberarmering än platschefer 

och projektledare. Detta kan tyda på att ett byggföretag beställer en stålfiberleverantör 

som en entreprenör, där leverantören tar hand om beräkningarna och visar 

tillvägagångsmetoden som platschefer och projektledare sedan tar del av. Vilket i sin tur 

tyder på att konstruktörer och tekniker inte har den kunskap som behövs för att räkna 

med stålfiberarmering. 

Då det lutade mer åt att företagen hade lite intresse för stålfiberarmering bör inte de 

fysiska problemen, så som att stålfibrer “bollar” sig eller att stålfibrer sticker upp på ytan, 
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vara en anledning till att inte använda det. De problemen kan lösas med olika metoder 

som de större leverantörerna använder sig av. Anledningen till det låga intresset kan vara 

att en tydlig standard inte finns och att företagen är osäkra. Anledningen till att många 

inte visste att den svenska standarden för stålfiberarmering fanns är troligtvis för att den 

inte är godkänd av boverket och kan vara en av anledningarna till att stålfiberarmering 

inte används mer, men nu väntas inom två till tre år en ny eurokod komma ut, där det 

skall finnas en standard för stålfiberarmering. Detta medför att konstruktörer och 

tekniker får vägledning för dimensionering. 

Inte heller bör stålfibrernas mekaniska egenskaper vara ett problem, då det är visat att 

den förbättrar betongens egenskaper. Även om den är mindre effektiv i en statisk 

obestämd situation kan den kombineras med traditionell armering för att få bättre effekt 

och minska behovet av traditionell armering, även om den inte kan uteslutas. 

Stålfiberarmering är en effektiv metod för att förebygga eller minska arbetsmiljöproblem. 

Hanteringen av traditionell armering kan ge en dålig arbetsmiljö och med 

stålfiberarmering kan man undvika eller minska många arbetsmoment som görs med 

traditionell armering. 

Det finns anledningar att se enkätstudien som ett svagt resultat. Vi hade inte kontroll över 

hur många personer per yrkesgrupp som svarade, eftersom enkäten skickades ut till 

specifika ansvariga personer i företagen, som sedan skickade ut enkäten till alla anställda 

som enkäten berör. Som vi ser i resultatet svarade fler personer i grupper med 

projektledare och konstruktörer än de grupperna med försäljningschefer, arbetschefer 

och byggnadsarbetare. Detta tyder troligtvis på att de sistnämnda grupperna valde bort 

att svara på enkäten, där det råder mindre intresse hos dem än hos grupperna med 

projektledare och konstruktörer. Detta kan ha påverkat resultatet i sig och därför är det 

svårt att säga hur relevant svaret är. 

Stålfiberarmering är utan tvekan en effektiv metod med tanke på tid och ekonomi. Dock 

som de intervjuade påstår består framtidens betong av hybridarmering, vilket minskar 

lite på effektiviteten när det gäller tid och ekonomi. Dock ska den traditionella armeringen 

komplettera det stålfiberarmeringen inte klarar av, på det sättet vinner man ändå ofta 

både på tid och ekonomi.  

Stålfiberarmering används i större utsträckning i Sverige inom bergförstärkning, 

tunnelbygge, användning av sprutbetong och inom industrigolv. Den används även i 

grundplattor, men det finns inte mycket referenser, vilket kan tyda på att större företag 

inte investerar i det ännu utan mestadels privatpersoner och mindre företag, troligtvis för 

att det är småvillor detta byggs för. Prefabricerade element med stålfiberarmering börjar 

tillverkas mer. Det är svårt att hitta referenser i Sverige gällande användning av 

stålfiberarmering till broar och stommar för byggnader, vilket troligtvis tyder på att det 

inte byggs med stålfiberbetong i dessa konstruktioner. 

Internationellt har man ökat stålfiberbetong till att ungefär vara 10% av 

betongmarknaden och det tros fortsätta växa. Detta skedde genom utveckling av normer 
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och standarder som är användbara, samt att man gjorde mycket tester och experiment. 

Dessutom med större projekt som planeras med stålfiberarmering väcks intresset hos fler 

företag.  

Vissa kommentarer förekommer så som att stålfiberarmering kommer öka med behovet 

av det, dock är det svårt att se det realistiskt när problemet med låg användning inte ligger 

i behovet utan i bristande kunskap. Behovet av stålfiberarmering kan bara uppstå då man 

känner till dess fördelar samt när man har kunskapen och möjligheten att använda det. 

Hur Sverige kan ta lärdom av detta är att man inväntar den nya eurokoden som kommer 

innehålla ett kapitel om fiberarmering, som är implementerad av boverket och kommer 

underlätta beräkningen av stålfiberarmering så att de uppfyller kraven som ställs på 

konstruktioner. Då våra grannländer Danmark och Norge utvecklade sina standarder, 

samt när de började göra flera tester som Tyskland gjorde ökade deras användning av 

stålfiberarmering. Det krävs mer utbildning för att kunskapen ska breda ut sig och inte 

ligga endast hos stålfiberleverantörerna, på det sättet kan man erhålla en bred kunskap 

inom ämnet.  
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7 Slutsatser 
 

Följande slutsatser har framkommit från enkäterna, intervjuerna och litteraturstudien. 

Det råder ingen tvekan om att stålfiberarmering påverkar en mängd olika aspekter som 

ekonomi, tid och arbetsmiljö, även om den kombineras med traditionell armering där 

framtiden för stålfiberarmering ses mer som en kombinationsmetod för armering.  

De praktiska problemen som uppstår med stålfiberarmering är troligtvis inte en 
anledning till att det inte används i större utsträckning. Detta kan lösas med väl utförda 
instruktioner. 
 
Studien visar att den internationella omfattningen av stålfiberarmering är god. Stora delar 

av världen kan ses som välutvecklade och det är fortfarande under utveckling även i andra 

delar av världen.  Det återkommande från de intervjuade är att stålfiberleverantörer, som 

Bekaert, innehar dimensioneringsverktygen för att räkna med stålfiberarmering. 

Kunskapen om dimensioneringen ligger mestadels hos leverantörerna och när någon vill 

använda sig av stålfiberarmering behöver det gå genom dem. Därmed är de traditionella 

konstruktionskonsulter begränsade och de dimensionerar inte med stålfiberarmering. 

Kunskapen håller på att spridas vidare från leverantörer och forskare i form av 

utbildningar för att göra det mer tillämpbart för entreprenadföretag och konstruktörer. 

Arbetare inom byggindustrin har kunskap om stålfiberarmering men inte många har 

erfarenhet, där råder en osäkerhet men med mer utbildning och erfarenhetsåterföring 

kan osäkerheten minskas. Användandet av stålfiberarmering i Sverige har ökat, där 

stålfiberleverantörer tar hand om dimensioneringen och inte de traditionella 

konstruktörerna. 

Andra länder har genom att studera materialet och införa specifika forskningsprogram 
och laboratorietester i tidigt skede gett möjlighet att införa standarder och regelverk. 
Vissa har även lagt fokus på att anställa personer inom försäljning och marknadsföring 
för att nå ut till kunder. För att kunskapen skall föras vidare till konstruktörer och 
byggkonsulter i Sverige behöver utbildningar ges, där den nya eurokoden kommer bli en 
vägledning samt en svensk standard som är accepterad av Boverket. 
 
Med andra ord har andra länder hunnit före Sverige med forskning och regelverk. Det är 
troligtvis endast en tidsfråga innan Sverige ökar sin användning av stålfiberarmering, så 
som vi sett i de länder med personerna vi intervjuat. Osäkerheten bör minska med den 
erfarenhet som kommer uppstå. 
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8 Fortsatt studie 
 

Vi upplever att fortsatt arbete kan göras vid nedannämnda områden  

• Forska kring de olika kvalitéerna av stålfibrer som används för armering, där det 

råder olika priser på stålfibrer och se vad som egentligen är nackdelen med att 

vissa stålfibrer säljs billigare än andra, en sådan internationell studie kan göras.  

• Ett annat arbete bör göras för att se hur den stålfiberarmerade betongen kan 

återanvändas, då armeringen blivit homogen med betongen och kan inte 

separeras. Där råder det en fråga kring miljön och ifall stålfiberarmering är bra för 

miljön om den armerade betongen inte kan återanvändas.  

• En annan vidareforskning är att gå in djupare på problemet om en 

stålfiberarmerad konstruktion är statisk obestämd, vilken kapacitet kan 

konstruktioner hålla med tillräcklig säkerhet mot brott i ett statisk obestämt 

stadium med endast stålfiberarmering? Måste den hybridarmeras i varje statiskt 

obestämt stadium? 
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10 Bilagor 

10.1 Internationella intervjuer 

• How does the knowledge about steel fiber reinforcement look in your country? 

• How did your country start use it more? 

• How does the future look from your point of view? Is the use still growing? 

• Do you see it as a method to replace traditional rebars? 

• How could more people start using it?  

• Guessing, how many companies are in contact with steel fiber reinforcement? 

Extra frågor tillkom som en diskussion ifall de hade tid, se frågorna i resultatet. 

10.2 Nationella intervjuer 

• Vilket land anser du vara främst inom stålfiberarmering?  

• På vilket sätt tror du att vi kan öka användningen av stålfiberarmering i Sverige?  

• Ser du några stora svårigheter eller fel med metoden? 

• Hur ser du på användningen i framtiden i Sverige?  

• Växer användningen i Sverige och kan byggföretagen vara för konservativa att inte 

använda det?  

• Ser du i framtiden att stålfiberarmering kommer ersätta traditionell armering?  

• Tror du att med mer erfarenhet och mer stålfiberarmeringsföretag att 

användningen kommer öka?  

Extra frågor tillkom som en diskussion ifall de hade tid, se frågorna i resultatet. 

10.3 Enkätfrågor 

• Yrkesbenämning? 

• Erfarenhet(år)? 

• Företag/stad? 

• Har ni hört talas om stålfiberarmering? 

• Om ja; tror ni användningen av stålfiberarmering kommer öka? 

• Har ni jobbat med stålfiberarmering? 

• Om ja; vilket/vilka användningsområden? 

• Om ja; har ni upplevt svårigheter att jobba med det? På vilket sätt? 

• Om ja; hur stort intresse har visats för Stålfiberarmering i ert företag?  

• Hade ni känt er osäkra att tillämpa nya metoder så som stålfiberarmering? 

• Om ja; hade ni känt er mer säkra om fler företag tillämpade den metoden? 

• Finns den Svenska Standarden för fiberbetong?  

• Hade det underlättat vid någon typ av arbete? Vilken typ? 
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