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Sammanfattning 
 

Broar är förenade med stora kostnader, dels för att bygga och dels för att underhålla och 

reparera. FRP står för Fiber Reinforced Polymer är ett erkänt material för många andra 

användningsområden, exempelvis flyg och bilindustri. I Europa finns en mängd FRP-broar, 

men materialet har ännu inte introducerats i någon bro i Sverige. 

FRP är ett kompositmaterial som genom olika kombinationer av komponenter och 

tillverkningsprocesser kan skräddarsys för den aktuella uppgiften i en konstruktion. FRP-

material är starka, beständiga och har en låg vikt. Fördelar med FRP inom brokonstruktion 

är att det ger överbyggnaden en minskad egenvikt och därmed är ett lämpligt alternativ att 

prefabricera industriellt, då bland annat transport- och lyftbarhet gynnas samt att en hög 

beständighet ger minskat underhåll. 

Då ingen litteratur hanterar FRP i Brokonstruktion har de intervjuades åsikter varit mycket 

viktiga för arbetet. Litteraturstudien har legat till grund för en ökad förståelse för egenskaper 

utmärkande för olika typer av FRP. Intervjuer har utförts med personer som i dagsläget 

kommit i kontakt med materialet inom brokonstruktion. Detta har gjorts för att nå ett relevant 

resultat med möjlighet att kunna identifiera materialets för- respektive nackdelar samt 

anledningen till det låga användandet i Sverige. 

Rapporten visar att materialet har positiva egenskaper och är möjligt att använda vid 

konstruktion av broar. Det saknas i dagsläget en specifik Eurokod som på ett enhetligt sätt 

redovisar hur materialet ska hanteras. Med införandet av en specifik Eurokod och om en ny 

kompetens arbetas fram inom branschen är vi övertygade om att FRP-material kommer att 

bli ett konkurrenskraftigt alternativ vid brokonstruktion. 
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Abstract 

 

FRP stands for Fiber Reinforced Polymer. FRP materials have yet to be introduced in 

bridge construction in Sweden. Composite materials can through combined components 

and manufacturing processes be tailored to fit advanced bridge designs. FRP materials are 

strong, durable and of low weight. FRP materials give the superstructure reduced weight 

and are therefore a suitable alternative for industrial prefabrication. This report shows that 

FRP materials are possible to use in bridge construction. With the introduction of a specific 

Eurocode we are confident that FRP materials will become a competitive alternative in 

bridge construction in Sweden in the future. 

 

Keywords: CFRP, GFRP, fiber reinforced polymer, structural composites, hybrid materials, 

bridge construction, prefabrication, Eurocode. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Med ökande trafikmängder framförallt inom stadsområden blir det allt viktigare med 

brokonstruktioner som kräver litet underhåll och korta byggtider på plats för att minska 

effekterna av trafikstörningar, omledning av trafik och byggtrafik samt de kostnader detta 

medför samhället. Arbetsmetoder och materialval har stor betydelse för hur lång byggtiden 

blir samt det totala underhållet under brons livstid. 

FRP står för Fiber Reinforced Polymer och har använts i brokonstruktioner under ett par 

decennier i andra delar av världen, det är också ett erkänt material för många andra 

användningsområden som kräver ett starkt, lätt och formbart material. Vår förstudie visade 

att det inte byggts någon FRP-bro i Sverige trots att det väckts ett stort intresse för FRP och 

flera stora beställare är beredda att prova det som ett alternativ till mer traditionella material, 

såsom betong, stål och trä vid nykonstruktion av broar. Fördelar med FRP är dess låga 

egenvikt, vilket skapar intresse för industriell prefabricering av broöverbyggnader, då bl.a. 

transport- och lyftbarhet gynnas. Därtill kan läggas FRP-materialens höga beständighet vilket 

ger minskat underhåll. 

1.2 Syfte 

Syftet med rapporten är att undersöka varför FRP vid brokonstruktion inte används i Sverige. 

 Undersöka faktorer till varför inte FRP utnyttjas i större utsträckning i Sverige, då 

användandet i Europa är etablerat. 

1.3 Målsättning 

 Rapporten ska klarlägga möjligheterna för användandet av FRP som material vid 

brokonstruktion. 

1.4 Metod 

I denna rapport har information om FRP tagits fram med hjälp av litteraturstudier och 

intervjuer. Under förstudien till detta arbete konstaterades att det inte fanns någon litteratur 

som avhandlar FRP-material vid brokonstruktion. Ett viktigt led i arbetet blev därför att finna 

personer med kunskaper inom området, för att genomföra intervjuer. Litteraturstudierna låg 

dels till grund för att ta fram aktuella och relevanta frågeställningar till intervjuerna, dels för 

att belysa de för- och nackdelar materialet rent fysiskt kan skänka konstruktioner av FRP. 

Med detta tillvägagångsätt ville vi undersöka anledningen till det låga användandet i Sverige. 

1.5 Frågeställning 

 Vilka för- resp. nackdelar finns med FRP som material vid brokonstruktion? 

 Vilka hinder finns för användandet av FRP som material vid brokonstruktion? 
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2 Genomförandebeskrivning 

Nedan följer en utförlig beskrivning av metoden som använts för framtagandet av denna 

rapport.  

2.1 Litteraturstudier 

Litteraturstudier har gjorts för att få fram information om broars ingående delar och 

materialrelaterade egenskaper för FRP. Genom att studera egenskaperna hos FRP-material 

söks en ökad förståelse för skillnaderna jämfört med konventionella material. Data hämtades 

från biblioteket på Högskolan i Halmstad, vetenskapliga artiklar och genom internetsökning. 

Sökningar inriktades på FRP och brokonstruktion. Sökord: CFRP, GFRP, fiber reinforced 

polymer, structural composites, fiber composites, polymer composites, glass fiber, carbon 

fiber, kolfiberförstärkta och hybrid materials. 

2.2 Intervjuer 

I denna rapport utgör den kvalitativa datainsamlingen i form av intervjuer en viktig del för 

resultatet då det inom det avgränsade geografiska området inte finns tillräckligt publicerad 

litteratur i ämnet. Antalet personer i Sverige som är insatta i FRP och brokonstruktion är i 

dagsläget starkt begränsat. Urvalet representerar olika delar av marknaden och omfattar roller 

som beställare, leverantör, entreprenör, konstruktör samt specialist på FRP. Antalet 

respondenter är 11 st enligt nedanstående tabell. 

Efternamn Förnamn Organisation och titel 

Bax Niels Fiber-core Holland, European Market, Civ. ing. 

Carlsson Christer Ramböll, Konstruktör, Civ. ing. 

Carlsson Per Malmö Stad, Chef Broenheten, Civ. ing. 

Cavallin Lina Göteborg Trafikkontor, Broförvaltare, Ingenjör 

Dougan Ralph Platschef GVV, Ingenjör 

Haghani Reza Chalmers, PhD 

Harryson Peter SKANSKA, Tidigare teknisk chef på TRV, PhD 

Homayoun Javad SWECO, Konstruktör, Civ. ing. 

Kaalund Döjbak Andersen Lone Fiberline, Tech. Manager, Civ. ing. 

Khayyami Abbas Malmö Stad, Projektledare, Civ. ing. 

Mara Valbona Chalmers, PhD Student 
Tabell 1 Förteckning över intervjudeltagare 

Då vi intervjuade personer med flera olika roller valde vi den semistrukturerade individuella 

intervjun med öppna svarsalternativ. Utformningen av frågorna gjordes med avsikt att fånga 

upp varje respondents personliga och yrkesmässiga åsikt. Eventuella följdfrågor ställdes för 

att fånga upp en fördjupning av uttryckta åsikter. Samtliga deltagare fick svara på samma 

grundfrågor. 
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Intervjufrågorna skickades ut till respondenterna och var dem tillhanda senast en vecka före 

intervjun. Utskicket innehöll även information om syftet med arbetet och intervjun. Syftet 

med detta var att respondenterna skulle få god tid för att förbereda sig för att lämna utförliga 

svar. Intervjuerna utfördes via telefon, e-post samt via fysiska besök. Intervjuerna spelades 

in, vilket samtliga respondenter informerades om i början av intervjun. Syftet med inspelning 

var att inte gå miste om viktig information. Inspelningarna transkriberades och skickades 

tillbaka till deltagarna för eventuella förtydliganden av sina svar samt att vi tolkat dem rätt. I 

två fall har svar via e-post förekommit. Det gäller två utländska leverantörer av FRP-broar, 

där de haft svårigheter att delta på annat sätt. Svar via e-post gav en mer begränsad mängd 

information än från övriga deltagare, men leverantörernas erfarenhet och att få frågorna 

besvarade ur leverantörernas perspektiv ansåg vi vara av vikt för arbetet. 

2.3 Analys 

Bearbetning av intervjusvaren gjordes genom att alla svar på respektive fråga transkriberades 

i ett dokument. Viktiga partier i svaren underströks och sammanfattades med nyckelord i 

marginalen. Dessa nyckelord i transkriptionerna kodades systematiskt till teman vilka ligger 

till grund för resultatets rubriker. 

I rapporten används genomgående förkortningen FRP för Fiber Reinforced Polymer. 

2.4 Avgränsningar 

Rapporten fokuserar på den svenska marknaden. Rapporten ger en bild av de möjligheter 

FRP-material kan ge och undersöker de faktorer som gjort att det inte byggts någon FRP- bro 

i Sverige. Presenterade åsikter kommer från personer som i olika form arbetat med broar. 

Rapporten hanterar inte FRP som material vid förstärkning av befintliga konstruktioner. 

Studien avser mindre broar lämpliga att förtillverka. Ekonomiska aspekter undersöktes inte i 

detalj utan berördes för att ge en samlad bild av kostnaders inverkan på användning av FRP-

material. 
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3 Brokonstruktioner 

Denna del av arbetet syftar till att ge en underbyggnad till och förståelse för den terminologi 

som kommer att användas.  

3.1 Broar 

Det finns ett stort antal ord och begrepp som specifikt används inom 

brokonstruktionsområdet. Följande avsnitt syftar till att ge förklaringar på vanligt 

förekommande termer för broars ingående delar som återkommer längre fram. 

3.1.1 Definitioner 

Broar kan delas in och benämnas enligt flera olika grundförutsättningar. Beroende på trafikart 

bron ska bära indelas och benämns de som exempelvis järnvägs-, väg- och GC-bro (gång- 

och cykelbro) (Vägverket, 1996). 

Beroende på material indelas broar i exempelvis betong-, stål-, sten- och FRP-bro. 

Benämningen baseras i första hand på primärhuvudbärverkets material. En stålbro kan 

exempelvis ofta ha en brobana av betong eller annat material, då kallad samverkansbro 

(Vägverket, 1996). 

Beroende på konstruktionens verkningssätt indelas broar i balkbroar, benämns rambro om 

plattorna eller balkarna är inspända i stöden, häng-, rör-, båg-, fackverks- och snedkabelbroar. 

Skillnad görs även mellan fasta, rörliga och flytande broar (Vägverket, 1996). 

Vägverkets definition av broar är konstruktioner med en minsta spännvidd om två m 

(Vägverket, 1996). 

3.1.2 Ingående delar 

 

Bild 3-1 Ingående delar (Trafikverket, 2015) 

En bro indelas vanligtvis i tre delar, grundläggning, underbyggnad och överbyggnad. 

Överbyggnaden tar upp trafiklasten i primärhuvudbärverket (ex. balkar eller platta) och 

sekundärbärverket (ex. brobaneplatta mellan balkar) (Vägverket, 1996).  

3.1.3 Grundläggning 
Grundläggningen är de delar av bron som befinner sig nedanför underbyggnaden. Kraven på 

grundläggning av broar är att tillräcklig säkerhet mot markbrott erhålls samt att sättningarna 
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inte blir stora och därmed äventyrar brons funktion. Under projekteringen måste därför alltid 

stabilitet och sättningsförhållanden utredas. Består marken av mindre bärkraftiga jordar, som 

lera och organisk jord, kan det krävas pålning för att föra ner lasterna till berg eller högre 

bärande jord. Vanligaste grundläggningsmetoden är platta på naturlig mark (Vägverket, 

1996). 

3.1.4 Underbyggnad 
Underbyggnaden utgör brons stödkonstruktion och kallas därför stöd. Underbyggnadens 

uppgift är att föra ner lasterna från överbyggnaden till grundläggningen. Dessa laster utgörs 

på mindre broar i huvudsak av fordon och/eller personer och av egenvikter från 

överbyggnaden. Vingmurarna är en del av stödets frontmur som tillsammans med grusskiftet 

är de delarna som håller tillbaka schaktmassorna och hindrar dem från att glida åt sidorna. 

Till underbyggnad hör även pelare. Pelarens uppgift är att bära av lasterna i en viss punkt, i 

denna punkt bryts brons spännvidd. Stödkonstruktionens övre del avslutas med en lagerpall 

vars uppgift är att bära brons upplagsanordning (Trafikverket, 2015). 

3.1.5 Överbyggnad 
Överbyggnaden utgörs av den delen av bron som är belägen ovanför stöd. Överbyggnadens 

huvudbärverk bär lasten i brons längdriktning och för ner den till underbyggnaden. För att 

tillåta viss rörelse, exempelvis i form av en temperaturberoende längdändring, görs denna 

överföring ofta via ett lager. Lagret kan utformas som fix-, rull- eller gummilager. Det 

utrymme som bildas mellan över- och underbyggnad förses med en övergångskonstruktion. 

Övergångskonstruktionen behöver ofta vara tät för att hindra smuts och vägsalt från att rinna 

ner på och riskera att skada underliggande konstruktioner (Trafikverket, 2015). 
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4 FRP materialegenskaper 
Studien avser utgöra en övergripande beskrivning av de möjligheter och begränsningar FRP-

material erbjuder. Den litteratur som studerats innehåller information som i många fall tagits 

fram och används inom andra områden än byggkonstruktion, exempelvis flygindustri, men 

är i aktuella delar direkt tillämpbar även för brokonstruktion.  

Fiberförstärkta polymerer är en grupp av material som kan ges en närmast oändlig mängd 

olika egenskaper, genom olika kombinationer av material och genom olika 

tillverkningsprocesser. Generellt anses FRP-material vara starka, styva och ha en låg 

egenvikt, men stora variationer kan förekomma beroende på hur materialet komponerats. Det 

är alltid användningsområdet som styr vilka egenskaper som ska prioriteras i varje enskilt 

fall. Nedan beskrivs hur materialen byggs upp och hur olika krav på materialet påverkar dess 

sammansättning, utformning och tillverkningsmetoder. Miljöaspekter och 

hållbarhetsparametrar berörs likväl som aktuell forskning inom området. 

4.1 Materialuppbyggnad 
FRP är den engelska förkortningen av Fiber-Reinforced Polymer som innefattar 

polymerkompositer som förstärkts med någon typ av fiber. Detta är egentligen definitionen 

av ett kompositmaterial, två eller flera material kombineras för att ge det sammansatta 

materialet bättre egenskaper än vart och ett av de ingående beståndsdelarna för sig. I FRP 

särskiljs det i huvudsak på två ingående delar, den ena delen benämns fiber, den andra delen 

matris. Genom att kombinera fiberns styrka och styvhet med matrisens förmåga att binda 

samman fibern till en enhet, kan en hög hållfasthet och styvhet uppnås, med en låg vikt i 

förhållande till volym (Campbell, 2010). 

Fiberns definition är att den har en avsevärt större längd än diameter, förhållandet kan dock 

variera inom ett relativt stort intervall. Vilka slutliga egenskaper som ges kompositen beror i 

hög grad på hur stor andel fibrer den består av, men också typ av fibrer, fiberns längd och 

även dess orientering i matrisen. Här indelas materialen i två huvudgrupper, den ena gruppen 

består av korta, avklippta fibrer, som är orienterade i olika och slumpmässiga riktningar. Den 

andra gruppen består av kontinuerliga fibrer, orienterade i specifika riktningar. Gruppen med 

korta fibrer är betydligt mindre kostsamma att producera, men har betydligt sämre 

hållfasthetsegenskaper. De används därför sällan i konstruktioner där det ställs särskilt höga 

krav på hållfasthet. FRP-material som innehåller kontinuerliga fibrer, kan ges högre och mer 

noggrant specificerade hållfasthetsegenskaper. Olika typer av kontinuerliga fibrer kan 

användas. Efter framställningen kan fibrerna spinnas till garn eller buntas ihop i det som 

kallas roving. Fibrerna i roving behålls parallella i förhållande till längdriktningen, till 

skillnad från garn där fibrerna är vridna längs längdriktningen. För att få fram vävda mattor 

kan både garn och roving användas. Fördelen med att använda roving jämfört med garn, är 

att det vid axiell belastning av tråden inte uppstår tvärkrafter i varje enskild fiber. Det leder 

därmed till ökad hållfasthet. 

 I en komposit kan upp till 70 % av volymen bestå av fibrer. Större andelar fibrer gör det 

svårt för matrisen att omsluta alla enskilda fibrer på ett tillfredställande sätt och riskerar 
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därmed att medföra defekter, vilket påverkar materialet negativt ur hållfasthetssynpunkt 

(Campbell, 2010). 

Matrisen i en komposit har till uppgift att hålla samman materialet och fungera som ett kitt, 

eller lim mellan fibrerna. Det finns två principiella skillnader på matrisens uppbyggnad och 

egenskaper som urskiljs särskilt, de byggs upp av härdplaster eller av termoplaster. 

Härdplasterna består av hartser med låg viskositet, vid inblandning av en härdare reagerar de 

med varandra och skapar en solid massa. Bashartsen reagerar kemiskt med aktivatorn, eller 

härdaren, vilket skapar korsvisa bindningar mellan molekylerna. Det finns många olika typer 

av material som används, vanligast förekommande är epoxihartser. Andra exempel är 

polyester, vinylester, cyanatester, polyimider och fenoler.

 

Bild 4-1 Jämförelse av molekylstrukturen hos härdplast och termoplast (Campbell, 2010). 

Termoplasterna är polymerer som kan hettas upp över dess smältpunkt, de får då en låg 

viskositet som möjliggör inblandning av fibrer. Termoplasterna har långa molekylkedjor, 

men till skillnad mot härdplasterna har termoplasterna endast svaga korsvisa bindningar 

mellan kedjorna Bild 4-1. Det innebär att termoplasterna inte är lika sköra som härdplaster 

vid slag men ger å andra sidan en mer begränsad användning vid högre temperaturer. 

Termoplasterna kan indelas i amorfa och semi-kristallina beroende på hur molekylerna är 

ordnade i materialet. I semi-kristallina material ordnar sig molekylkedjorna delvis i ett 

kristallint mönster som kluster, vilka hålls samman av amorfa områden, dessa kristallina 

områden saknas i helt i de amorfa materialen Bild 4-2.Bild 4-2 Jämförelse av amorf och semi-

kristallin struktur i termoplast 
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Bild 4-2 Jämförelse av amorf och semi-kristallin struktur i termoplast (Campbell, 2010). 

Semi-kristallina material får genom sin struktur en högre densitet och därmed förbättras 

motståndskraften mot lösningsmedel, då dessa har svårare att tränga igenom materialets 

kristallina områden (Campbell, 2010). Samtidigt försämras dock slagtåligheten i 

motsvarande grad som de kristallina områdena ökar. Det finns en mängd olika material inom 

respektive grupp av härd- och termoplaster, vissa av dessa kan dessutom blandas i varierande 

grad och därigenom påverka kompositens egenskaper. Några exempel på egenskaper som 

kan påverkas är kompositens förmåga att motstå kemiska angrepp eller ge förändrade 

termiska egenskaper. Härdplaster har i regel bättre motståndskraft mot såväl höga 

temperaturer som kemiska angrepp.  

Processen i härdplaster är irreversibel, vilket gör det svårare att komplettera eller göra 

efterkonstruktioner med härdplaster, medan termoplaster kan upphettas på nytt och därmed 

omformas eller svetsas (Campbell, 2010). 
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Bild 4-3 Principschema för tillverkningsmetoder med hänsyn till valda material (Campbell, 2010). 

Vilken typ av matris som används beror dels på användningsområde, dels vilken 

tillverkningsprocess som är aktuell. Bild 4-3 visar schematiskt hur härdplaster och 

termoplaster kan delas in under tillverkningsprocessen, beroende på vald typ av matris, 

fibersammansättning och metod (Campbell, 2010). 

Stål är likt polymerer isotropa, det vill säga de har lika egenskaper i alla riktningar. 

Exempelvis ändras inte draghållfastheten i stål beroende på i vilken riktning materialet 

belastas. Sammansatta material är annorlunda. Eftersom en komposit består av minst två 

olika material, kommer egenskaperna att dels bestämmas av materialen, dels hur materialen 

är ordnade sinsemellan. Det kan finnas stora skillnader i fiberns och matrisens hållfasthet. En 

höghållfast fiber kan ha en draghållfasthet på 3500 MPa, medan matrisen ofta har en 

draghållfasthet i storleksordningen 35-70 MPa. Därför spelar det en avgörande roll hur 

fibrerna är arrangerade i materialet, eftersom fibrerna kan ta upp en avsevärt större 

belastning. En komposit med endimensionella fibrer erhåller i huvudsak fiberns egenskaper 

axiellt, medan de radiella egenskaperna blir de för matrisen. Materialets egenskaper i andra 

riktningar är mer komplicerade. Hänsyn måste dels tas till deformationer som uppkommer 

då materialet belastas, dels till hur starkt materialen är bundna till varandra. Dessa egenskaper 

har stor betydelse för materialets totala belastningskapacitet, där är det av stor vikt att känna 

till, att det är matrisen som överför drag- och tryckspänningar genom tvärkrafter. Matrisen 

fördelar därmed ut dragspänningar mellan fibrerna och stabiliserar fibrerna vid tryck varvid 

knäckning förhindras. Om avsikten är att belasta kompositen i flera riktningar, kan 

laminering av flera skikt vara ett alternativ för att nå tillräcklig hållfasthet i alla riktningar. 

Här ges materialet fördelen av fiberns styrka i flera riktningar, men samtidigt måste hänsyn 

tas till matrisens förmåga att ta upp de tvärkrafter som skapas mellan olika lager i ett laminat 
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för att inte spjälkning ska uppstå (Campbell, 2010). Spjälkning innebär att brott sker mellan 

olika fiberlager i laminatet parallellt med fiberriktningen. 

4.1.1 Fiberkomponenten 
Det finns ett flertal olika typer av fibrer med varierande egenskaper och pris. Priset är en 

avgörande faktor för hur en viss typ av fiber kan användas. Inom exempelvis rymdindustrin, 

spelar priset mindre roll om egenskapen hos fibern är den rätta för ändamålet. Vid 

konstruktioner som kräver större mängder av fibrer, exempelvis inom byggindustrin, kan 

priset vara mer avgörande och innebär ofta en kompromiss mellan eftersökta egenskaper och 

pris.  

De vanligaste typerna av fibrer är glas-, aramid- och kolfiber. Varje kategori innehåller sedan 

olika varianter av dessa. Fibrer gjorda av aluminiumoxid eller silikon-karbid, är tåliga mot 

hög temperatur och är därför inte vanligt förekommande i polymerkompositer, utan har sitt 

främsta användningsområde i keramiska kompositer (Campbell, 2010). Den största gruppen 

av fibrer som är aktuell för brokonstruktion idag är glasfiber, detta då den är den billigaste 

fibern. Dyrast är kolfibern. Kolfibern är dock intressant inom brokonstruktion på grund av 

dess egenskaper. Teoretiska beräkningar visar på att det skulle vara möjligt att bygga 

hängbroar med spännvidder som uppgår till 12 km (Hedin & Browne, 1999) vilket kan 

jämföras med Akashi Kaikyo bron, 1991 m i sitt huvudspann och därmed det längsta spann 

som hittills byggts i en hängbro (Solomon, 2015).  

Fiberns styrka är generellt sett högre än materialet i sig själv som fibern är uppbyggd av. Det 

finner sin förklaring i att sannolikheten för att en fiber ska innehålla ett ”fel” per längdenhet, 

är en inverterad funktion av materialets volym (Campbell, 2010). Det gör att fibern som har 

en relativt sett liten volym i förhållande till dess längd, därför blir avsevärt starkare än 

grundmaterialet. För att uppnå en hög kvalitet på fibrerna, är det högt ställda krav på att 

tillverkningsprocessen är fri från föroreningar. Alla former av föroreningar och orenheter i 

materialet som används medför en risk att fibern som tillverkas får ett inbyggt fel och 

påverkar hållfastheten negativt (Campbell, 2010).  

4.1.2 Glasfiber 
Tre typer av glasfiber som används kommersiellt är E-glasfiber, S-glasfiber och 

kvartsglasfiber. Kvartsfibern används främst inom elekronikområdet, där högt ställda krav 

på låg ledningsförmåga är önskvärt. Ytterligare information om denna typ av fiber är därför 

inte aktuell för den här rapporten. Glasfibern utvecklades under trettiotalet, och har fram till 

idag vidareutvecklats till en viktig armeringskomponent i kompositer. Glasfiberns årliga 

produktion når för närvarande ca fyra till fem miljoner ton (Campbell, 2010). Glasfiber 

tillverkas av kiselsand, kalksten borsyra och mindre mängder av bland annat kol, lera och 

flusspat. Kvarts, som består av kiseldioxider, har vanligtvis en väl ordnad kristallin struktur, 

men genom att hetta upp den över dess smältpunkt på 1720°C och sedan kyla av den snabbt, 

kan en amorf struktur erhållas. På trettiotalet kunde detta utnyttjas för att tillverka de första 

glasfibrerna. Sedan dess har tillverkningsmetoderna förfinats och genom inblandning av 
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andra råmaterial kan nu höghållfasta glasfibrer framställas. Inblandning av andra material 

görs även för att sänka smältpunkten, det åtgår då mindre mängd energi för smältningen. 

Tillverkningsprocessen kan i princip delas in i fem steg. Den består av dosering, smältning, 

fibrisering, beläggning och torkning/paketering. Vid doseringen ges blandningen de önskade 

egenskaperna hos den färdiga fibern. Avgörande för vad som inblandas är vilket 

användningsområde som avses, därmed också vilka krav på hållfasthet, elektrisk resistivitet, 

användningstemperatur, med mera, som krävs. Vanliga material som inblandas är förutom 

kiseloxider, aluminiumoxid (Al2O3), magnesiumoxid (MgO) och boroxid (B2O3). Boroxiden 

tillsätts i första hand för att undvika att munstyckena, som den smälta glasmassan pressas 

genom vid fibriseringen, inte sätter igen. Vid smältningen av den färdigdoserade mängden 

används en ugn med tre olika kammare, vilka är förbundna genom kanaler där den smälta 

massan kan passera. Den första delen av ugnen har till uppgift att smälta materialet och se 

till att materialet blir homogent, samt att bubblor i massan avlägsnas. I den andra delen av 

ugnen sänks temperaturen på massan som därefter transporteras in i den tredje delen som 

kallas förhärdare. Dagens smältugnar värms genom förbränning av exempelvis naturgas. För 

att nå en optimalt ren förbränning används idag nästan rent syre istället för luft. Det ger 

minskade utsläpp av föroreningar, som dels påverkar klimatet, men också ger en renare 

glasmassa med högre kvalitet. Dessutom nås en effektivare förbränning, med högre 

förbränningstemperatur och minskad bränsleåtgång. Fiberiseringen görs genom att extrudera 

glasmassan från förhärdarens botten, vilken är försedd med bussningar eller spinndysor. 

Dessa bussningar eller dysor, som kan ha mellan 200-8000 hål, tillverkas av platina-rodium-

legeringar. För att kunna hålla en exakt temperatur och därmed ge glasmassan en specifik 

viskositet kan dysorna värmas elektriskt. När glasmassan passerat dysan har den fått en 

trådform som kallas filament. Dessa filament fångas upp på en höghastighets-vinda som har 

en periferihastighet på ungefär 50 meter per sekund, vilket är betydligt snabbare än den 

hastighet med vilken glasmassan passerar ut genom dysan. Det gör att filamenten dras ut till 

långa och smala fibrer. Fibrerna kyls direkt av en luftström eller av vatten, varvid den amorfa 

atomstrukturen uppnås. Fiberns diameter styrs därför dels av hur stor diameter det är på 

dysorna och hur snabbt filamenten dras ur dysorna och på vindan, dels vilken temperatur och 

viskositet glasmassan har, samt på hur snabbt avkylningen sker. Ett typvärde på fiberns 

diameter ligger mellan 5-20 µm. Efter framställning av fibern behöver den ges ett skyddande 

skikt, dels för att skydda den mekaniskt, då den är skör i alla riktningar som inte är axiella, 

dels för att förhindra att fukt tas upp av fibern. Fukten är skadlig, dels då den kan skapa ett 

skikt som ger dålig vidhäftning mot matrisen i den färdiga kompositen, dels för att fukten 

kan fylla ut mikrosprickor i fibern, sprickorna riskerar att förvärras vid belastning. För att 

förhindra att skador och fukt försämrar fiberns hållfasthet beläggs den med en mycket tunn 

beläggning som endast utgör 1-2 % av fiberns vikt. Denna beläggning kan senare tvättas av 

med lösningsmedel, eller avlägsnas med värme, för att sedan ersättas med en annan 

ytbehandling anpassad för den matris som ska användas. En sådan ytbehandling består av 

material med en organisk och en oorganisk beståndsdel, som genom starka kovalenta 
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bindningar, ger en mycket god vidhäftning mellan matris och fiber. Prov har visat att 

kompositens hållfasthet kan förbättras med upp till 100 % (Campbell, 2010). Det sista steget 

i tillverkningsprocessen av glasfibern är torkning i ugn och paketering av fibern. Vidare 

processer som också kan förekomma är tillverkning av garn för vävning, eller Roving där 

fibrerna inte snurras utan behålls parallella.  

Glasfiber kan uppnå liknande värden på draghållfasthet som kolfiber, men har sämre 

egenskaper när det gäller e-modul och utmattningsegenskaper, dessutom är glasfibern 

känslig för statisk utmattning då hållfastheten minskar över tid då den är utsatt för statisk 

dragbelastning (Campbell, 2010). 

4.1.3 Aramidfiber 
Aramidfiber är mer känt under varunamnet Kevlar. Aramidfibern är en organisk fiber, 

närbesläktad nylon, eller alifatisk amid. Aramidfiberns egenskaper skiljer sig från både glas- 

och kolfiberns. Aramidfibern har medelhögt hållfasthetsvärde, men andra egenskaper, som 

att den kan ta upp stora mängder energi vid dragbrott, vilket ger ett brott som inte är skört, 

till skillnad från både kolfiber och glasfiber. Den är även okänslig för slag och har goda 

termiska egenskaper då den kan användas i ett temperaturspann mellan -200°C och +200°C. 

Detta har gett kevlar en stor användning inom ballistik. Fibern är inte känslig för fukt och 

behöver därför ingen ytbeläggning som skyddar den. Användningen inom byggbranschen är 

däremot begränsad och materialet har dessutom nackdelen att det bryts ned av ultraviolett 

strålning.  

4.1.4 Kolfiber 
Kol- och grafitfiber är höghållfasta organiska fibrer som kan delas in i två olika grupper 

beroende på två huvudsakliga tillverkningsmetoder. Det som skiljer dem åt är dels vilket 

utgångsmaterial som används, men de har också olika egenskaper och priset skiljer sig. 

Antingen används polyakylonitril (PAN) eller petroleumbaserat beck (stenkolstjära eller 

asfalt kan också användas). De starkaste fibrerna och samtidigt de dyraste att tillverka är de 

som har PAN som utgångsmaterial. Forskning pågår för att kunna utvinna kolfiber från 

träråvaror. Det skulle då innebära en kolfiber som blir framställd på ett ”grönt” sätt. Tekniken 

går ut på att kunna använda träets innehåll av lignin som bas för framställningen. En 

pilotanläggning planeras i Sverige under 2015 för att testa framställningsmetoder inför en 

industriell tillverkning som väntas kunna ske 2025 (Innventia, 2015). Olika utgångsmaterial 

kan utföras som antingen kolfiber eller grafitfiber. Det som skiljer grafitfiber från kolfiber är 

vid vilken slutlig värmebehandling de har tillverkats med. Kolfibern innehåller en andel rent 

kol på omkring 93-95 %, medan grafitfibern innehåller mer än 99 % kol. Att andelen kol blir 

högre i grafitfibern innebär att dess hållfasthet blir högre än kolfibern, eftersom den 

innehåller mindre antal ”fel”, men även elasticitetsmodulen förändras. Längre behandlingstid 

vid högre temperatur, ger en högre elasticitetsmodul.  

Kolfiberns yta är slät, vilket ger dålig bindning mot matrisen om fiberns yta inte behandlas. 

Ett sätt att behandla fibern på, är att efter karboneringsprocessen ge fibern en positiv laddning 
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via ett matrishjul. Därefter leds den ner i ett lutbad, vilket ger grupper av karbonyl, karboxyl 

och hydroxyl på fiberns yta. Dessa grupper kan sedan binda matrisen mot fibern och skapa 

en stark koppling mellan fiber och matris.  

Fibrerna samlas ihop i kablar som innehåller i storleksordningen 1000-200 000 fibrer per 

kabel. En kabel som innehåller 12000 fibrer anges som 12k. Priset på dessa kablar anges per 

kilo och priset stiger med minskat antal fibrer per kabel. Variationer mellan tjugo till flera 

tusen dollar per kilo förekommer beroende på storlek av fiberkabel och tillverkningsprocess 

(Wessel, 2004).  

Även kolfibern kan efter tillverkning vidareförädlas genom att vävas till mattor eller band. 

Vanligast är att väva ihop två likadana garn av kolfiber, men även hybrider där kolfiber 

kombineras med glasfiber eller andra material förekommer. Detta kan göras för att ge olika 

egenskaper i olika riktningar eller för att reducera kostnaden. Även invävning av aramidfibrer 

med en avvikande färg görs ibland för att lättare kunna identifiera fiberriktningen, för att i 

sin tur underlätta vid tillverkningen av konstruktioner som byggs upp lager för lager (Wessel, 

2004). 

Klippta fibrer kan användas vid formsprutade detaljer och ger även bättre 

tryckhållfasthetsegenskaper. Fiberlängder på mellan 0,8-50 mm används i detta 

sammanhang. Vid användning av mycket korta fibrer minskar draghållfastheten i en specifik 

riktning men å andra sidan ordnar fibrerna sig i slumpmässiga riktningar, vilket ger 

kompositen egenskaper som närmar sig isotropi (Wessel, 2004). 

Ett perfekt material ur ingenjörsmässiga perspektiv är ett material som har hög styrka, hög 

styvhet, hög beständighet och låg vikt. Kolfiber kombinerat med en matris av polymerer, är 

det bästa som kan åstadkommas för att möta dessa krav (Campbell, 2010). 

4.2 Materialkonstanter 
Fibrer delas in i olika hållfasthetsområden: low modulus, medium modulus, high modulus 

och ultra high modulus. Vanliga värden på kolfiberns elasticitetsmodul ligger mellan 345-

1000 GPa. Detta kan jämföras med glasfiberns värde som ligger mellan 70-160 GPa. 

Draghållfastheten är dock mycket hög för både glas- och kolfiber. Värden mellan 2000-3400 

MPa är inte ovanligt vilket ska jämföras med stål som har normala värden mellan 200-350 

MPa. Skillnaderna i tryckhållfasthet är till kolfiberns fördel, den har betydligt bättre 

egenskaper än glasfibern. Konsekvensen av detta är att utmattningsegenskaper, där 

kompositmaterialet utsätts för växlande positiva och negativa lastcykler, är mycket bättre i 

kol- än i glasfibermaterial (Wessel, 2004). 

4.3 Tillverkningsmetoder 
Vid tillverkning av kompositer är det den slutliga produkten som ofta styr vilken 

produktionsmetod som används. Det är också avgörande vilken komplexitet produkten har 

och i vilka antal som ska produceras. Låga tillverkningsantal, som exempelvis inom rymd- 



15 

 

eller flygindustrin, medger mer kostsamma tillverkningsmetoder, medan produkter som 

används inom bil- eller byggindustrin har krav på låga produktionskostnader. 

4.3.1 Manual lay-up 
Den enklaste metoden för att tillverka en komposit är att bygga upp den lager för lager, 

genom att varva fiber (ofta mattor) och flytande hartser i en form. Därefter får matrisen härda, 

antingen i rumstemperatur, eller vid forcerad temperatur i en ugn. Det är en arbetskrävande 

metod som tar mycket tid i anspråk och det blir en komposit som håller låg kvalitet (Wessel, 

2004). 

4.3.2 Automated tape laying 
Utvecklingen av den manuella tillverkningsmetoden har gjort det möjligt för maskiner att 

bygga upp en detaljs struktur, genom att lägga ut en tejp (prepreg), som består av fibrer som 

förbehandlats med harts, utmed en form. Ofta krävs en autoklav för härdning av den här typen 

av produkt (Wessel, 2004). 

4.3.3 Filament winding 
Den här metoden går ut på att en fibertråd lindas runt en dorn i flera lager tills önskad tjocklek 

uppnåtts. Med den här metoden kan fiberriktningen varieras och den är ofta kostnadseffektiv 

(Wessel, 2004). Fiskespö av glas- eller kolfiber är en typisk produkt tillverkad men denna 

metod. Härdningen sker oftast i en ugn 

4.3.4 Resin transfer molding (RTM) 
Flera varianter av den här metoden har utvecklats, basprincipen är att fylla en form med 

armerande fibrer och därefter injicera matrisen. Härdningen sker i gjutformen, vilket ger 

detaljen dess form (Wessel, 2004). Vid injiceringen pressas harts in med tryck i gjutformen 

som ofta sätts i vakuum för att underlätta utflytningen i hela formen. RTM är vanligt vid 

tillverkning av exempelvis båtskrov och blad till vindkraftverk( Bild 4-4). 

 

Bild 4-4 Vakuuminjicering av harts i gjutform (Fibercore, 2015) 
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Bild 4-5 Ställbar och återanvändbar form för RTM (Fibercore, 2015) 

4.3.5 Pultrusion 
Tillverkningsmetoden kan kort beskrivas som att fibrer (buntvis) dras genom en matris som 

har den slutgiltiga produktens form. Fibrerna löper därmed endimensionellt i produktens 

huvudriktning och ger maximal styrka och styvhet i dragriktningen. En pultruderad produkt 

med endimensionella fibrer kan vara känslig för skjuvkrafter längs fiberriktningen. Det finns 

dock maskiner som kan kombinera pultruderingen med överlappande tekniker för att 

förbättra hållfasthetsegenskaperna i andra riktningar (Wessel, 2004). 

 

Bild 4-6 Pultrusion-processen (Fiberline, 2015)  

Maskinbearbetning Maskiner som används för metallbearbetning kan i princip användas för 

bearbetning av kompositer. Hänsyn måste tas till att kompositerna är anisotropa och kan 

skadas i sköra riktningar då spjälkning kan uppstå. Det är av stor betydelse vilken typ av fiber 

och matris som ingår i kompositen när den ska bearbetas, aramidfibrer är exempelvis sega 

och kan skapa problem med slitage på verktyg. Eventuellt kan materialet behöva kylas under 

bearbetningen för att inte matrisen ska smälta (Wessel, 2004). 

Montage Att sätta samman olika delar av kompositer görs vanligen genom limning. Det finns 

varianter av både en- och tvåkomponentslim som används beroende på typ av material som 

ska sammanfogas. Lim har oftast beståndsdelar som liknar de i matrisen. Att använda 

mekaniska element för fastsättning kan utgöra risker då det vid håltagning finns risk att 

materialet spjälkas, vilket kan ge brottanvisningar. Konstruktionen behöver då ofta 

förstärkas. Kolfibrer är elektriskt ledande, vilket kan ge galvanisk korrosion på 

fästelementen. Nickellegeringar och titan, alternativt ickemetalliska fästelement, bör därför 

användas (Wessel, 2004). 
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4.4 Beständighet 
 I detta stycka behandlar vi fysikaliska egenskaper som påverkar materialet över tid eller som 

på annat sätt är utmärkande för fiberkompositmaterialens beständighet.  

4.4.1 Utmattning  
Till skillnad från material som endast har en beståndsdel, måste alla ingående delar i en 

komposit studeras för att avgöra hur hållbar den är mot utmattning. Brott kan dels uppstå i 

fibern, dels i matrisen, men även mellan de båda materialen. Eftersom kompositer oftast är 

anisotropa blir beräkningar nödvändiga att göra för laster parallella med fiberriktningen, 

transversala laster samt skjuvning parallellt med fiberriktningen. Vid dimensionering med 

laster i flera riktningar behöver statiska beräkningar utföras för varje riktning där även hänsyn 

tas till antal lastcykler, rådande spänningsförhållanden samt vilken frekvens lasten har. Om 

det finns defekter i delar av kompositen kan det även leda till lokala 

spänningskoncentrationer, vilket kan ge succesiva brott inuti materialet. Vid undersökningar 

av glasfiberarmerade polymerer (GFRP) i samband med utvecklingen av rotorblad till 

vindkraftverk, har viktiga iakttagelser gjorts kring hur styvheten i materialet påverkas av 

utmattning. Tidigare har reduktionen av materialets styvhet, som sker successivt, använts 

som riktvärde för hur utmattning beräknas. Bättre beräkningsmodeller har kunnat tas fram 

empiriskt från försök som gjorts, dessa har visat att styvheten hos GFRP radikalt minskar 

efter ett fåtal cykler, för att sedan avta linjärt fram till brott. Utifrån försök som gjorts har 

statistiska metoder tagits fram för att kunna beräkna utmattningshållfastheten. Den reduktion 

av materialets styvhet som sker vid upprepade belastningar har visat sig vara ett användbart 

mått för att kunna förutsäga livslängden. Det krävs dessutom ett ganska litet antal prover för 

att fastställa hur styvheten påverkas och därmed också materialets livslängd (Wessel, 2004). 

När det gäller glasfiberarmerade kompositer har dessa en mindre styvhet än kolfiber vilket 

gör att matrisen utsätts för högre spänningar i glasfiberkompositen vid belastning. Det är en 

förklaring till varför glasfiberarmerade kompositer har sämre hållfasthetsegenskaper när det 

gäller utmattning än kolfiberarmerade polymerer (CFRP). 

 Ett fenomen som kan uppstå vid användandet av glasfiber är statisk utmattning. Till skillnad 

från dynamisk utmattning där det är de växlande lasternas amplitud och frekvens som är 

avgörande för materialets livslängd, är statisk utmattning tidsberoende och ger upphov till 

brott i materialet vid konstant last. Detta är en successiv försvagning av material med 

glasfiber som uppstår vid höga laster och lång varaktighet.  

Glasfiberkompositer kan även försvagas då de utsätts för fukt och/eller aggressiv miljö då 

fiberns yta angrips kemiskt. I vilken grad kompositen påverkas, beror på matrisens 

egenskaper och på viken ytbehandling som gjorts på fibern. Försvagningen av materialet 

innebär att försämrade kopplingar mellan matris och fiber uppstår. Denna typ av försvagning 

påverkar framförallt de transversala hållfasthetsegenskaperna och skjuvhållfasthet parallellt 

med fiberriktningen. Kombinationen med statisk utmattning och exponering i aggressiv miljö 

behöver därför utredas noggrant (Campbell, 2010). 
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För kompositer av kolfiber är utmattning inget stort problem idag, då det till skillnad från 

exempelvis stål, har en hög relativ gräns för utmattning jämfört med brottgränsen för statisk 

belastning. Oftast utnyttjas inte material i närheten av brotthållfastheten och därmed 

överskrids inte utmattningsgränsen. Studier från flygplansindustrin visar att kompositer av 

kolfiber-epoxi har betydligt bättre förmåga att motstå utmattning gentemot aluminium (i 

kvaliteter för flygplansbygge). Detta härrör från att tröskelvärdet för utmattning är högt i 

förhållande till materialets statiska brotthållfasthet. Till skillnad från metaller är det sällan 

utmattning av materialet som är den begränsande faktorn (Campbell, 2010). Detta kan 

studeras i Bild 4-7 

 

Bild 4-7 Relationen mellan statisk hållfasthet och utmattningshållfasthet (Campbell, 2010). 

 

 För metaller är utmattningsbrott i regel ett resultat av att en liten spricka växer och slutligen 

leder till brott i materialet. För fiberkompositer är det en mer komplex situation, där sprickor 

kan uppträda i matrisen och/eller fibern, men också spjälkning av laminatskikten, vilket kan 

växa och leda till brott. Indelning görs i tre faser, där den första fasen innebär sprickbildning 

i matrisen. Andra fasen innebär fiberbrott och initiering av laminärspjälkning. Tredje fasen 

innebär tillväxt av spjälkning och brott. I första fasen är det dragspänningar som ger upphov 

till sprickor i lager som har sin fiberorientering 90° i förhållande till dragspänningen, därefter 

i lager med 45° orientering. Den här sprickbildningen inträffar under den första delen av 

materialets livstid (10-25 % av dess livstid) men har liten inverkan på materialets hållfasthet. 

Det är dock dessa sprickor som föranleder andra skador och som exempelvis gör att fukt kan 

nå in till fiberarmeringen och påskynda nedbrytningsprocessen. Under andra fasen letar sig 

sprickorna i matrisen även i axiell riktning, vilket gör att sprickor i olika delar av matrisen 

kopplas ihop till större sprickor. Detta innebär att spänningskoncentrationer uppstår lokalt i 

fibrer som då kan brista, samt att laminärspjälkningen har initierats. Andra fasen tar längre 
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tid och sker under 70-80% av livstiden. Tredje fasen innebär tillväxt av delaminerade 

områden, till slut samverkar de olika lagren inte med varandra, utan som individuella 

element, vilket är känsligt då materialet utsätts för tryckbelastningar som kan knäcka enskilda 

lager. En kraftig reducering av materialets styvhet sker under denna fas (Campbell, 2010). 

Bild 4-8 visar fasernas inverkan under materialets livstid.Bild 4-1 

 

 

Bild 4-8 Figur som visar de olika faser som föranleder utmattning i fiberkomposit (Campbell, 2010). 

4.4.2 Fukt 
Omgivande miljöfaktorer spelar stor roll för en komposits livslängd. Även om röta och mögel 

inte är något problem för en komposit, är vatten och fukt ett hot mot kompositers 

beständighet. Matrisen är ofta känslig för fukt och kan påverkas på flera olika sätt. En del i 

problematiken är att vatten kan tas upp av matrisen och påverka dess struktur. Detta leder till 

att den gränstemperatur, Tg, där materialet går från att vara en glasartad solid massa till ett 

mjukare mer visköst tillstånd sänks, vilket ger ett minskat temperaturintervall inom vilket 

materialet kan användas. Upptaget av fukt sker genom diffusion och beror därför på balansen 

mellan den omgivande fukten och fuktinnehållet i matrisen. Processen är reversibel under 

förutsättning att inga skador uppstår i materialet. Sprickbildning och delamineringsskador 

kan uppstå genom att fukten som tas upp i matrisen ger en volymförändring som kan skapa 
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inre spänningar i materialet. Processen är dessutom temperaturkänslig där högre temperatur 

medför snabbare fuktupptagning. Sprickor i matrisen kan tillåta flytande vatten att tränga in 

och om det stängs in kan det innebära förvärrad sprickbildning vid frysning. Om materialet 

utsätts för höga temperaturer där vattnet förångas skapas ett inre ångtryck i matrisen, som 

kan detta leda till spjälkning och förvärrad sprickbildning.  

4.4.3 UV-ljus 
Ytbehandlingar som målning är en viktig del av skyddet för kompositmaterial som är 

känsliga för UV-ljus. UV-ljusets inverkan på matrisen i en komposit är beroende av vilket 

material matrisen består. Matrisens molekylvikt kan förändras, likväl att korsvisa bindningar 

i materialet påverkas. Inverkan av detta sker framförallt i materialets yta varför målning med 

en tålig färg erbjuder ett bra skydd mot UV-ljus. Även ett visst skydd mot erosion av regn, 

snö och is kan uppnås genom en tålig ytbehandling (Campbell, 2010). 

4.4.4 Oxidation 
 Termisk oxidationsstabilitet innebär att delar av en komposit reagerar med luftens syre och 

ger en förändring av dess egenskaper. Exempel på detta kan vara ytbehandlingen av kolfiber 

som angrips och försämrar bindningen mellan fibern och matrisen. Även matrisen kan 

påverkas genom att delar av den oxideras varvid den avger ämnen till omgivningen. Detta 

leder till viktminskning och krympning av ytlagret, vilket ger spänningar som föranleder 

sprickor. Temperaturen har en avgörande betydelse för hur snabbt oxidationen sker 

(Campbell, 2010). 

4.4.5 Brand 
Beroende på vilken typ av material som används i en komposit är dess motståndskraft mot 

brand varierande. Typiskt för laminerade material är att de har en tendens att förbrännas lager 

för lager. Det är i regel matrisen som är känsligast för höga temperaturer, när den smälter kan 

den avge brännbara gaser. De flesta material som används i matrisen har karaktären av att 

kola då de utsätts för brand, vilket ger ett visst skyddande skikt. Fenoler och polyimider är 

dessutom självslocknande, medan epoxi och polyester är material som kolar mindre, avger 

mer rök och försörjer ett fortsatt brandförlopp. Motståndskraften kan förbättras genom 

användande av flamskyddande medel där ämnen som ger kolande egenskaper till materialet 

har visat sig vara effektiva (Campbell, 2010). En hög andel fiberinnehåll i 

glasfiberkompositer har också en dämpande effekt på brandförloppets utveckling i och med 

att glasfiber är obrännbart (Fibercore, 2015). Användning av termoplaster gör kompositen 

mycket brännbar och kan ge ett kraftigt brandförlopp. Termoplasterna underhåller och 

sprider branden i och med att de smälter och ökar sin yta vilken avger brännbara gaser. 

Brandförloppet blir kraftigt med svåra konsekvenser för en bärande konstruktion som följd 

(Fibercore, 2015). 
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4.5 Alternativvalskalkyl 

Vid val av material för ett projekt krävs det att en bred syn på dess inverkan på projektet är 

tydligt klargjort, antingen genom erfarenhet av att arbeta med det, eller genom forskning. Att 

utveckla ett kalkylsystem som vid valet mellan material konkret och mätbart visar hur dess 

kort- och långsiktiga faktorer påverkar kostnaderna är mycket effektivt och gör att mjuka 

faktorer som förbättrad arbetsmiljö kan presenteras tillsammans med de hårda faktorer som 

exempelvis kostnaden för att bygga bron. 

För att våga prova nya tekniker krävs ett angreppssätt som inte bara fokuserar på det enskilda 

projektet. För att öka viljan att prova en ny teknik krävs att det finns väl redovisade, både 

långsiktiga och kortsiktiga incitament för användandet. Ett stort problem är dock att det är 

lätt att mäta ett projekts kostnad i kronor, men svårare att sätta ett pris på exempelvis 

arbetsmiljöaspekter. Implementeringen av en ny teknik motverkas därför bl.a. av kortsiktiga 

ekonomiska motiv. Vinsterna i ett projekt ses ofta som kortsiktigt ekonomiska istället för 

långsiktigt strategiska där implementeringskostnaderna måste bäras av det enskilda projektet. 

Idag råder höga krav på miljö- och resurseffektivitet, arbetsmiljö, teknisk-ekonomisk 

konkurrenskraft och riskanalysering. För att göra beslutsunderlaget för valet av en ny teknik 

konkret behöver det sorteras i lång- och kortsiktiga, mjuka och hårda faktorer (Bild 4-9). 

Genom detta förfarande kan ett bättre beslut fattas, grundat på tydligt klargjorda kort- och 

långsiktiga effekter, vilket förenklar riskhanteringen för projektet (Claesson Jonsson, 

Jirebäck, & Larsson, 2005). 

När ett nytt material ska värderas kan effekterna delas upp i fyra underliggande kategorier. 

 

Bild 4-9 Alternativvalskalkyl, modell enligt (Claesson Jonsson, Jirebäck, & Larsson, 2005) 

Mjuka kortsiktiga faktorer. Mjuka kortsiktiga faktorer kan vägas genom exempelvis en 

risk- och möjlighetsanalys och kan exempelvis utgöras av, en tänkbar ekonomisk påverkan, 
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av att minimera driftstörningar orsakade av dåligt väder i ett projekt, genom att prefabricera 

delar i kontrollerad miljö. 

Hårda kortsiktiga faktorer. De direkta kostnaderna för material eller antal arbetade timmar. 

Mjuka långsiktiga faktorer. Mjuka långsiktiga faktorer kan utgöras av arbetsmiljövinster 

eller samhällsekonomiska vinster i form av ökat konstnärligt värde eller minskade kostnader 

för sjukskrivningar orsakade av lyft av tunga armeringsjärn. 

Hårda långsiktiga effekter. Hårda långsiktiga effekter är effekter vars utveckling går att 

räkna med över tid, det kräver att hänsyn tas till ränta för diskontering. Exempelvis minskade 

kostnader för att avhjälpa garantifel från kvalitetsbrister i arbetsutförande (Claesson Jonsson, 

Jirebäck, & Larsson, 2005). 

 

4.6 Referensobjekt 

Det finns idag två huvudtyper av tillverkningsmetoder för broar i FRP. Ett sätt är att genom 

pultrusion tillverka profiler med enkelriktade fiber i traditionella tvärsnitt för stål, exempelvis 

I- och H-balkar, som monteras på ett sätt likt det för en bro tillverkad av stålprofiler. En annan 

metod är att placera fiber i valda riktningar varpå harts injiceras i en vakuumsatt form. Genom 

att gå igenom de två följande referensobjekten söker vi stöd för att kunna utvärdera för- 

respektive nackdelar med materialegenskaperna i förhållande till tillverkningsprocesserna.  

4.6.1 Konstruktion tillverkad av pultruderade profiler 
Referensobjektet är en hängbro med ett spann på 40 m, den byggdes 1997 som en av världens 

längsta GC-bro i FRP (Bild 4-10). Bron finansierades och planerades av den lokala 

kommunen tillsammans med tillverkaren och fyra av dess underleverantörer och har varit ett 

viktigt referensobjekt för möjligheterna med pultudering som tillverkningsmetod. (Fiberline 

Composites, 2015). 
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Bild 4-10FRP-bro i Kolding, Foto: Fiberline 

Tillverkaren producerar genom pultrusion ungefär 6000 standardtvärsnitt med möjlighet att 

tillverka andra unika tvärsnitt och profiler vid önskemål. Pultrusion innebär att en 

reproducerbar hög kvalitet säkerställs med ett jämnt antal endimensionella fibrer. 

Tillverkaren har en egen avdelning för forskning, utveckling och provning och har som hjälp 

till arkitekter och ingenjörer sammanställt en beräkningshandbok med en tillhörande 

formelsamling innehållande information, tvärsnittsdata och beräkningsexempel. De färdiga 

profilerna monteras ihop till sektioner på fabriken med hjälp av enkla verktyg, lim och bultar 

i rostfritt stål. Tillverkningsprocessen med injicering av kemikalierna sker i ett slutet verktyg, 

vilket minimerar eventuell miljöpåverkan av ångor. Framställningen av en FRP-profil kräver 

jämfört med en stålprofil 25 % mindre energi. Profilerna i denna konstruktion klarar ett 

temperaturintervall mellan -40C till + 70C (Fiberline Composites, 2015). 

 

Bild 4-11 Delmontering av FRP-bro, Foto: (Fiberline Composites, 2015) 
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Bron är utformad för att bära 5 kN/m² och väger totalt ca 10 ton vilket gör att transport kan 

ske med lastbil. Montering av brons olika delar gjordes på Fiberlines fabrik (Bild 4-11) 

Slutmontage av sektionerna utförs med hjälp av mobilkran inom ett fönster av några timmar 

nattetid då inga tåg passerar den annars tätt trafikerade sträckan (Bild 4-12). Den korta 

installationstiden är en av fördelarna med kompositmaterialens låga egenvikt (Fiberline 

Composites, 2015). 

 

Bild 4-12 Montering av FRP-bro på plats, Foto: (Fiberline Composites, 2015) 

Bron har sedan den byggdes varit ett viktigt referensobjekt och mätutrustning är installerad 

vid nyckelpunkter med avsikt att registrera lasternas påverkan på bron över tid. Bron har en 

förväntad livslängd på minst 100 år och är dimensionerad för att endast kräva kosmetiskt 

underhåll under de första 50 åren (Fiberline Composites, 2015). Bron är idag 17 år och inget 

underhåll har hittills gjorts (Bild 4-13). 
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Bild 4-13 Bron efter 17 år utan underhåll. Foto: Per Carlsson, Broenheten Malmö Stad 

4.6.2 Konstruktion tillverkad med RTM  
Formatet på GC-broar av FRP tillverkade genom RTM är likt formatet representerat av 

bilderna, dock kan RTM även användas för att producera större broar lämpliga för 

fordonstrafik. Bron byggdes 2007 och belägen i Nederländerna. 

 

Bild 4-14Transport och lyft av bro (Fibercore, 2015) 

Bron är en GC-bro med ett spann på 10 m och är 2,75 m bred. Bron är utformad för att bära 

5 kN/m² och väger 6 ton (Bild 4-14). Detta format gör att bron kan transporteras med kranbil 

och möjliggör montage längs ett GC-vägnät som inte är tillgängligt för tung trafik. 

Slutmontage sker under några få timmar. Grundläggning kan ske med platta på mark, vilket 

gör att ingrepp på platsen minimeras.  
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5 Resultat av intervjuer 
Då det inte finns någon litteratur som hanterar FRP i Brokonstruktion var de intervjuades 

åsikter mycket viktiga för arbetet. Enligt vår förstudie har det inte byggts några FRP broar i 

Sverige ännu och syftet med att intervjua var att ringa in orsakerna till det samt att klarlägga 

materialets för- och nackdelar. Vi valde att genomföra intervjuer med 11 personer med olika 

funktioner inom byggbranschen, detta för att identifiera de olika funktionernas unika 

problemställning kring orsakerna till det låga användandet av FRP, samt för att få en så stor 

spridning som möjligt i svaren. 10 av de intervjuade personerna har på olika sätt varit 

inblandade i de första stegen mot att bygga en FRP-bro i Sverige. De intervjuade var 

samstämmiga i sina svar, men skillnader i de intervjuades funktion och erfarenhet bidrog till 

att besvara våra frågeställningar med nyansskillnader ur olika perspektiv. Samtliga 

intervjuade ser både möjligheter och begränsningar med materialet och anser att materialet 

kommer att ta plats inom ett visst segment inom brokonstruktion. 

5.1 Eurokod och dimensionering 
”FRP materials, type of fiber, type of matrix that you can use gives us the possibility to 

choose what we want but that gives us a lot of combinations that makes it hard to choose, so 

the engineer should have a deep insight in and knowledge of different materials” (Haghani, 

2015) 

Under intervjuerna tar samtliga intervjuade upp att det inte finns någon Eurokod eller 

standard, som på ett enhetligt och allmänt erkänt sätt redogör för hur materialet ska hanteras 

beräkningsmässigt. Materialet skräddarsys genom att olika egenskaper kombineras för 

ändamålet, exempelvis genom att väva fiber längs önskade kraftverkningslinjer, eller att öka 

slagtåligheten genom ökad inblandning av termoplast. Genom att skräddarsy FRP-materialet 

möjliggörs design av broar med ett avancerat formspråk. Antalet möjliga 

materialkombinationer kan innebära att flera enskilda materialegenskapers säkerhetsfaktorer 

leder till att det totalt, när alla dessa material-, beständighets- och säkerhetskoefficienter 

multipliceras med varandra, ges en total säkerhetsfaktor på omkring 10. Med en så starkt 

överdriven säkerhetsfaktor kan FRP-material inte utnyttjas effektivt. Onödigt mycket 

material måste då byggas in i konstruktionen och leder till att den blir dyr. För att nå en 

effektiv dimensionering av materialet krävs införande av en specifik Eurokod. Att ta fram en 

Eurokod som specifikt hanterar FRP-materialen pågår och beräknas kunna vara färdig 

omkring 2020 (Haghani, 2015).  

5.2 Kostnad 
En brokonstruktion i FRP har en initialkostnad som är omkring 2-2,5 gånger högre än vid 

användning av traditionella material. LCC-analyser visar att FRP är omkring 15-20 % dyrare 

än broar byggda i konventionella material (Haghani, 2015) varför flervalskalkylering, 

behandlat under litteraturstudien, där ytterligare argument vägs in kan vara ett effektivt sätt 
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att presentera och värdera en bred syn på materialets inverkan på projektet. Om faktorer som 

exempelvis minskad miljöpåverkan och ökad designmässig frihet värderas in, ansåg de 

intervjuade att det är möjligt för en konstruktion i FRP att konkurrera med traditionella 

material och metoder. ”Helhetsbilden innebär minskade kostnader” (Mara, 2015). 

5.3 Låg egenvikt och hög hållfasthet 
Materialet är mycket lätt jämfört med exempelvis betong, vilket gör att lyft- och 

transportbarhet ökar. Detta leder till ett snabbare montage, lättare grundläggning, mindre 

arbetsplatsetablering, minskat behov av kringfunktioner och tillfälliga provisorier (Dougan, 

2015). I sin tur leder det till minskad mängd störning av trafik och omgivning (Khayyami, 

2015). Materialets låga vikt skulle dock även kunna vara till nackdel, då den lägre egenvikten 

ställer högre krav på förankring, för att konstruktionen inte ska riskera att rubbas vid höga 

vattenflöden eller kraftiga vindar (Carlsson P. , 2015). En fiberkomposit är mycket stark, 

vilket gör att bärigheten på den färdiga bron blir mycket hög (Carlsson C. , 2015). 

5.4 Arbetsmiljö 
Konstruktioner i FRP innebär tillverkning genom prefabricering i kontrollerad miljö, vilket 

bekräftas av samtliga intervjuade och i tidigare avsnitt om materialegenskaper. 

Arbetsmiljömässiga vinster kan nås genom den ökade graden av industrialisering. 

Yrkesarbetarna exponeras exempelvis inte för klimatpåverkan, tunga lyft vid armerings- och 

formningsarbete i lika stor utsträckning som vid ett platsgjutet alternativ i betong.  Materialet 

innehåller och kräver vid montage eventuellt användning av kemikaliebaserade produkter 

som kan vara miljöfarliga och hälsovådliga (Harryson, 2015).  

5.5 Miljö och kvalitet 
FRP-material har en låg CO2-belastning jämfört med betong (Haghani, 2015). Det är av stor 

vikt att uppnå en mycket hög kvalitetssäkring, för att inte riskera att hamna i samma 

materialspecifika dödläge som länge rått gällande prefabricerade betongbroar, där dålig 

kvalitet på produkter i tidigt skede ledde till dåligt rykte under lång tid (Bax, 2015). 

”Kvalitetssäkringen förenklas genom att tillverkningen sker i kontrollerad miljö” (Andersen, 

2015). I Sverige har vi en lång tradition av industriell tillverkning av flera avancerade FRP-

produkter inom andra områden, exempelvis inom båt- och flygindustrin (Carlsson C. , 2015). 

5.6 Beständighet 
En brokonstruktion av FRP är inte behäftad med risk för armeringskorrosion (Khayyami, 

2015) som en traditionell bro tillverkad i stålarmerad betong. Materialet anses vara 

miljövänligt och närmast underhållsfritt enligt tillverkarna, övriga intervjuade menar att inget 

material är helt underhållsfritt. Fler undersökningar rörande beständighet behöver göras där 

en kombination av långtidseffekter av exponering av salt, vatten och cyklisk 

temperaturvariation vidare behöver studeras (Cavallin, 2015). En form av standardisering av 

material för brobyggnation diskuterades för att kunna säkerställa funktionen och 

egenskaperna i den färdiga bron (Khayyami, 2015).  
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5.7 Kunskap 
”begränsningarna finns främst i kunskaperna hos konstruktörer och projektörer” 

(Homayoun, 2015) 

Samtliga intervjuade anser att kunskaperna kring möjligheterna med FRP som material vid 

brokonstruktion inte är tillräckligt höga hos personer involverade i projekterings-, 

produktions- och driftsfasen i dagsläget. Samtliga menar att det är viktigt att någon vågar 

bygga referensobjekt på den svenska marknaden för att åskådliggöra materialets möjligheter 

och för att nå ut med information hela vägen till beställare på bred front. 

Fem av de intervjuade anser att det i branschen idag råder en konservativ inställning till nya 

material. Resterande tycker att brist på kunskaper om FRP-materialens egenskaper och 

beständighet gör att det råder en tvekan till införande av dessa material i brokonstruktioner. 
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6 Diskussion med slutsats 

Användningen av FRP i brokonstruktion är relativt sett ganska nytt, i Sverige har det inte 

byggts någon bro av FRP. Förespråkarna av materialet pekar på positiva egenskaper som att 

det är korrosionsbeständigt och har lång livslängd med ett minimalt underhåll. De broar som 

byggts i Europa är dels inte gamla, dels utsätts de inte för de belastningar som vi har i Sverige, 

med tösalter och låga temperaturer. Frågor kring materialets beständighet under sådana 

förhållanden anses därför inte vara helt besvarade. FRP som material är inte ”ett” material 

utan det består av ett stort antal olika tänkbara kombinationer. Stor variation i materialens 

egenskaper kan nås beroende på hur materialen kombineras, hur stor andel och vilken typ av 

fiber som används och så vidare. Det är inte i första hand materialet som avgör vilka 

konstruktioner som kan byggas, utan tvärtom är det kraven som ställs på en viss konstruktion 

som leder fram till ett material som är skräddarsytt för ändamålet. Det krävs stor kunskap 

inom området för att kunna välja lämpliga kombinationer, som blir en slags kompromiss 

mellan olika efterfrågade egenskaper. Denna kunskap är inte särskilt utbredd hos de konsulter 

och beställare som arbetar med brokonstruktion idag, vilket skapar osäkerhet och förvirring 

kring materialens egenskaper. Samtidigt öppnar det upp för kreativt tänkande i både 

utformning och val av material och skapar nya sätt att tänka för hur en entreprenad kan 

genomföras. 

Brobyggarkonsten har genom alla tider varit fokuserad på att uppnå sin funktion som bro, 

men det har ofta lagts stor vikt vid att formspråket dessutom ska vara estetiskt tilltalande. 

Med utveckling av brobyggarteknik och användningen av nya material har utformningen av 

broar kunnat göras på sätt som mer eller mindre kan få oss att se broar som konstverk. FRP 

som material i brobyggnation är givetvis inget undantag från den utvecklingen, tvärtom 

öppnar det upp för nya möjligheter att designa och utforma broar på ett konstnärligt sätt 

genom materialets egenskaper, vilka erbjuder en fri formgivning. På speciella platser kan det 

därför komma att handla om utformning som en avgörande parameter, där konstnärlig 

utformning och snygga broar kan komma att vara viktigare än till exempel priset. Den fria 

formgivningen kan å andra sidan medföra att det blir besvärligt att konstruera, då det innebär 

avancerade beräkningar. Produktionsmässigt är det uteslutande prefabricering i industriell 

miljö som kan bli aktuell för den här typen av brokonstruktioner. Kostnadsmässigt får de 

ökade produktionskostnader som följer en avancerad arkitektonisk utformning vägas mot det 

konstnärliga värdet. I många fall kommer kostnaden för framtagning av en gjutform för en 

bro komma att överstiga värdet eller stå i paritet med kostnaden för själva konstruktionen. 

Den allmänna uppfattningen hos de intervjuade var att FRP i brokonstruktion kommer att 

finna sin plats inom brokonstruktion. FRP kommer inte att slå ut stål eller betong som 

konstruktionsmaterial men det kan komma att bli ett mycket bra komplement till dessa 

material. Även rena FRP-broar kan komma att bli aktuella där det föreligger speciella 

omständigheter eller krav. För tillverkningsindustrin gäller det att hitta de speciella segment 

där materialet har en funktion att fylla. Det skulle kunna vara rena funktionskrav, estetiska 



30 

 

eller ekonomiska fördelar med materialet. Att kunna definiera dessa områden beror till stor 

del på dels vad forskning inom området kommer att leda fram till, men även hur 

prisutvecklingen kommer att se ut. Förfinade produktionsmetoder hos brotillverkarna, som 

idag använder sig av arbetskrävande och därmed ekonomiskt ineffektiva metoder, förväntas 

kunna reducera kostnaderna för broar tillverkade av FRP. 

För närvarande kommer vissa delar eller vissa spännvidder på broar att bli mycket intressanta 

att tillverka i FRP. Flera av de intervjuade menade att det troligen kommer att finnas en stor 

marknad för GC-broar. I städer satsas det mycket på att främja och utveckla möjligheterna 

till att använda cykel som transportmedel. Ett led i att öka användandet av cykel är att erbjuda 

bra och säkra cykelvägar, där även broar blir en viktig del. En av fördelarna med GC-broar 

av FRP är att materialets låga egenvikt ökar transportbarheten, vilket påtalades av samtliga 

respondenter under intervjuerna och stöds av litteraturstudierna. Byggarbetsplatser som är 

besvärliga att ta sig till med tunga transporter, exempelvis längs gång- och cykelvägar, kan 

därmed nås med relativt stora förtillverkade element eller hela broöverbyggnader.  

6.1 Eurokod och dimensionering 
Det finns ingen Eurokod eller standard för materialet som på ett enhetligt och allmänt erkänt 

sätt redogör för hur materialet ska hanteras beräkningsmässigt. Detta är den enskilt största 

anledningen till att det inte byggts någon FRP-bro i Sverige.  

Vid dimensionering av FRP broar idag måste det tas i beaktande att det inte finns någon 

framtagen Eurokod för materialet. Det finns en stor variation i de olika rekommendationerna 

från olika tillverkare om hur beräkningar ska utföras. Enskilt stora partialkoefficienter för 

exempelvis materialegenskaper och beständighet ska användas, för att täcka in de stora 

variationerna som finns i materialen. Med stora säkerhetsmarginaler kan materialet få svårt 

att hävda sig mot stål eller betong när enbart pris beaktas. Förutom att utveckla normer och 

koder för materialet kvarstår en del forskning riktad mot att optimera materialets användning 

genom det som kallas hybridvarianter. Det finns i huvudsak två typer av hybrider, dels talas 

det om hybrider där FRP-material kombineras med konventionella material som stål och 

betong, där exempelvis den bärande delen är av stål medan brodäcket kan bestå av FRP-

plank, dels där det avses en blandning av glas- och kolfiber. Anledningen till detta är att 

glasfibern har en relativt låg E-modul som gör att 90 % av alla fall där glasfiber 

dimensioneras hamnar i bruksgränstillstånd (SLS, Serviceability Limit State), istället för 

brottgränstillstånd (ULS, Ultimate Limit State). Nedböjningen är det avgörande kriteriet 

vilket gör det önskvärt att förbättra materialets styvhetsegenskaper för att utnyttja materialet 

mer effektivt. Detta kan göras genom att byta ut en del av glasfibrerna till kolfiber, eller 

genom placeringen av rätt material på rätt plats i konstruktionen för att optimera dess 

tvärsnitt. Det skulle vara möjligt att använda enbart kolfiber och därmed skapa ett material 

vida överlägset alla andra material, det höga priset på kolfiber gör att det i dagsläget inte är 

konkurrenskraftigt. Prisskillnaden på glasfiber och kolfiber är ca 1:10, därför försöker 
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forskarna kombinera dessa material för att nå en kombination av bra egenskaper till ett 

acceptabelt pris.  

6.2 Kostnad 
FRP-material i en brokonstruktion har en hög initialkostnad. Det krävs att beställare angriper 

valet av FRP i brokonstruktion med en bred syn. Det krävs att beställaren tar ställning till hur 

flera faktorer som exempelvis förbättrad arbetsmiljö och minskat underhåll påverkar 

kostnaderna över tid.  

Kostnaden för FRP anses idag vara hög med en initialkostnad som är ca 2-2,5 gånger högre 

än för motsvarande konstruktion i stål. Det som ofta vägs in är att materialet kräver minimalt 

underhåll och det är helt nödvändigt att göra en analys av livscykelkostnaderna. Sådana 

argument kan vara att minska den påverkan stadens ”kunder” drabbas av vid längre 

byggtider, exempelvis damm, buller och omledning av trafik som ger längre restider och 

skapar irritation. Omledning av trafik kan dessutom ses som något riskfyllt, då andra delar 

av vägnätet därmed belastas hårdare, vilket ger situationer med köbildning och ökad risk för 

olyckor. Samhällsekonomiskt är ökade restider, förseningar eller olyckor som följd att ses 

som negativt varför detta behöver visas särskild hänsyn och därför vägas in vid val av 

material i ett projekt. Hur dessa kostnader kan minska vid användning av FRP-konstruktioner 

är svårare att värdera in och kalkylera med och varierar från projekt till projekt. I samtal med 

företrädare för Trafikverket framkom att det tas hänsyn till indirekta kostnader av exempelvis 

trafikstörningar, genom att entreprenören får betala en ”väg-hyra” när trafiken störs, i de 

projekt där trafikstörningar är en kritisk del (Olsson, 2015). Väg-hyran blir därmed ett 

incitament till att minimera byggtiden för ett projekt. Däremot finns det inga extra anslag för 

att specifikt minska trafikstörningar, genom att välja snabbare men dyrare tekniska lösningar. 

För att främja entreprenörerna till att hitta alternativa lösningar som är kostnadseffektiva, har 

Trafikverket handlat upp en del entreprenader som totalentreprenader. Inom ramen för en 

totalentreprenad ges entreprenören frihet att kunna välja lösningar som uppfyller den önskade 

funktionen utan att i detalj styra hur entreprenaden ska utföras. Den friheten stimulerar 

entreprenörerna att hitta kreativa lösningar. En annan intressant entreprenadform är den 

”konkurrenspräglade dialogen” där konkurrenskraftiga alternativ studeras och diskuteras 

under projekteringen för att ytterligare stimulera kreativt byggande som är 

konkurrenskraftigt. 

Att börja bygga broar i FRP anser en tredjedel av de intervjuade är nödvändigt för att kunna 

påvisa eventuella för- och nackdelar med materialet. En ökad marknad för FRP-broar kan ge 

en ökning av antalet producenter och dessutom driva fram utvecklingen av 

produktionsmetoderna, vilka till stor del anses ineffektiva och arbetskrävande i dagsläget. 

Sammantaget skulle det kunna bidra till att ytterligare minska kostnaderna för en FRP-bro 

och därigenom öka dess konkurrenskraft. Att en ökad efterfrågan skulle leda till minskat pris 

är något av en paradox, men det finner sin förklaring i att tillverkningen av FRP-komponenter 

hela tiden förfinas och utvecklas i takt med den ökade användningen. Detta har kunnat 

påvisas i andra branscher, där användningen av FRP stadigt har ökat de senaste årtiondena 
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med fallande priser som följd. I en av intervjuerna gavs ett exempel, att Volvo planerat 

byggandet av en elbil där delar av den avsågs tillverkas i kolfiber. Den planerade 

produktionen väntades uppgå till 100,000 bilar per år med en beräknad åtgång av 100 ton 

kolfiber. Jämfört med tillverkning av en bro, ca 15 m lång och 7 m bred, skulle behöva runt 

45 ton kolfiber, det vill säga ungefär halva Volvos planerade årsvolym för elbilens 

kolfiberdelar (Haghani, 2015). Att tillverkning av FRP-broar blir en storkonsument av fibrer 

är enkelt att förstå och kommer att ge omfattande effekter på fibertillverkningen.  

I vissa fall kan FRP komma att bli mer fördelaktigt än i andra och ingen av respondenterna 

anser att FRP kommer att slå ut något annat material utan snarare utgöra ett komplement som 

ska användas under rätt förutsättningar på rätt ställe. Samtliga är därför överens om att 

materialet kommer att hitta sin plats och fylla en viktig roll inom vissa segment. Det är upp 

till marknaden att hitta de kriterier och de tillämpningsområden som är lämpliga för FRP-

material. 11 av de intervjuade är av uppfattningen att det företrädelsevis kommer att handla 

om mindre broar lämpliga att förtillverka, där spännvidder på upp till 30 m anses rimliga, 

samt där det förekommer speciella krav. Exempel på sådana krav skulle kunna vara broar 

som har öppningsbara brodelar, eftersom materialet är lätt och medger konstruktioner som är 

enklare att manövrera. Det skulle dessutom vara möjligt att uppgradera befintliga broar 

genom att byta ut överbyggnaden till en lätt konstruktion av FRP och på så sätt uppgradera 

bärigheten utan att förstärka underbyggnaden. Ytterligare ett användningssätt med lätta FRP-

konstruktioner är möjlighet att komplettera befintliga broar med extra körfält för gång- och 

cykeltrafik i efterhand. 

6.3 Låg egenvikt och hög hållfasthet 
FRP-material har en låg egenvikt. Den låga vikten gör att transport-, lyft- och 

prefabriceringsbarhet ökar. FRP-material kan skräddarsys för specifika uppgifter i en 

konstruktion och nå en mycket hög hållfasthet. 

Att materialet är lätt är inte enbart en positiv egenskap, i de fall det förekommer kraftiga 

vindlaster eller krafter orsakade av vatten, vid exempelvis vågkrafter eller översvämningar, 

kan det uppstå problem med förankringen jämfört med en tung konstruktion av betong. Även 

egensvängning i materialet, som skulle kunna bero på gående på en gångbro, eller om 

personer som vistas på bron rör sig i takt till musik i samband med tillfälliga 

musikarrangemang, skulle kunna skapa sådana svängningar, vilket måste tas i beaktande. 

Att materialet är lätt är en stor fördel i många sammanhang, inte minst med tanke på transport 

och hantering med kranar. Att kunna minska transporterna genom att det är möjligt att frakta 

större enheter än om de skulle vara tillverkade av tyngre material som stål eller betong är 

fördelaktigt ur ekonomisk och miljömässig synvinkel, eftersom färre transporter ger mindre 

utsläpp. När det gäller de kranar som är nödvändiga för att montera broöverbyggnader på 

plats är även här mindre kranar att föredra, eftersom dessa också ger mindre utsläpp och 

därmed gynnar miljön. Ofta behöver stora kranar dessutom ha speciella anordningar på 

uppställningsplatsen, för att marken ska klara av de belastningar som exempelvis 

kranstödben kan ge upphov till. Pålning kan därför vara nödvändigt att utföra och detta är ett 



33 

 

extra arbetsmoment som orsakar negativ miljöpåverkan, dels genom ökade transporter av 

material och maskiner med utsläpp som följd, dels genom direkta störningar i form av 

vibrationer och ljud vid pålning. Reducerad byggtid är en annan fördel som kan uppnås 

genom att en hel broöverbyggnad kan lyftas på plats i ett moment. Detta innebär minskad 

miljöpåverkan i form av mindre störande ljud och transporter för boende i området. En 

nackdel med materialet är att en del av monteringen kan innebära att olika delar kan behöver 

limmas. Limning är känsligt för väderpåverkan med avseende på temperatur och nederbörd, 

vilket gör att det framförallt är sommarmånaderna som är aktuella för att kunna utföra 

montage. Det fanns även respondenter som pekade på att eventuella reparationer på plats 

skulle vara besvärliga att utföra om processen i sig skulle innebära behov av att ha 

inomhusliknande klimat för att kunna uppnå ett fullgott resultat. Väderskydd är visserligen 

möjligt men innebär extra kostnader och förlängd utförandetid. 

6.4 Arbetsmiljö 
Ökad grad av industrialiserat byggande leder till arbetsmiljömässiga vinster. 

I de fall som innebär lösningar med manuell montering av FRP-material som ersättning för 

exempelvis träplankor är det ur arbetsmiljömässigt perspektiv sett ett mycket bra alternativ. 

Att kunna minska antalet tunga och slitsamma lyft är givetvis gynnsamt för de personer som 

arbetar med det. Att byta till nya material innebär att det i viss mån behövs utbildning av 

personalen i hur materialet ska hanteras och bearbetas. Detta är särskilt viktigt för de moment 

där limning ska utföras, eftersom arbete med epoxi utgör en hälsorisk. Rätt utbildning, 

särskilda skyddskläder och skyddsutrustning krävs för att säkerställa yrkesarbetarens 

säkerhet. Vid tillverkning i industriell miljö finns möjlighet till tekniska lösningar med 

filterförsedda utsugsanläggningar. Trafikverket är dock restriktivt med användning av epoxi 

då det ses som ett miljöproblem. Tre av experterna, som deltagit i intervjun, menar att 

utförandet visserligen är en hälsorisk, men efter hartserna härdat är det ofarligt för 

omgivningen och det handlar totalt sett om en begränsad miljöpåverkan.  

6.5 Miljö och kvalitet 
FRP-material har en låg CO2-belastning. Brokonstruktioner av FRP-material tillverkas 

genom prefabricering där möjligheterna att producera en produkt med hög kvalitet är optimal.  

Produktionen av cement till betong anses vara en av de stora producenterna av CO2, medan 

tillverkningen av FRP-material inte producerar i närheten av de mängderna CO2. FRP kan 

därför ur ett hållbarhetsperspektiv anses vara ”grönt” som byggmaterial. När det gäller 

tillverkning av kolfiber höjs en del röster om att det inte är en särskilt grön tillverkning, då 

det oftast är fråga om petroleumprodukter som utgångsmaterial vid framställningen. 

Forskning pågår inom området, där träprodukter ligger till grund för framställningen och att 

utnyttja träets innehåll av lignin som bas (Innventia, 2015). Fibrer framtagna på detta sätt har 

en hållfasthet som uppgår till ungefär hälften av de starkaste fibrerna framställda av 

petroleumbas. Miljömässigt skulle detta innebära en produkt som är tillverkad av 

förnyelsebara råvaror och därmed ett grönt alternativ. Det pågår även forskning på material 



34 

 

som används till hartserna i epoxi för att få fram ”gröna” alternativ. ”Bioresins” är 

förnyelsebara, biobaserade hartser som ytterligare gör det möjligt att tillverka FRP-material 

på ett miljömässigt hållbart sätt. 

I Sverige har vi en lång tradition av tillverkning av andra produkter av FRP-material, 

exempelvis båt- och flygindustri. Vid en rundringning till fyra båttillverkare på den svenska 

marknaden säger sig samtliga vara intresserade av att komplettera sin befintliga verksamhet 

med broproduktion, särskilt vid lågkonjunktur som en möjlighet att kunna behålla kompetens 

i företagen. 

Tillverkning i industriell miljö anses av samtliga vara en mycket positiv egenskap då det 

möjliggör en kontrollerad miljö där temperatur, fuktighet och arbetsmiljö är optimal. 

Dessutom är det ur kvalitetssynpunkt en stor fördel att kunna arbeta under ett sådant 

förhållande. Miljöcertifieringssystem är enklare att följa eftersom det är stationära 

produktionsplatser där material kan hanteras på ett säkert sätt och eventuella spill undviks på 

den plats där bron ska placeras när den är färdig. 

6.6 Beständighet 
En brokonstruktion av FRP-material kräver litet underhåll. 

FRP-material är enligt experter och leverantörer i behov av lågt eller obefintligt underhåll 

under sin livstid. Minskat underhåll skulle kunna ses som en positiv miljöaspekt med hänsyn 

till att det innebär en besparing av resurser både i form av bränsle för maskiner, transporter 

och av material för själva underhållet. Detta är en fråga det forskas en del på, för även om 

materialen har använts inom andra områden under lång tid såsom i flygindustrin och med 

tillverkning av båtar, vill beställare vara säkra på att underhållsfrihet kan uppnås inom 

brokonstruktion. Inga hittills byggda broar har funnits tillräckligt länge för att helt säkert 

kunna göra gällande om att det förhåller sig på detta sätt. Danmarks första FRP-bro är 17 år 

och är beräknad att stå utan något som helst underhåll i 50 år. Att forcera materialprovning i 

laboratorium är inte enkelt då en mängd olika faktorer spelar in vid beständighetsprovning. 

Varierande laster, frekvensen av laster, temperatur, fuktighet, UV-ljus, närvaro av vägsalter, 

mekaniskt slitage och algpåväxt är exempel på faktorer som inverkar på hur snabbt materialet 

bryts ned eller leder till försämrade egenskaper. Att det dessutom handlar om många olika 

kombinationer av material gör att antalet tester skulle bli många.  

Variationen av en bros användningssätt och omgivande miljö kan vara avgörande för vilka 

materialegenskaper som väljs. Beroende på vilken typ av belastningar omgivningen utgör 

blir det nödvändigt att bedöma vilka materialegenskaper som ska prioriteras. En sådan 

belastning som kan behöva utredas särskilt är brandbelastningen och vilka konsekvenser den 

kan ge. Valet av ingående material i kompositen får en mycket stor inverkan på hur 

brandbeständigheten påverkas. 

Att standardisera material i olika kombinationer kan vara en väg att gå för att underlätta vid 

frågeställningar om FRP-materialen och dess beständighetsegenskaper. 
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Materialstandardisering skulle också underlätta kvalitetskontroller och materialprovning 

under byggnationen och därmed säkerställande av kvaliteten. 

6.7 Kunskap 
Med införandet av en specifik Eurokod kan utbildning av branschen påbörjas. 

Det råder en stor osäkerhet i byggbranschen kring de användningsmöjligheter FRP-material 

kan erbjuda. Att sprida kunskap genom informationsträffar, seminarier samt framtagande av 

utbildningsmaterial kommer att vara viktiga pusselbitar för att ge förtroende åt 

konstruktioner av FRP. Det kvarstår att bygga och utvärdera pilotprojekt för att studera 

långtidseffekter under svenska förhållanden. Behov av ökade kunskaper om nya material och 

hur dessa kan utnyttjas behövs på alla nivåer inom branschen.  

Under intervjuerna påtalades flera gånger att det råder en konservatism inom 

anläggningsbranschen. Enligt vår mening behöver detta argument nyanseras något, det är 

troligtvis inte av ren konservatism branschen företrädelsevis väljer traditionella lösningar. 

Alla företag vill ha en produktion som ger vinst, valet av metod och material handlar till stor 

del om att utföra arbetet kostnadseffektivt. Enligt vår mening handlar det således inte om 

ovilja att använda nya tekniker utan snarare om försiktighet, då det finns små ekonomiska 

marginaler i projekten ställs ett kortsiktigt vinstmål upp för att förenkla riskhanteringen. Att 

implementera ny teknik är kostsamt, genom att ny kunskap ska tillföras personal och 

inkörning av olika arbetsmoment blir nödvändiga. Vid utförandeentreprenader är oftast 

lösningen fastställd, vilket inte ger utrymme för entreprenörerna att fritt välja metod och 

material för att utföra densamma. Det måste därför komma beslut från beställaren att det ska 

användas andra material eller att det handlas upp totalentreprenader med andra krav på 

konstruktionen än enbart lägsta pris. I många fall kan det vara att det saknas tillräcklig 

kunskap inom området och det då blir enklare att välja konstruktioner som känns bekanta. 

Det som uttrycks som konservatism kan kanske snarast beskrivas som att marknaden kan bli 

lite statisk med hänsyn till hur olika projekt handlas upp. 

7 Felkällor 
Som felkällor kan nämnas att materialet är nytt inom området brokonstruktion. Detta gör att 

det inte finns någon litteratur i ämnet och att antalet referenser är begränsade. Tillgänglig 

litteratur behandlar andra tekniska tillämpningsområden, varför den är tillämplig i valda delar 

men inte i sin helhet.  

Vid urvalet av respondenter till vår intervjustudie, föll valet på att i första hand kontakta 

personer som varit i kontakt med FRP-material i något sammanhang och med en tydlig 

koppling till broar specifikt. Vi inser att det kan påverka studien genom att flera av dessa 

personer har eget intresse av FRP-material. De personer som har kunskap om FRP-material 

har i de flesta fall en positiv grundinställning.  Eftersom användningen av FRP-material inom 

brokonstruktion inte är utbrett i Sverige, ansåg vi att det inte skulle framkomma information 

av större värde, från personer som inte är insatta i FRP-material och dess egenskaper.  
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8 Fortsatt arbete 
Om mer tid funnits hade vi önskat undersöka följande punkter djupare. 

 Hur entreprenadformer styr val av material. 

 Undersöka miljöbelastning ur LCA-perspektiv med fokus på CO2-avtryck för att 

FRP-material ska kunna jämföras med konventionella material. 

 Undersöka beständighet mot vägsalt under svenska klimatförhållanden. 
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10  Bilagor 

 

Intervjufrågor 

Vi vill tacka för att du tar dig tid att delta i vårt examensarbete genom att ställa upp i denna 

intervju. För att du ska ha möjlighet att förbereda dig på bästa sätt bifogar vi nedan de frågor 

vi avser ställa vid intervjun. Vi erbjuder deltagarkontroll genom att översända transkriptionen 

för att rätta till eventuella feltolkningar och missförstånd.  

Syfte med examensarbetet  

Med ökande trafikmängder, framförallt inom stadsområden, blir det allt viktigare med 

brokonstruktioner som kräver litet underhåll och kortare byggtider för att minska effekter av 

bland annat trafikstörningar. Prefabricerade FRP-broar med låg vikt och därmed god 

transport- och lyftbarhet skulle kunna vara en lösning på dessa problem. Syftet med rapporten 

är att undersöka faktorer till varför FRP som material vid brokonstruktion inte används i 

Sverige, då användandet i delar av Europa är etablerat. Studien avser mindre broar lämpliga 

att förtillverka. 

1. Vilken bakgrund har du? -utbildning, -tidigare arbetslivserfarenhet? 

2. Vad arbetar du med och hur länge har du gjort det? 

3. På vilket sätt har du kommit i kontakt med FRP?  

4. Vad är din inställning till FRP som material vid brokonstruktion? 

5. Vad talar för användandet av FRP?  

-Vilka egenskaper anser du är positiva? 

6. Vad talar emot användandet av FRP?  

-Vilka egenskaper anser du är negativa?  

7. Vilka möjligheter och begränsningar ser du med att använda FRP? 

8. I vilken utsträckning har du möjlighet att påverka materialval? 

9. Vilka arbetsmiljömässiga för-/nackdelar ser du med FRP? 

10. Hur upplever du kostnaderna för FRP? 

11. Vad är din uppfattning om prefabricering i allmänhet? 

12. I vilken omfattning anser du FRP kan komma att ersätta konventionella material? 

13. Hur uppfattar du marknadens intresse för FRP? 

14. Vad anser du är anledningen till att FRP inte används oftare i Sverige? 

15. Vad behöver förändras för att öka användandet av FRP?  

16. Vad anser du om framtiden för FRP som material vid brokonstruktion? 
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