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Sammanfattning  

Att förstärka befintliga betongkonstruktioner med kolfiberkompositer är en metod som har 
tagit mer plats på marknaden de senaste åren. Materialet tillverkas vanligen som stavar, 
laminat eller väv och har med sin styrka i förhållande till sin vikt och dess minimala 
tvärsnittsarea stora fördelar som förstärkningsmaterial. Ett problem idag är att få personer kan 
handskas med materialet och har tillräcklig kännedom om dess tillämplighet. Många i 
branschen väljer därför istället mer traditionella material som exempelvis stål vid 
förstärkningsarbeten.  

Fem mindre praktikfall som är förstärkta betongkonstruktioner utförda med stål har studerats i 
denna rapport. Utifrån dessa har det utretts hur en kolfiberförstärkning skulle ha utförts för att 
slutligen kunna göra en generalisering eller se tendenser för vilken typ av projekt 
kolfiberkompositen lämpar sig bäst. Faktorer som också undersökts är kolfiberkompositens 
för – och nackdelar samt en ekonomisk jämförelse gentemot den utförda stålförstärkningen då 
den generella kunskapen i branschen kring kolfiberförstärkningar är dålig.  

En litteraturstudie och utskickade enkäter till kunniga inom området har genomförts för att ta 
reda på materialets egenskaper och hur det används i praktiken. För att klargöra hur 
kolfiberförstärkningen hade gått till i dessa praktikfall har en leverantör av materialet bidragit 
med uppskattad materialåtgång och rekommenderat utförande. Den ekonomiska jämförelsen 
mellan materialen består av materialkostnader och tidsåtgång för monteringen av materialen. 
Materialkostnader för stål och kolfiber har tagits från större leverantörer på den svenska 
marknaden. Tidsåtgången för monteringen är tillhandahållen från olika entreprenörer som är 
kunniga inom respektive område. 

I samtliga praktikfall visade det sig att det skulle vara fullt möjligt att utföra en 
kolfiberförstärkning. Fallen som studerades var förstärkning av bjälklag och vid håltagning 
samt förstärkning på grund av förändring av bärande väggar. De största fördelarna med 
kolfiberförstärkningar i dessa fall var genomgående att förstärkningen blir i stort sätt osynlig 
och att tunga och skrymmande stålbalkar undviks. Det som främst talar emot användandet av 
kolfiberförstärkningar i dessa fall var att totalkostnaden blev högre för kolfiberförstärkningen 
än för stål i samtliga fall förutom ett. 

Resultaten visar att kolfiberförstärkningar är tillämpbart i många olika betongkonstruktioner, 
dock är det svårt att motivera materialet rent ekonomiskt utifrån de presenterade praktikfallen. 
Många av kolfiberförstärkningarnas fördelar blir inte fullt utnyttjade i dessa mindre och 
enklare förstärkningsarbeten där en stålförstärkning går snabbt att utföra och inte påverkar 
rumsvolymen nämnvärt. En generalisering om när det är lämpligt med kolfiberförstärkning är 
svårt att göra och får utvärderas från fall till fall. Tendenserna visar att vid projekt där 
rumsvolymen inte får påverkas eller när det är förstärkningsarbeten med stål som är av 
omständlig natur där persontimmar för monteringen kan trappas upp är kolfiberförstärkningar 
ett särskilt lämpligt alternativ som förstärkningsmaterial.  
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Abstract  

Strengthening of existing structures with Carbon Fibre Reinforced Polymers (CFRP) is a 
method that has been more common in the building sector during the last decades. The 
materials strength in relation to its weight is a huge advantage but the lack of knowledge in 
the building sector results that professionals uses more proven materials such as steel to 
strength structures. In this report five minor projects in which steel was the strengthening 
material has been analysed to see if CFRP could be a competitive strengthening material 
considering mainly practical and economical aspects. The main purpose of this report was to 
evaluate when CFRP is the most suitable option for strengthening of concrete structures. The 
results showed that CFRP was applicable in every project but the total cost were higher 
comparing to the steel solution in four out of five projects. The results indicate that it is 
difficult to motivate CFRP regarding the economical aspect in relation to minor project that 
were evaluated in this report. Nevertheless, the tendency is that the advantages with CFRP is 
more useful when there are more comprehensive projects such as advanced steel works and 
when it is necessary to save room volumes. 

Keywords: CFRP, FRP, CFRP materials, reinforced concrete, composites, fibre composites, 
carbon fibre, NSMR, strengthening concrete. 
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Förord	

Detta examensarbete utfördes under vår avslutande termin på byggingenjörsprogrammet vid 
Högskolan i Halmstad 2016.  

Till att börja med vill vi rikta ett stort tack till vår handledare vid Högskolan i Halmstad Åke 
Spångberg för vägledning och givande diskussioner genom hela arbetets gång. Vi vill även 
framföra ett tack till Ramböll Sverige AB, Byggteknik, Halmstad för vägledning och tips. 
Speciellt tack till vår kontaktperson Sandra Josefsson. Tack även till Viktor Nilsson på Sto 
Scandinavia för hjälp med uppskattning av materialåtgång vid praktikfallen och till Anders 
Samuelsson på Johns Bygg och Fasad AB för hjälpen med information kring det praktiska 
arbetet med fiberförstärkningar. AB BR Montageservice förtjänar också ett tack för deras 
hjälp kring arbetet med stålförstärkningar. Slutligen ett tack till de respondenter som tagit sig 
tid att svara på intervjufrågor som var till stor hjälp för arbetet.  

 

 

Halmstad, maj 2016 

Johan Högström och David Johansson  
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Förstärkning av befintliga konstruktioner är något som alltid kommer behövas. Det finns 
många olika orsaker till varför en konstruktion behöver förstärkning. Det kan bero på 
tillbyggnad, ombyggnad eller ändrad användning av konstruktionen vilket kan medföra 
ändrade lastgrupper. Slitage eller att misstag gjorts av antingen konstruktören eller 
byggentreprenören som måste korrigeras i efterhand kan också vara anledningar till att en 
konstruktion behöver förstärkas. Förstärkningsmaterial som traditionellt används för 
stomkonstruktioner är bland annat pelare och balkar i stål, limträ eller betong. Pågjutningar 
med kompletterande armering kan också användas när det gäller betongkonstruktioner.  

Något som blivit vanligare som förstärkningsmaterial de senaste åren är olika typer av 
fiberkompositer, där den vanligaste varianten är kolfiberkomposit, även kallat CFRP (Carbon 
Fibre Reinforced Polymers). CFRP förekommer ofta som laminat, stavar eller väv som 
limmas på den befintliga konstruktionen. En stor fördel med CFRP är dess höga 
draghållfasthet i förhållande till dess vikt, vilket både gör att förstärkningen tar upp mindre 
plats och att hanteringen av materialet blir lättare på byggarbetsplatsen. Förstärkningar med 
hjälp av olika fiberkompositer förväntas öka i framtiden i och med att forskning görs i ämnet 
och kunskapen om materialet blir bredare (Carolin, 2003). 

Redan på 1960-talet utvecklades kolfiber för användning inom flyg- och militärindustrin. I 
slutet på 1980-talet började fiberkompositer användas inom byggindustrin som 
förstärkningsmaterial i Japan och användes då till förstärkning av betongkonstruktioner. 
Metoden kom till Sverige i början på 1990-talet och forskning inom området har sedan dess 
skett fortlöpande. Förstärkningsmetoden används för att öka böjkapacitet, tvärkraftskapacitet 
och normalkraftskapacitet i konstruktioner. Idag finns det inga normer och standarder som rör 
CFRP i Sverige (Täjlsten, Blanksvärd, & Sas, 2016). 

1.2 Problembeskrivning 
Förstärkningar av konstruktioner är vanligt förekommande inom byggbranschen. Förstärkning 
med hjälp av stål, limträ eller betong är beprövade material som används ofta och som är 
tillförlitliga. Kring dessa material finns det normer och standarder som gör att det finns 
trygghet kring användandet av materialen.  

Många som är verksamma inom byggbranschen är idag medvetna om att CFRP är en metod 
som går att använda vid förstärkningsarbeten. CFRP är en metod som visat prov på goda 
egenskaper som förstärkningsmaterial men som inte blivit fullt etablerad på marknaden därför 
är det få som vet hur man handskas med materialet och som vet hur metoden ska tillämpas. 
En anledning till detta kan vara att normer har saknats vilket gör att involverade parter kan 
känna osäkerhet till att använda det. Att kunskapen om materialet överlag är begränsad och att 
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den allmänna uppfattningen om materialet är att det anses vara dyrt är andra faktorer som 
spelar in i att användandet är relativt lågt.  

1.3 Syfte & mål 
Syftet med denna rapport är först och främst att ge en begriplig bild av CFRP då kunskapen 
om materialet inte är särskilt utbredd. Ytterligare syften med rapporten är att ta reda på 
CFRP´s tillämpbarhet i olika typer av förstärkningsarbeten och om möjligt göra en 
generalisering eller se tendenser kring när det är lämpligt att använda sig av materialet. 
Förstärkningsarbetena som författarna utgår från är tidigare gjorda med avväxlingar i stål och 
är tillhandahållna och framtagna i samarbete med Ramböll Sverige AB, Byggteknik, 
Halmstad. Då ekonomi är en faktor som spelar in vid val av förstärkningsmetod kommer även 
kostnader för CFRP utredas för att se när det är ekonomiskt försvarbart med denna 
förstärkningstyp. Avväxlingar i stål är en metod som är vanligt förekommande vid 
förstärkningsarbeten. En jämförelse mellan stål och CFRP genomförs för att studera vilka för 
– och nackdelar en förstärkning med CFRP har gentemot en stålförstärkning. 

Målet med denna rapport är att ge läsaren en uppfattning om materialet och dess egenskaper, 
och även att ge Ramböll Sverige AB fler möjliga alternativ inför framtida 
förstärkningsarbeten. Slutligen så hoppas författarna att rapporten ska ge svar på om CFRP 
hade varit ett bättre alternativ i de fall som studerats gentemot stål.  

1.4 Avgränsningar 
Rapporten behandlar endast kolfiber som ersättning av stål som förstärkningsmaterial. Endast 
förstärkning av betongkonstruktioner studeras. Rapporten begränsas till de praktikfall som är 
tillhandahållna av Ramböll Sverige AB, Byggteknik, Halmstad. Övriga kompositer som 
aramid- och glasfiber behandlas inte i denna rapport. Rivning och övriga arbeten som inte 
skiljer sig mellan stål och CFRP i praktikfallen analyseras inte i denna rapport. Inte heller 
transporter av materialen till byggarbetsplatsen behandlas. 

1.5 Metod 
Till denna rapport har litteraturstudier genomförts om kolfiber som förstärkning för att få en 
första anblick av metoden och dess användningsområden. Tryckta källor och vetenskapliga 
artiklar ligger till grund i detta. Utskick av enkäter till en entreprenör, en konstruktör och en 
leverantör har genomförts för att få förståelse för hur arbetet med CFRP fungerar i praktiken. 

Fem praktikfall av stålförstärkta konstruktioner har studerats. Dessa fall är tillhandahållna av 
Ramböll Sverige AB, Byggteknik, Halmstad. I dessa fall har författarna undersökt hur en 
förstärkning med CFRP hade gått till och analyserat utefter vad syftet anger. 

Sto Scandinavia AB är en leverantör av CFRP och de har tillsammans med författarna 
studerat fallen och gjort en uppskattad materialåtgång av CFRP samt vilket 
förstärkningssystem som är lämpligt i respektive fall. Utifrån detta har materialpriser tagits 
fram. Johns Bygg och Fasad AB är en entreprenör som utför monteringsarbeten av CFRP och 
de har bidragit med information om tidsåtgången för monteringsarbetet. Tidsåtgången för 
monteringen av stålprofilerna har AB BR Montageservice bidragit med. 
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1.6 Förväntat resultat 
Resultatet av denna rapport förväntas bli en jämförande analys mellan stål och kolfiber som 
förstärkningsmaterial. För – och nackdelar kommer vägas mot varandra och förhoppningsvis 
ge ett svar på om CFRP hade varit lämpligt i dessa praktikfall och på så vis ge en 
fingervisning för verksamma inom branschen om när kolfiberförstärkningar är lämpligt. 
Rapporten kommer även ge läsaren information om materialet och dess egenskaper.  
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2 Genomförande 
2.1 Litteraturstudie 
För att få en ingående kunskap och bas för förståelse av materialet CFRP har en 
litteraturstudie gjorts. Genom att samla in data om materialet och analysera detta har kunskap 
erhållits angående CFRP’s egenskaper jämfört med traditionella metoder och identifikation av 
samband och mönster om materialet har möjliggjorts.  

Den information och data som hämtats in är vetenskapliga artiklar, avhandlingar, tryckt 
litteratur och även från internetsökningar. Mycket av den litteratur som finns idag är skriven 
på engelska och merparten av sökorden anpassades därefter. Sökord som har använts för den 
informationen som ligger till grund för rapporten är: CFRP, FRP, CFRP materials, reinforced 
concrete, composites, fiber composites, carbon fiber, NSMR, strengthening concrete, 
kolfiberförstärkning, fiberförstärkningar. 

2.2 Praktikfallen 
En fallstudie är en djupgående analys av specifika praktikfall. Studien kan bidra med 
användbar data och vara en källa till insikter och idéer till framtida arbeten. Med en fallstudie 
kan man bygga på och bekräfta tidigare forskning, vilket kan leda till ökad förståelse om 
området (Fellows & Liu, 2015). Utifrån syftet med rapporten är det relevant att göra en 
fallstudie för att svara på frågeställningarna. 

I denna rapport har fem praktikfall givits till författarna för att studera CFRP’s tillämpbarhet 
som förstärkning av befintliga betongkonstruktioner. Utöver detta har även kostnader tagits 
fram och vilka för – och nackdelar CFRP hade haft i dessa specifika fall. Praktikfallen är 
tillhandahållna av Ramböll Sverige AB, Byggteknik, Halmstad då de är intresserade av flera 
olika alternativ vid val av förstärkningsmetod. Praktikfallen är relativt enkla 
förstärkningsarbeten av befintliga betongkonstruktioner som ofta ligger på en konstruktörs 
bord och vanligen används stål som förstärkningsmaterial. Om flera uppenbara fördelar visar 
sig genom att istället använda CFRP så kan det bli ett alternativ för framtida 
förstärkningsarbeten och därför bygger rapporten på dessa fall. Information om fallen har 
framtagits genom att studera ritningar och genom kommunikation med anställda på Ramböll 
Sverige AB, Byggteknik, Halmstad. 

CFRP’s lämplighet, för – och nackdelar samt kostnader har utvärderats i de fall som studeras i 
denna rapport. Sto Scandinavia är en leverantör av CFRP och har bidragit med uppskattad 
materialåtgång av CFRP och typ av förstärkningssystem som är lämpligt i respektive fall. Det 
finns i dagsläget ingen standard som täcker dimensionering av CFRP och kunskapen som 
finns idag besitts till stor del av de materialleverantörer som finns på marknaden (Täjlsten, 
Blanksvärd, & Sas, 2016). Därför har författarna vänt sig till en leverantör för materialfrågor. 
Johns Bygg och fasad AB är en av få entreprenörer som specialiserat sig på 
förstärkningsarbeten med CFRP och har bidragit med information om montering och 
tidsåtgång för monteringsarbetet. Utvärdering av fallen har gjorts för att förstå hur man använt 
förstärkningen, få en inblick i kostnader för arbetsgången och material samt eventuella 
problem som kan uppkomma. För att göra en jämförelse mot ett material som stål som 
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traditionellt sett har använts vid förstärkningsarbeten är detta faktorer som är nödvändiga för 
denna rapport. Materialpriser för stålet är ett vägt medelvärde som framtagits från Stena Stål 
och Tibnor som är leverantörer på den svenska marknaden. För att få en uppskattad tidsåtgång 
för montering av stålet och förarbete såsom kapning och håltagningar av stålprofilerna har AB 
BR Montageservice stått för informationen. AB BR Montageservice är ett Halmstadbaserat 
företag som är specialiserade på allt hantverk inom stål och plåt. 

2.3 Enkäter 
För att få insyn i hur CFRP används i praktiken och dess tillämpbarhet har enkäter skickats ut. 
De respondenter som författarna vänt sig till har varit branschfolk med olika befattningar i de 
olika leden av byggprocessen. De har bestått av en stor leverantör på den svenska marknaden, 
en konstruktör som även doktorerat om fiberförstärkningar och en entreprenör som arbetat 
mycket med applicering av fiberkompositer. En del i datasamlandet av rapporten har på så vis 
bestått av svaren från enkäterna. Semistrukturerade individuella enkäter har gjorts då 
respondenterna har olika roller i byggprocessen. Ett semistrukturerat enkäter bygger på att 
frågorna är ställda på ett rakt sätt men ändå ger respondenterna möjlighet att utveckla svaren 
(Fellows & Liu, 2015).   

2.4 Analys 
Med stöd av teorin, resultaten av praktikfallen samt enkäterna har författarna analyserat och 
svarat på syftet om användandet av CFRP kontra stål som förstärkningsmaterial. Detta har 
inneburit att författarna har analyserat kostnader och klargjort för – och nackdelar för 
respektive system samt vilka tekniska lösningar som används för CFRP. 

2.5 Trovärdighet och relevans 
För att innehållet i en rapport ska vara trovärdigt måste reliabiliteten och validiteten noggrant 
analyseras. Riktigheten i det som undersöks ska kontrolleras och det som undersöks måste 
sättas in i kontext utifrån syftet. Med reliabilitet menas att det som undersökts mäts på ett 
tillförlitligt sätt och med validitet menas att det som mäts verkligen är det som är tänkt att 
mätas (Fellows & Liu, 2015). 

Den utbredda kunskapen om CFRP är idag begränsad. Som tidigare nämnt besitter 
materialleverantörer en stor del av den kunskapen som finns och därför har författarna vänt 
sig till en leverantör för att få uppskattad materialåtgång i praktikfallen. Dock bör nämnas att 
de har ett vinstintresse. I och med att en leverantör står för uppskattad materialåtgång i detta 
arbete bör det beaktas. Detsamma gäller stål även om kunskapen om stål och dess 
kostnadsläge är mer utbredd vilket kan göra det enklare att få tag på prisuppgifter med det ska 
även här beaktas att det även hos dessa leverantörer och entreprenörer finns ett vinstintresse. 
Det är författarnas förhoppning att dessa uppgifter är tillräckligt korrekta för att en rättvisande 
jämförelse skall erhållas. 

En stor del av forskningen som bedrivs i Sverige är begränsad till ett fåtal personer. Därför är 
mycket av den tryckta litteraturen och de vetenskapliga artiklarna skrivna av samma personer. 
En omfattande sökning har gjorts av fler källor. De källor som författarna har använt sig av 
stämmer väl överens med varandra och vilket ökar trovärdigheten hos de använda källorna.  
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Författarna har byggt enkäterna på ett så objektivt sätt som möjligt så att respondenterna inte 
blir påverkade av de ställda frågorna. Det samma gäller vid analysen av svaren från dessa 
enkäter, då de har tolkats så objektivt som möjligt för att inte påverka resultatet av rapporten 
på ett partiskt vis. 

Då rapporten avgränsar sig från att studera vissa aspekter i förstärkningsarbeten så som 
transporter av material och andra arbeten som rivning och liknande som är av samma 
omfattning för både CFRP och för stål så är detta faktorer som inte mäts in i resultatet. Vid en 
ännu djupare jämförelse bör dessa aspekter beaktas men utifrån syftet så innebär det att det 
som mäts är relevant i sitt sammanhang.  
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3 Kolfiberförstärkningar 
3.1 Varför behöver en konstruktion förstärkas? 
Behovet av att förstärka befintliga konstruktioner har ökat tydligt de senaste årtiondena. 
Denna ökning beror främst på försämrade egenskaper hos konstruktioner så som estetik, 
bärförmåga, beständighet eller funktion för det äldre byggnadsbeståndet. En stor del av 
dagens byggnader förväntas bestå om 40-50 år och för att detta ska vara möjligt krävs i många 
fall att de ses över för att bevara dess egenskaper. I stora drag finns det två starka anledningar 
till att förstärka en konstruktion. Det ena är att det nästan alltid är ekonomiskt fördelaktigt att 
förstärka gentemot att bygga nytt så länge konstruktionens funktionalitet fortfarande 
tillgodoses. Det andra är ur en miljömässig synpunkt. Genom att förstärka istället för att 
bygga nytt minskas påverkan av miljöresurserna (Täjlsten, Blanksvärd, & Sas, 2016). 

3.1.1 Förstärkning av betongkonstruktioner 
Precis som andra konstruktioner så behövs betongkonstruktioner ibland förstärkas. 
Försämringar av konstruktionen som skett under tid så som nedböjningar, sprickbildningar 
och korrosion på armering är anledningar till att upprustning krävs. Andra anledningar till att 
betongkonstruktioner kan behöva förstärkning är att de på grund av olyckor som brand eller 
påkörning fått försämrade egenskaper. Handhavandefel av konstruktör eller hantverkare vid 
utförande av byggnaden kan också vara anledning till att förstärkning krävs. Ändringar av 
konstruktionen såsom rivning av väggar och nya dörröppningar är också anledningar till att en 
förstärkning kan krävas. 

Om en förstärkning av en betongkonstruktion är motiverat bestäms oftast genom beräkningar 
eller att sprickbildning påvisats. Utifrån detta måste det undersökas om det är lämpligt att 
förstärka. Orsakerna till konstruktionens behov att uppgraderas och förstärkningens 
omfattning måste analyseras. Beslutas det sedan att en förstärkning ska göras så väljs 
förstärkningsmetod (Carolin, 2001). Metoder som traditionellt använts för att öka en 
betongkonstruktions prestanda är bland annat ökning av tvärsnittsarean, pågjutning med ny 
armering och avväxlingar. Dessa metoder har fungerat väl och kommer med stor sannolikhet 
fortsätta att användas. Fiberkompositer, även kallat FRP (Fibre Reinforced Polymers), är en 
relativt ny förstärkningsmetod. Dessa kompositer har med sin styrka i förhållande till sin vikt 
och tvärsnittsarea visat fördelar som förstärkningsmaterial (Täjlsten, Blanksvärd, & Sas, 
2016). 

3.2 Kompositer som förstärkning 
Kompositer finns runt oss ständigt och är ett material som består av två eller fler komponenter 
som samverkar med varandra. FRP består av ett fiberbaserat material som kan vara kolfiber, 
aramidfiber och glasfiber som samverkar med en härdplast-matris. Det kan vara polyester, 
epoxi eller vinylester. Inom flygplan-, militär- och sportindustrin har dessa fiberkompositer 
varit tillämpat under en längre tid (Carolin, 2001). För den svenska byggindustrin började 
man att undersöka fiberkompositer som förstärkningar och reparationer i början på 1990-talet 
och anses fortfarande som en relativ ny metod (Täjlsten, Blanksvärd, & Sas, 2016). De olika 
fiberkompositerna har olika kvalitéer och egenskaper samt skiljer sig i pris och vanligaste 
fiberkompositen som används vid reparation och förstärkning av byggnadskonstruktioner är 
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kolfiberkomposit (Carolin, 2001). Andelen fibrer i kompositen ligger mellan 35-70%. 
Resterande andel är härdplast-matrisen som ska hålla samman fibrerna. Förstärkningen sker 
vanligen genom stavar, laminat eller väv av fiberkompositen (Täjlsten, Blanksvärd, & Sas, 
2016). 

3.2.1 Kolfiber 
Kolfiber är en ooganisk fiber och tillverkas av polyakrylnitril (PAN), kol, olja eller pitch som 
är syntetisk tjära (Tronarp, 2001). Materialet har en diameter mellan 5-15 µm. Strukturen på 
kolfibern är av stor roll. Desto bättre kristallstruktur på kolfibern resulterar till bättre styvhet 
för materialet. Tillverkningsprocessen sker i höga temperaturer (upp till 2000 °C) där 
sträckning och oxidation av materialet sker.  Kolfiber och andra fibermaterial är anisotropa 
vilket innebär att hänsyn måste tas till vilken riktning fibrerna läggs i. Längs fiberriktningen 
är kolfiber mycket styvt och har hög draghållfasthet medan vinkelrätt mot fibrerna är 
materialet svagt.  Elasticitetsmodulen ligger mellan 50-800 GPa och draghållfastheten för 
materialet ligger mellan 1700-7000 MPa, vilket kan jämföras mot stål vars E-modul vanligtvis 
ligger runt 210 GPa samt ca 550 MPa i draghållfasthet. I tabell 3.1 jämförs olika materials 
egenskaper. Fibermaterialet är linjärelastiskt upp till brott medan stål beter sig linjärtelastisk 
upp till sin flytgräns för att sedan övergå till ickelinjärt tillstånd, det vill säga elastisktplastiskt 
(Täjlsten, Blanksvärd, & Sas, 2016). Den typ av kolfiber som är bäst lämpad för 
byggindustrin är framställd av PAN-fibrer och har en högre hållfasthet än de övriga 
kolfibermaterialen (Tronarp, 2001) men är även den dyraste kolfibertypen. Kolfiber är ett 
beständigt material som står sig bra mot yttre faktorer. Den absorberar inte vatten, leder inte 
elektricitet och är resistent mot kemiska lösningar. Kolfiber är ett material som inte korroderar 
samt har goda utmattningsegenskaper över tid (Blanksvärd, 2009). 

Tabell 3-1 Jämförelse mellan olika materials egenskaper  (Täjlsten, Blanksvärd, & Sas, 2016) 

 

3.2.2 Epoxi 
Härdplastmatriser består av bas och härdare som i huvudsak binder ihop fibrerna och fördelar 
ut krafterna längs fiberriktningen samt skyddar mot yttre åverkan. Uppgiften materialet även 
måste uppfylla är att ha tillräckligt god vidhäftningsförmåga mellan kolfibern och betongen 
samt att sammanfoga fibrerna. Tre olika typer av härdplaster som används inom byggindustrin 
är polyester, epoxi och vinylester där epoxin är den vanligast förekommande. 
Materialegenskaperna förtydligas nedan i tabell 3.2 för respektive material. Egenskaper för 
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krympning, kemiskt motstånd och vidhäftningsförmåga är goda för epoxi (Blanksvärd, 2009). 
Epoxins goda förmåga att vidhäfta mot betong gör det möjligt att montera utanpåliggande 
förstärkningsmaterial och för stavar som ligger i skurna spår i betongens täckskikt då epoxin 
har god beständighet mot krympning och blir inte lika känslig mot spänningar i 
konstruktionen. Materialet måste härda ett antal dagar för att uppnå dessa egenskaper. Vid en 
temperatur av 20 °C tar det ca 7 dygn för epoxin att nå sin fulla kapacitet när det gäller 
kemisk beständighet och hållfasthet. 70-80% av dess egenskaper uppnås så tidigt som efter 24 
timmars härdning. 18,4% av epoxiplastens användningsområde används vid bygg- och 
anläggning.  Flera aspekter bör beaktas vid tillämpning av epoxin. Epoxi kan variera efter 
elasticitet, viskositet och härdningstid och är beroende av vad som ska limmas och vilka yttre 
faktorer som kan påverka materialet (Augustsson, 2004). Epoxi tillsammans med kolfiber 
bildar en komposit och blir då CFRP (Blanksvärd, 2009).   

Tabell 3-2 Materialegenskaper för olika matriser (Täjlsten, Blanksvärd, & Sas, 2016) 

 

3.3 Förstärkningssystem 
CFRP tillverkas i olika former. Alla fungerar i stora drag som ett yttre armeringslager. I 
bruksgränstillståndet beter sig både CFRP och armering linjärelastiskt. Det är dock i 
brottgränstillståndet som CFRP visar stora fördelar. När armeringsstålet har uppnått sin 
flytgräns tar förstärkningen över och fortsätter agera linjärelastiskt till höga nivåer jämfört 
med stålarmeringen (Täjlsten, Blanksvärd, & Sas, 2016). Nedan beskrivs de tre vanligaste 
typerna av CFRP. 

3.3.1 Laminat 
Tunna skivor eller plattor av CFPR även kallat laminat används som utanpåliggande 
förstärkning. Laminaten är vanligtvis 1-1,5 mm tjocka och 50-150 mm breda (Täljsten B. , 
2007). Det finns ingen teoretisk gräns för hur långa laminaten kan bli utan det är praktiska 
tillverkningsomständigheter som avgör längden. Begränsningen i längd är ca 200 m då 
materialet rullas ihop och rullen får en diameter på ca 2 m. Laminaten tillverkas genom 
pultrudering vilket innebär att fibrer dras genom ett limbad och värms sedan upp för att 
härdas.  

Laminatsystemen är bäst lämpat för plana ytor som balkar och bjälklag. Efter att betongen 
förbehandlats så appliceras lim konvext på laminaten med en tjocklek på ca 3 mm i mitten 
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och ca 1 mm vid kanterna varefter det fästs på betongkonstruktionen. För att få ut limmet 
ordentligt på sidorna påförs ett lätt presstryck över laminaten för hand eller med hjälp av 
gummiroller Laminaten kommer oftast skyddade med en skyddsplast som dras bort innan 
limningen, så kallad Peel ply (Täjlsten, Blanksvärd, & Sas, 2016). Montering av laminat visas 
i figur 3.1. 

 

Figur 3.1 Montering av Laminat (Sto Scandinavia AB, 2006) 

3.3.2 Stavar 
Stavar av kolfiber (Near Surface Mounted Reinforcment, NSMR) ligger i betongens täckskikt 
som kan ses i figur 3.2. Stavarna kan vara kvadratiska, rektangulära eller cirkulära. Spår sågas 
i betongens täckskikt varpå spåren rengörs från sågdamm med högtryckstvätt lämpligen med 
ett tryck på 100-150 bar. Storleken på spåret avgörs av dimensionen på staven och storleken 
på täckskiktet. Spåret görs därför tillräckligt stort för att få plats med lim eller högpresterande 
polymerbruk som fäster staven. Metoden har liknande användningsområden som för 
laminaten alltså plana ytor. I och med att förstärkningen ligger i täckskiktet så skyddas 
stavarna mot brand och vandalism bättre än för de övriga metoderna (Täljsten, Carolin, & 
Nordin, 2003). Stavarna kan förekomma i både slakt och förspänt tillstånd och viss forskning 
har gjorts med förspänning där metoden visade sig lovande i både bruks – och 
brottgränstillståndet (Badawi & Soudki, 2009). 

 

Figur 3.2 Placering av NSMR-stav i betongbalk (Täljsten, Carolin, & Nordin, 2003) 
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3.3.3 Väv 
CFRP laminat och CFRP stav är helt eller delvis en prefabricerade komposit. Kolfiberväv är 
en ren fiber och bearbetas på byggarbetsplatsen. Lim appliceras på betongytan varpå väv 
placeras och därefter ytterligare ett lager lim. Denna procedur upprepas till önskad tjocklek på 
förstärkningen uppnås. Väv används mestadels för krökta ytor som cirkulära pelare men också 
vid tvärkraftsförstärkning. Väven är ungefär 0.1-0.2 mm tjock och finns i flera olika bredder 
(Sto Scandinavia AB, 2014). 

3.4 Förutsättningar för CFRP 
Förarbete krävs på konstruktionen som ska förstärkas oavsett vilken form av CFRP som ska 
användas. Betongytan ska vara ren och slät för att få en god vidhäftning. Ytan ska vara fri från 
fett, olja, klorider och damm. Det yttersta betonglagret ska tas bort och det görs genom 
blästring eller slipning av ytan. Limmet ska inte appliceras mot våta ytor och inte heller i 
temperaturer under 10°C för att det ska fästa ordentligt. Limmet utgörs av en högvärdig 
härdplast som exempelvis epoxi. Betongens kvalité är måste också vara fastställd innan 
förstärkningsarbetet börjar. Betongen bör ha en vidhäftningshållfasthet på 1-1,5 MPa för att 
förstärkningen ska uppnå full kapacitet. För att fastställa vidhäftningshållfastheten görs ett så 
kallat pull-off test. Ett sådant test innebär att med en viss kraft drar bort pålimmade 
provklackar från betongytan och på så vis får fram värden på vad ytan klarar av (Augustsson, 
2004). Kolfibern och limmet ska samverka och är i regel kompatibla med varandra vid 
leverans från leverantören för att få ut så bra kapacitet som möjligt. Därför är det olämpligt att 
ta kolfiber från en leverantör och lim från en annan då resultatet är svårt att förutse. Vissa 
betongunderlag har en sugande förmåga vilket kan göra att limmets vidhäftande förmåga 
försämras. Därför kan det vara en bra säkerhetsåtgärd att stryka på en primer på betongytan 
som förbättrar vidhäftningen för limmet (Täjlsten, Blanksvärd, & Sas, 2016).  

3.5 Arbetsmiljö 
Basen i härdplasten anses inte som giftig. Merparten av de härdare som används kan dock till 
viss del vara giftiga. Hudkontakt och inandning av ångor och damm är de vanligaste sätten att 
exponera sig mot epoxin. Genom hudkontakt kan den som använder epoxi uppleva irritation 
och utlösa allergier. De största hudskadorna kan orsakas av härdare som består av alifatiska 
polyaminer. Dessa härdare kan ge frätskador och utsätta huden för kommande epoxieksem. 
Härdare av aminaddukter och polyamider är inte lika irriterande för huden som härdare av 
alifatiska polyaminer. Inandning av epoxin är inte giftig men härdaren upplevs dock som 
stickande och kan leda till irritationer i andningsvägarna. 

Det viktigt att skyddsutrustning används vid hantering på arbetsplatsen. Overall och 
arbetshandskar bör alltid användas samt skydd för ögonen i de fall då stänk kan förekomma 
(Augustsson, 2004). Alla som arbetar med epoxi ska ha genomgått en teoretisk utbildning där 
risker och åtgärder tas upp. Detta gäller både hantverkare och arbetsledare. Lämpligtvis så kan 
också arbetet med CFRP delas upp i stationer på arbetsplatsen där kolfibern finns på ett ställe, 
blandningen av limmet på ett annat och uppsamling av överblivet avfall på ytterligare en 
station. Avfallet ska vara märkt ”hälsofarligt avfall” (Täjlsten, Blanksvärd, & Sas, 2016). 
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3.6 Beständighet för CFRP 
CFRP är förhållandevis mer beständigt än stål i den omgivning och miljö en 
byggnadskonstruktion befinner sig i. Egenskaperna är goda  för CFRP när det gäller 
utmatningshållfasthet men desto sämre mot olyckslaster och slag. Många faktorer som 
påverkar materialets beständighet som fukt, temperatur, brand, korrosion och UV-ljus måste 
beaktas och se till hela kompositens egenskaper samt hur de olika komponenterna står sig mot 
detta, det vill säga CFRP, kolfiber och matrisen (Täjlsten, Blanksvärd, & Sas, 2016). 

3.6.1 Temperatur 
En faktor som påverkar CFRP är temperaturen. Epoxins kemiska bindningar börjar att röra på 
sig när materialet når sin glasomvandlingstemperatur, Tg. Tg kan beskrivas som att det är vid 
den temperaturen ett material börjar mjukna och hållfastheten avtar. CFRP som är framställd 
genom pultrudering kan Tg överstiga 180 °C medans epoxi som härdats i en omgivning av 
runt 20 °C når Tg endast 55 °C innan materialet börjar mjukna och minskar i hållfasthet. Vid 
minusgrader blir epoxin styvare och på så vis får en högre E-modul (Täjlsten, Blanksvärd, & 
Sas, 2016). Epoxi som utsätts för en temperatur upp till 180 °C kan nyttja sina egenskaper en 
kort tid men under en längre tid kan inte temperaturen överstiga 130 °C utan att tappa sin 
hållfasthet om då framställningen skett genom pultrudering (Seldén, 2001). Komponenten 
kolfiber i kompositen når mycket höga temperaturer innan någon töjning av materialet sker. 
Temperaturer upp emot 800 °C för att någon töjning ska ske. Vid för höga temperaturer finns 
det en risk att den goda vidhäftande förmåga epoxin har mot olika ytors material försämras 
(Klamer, 2009). 

3.6.2 Fukt 
CFRP är mycket beständigt mot fukt såvida materialet är fullt härdat. Kolfiber absorberar 
ingen fukt och till skillnad mot andra härdplaster så är epoxin i stort sett helt fuktbeständig 
(Carolin, 2003). Epoxi anses som därför vattentät och på så vis skyddar den täckta 
konstruktionsytan mot vatten. Förutsättningar för detta gäller då kompositen har kunnat 
appliceras under rätta förhållanden gällande rekommenderade yttemperaturer på betong och 
härdningstid för epoxin  under temperaturförhållanden i omgivningen för att nå sina fulla 
egenskaper (Augustsson, 2004).  

3.6.3 Brand 
Brand är en viktig faktor att ta hänsyn till vid användande av CFRP. Just komponenten 
kolfiber påverkas inte direkt av en brand, däremot är epoxin mycket känslig mot brand och 
dess höga temperaturer. Epoxins Tg uppnås snabbt vid brand och hållfastheten sänks snabbt i 
samband med att materialet blir lösligare. På så vis blir CFRP indirekt mycket känslig mot 
brand.  

Brand räknas som en olyckslast och ingår i bruksgränstillstånd där reducerade 
partialkoefficienter används i lastkombinationer för material och mindre laster uppnås kan den 
befintliga konstruktionen i vissa fall klara att bära sig själv utan förstärkning. Vid förstärkning 
av konstruktionsdelar med CFRP och det finns en risk för brand ska brandskydd täcka 
förstärkningen. Exempel på metoder att brandskydda CFRP kan vara med sprutbetong, 
isolerande material eller brandskyddsskivor (Täjlsten, Blanksvärd, & Sas, 2016). Även när det 
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gäller förändringar av det statiska systemet i byggnadsverk som till exempel vid håltagningar, 
så är det nödvändigt med brandskydd (Sto Scandinavia AB, 2006).  

En studie har gjorts i Lissabon, Portugal om hur betongbalkar förstärkta med CFRP reagerar 
vid brand (Firmo & Correia, 2014) och olika metoder för brandskydd av materialet. 
Förstärkningssystemet som användes var laminat som brandskyddades av 
kalciumsilikatskivor men även förstärkta balkar utan brandskydd. Studien visade att CFRP 
som fullt exponerades av brand släppte epoxin och lamellen från betongen efter endast två 
minuter. Bästa resultatet i studien visade att med hjälp av en mekanisk förankring i form av 
bultad plattstål i förankringzonen över lamellen, mer brandskydd i samma zon och mindre 
brandskydd i de centrala delarna av balken. Epoxins förmåga att vidhäfta ordentligt mot 
betongytan höll då i 70 minuter. En orsak till att resultatet blev så markant mycket bättre 
enligt författarna var att friktionen mellan stålet och CFRP var så pass hög att det fördröjde 
materialet att släppa från betongytan. En markant skillnad var också att om man valde att 
använda en epoxi med en högre Tg (85 °C) istället för Tg (47 °C) och utan mekanisk förankring 
släppte lamellen efter 65 minuter, en ökning av 25 minuter för den epoxin med högre Tg. Det 
konstaterades slutligen att epoxin släppte vid temperaturen i intervallet 1,2×Tg – 1,5×Tg i 
förankringzonen.  

3.6.4 Korrosion 
CFRP korroderar inte vilket armering i betong kan göra beroende på vilka omgivande 
miljöfaktorer som råder. Korrosion på armering i betong kan försämra hållfastheten i 
konstruktionen vilket inte är fallet för CFRP då de inte korroderar (Önal, 2014).   

3.6.5 UV-ljus 
Epoxi och övriga härdplaster är känsliga för UV-ljus. UV-ljuset gör att matrisen torkar ut och 
kan leda till att härdplasten spricker. Vid sprickor och försämrade egenskaper på epoxin kan 
leda till att föroreningar och andra yttre faktorer kan påverka både kolfibern och betongen 
negativt (Täjlsten, Blanksvärd, & Sas, 2016). Olika härdplasters känslighet mot UV-ljus 
varierar. Polyester är till exempel mer beständig mot UV-ljus än vad epoxi är. I 
konstruktioner där CFRP används och är exponerad mot ljus kan man skydda härdplasten 
genom att måla med en beständig färg och på så vis täcker över förstärkningen (Campbell, 
2010).  

3.6.6 Miljömässig hållbarhet 
Att förstärka en betongkonstruktion med CFRP leder till ökad lastupptagningsförmåga. En 
annan positiv inverkan är ur ett hållbarhetsperspektiv. Vid förstärkning behöver inte en 
konstruktion rivas och man undviker nyproduktion av samma del vilket kan ha en stor negativ 
miljöpåverkan då tillverkning av cement och armering har en negativ miljöpåverkan. Att 
använda CFRP som förstärkning kan alltså vara mer skonsamt mot miljön och mer hållbart än 
att producera nytt trots att CFRP delvis framställs av petroleum (Maxineasa, Taranu, Bejan, 
Isopescu, & Banu, 2015). 
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3.7 Förstärkningsmetoder 
CFRP är ett anisotropt material vilket innebär att det har olika egenskaper i olika riktningar. 
Starkast är materialet längs fiberriktningen och hänsyn måste tas till detta vid placering av 
förstärkningen (Täljsten & Elfgren, 1999). Förstärkningen kan placeras på olika sätt beroende 
på vad man vill uppnå med förstärkningen. En betongbalk kan förstärkas genom att CFRP 
placeras undertill, längs med sidorna eller vara lindad runt om med CFRP. På ett bjälklag 
placeras vanligen förstärkningen undertill (Carolin, 2003). För dimensioneringsanvisningar 
och beräkningsgång hänvisas läsaren till referensen Kompositförstärkning av betong 
(Täjlsten, Blanksvärd, & Sas, 2016). 

3.7.1 Böjmoment 
För att öka böjmomentkapaciteten hos en konstruktion fästs CFRP i hela eller delar av 
dragzonen hos konstruktionen. Vanligtvis används CFRP som förstärkning för ökad 
böjkapacitet där då materialet vanligtvis fästs under en balk eller bjälklag för att uppta 
dragpåkänningar (Täljsten & Elfgren, 1999). Dimensionering med avseende på ökat 
böjmoment anses vara minst komplicerad beräkningsmässigt. Överslagsberäkningar för att få 
en uppskattad tvärsnittsarea av kompositen finns och fungerar i många fall bra. Är det en stor 
armeringsandel i tvärsnittet eller om belastningen är stor under förstärkningsarbetet krävs 
dock en noggrannare dimensionering (Täljsten B. , 2006). Exempel på placering av 
böjmomentförstärkning visas i figur 3.3.  

 

Figur 3.3 Placering av böjmomentsförstärkning, (Täljsten & Elfgren, 1999) 

3.7.2 Tvärkraft 
Tvärkraftsbrott i armerad betong är en komplex process vid användandet av olika 
förstärkningsmetoder krävs kunskap om olika brottmoder. För att ge en balk ökad 
tvärkraftskapacitet kan placeringen av kompositen placeras på olika sätt. Tvåsidig 
förstärkning innebär vanligtvis att laminat fästs på balkens sidor. Tresidig förstärkning 
innebär att vanligtvis väv lindas på balkens sidor och undertill. Att linda väv runtom hela 
balken är ytterligare ett tillvägagångssätt vilket utnyttjar förstärkningssystemet optimalt. 
Placeras kompositens fiberriktning så vinkelrätt som möjligt mot de största 
huvuddragpåkänningarna ges i regel den mest effektiva tvärkraftsförstärkningen (Täljsten B. , 
2006). Exempel på en sådan vinkelrät placering visas i figur 3.4.  
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3.7.3 Förankring 
Förankring är en viktig del vid användning och dimensionering av CFRP. Att betongytan 
håller en tillräckligt hög kvalité och att limningen av kompositen är utförd på ett korrekt sätt 
är en förutsättning för att förankringslängden av förstärkning ska vara godkänd. Då 
förutsättningarna är uppfyllda är det oftast betongen som ger vika först. Krafterna kan inte 
överföras fullt ut mellan betongen och kompositen om större sprickor har skett i betongen. 
Kapaciteten för CFRP kan då inte utnyttjas maximalt och förankringsmetoden kan inte 
utnyttjas på samma sätt som vid förankring av traditionellt armeringsstål och speciellt 
framtagna modeller för förankring av CFRP behövs (Täljsten B. , 2006). För den kritiska 
förankringslängden, lcr, är en rekommenderad minsta längd satt till 250mm genom gjorda 
tester (Täjlsten, Blanksvärd, & Sas, 2016). 

Vid förstärkning av bjälklag och plattor kan förankringszonerna förstärkas genom att öka 
arean för kompositen. Vinkelrätt läggs laminatremsor över böjmomentförstärkningen, se figur 
3.5. 

CFRP som används vid förstärkning av balkar för ökad böjkapacitet kan appliceras och 
förankras på olika sätt. Den bästa metoden att göra detta på är att limma CFRP-väv snett 
uppåt från balkens underkant. Genom att förankra på detta sätt hänger man upp förstärkningen 
och man motverkar även risken för skjuvsprickor i betongen. Ett vanligt sätt som också 
används är att limma upp förstärkningen med väv upp på balkens sida. Illustration av detta ses 
i figur 3.6 och figur 3.7. 

Mekanisk förankring kan också tillämpas vilket innebär att genom bultar förankra 
kompositen, se figur 3.8. Bultning genom enkelriktade fibrer skall undvikas, men är möjligt 
att göra vid CFRP som har fibrer i olika riktningar. Vid enkelriktade kompositer är det istället 
bättre att använda plattstål som förankras med bultning vid sidan av förstärkningen. 

Figur 3.4 Placering av tvärkraftsförstärkning, (Täljsten & Elfgren, 1999) 
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Figur 3.5 Exempellösning för ökad förankring för bjälklagsförstärkning (Täjlsten, Blanksvärd, & Sas, 2016) 

 

Figur 3.6 Exempellösning för ökad förankring för balkförstärkning (Täjlsten, Blanksvärd, & Sas, 2016) 

 

Figur 3.7 Exempellösning för ökad förankring för balkförstärkning (Täjlsten, Blanksvärd, & Sas, 2016) 

 

Figur 3.8 Exempellösning för ökad förankring genom mekanisk förankring (Täjlsten, Blanksvärd, & Sas, 2016) 
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3.8 För – och nackdelar 
Nedan beskrivs några av de allmänna för – och nackdelarna för CFRP respektive stål som 
förstärkningsmaterial. 

3.8.1 CFRP 
Fördelar 

• Förstärkningsmaterialets låga vikt gör materialet lätthanterligt även utan 
lyftanordningar på arbetsplatsen. 

• Försumbar förändring av tvärsnitt, egentyngd och befintliga takhöjder. 
• Snabb monteringstid (Carolin, 2003). 
• Hög draghållfasthet och styvhet i förhållande till vikt. 
• Hög beständighet mot korrosion och låg materialutmattning. 
• Möjlighet till förspänning. 
• Variation av styvhet och draghållfasthet beroende på behov (Sto Scandinavia AB, 

2006). 
• Absorberar ingen fukt. 
• Längder upp till 200 m av laminat. 
• Flera olika förstärkningssystem gör det möjligt att förstärka många olika 

konstruktioner. 

Nackdelar 

• Utan skydd är förstärkningen känslig för brand och yttre åverkan. 
• Konstruktörer, entreprenörer och beställare har begränsad erfarenhet av 

förstärkningen. 
• Endast starkt längs fiberriktningen (Carolin, 2003). 
• Epoxin kan orsaka irritation och så kallad epoxieksem. 
• Epoxin är temperaturkänsligt. 
• Epoxin är ej applicerbar mot våta betongytor (Augustsson, 2004). 
• Mer omfattande förarbete krävs av betongytan gentemot andra förstärkningsmetoder. 
• Finns inga normer och standarder vid dimensionering av CFRP i dagsläget i Sverige 

(Täjlsten, Blanksvärd, & Sas, 2016). 

3.8.2 Stål 
Fördelar 

• Stål kan återanvändas och återvinnas (Jernkontoret, 2015). 
• Väl beprövat material. 
• Konstruktörer, entreprenörer och beställare har stor erfarenhet av materialet. 
• Isotropt material. 
• Kan fortsätta ta upp laster efter att plasticering inträffat. Ger en förvarning innan brott. 
• Normer och standarder finns kring dimensionering av stålkonstruktioner (Isaksson, 

Mårtensson, & Thelandersson, 2010). 
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Nackdelar 

• Känsligt vid höga temperaturer (Isaksson, Mårtensson, & Thelandersson, 2010). 
• Kan ta mycket plats vid förstärkningar. 
• Korroderar vid relativ ånghalt högre än 60%. Kan behandlas med rostskydd av 

målning och förzinkning (Stålbyggnadsinstitutet, 2016). 
• Ökad vikt på konstruktionen (Sto Scandinavia AB, 2006). 
• Kan vara skrymmande och tungt vid transport och montering. 
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4 Praktikfallen 
I detta kapitel presenteras de olika praktikfall som denna rapport behandlar för jämförelse 
mellan stålförstärkningar och CFRP. Praktikfallen och laster för dessa är tillhandahållna av 
Ramböll Sverige AB, Byggteknik, Halmstad. Samtliga fall är förstärkningar som har 
dimensionerats med olika stålprofiler. Alla fall är av betongstommar som av olika anledningar 
har behövt förstärkning. För fullständiga planritningar samt lastförutsättningar och geometri 
se bilaga 1. 

4.1 Praktikfall 1 
Detta fall är ett befintligt bjälklag som behöver förstärkas på grund av ändrade lastgrupper. En 
samlingslokal ska göras om till pressrum, från lastkategori C2 (2,5 kN/m2) till C3 (3,0 
kN/m2). Plattan är cirka 5×11 m. Delen som skall förstärkas är platta 1 enligt figur 4.1. 

 

Figur 4.1. Praktikfall 1, plan-vy 

4.2 Praktikfall 2 
Praktikfall två är förstärkningsarbete som krävs på grund av håltagning för dörrar ut mot 
nybyggt trapphus. Se figur 4.2 för elevation och figur 4.3 för plan. Byggnaden består av 
kontorslokaler. Förstärkningar krävs då man har gjort hål i den bärande stommen på samtliga 
plan. Storleken på håltagningarna är cirka 1×2.1 m på samtliga plan. 
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4.3 Praktikfall 3 
I praktikfall tre så ska två lastbärande väggar i en sjukhusbyggnad delvis rivas för att öppna 
upp mellan rummen. Förstärkningar krävs då för att ersätta delarna av den bärande stommen 
som tas bort. Storleken på den vänstra håltagningen i figur 4.4 är 3.6×2.8 m och den högra är 
3.6×2.3 m. Väggarna som rivs är inom det markerade i figur 4.4. 

 

Figure 4.4 Praktikfall 3, plan-vy 

Figur 4.2 Praktikfall 2, elevations-vy Figur 4.3 Praktikfall 2, plan 1 
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4.4 Praktikfall 4 
I praktikfall fyra är det även här delar av en lastbärande vägg som ska rivas för att göra 
öppningar. Det är en del i samma sjukhusbyggnad som praktikfall 3 som ska förstärkas. Två 
öppningar ska göras vilka syns i de markerade delarna i figur 4.5. Storleken på den vänstra 
delen i figur 4.5 är cirka 1×2.1 m och den högra 1.5×2.1 m. 

 

Figur 4.5 Praktikfall 4, plan-vy 

4.5 Praktikfall 5 
I praktikfall fem så ska en bärande vägg i ett bostadshus rivas. Laster från både balkong och 
bjälklag ska tas upp av förstärkningen. Den markerade delen i figur 4.6 visar väggen som ska 
rivas. Den nedre delen i figuren är balkong och den övre delen är invändigt bjälklag. Längden 
på väggen som rives är 3.7 m. 

 

Figur 4.6 Praktikfall 5, plan-vy 
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5 Enkäter 
För att få en bättre inblick i hur CFRP används i praktiken och för att få höra tankegångar hos 
personer som arbetar eller forskar med materialet har enkäter skickats ut via e-post. Enkäter 
har anpassats och skickats till konstruktör, leverantör av materialet samt entreprenör med 
erfarenhet av montering. Nedan följer en sammanställning av respondenternas svar på 
enkäterna. Enkäterna som skickades ut finns i bilaga 2. 

5.1 Konstruktör 
Enkät via e-post har skickats ut till Thomas Blanksvärd som är teknologie doktor, 
civilingenjör och uppdragsledare/konstruktör. Blanksvärd har doktorerat i fiberförstärkningar 
samt skrivit en handbok om kompositförstärkning.  

I ett tidigt skede av denna rapport togs kontakt med Blanksvärd och då framkom det att 
normer angående kompositförstärkningar är på väg och kommer vara med i den reviderade 
utgåvan av Eurokod 2. Blanksvärd är själv med och skriver om detta i Eurokod 2. Denna 
utgåva väntas komma om cirka två år och detta kommer medföra en standardisering av 
dimensionering över hela Europa.  

Fördelar som Blanksvärd belyser när det gäller förstärkning med CFRP är bland annat att de 
är lätta att installera, kan vara billigare än traditionella lösningar och att de har stor flexibilitet. 
Nackdelar som förklaras är den känsliga appliceringen då stor kunskap krävs av de som utför 
arbetet och att det vid dimensionering kan vara svårt att möta de krav som ställs vid duktila 
brottmoder vid lågt armeringsinnehåll hos konstruktionen. När det gäller CFRP´s 
användningsområden så menar Blanksvärd att förstärkningen särskilt lämpar sig där 
tillgången till konstruktionselementen är begränsade men att det i slutändan ofta utmynnar i 
en kostnadsfråga där de billigaste systemen vinner anbuden. I fall där det är komplicerade 
geometrier och där betongunderlaget inte är tillräckligt bra för att få förstärkningen att fästa är 
CFRP ett mindre bra alternativ. 

5.2 Entreprenör 
Enkät via e-post har skickats ut till Anders Samuelsson som arbetar som projektledare och är 
affärsområdeschef på Johns Bygg och Fasad AB. Han har mångårig erfarenhet inom 
projektledning i byggbranschen och har arbetat fyra år med fiberkompositer på Johns Bygg 
och Fasad AB som är en av få entreprenörer som arbetar med CFRP i Sverige.  

Materialets låga egenvikt, snabba installation och dess höga styrka och styvhet är fördelar 
som Samuelsson belyser. I och med materialets låga vikt så finns inte något behov av 
lyftanordningar och maskinparker för monteringen. Förstärkningarna utförs utan svetsning 
och Heta Arbeten vilket innebär att inga brandzoner behöver byggas eller att glödvakter är 
nödvändiga. Själva appliceringen av materialet går mycket snabbt, men det som tar mycket av 
tiden är det förarbete som krävs. Betongytan skall förbehandlas i form av slipning och 
blästring och detta kan ta en del tid beroende på dess omfattning. Nackdelar med materialet är 
enligt Samuelsson epoxins arbetsmiljöpåverkan samt förmågan att motstå brand. Det är även 
negativt att kunskapsläget inom branschen är nästintill obefintlig. Angående kostnadsfrågan 
så menar han att allting som arbetas med utan grundkunskap är dyrt och att CFRP är dyrare än 
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stål som material. Används materialet på rätt sätt blir dock totalentreprenader med 
förstärkningssyfte billigare med fiberkompositer än med stål. Om kunskapen av 
projekteringen och utförandet av entreprenader ökar så kommer materialet påverka många 
byggprojekt positivt. De vanligaste konstruktionerna som Johns Bygg och Fasad AB anlitas 
för är vid förstärkning av bjälklag, balkar och väggar.  

En entreprenör som arbetar med kompositförstärkningar har vissa krav på sig för att få arbeta 
med dessa material. En utbildning för arbete med härdplaster enligt Arbetsmiljöverkets 
författningssamling om härdplaster (AFS 2005:18) och läkarundersökningar för medicinsk 
kontroll innan arbete med härdplaster är nödvändiga. Ur arbetsmiljösynpunkt så poängterar 
Samuelsson att de flesta epoxis som används inte påverkar andningen utan bara har negativ 
hälsopåverkan vid beröring. Praktiska utbildningar i form av underlagsarbete som slipning 
och blästring av betongytan men även utbildningar från leverantören med avseende på 
förstärkningssystemens helhet görs. Till sist vill han belysa att det finns en viss skillnad 
gentemot traditionella förstärkningsmetoder då CFRP agerar i samverkan med materialet som 
ska förstärkas.  

5.3 Leverantör 
Enkät via e-post har skickats ut till Roger Mårtenzon som är säljare på Sto Scandinavia inom 
anläggning (betong och golv). Mårtenzon har mångårig erfarenhet som betongarbetare och 
har även praktiskt arbetat med CFRP.  

Mårtenzon anser att det är intressant material som har öppnat upp för nya metoder inom 
förstärkningsarbeten. Andra fördelar är att det är ett lätt material, appliceringsmetoden går 
snabbt och att det inte påverkar bygghöjden vid utförd förstärkning. Förstärkningen skyddar 
betongen och bromsar effekten mot nedbrytning av klorider, koldioxid med mera. Nackdelar 
som belyses är härdplastens negativa miljöpåverkan under appliceringstillfället och att det 
krävs en utbildad montör för arbetet. Mårtenzon upplever att skepsisen fortfarande är stor 
trots att materialet funnits relativt länge på marknaden. Anledningar till detta kan vara att få 
konstruktörer behärskar dimensioneringen och att entreprenörer har svårt att tro att det tunna 
materialet verkligen håller. I och med att stor del av kunskapen finns hos leverantörer idag 
menar Mårtenzon att det är delvis upp till leverantörerna att få kunskapen ut i byggbranschen. 
När det gäller enbart materialkostnader så menar han att kolfiber är mer kostsamt kontra stål 
men när det gäller arbetskostnad och materialkostnad kombinerat så behöver inte kolfiber 
nödvändigtvis vara dyrare. Vidare menar han att kolfiber i vissa fall inte kan konkurrera mot 
stål. Fall där det är extra lämpligt att använda CFRP är enligt Mårtenzon parkeringsgarage där 
till exempel pelare behöver förstärkning då vanligtvis en omlindande kolfiberväv används, 
förstärkning av bjälklag utan att rumshöjden påverkas och generellt svåråtkomliga ställen där 
till exempel en stålbalk är svår att montera. Typer av konstruktioner som Sto Scandinavia 
mestadels levererar material till är bjälklag samt förstärkning innan håltagning. Fall som anses 
olämpliga att förstärka med CFRP är konstruktioner där betongen inte är av tillräckligt god 
kvalité för att vidhäfta förstärkning.  
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6 Resultat 
I detta kapitel presenteras resultaten avseende praktikfallen och utförande av de olika 
förstärkningsmetoderna. Materialpriser, tillverknings- och montagetimmar redovisas i tabeller 
för varje förstärkningsåtgärd i respektive fall. Ett antaget timpris för tillverknings- och 
montagetimmar för stålet och montagetimmar för CFRP är satt till ett godtyckligt värde av 
450kr där lön och tillhörande avgifter ingår. Kostnader som tillkommer för båda 
förstärkningsmaterial har inte beaktats som exempelvis rivning av väggar. Inte heller transport 
av materialet tas upp. För mer detaljerade prisuppgifter se bilaga 3 för stål samt bilaga 4 för 
CFRP. 

Placering och detaljer har gjorts av Ramböll för stålförstärkningar. Tillverknings- och 
montagetimmar har uppskattats av Oscar Josefsson som är projektledare/kalkylator på AB BR 
Montageservice, Halmstad för uppskattad kostnad och tidsåtgång. Tillverkningstimmar 
innebär förarbete av stålprofiler såsom kapning och håltagning. Tillverkningstimmar och 
montagetimmar presenteras som persontimmar i tabeller nedan. Materialpriser för stålet är ett 
vägt medelvärde mellan Tibnor och Stena Stål som är leverantörer av stål och metaller. 

Placering och detaljer samt materialåtgång för CFRP har tillhandahållits av Viktor Nilsson, 
teknisk rådgivare på Sto Scandinavia AB. Sto Scandinavia AB är en leverantör av CFRP och 
därifrån har materialpriserna tillhandahållits varefter materialkostnaden räknats ut. Inga 
fullständiga uträkningar har gjorts av leverantör utan den materialåtgång och placering som 
presenteras är baserad på tidigare erfarenheter, lasterna som konstruktionen utsätts för samt 
utförd stålförstärkning. Författarna och Viktor Nilsson vid Sto Scandinavia har även förutsatt 
att betongen är i tillräckligt gott skick för att en förstärkning med CFRP är möjlig. I figurerna 
nedan så är förstärkningen benämnd med Sto Scandinavias produktnamn för respektive 
förstärkningssystem. Johns Bygg och Fasad AB är en entreprenör som delvis jobbar med 
montering av CFRP i byggnadskonstruktioner. De står för uppskattad tidsåtgång för 
monteringen av materialet i respektive fall. I monteringen ingår applicering av CFRP samt 
förbehandling av betongen. Tidsåtgång för monteringen presenteras som persontimmar i 
tabeller nedan. 

6.1 Praktikfall 1 

6.1.1 Stålförstärkning 
Stålförstärkning i detta fall är utförd med HEA 220 och HEA 160 som längsgående balk 
under bjälklaget, se figur 6.1. Balken har två pelare som stöd vars profiler är HEA 120. Dåligt 
utrymme på grund av installationer under taket gör att man får använda sig av en mindre 
profil där installationerna finns, se figur 6.2. Balklängden på HEA 220 är totalt 10,2 meter 
lång och måste sågas för att få in i lokalen för att sedan svetsas ihop på plats. Tiderna för 
förtillverkningen av stålprofilerna beräknas till 9 timmar och montaget beräknas till 16 
timmar. Materialkostnader för profilerna och persontimmar redovisas i tabell 6.1.  
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Figur 6.1 Praktikfall 1, plan-vy stålförstärkning 

 

Figur 6.2 Praktikfall 1, detaljritning stålförstärkning 

Tabell 6-1 Kostnader för stålprofiler och persontimmar 

Kostnad	stålprofiler	 		 														9	100	kr		
Kostnad	persontimmar	 												11	250	kr		
Summa	 		 												20	350	kr		

 

6.1.2 Kolfiberförstärkning 
För att förstärka detta bjälklag med CFRP är ett alternativ enligt figur 6.3. Laminat (Plate S 
100 C) med profilen 1,4×100 mm appliceras med epoxi på undersidan bjälklaget. Totalt ska 
sju laminat placeras längs med hela bjälklaget med cc-avstånd 710 mm. För att få tillräcklig 
förankringslängd är laminaten för säkerhets skull längsgående längs hela långsidan av 
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bjälklaget. Förstärkningen motsvarar den ökade lasten på hela rumsytan. Tiden för montaget 
beräknas till 55 timmar. Kostnader för montering och material presenteras i tabell 6.2. 

 

Figur 6.3 Praktikfall 1, plan-vy kolfiberförstärkning 

Tabell 6-2 Kostnader för CFRP och persontimmar 

Kostnad	CFRP	 		 															43	750	kr		
Kostnad	persontimmar	 															24	750	kr		
Summa	 		 															68	500	kr		

 

6.2 Praktikfall 2 

6.2.1 Stålförstärkning 
Stålförstärkningar är gjorda av UPE 100 på samtliga plan. Balkarna monteras under 
respektive bjälklag innan uppsågning av dörrhål kan göras. Trapphuset är en fristående del till 
byggnaden och avväxlingen görs endast på insidan av den befintliga byggnaden. Se figur 6.4 
för utförande. Tiderna för förtillverkningen av stålprofilerna beräknas till 2 timmar och 
montaget beräknas till 8 timmar. Materialkostnader för profilerna och persontimmar redovisas 
i tabell 6.3. 
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Figur 6.4 Praktikfall 2, elevations-vy stålförstärkning 

Tabell 6-3 Kostnader för stålprofiler och persontimmar 

Kostnad	stålprofiler	 		 																	600	kr		
Kostnad	persontimmar	 														4	500	kr		
Summa	 		 														5	100	kr		

 

6.2.2 Kolfiberförstärkning 
Till denna förstärkning används laminat (Plate IM 100 C) ovanför dörrhål och stavar (Bar IM 
100 C) vertikalt längs med dörrhål enligt figur 6.5. Ingen information om täckskiktet på 
befintlig konstruktion fanns tillgänglig. Om täckskiktet skulle vara mindre än 25 mm hade 
infräsning av stavar varit olämplig och laminat hade varit ett bättre alternativ då infräsningen 
är cirka 20 mm djup. Förstärkningen som tillkommer är tänkt att ta upp samma last som den 
borttagna delen av vägen tog upp. Liknande sätt att lösa förstärkningen på görs på samtliga 
plan. Tvärsnitt för de system som presenteras är stavar 10×10mm och laminat 1,4×100mm 
med längderna 2,4 m respektive 1,7 m. Det viktiga med den här typen av förstärkning är att de 
överlappar varandra i hörnen på hålen som skall tas med cirka 3-4 dm. Detta beror på att 
hörnen är en känslig punkt i dessa typer av förstärkningar då sprickbildningen ofta tar sig ut 
mot hörnen. På plan 1 och 3 krävs en håltagning i väggen där laminaten förs in. Stavarna 
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appliceras med epoxi i de frästa spåren och laminaten appliceras sedan med epoxi utanpå och 
på så vis får en jämn yta. Tiden för montaget beräknas till 20 timmar. I tabell 6.4 presenteras 
kostnader för material och montering för kolfiberförstärkningen. 

 

Figur 6.5 Praktikfall 2, elevations-vy kolfiberförstärkning 

Tabell 6-4 Kostnader för CFRP och persontimmar 

Kostnad	CFRP	 		 																		11	200	kr		
Kostnad	persontimmar	 																				9	000	kr		
Summa	 		 																		20	200	kr		

 

6.3 Praktikfall 3 

6.3.1 Stålförstärkning 
Förstärkningen med stål sker på liknande sätt för båda väggarna. Dubbla UPE 270 monteras 
på var sida om väggen och fästs in i pelarprofiler VKR 100×100-6,3 i båda ändarna. Den 
vänstra förstärkningen i figur 6.6 har en VKR 200×100-6,3 lagts ovanpå UPE-profil på grund 
av nivåskillnader i bjälklaget. Se detaljlösningar i figur 6.7. Tiderna för förtillverkningen av 
stålprofilerna beräknas till 6 timmar och montaget beräknas till 20 timmar. Materialkostnader 
för profilerna och persontimmar redovisas i tabell 6.5. 
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Tabell 6-5 Kostnader för stålprofiler och persontimmar 

Kostnad	stålprofiler	 			11	000	kr		
Kostnad	persontimmar	 			11	700	kr		
Summa	 		 			22	700	kr		

 

6.3.2 Kolfiberförstärkning 
Ett alternativ för förstärkning med CFRP för detta fall visas i detalj i figur 6.8 och i plan i 
figur 6.9. Det är två liknande öppningar som ska göras där det på den ena är nivåskillnad i 
bjälklaget. Fyra stavar (Bar IM 100 C) per öppning med tvärsnittet 10×10 mm fräses in i 
undersida av bjälklaget och appliceras med epoxi. Kolfiberförstärkningen fästs på båda 
öppningar under bjälklaget. Tiden för montaget beräknas till 22 timmar. I tabell 6.6 redovisas 
kostnader för montering och material för kolfiberförstärkningen. 

Figur 6.6 Praktikfall 3, plan-vy stålförstärkning Figur 6.7 Praktikfall 3, detaljlösning 
stålförstärkning  

Figur 6.8 Praktikfall 3, detaljlösning 
kolfiberförstärkning 

Figur 6.9 Praktikfall 3, plan-vy 
kolfiberförstärkning 
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Tabell 6-6 Kostnader för CFRP och persontimmar 

Kostnad	CFRP	 		 																		11	850	kr		
Kostnad	persontimmar	 																				9	900	kr		
Summa	 		 																		21	750	kr		

 

6.4 Praktikfall 4 

6.4.1 Stålförstärkning 
Stålförstärkningen i detta fall har gått till på liknande sätt för båda öppningarna. 
Förstärkningen på vänster sida i figur 6.10 är utförd med en HEA 140 och på höger sida HEA 
160. I båda fallen har urtag gjorts i väggen för att ge stöd åt balkarna, se figur 6.11 för 
detaljlösningar. Tiderna för förtillverkningen av stålprofilerna beräknas till 1 timme och 
montaget beräknas till 6 timmar. Materialkostnader för profilerna och persontimmar redovisas 
i tabell 6.7. 

 
 

 

Tabell 6-7 Kostnader för stålprofiler och persontimmar 

Kostnad	stålprofiler	 	1	650	kr		
Kostnad	persontimmar	 	3	150	kr			
Summa	 		 	4	800	kr		

 

6.4.2 Kolfiberförstärkning 
Alternativ för förstärkning med CFRP presenteras i figur 6.12 och 6.13. Två laminat (Plate S 
100 C) med tvärsnitt 1,4×100 mm appliceras med epoxi i överkant på båda dörrhålen. Tiden 
för montaget beräknas till 5 timmar. I tabell 6.8 redovisas kostnader för montering och 
material för kolfiberförstärkningen. 

Figur 6.10 Praktikfall 4, plan-vy stålförstärkning  Figur 6.11 Praktikfall 4, detaljlösning stålförstärkning  
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Tabell 6-8 Kostnader för CFRP och persontimmar 

Kostnad	CFRP	 		 																				2	800	kr		
Kostnad	persontimmar	 																				2	250	kr		
Summa	 		 																				5	050	kr		

 

6.5 Praktikfall 5 

6.5.1 Stålförstärkning 
Utförandet av stålförstärkningen består av en UPE 220 som ska ta upp lasterna som den 
tidigare väggen tog upp. Se figur 6.14 för placering i plan. Profilen fästs under bjälklaget. En 
större profil än nödvändigt har valts på grund av nivåskillnader mellan balkong och bjälklag. 
Nivåskillnader mellan bjälklag och balkong gör att balken placeras enligt figur 6.15. Tiderna 
för förtillverkningen av stålprofilerna beräknas till 1 timme och montaget beräknas till 5 
timmar. Materialkostnader för profilerna och persontimmar redovisas i tabell 6.9. 

 

 

Figur 6.12 Praktikfall 4, plan-vy kolfiberförstärkning  Figur 6.13 Praktikfall 4, 
detaljlösning kolfiberförstärkning  

Figur 6.14 Praktikfall 5, plan-vy stålförstärkning  Figur 6.15 Praktikfall 5, detaljlösning 
stålförstärkning 
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Tabell 6-9 Kostnader för stålprofiler och persontimmar 

Kostnad	stålprofiler	 				1	300	kr		
Kostnad	persontimmar	 				2	700	kr		
Summa	 		 				4	000	kr		

 

6.5.2 Kolfiberförstärkning 
Förslag till förstärkning med CFRP presenteras i plan i figur 6.16 och i detalj i figur 6.17. Två 
stavar (Bar IM 10 C) med tvärsnittet 10×10 mm placeras i underkant på bjälklaget och 
appliceras med epoxi. Stavarna placeras där den bärande väggen har stått för att ta upp lasten 
som den utsattes för. Tiden för montaget beräknas till 8 timmar. I tabell 6.10 redovisas 
kostnader för montering och material för kolfiberförstärkningen. 

  

 
Figur 6.16 Praktikfall 5, plan-vy kolfiberförstärkning 
 

 
Figur 6.17 Praktikfall 5, detaljlösning kolfiberförstärkning 
 

Tabell 6-10 Kostnader för CFRP och persontimmar 

Kostnad	CFRP	 		 																				4	050	kr		
Kostnad	persontimmar	 																				3	600	kr		
Summa	 		 																				7	650	kr		
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7 Diskussion och analys 
Det visade sig att förstärkning med CFRP var tillämpbart i samtliga praktikfall med antagande 
om att betongkvalitén var tillräckligt god i samtliga fall. Totalkostnaden för förstärkningarna 
med CFRP var i fyra av fem fall dyrare än för stål. De största fördelarna som CFRP visade i 
samtliga fall var dels att förstärkningen i stort sätt blir osynlig och att dess vikt är mycket liten 
jämfört med stål. Nackdelar med CFRP som har upplevts efter att ha gjort denna rapport är att 
kunskapen inte är speciellt utbredd och det är endast ett fåtal i Sverige som behärskar 
materialet i dagsläget.   

Praktikfallen bestod av förstärkning av bjälklag, rivning av väggar för att öppna upp rum och 
håltagningar för dörrar. Förstärkning med CFRP var tillämpbart i alla praktikfall och bestod 
av laminat eller stavar. Dessa förstärkningssystem passar bra till plana ytor. Kolfiberväv är ett 
annat förstärkningssystem som inte presenteras som lösning i dessa fall. Kolfibervävens 
fördelar gentemot de andra förstärkningssystemen är att den är väldigt anpassningsbar till 
krökta ytor som cirkulära pelare samt avrundande element enligt kapitel 3.3. Dessa 
konstruktionsdelar presenteras inte i denna rapport men förstärkningstypen är värd att nämna 
om så skulle vara fallet då en stålförstärkning kan vara svår att tillämpa vid sådana 
utföranden. 

Författarna vill understryka att betongens vidhäftande förmåga är av yttersta vikt när det 
gäller CFRP som nämns i kapitel 3.4. Fukt och temperatur är också faktorer som måste 
beaktas vid applicering av CFRP vilket delvis behandlas i kapitel 3.6 och detta vill författarna 
också poängtera att de är viktiga aspekter att ta hänsyn till. Vid appliceringen av CFRP med 
epoxi som härdplast bör inte betongytan vara fuktig och inte heller ha en temperatur under 
10°C. Samtliga betongkonstruktioner är inomhus så detta bör inte vara något problem men vid 
verkliga förstärkningsarbeten bör detta ändå kontrolleras. 

Författarnas uppfattning innan rapportskrivandet var att kolfiber är ett dyrt material. Det 
visade sig stämma när det gäller materialpriserna då de i samtliga praktikfall var dyrare än för 
stål. Dock är det inte helt rättvisande att endast se till materialpriser när kommer till en 
jämförelse av detta slag. I två av fem praktikfall var monteringstiden snabbare för CFRP än 
för stål vilket innebär att persontimmar kan sparas in i vissa fall. Att själva monteringstiden 
går snabbt understryks även av samtliga respondenter som medverkat i författarnas intervjuer. 
Det som tar upp den större delen av tiden är den noggranna förbehandlingen av betongytan 
som krävs vid användandet av CFRP samt logistiken på byggarbetsplatsen som innefattar 
förflyttningar av ställningar och material med mera. I fyra av fem praktikfall blir 
totalkostnaden större för CFRP än för stål vilket kan ha sin förklaring i att projekten för 
stålförstärkningarna är relativt enkla. I praktikfall 3 där totalkostnaden blev mindre för CFRP 
så var stålförstärkningen av sådan art att flera olika smidesarbeten krävdes. Stålförstärkningen 
som utfördes bestod sammanlagt av 4 större UPE-profiler och 5 VKR-profiler av olika storlek 
som sammankopplas vilket kan jämföras med CFRP förstärkningen där 8 stycken stavar med 
tvärsnittet 10×10 mm använts. Av de praktikfall som rapporten behandlar så är det detta fall 
som utmärker sig mest då det faktiskt blir en mindre totalkostnad. Möjliga tendenser som kan 
ses ur detta är att ju mer omfattande projektet är desto mer fördelaktigt kan det bli med en 
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förstärkning med CFRP ur en ekonomisk synvinkel på grund av minskade persontimmar 
gentemot stål.  

Ofta är det totalkostnaden som styr val av förstärkningsmetod vilket bekräftas av Thomas 
Blanksvärds intervjusvar men andra aspekter som bör beaktas vid val av förstärkningsmetod 
är bland annat estetik och utformning efter en beställares önskemål och arbetsmiljön för de 
entreprenörer som utför förstärkningen. Fördelar som förstärkningar med CFRP har är till 
exempel att de inte ändrar konstruktionens utseende eller egenvikt vilket även Roger 
Mårtenzon belyser i sina intervjusvar. Detta gäller för samtliga praktikfall som studerats då 
förstärkningarna blir i stort sett osynliga. Fallen som studerats är relativt små och 
stålförstärkningarna är utförda på ett sådant sätt att det estetiska inte blir alltför lidande vilket 
kanske talar för att valet av förstärkningsmetod inte spelar alltför stor roll ur den synvinkeln. 
Möjligen med undantag för praktikfall 1 där stålförstärkningen kräver stöd i form av pelare. I 
detta fall har CFRP fördelen att rumsarean inte blir påverkad samt att installationerna som 
finns i taket gör att stålförstärkningen blir lite mer komplicerad att utföra med flera skarvar 
och olika stålprofiler. Totalvikten uppgår till nästan 700 kg stål för detta praktikfall vilket kan 
jämföras med kolfiberns nästan obefintliga vikt i sammanhanget. Ett resultat av denna typ av 
stålförstärkning är att flera tunga lyft i trånga utrymmen kan bli nödvändiga. Detta tar inte 
bara tid utan kan också belasta hantverkarna fysiskt. Tunga lyft blir alltså inget problem när 
arbeten med CFRP utförs. Dock vill författarna lyfta fram att som det nämns i kapitel 3.5 att 
arbetet med epoxi kan vara hälsovådligt om det inte utförs på rätt sätt av rätt utbildad 
personal. Detta bekräftas också av Roger Mårtenzon och Anders Samuelsson som hävdar att 
en av materialets nackdelar kan vara härdplastens negativa arbetsmiljöpåverkan under 
appliceringstillfället.  

Då kolfiber är ett material som har flera uppenbara fördelar vilket även till viss del visat sig i 
denna rapport gör att det är bra att veta att det är ett fullgott alternativ vid val av 
förstärkningsmetod av betongkonstruktioner. Dock är det få konstruktörer och entreprenörer 
som har kunskap av materialet vilket författarna fått erfara då det har sökts med ljus och lykta 
efter personer som är kunniga om dimensioneringen och arbetsgången. Just att den allmänna 
kunskapen om materialet är dålig konstateras i kapitel 3.8 och stöds även av Roger Mårtenzon 
i hans intervjusvar. Anders Samuelsson betonar också detta då han menar att kunskapen i 
branschen är i stort sett obefintlig. För att öka användningen av materialet är det viktigt att fler 
personer blir kunniga inom ämnet. I och med införandet av fiberkompositer i Eurokod 2 tror 
författarna att fler kommer att bli bekväma i att använda sig av CFRP i och med att då har till 
exempel konstruktörer normer att gå efter som sedan länge har funnits för andra mer 
traditionella material. Om denna kunskap blir större och metoden används av fler aktörer på 
marknaden så tror författarna också att detta kan leda till att materialpriser kan pressas och att 
effektiviseringen ökar. 

Författarna vill belysa att det inte är en fullständig dimensionering som ligger till grund för 
förslagen som presenteras i resultatet av förstärkningen med CFRP. Dessa förslag är 
förmodligen något på säkra sidan. Att en leverantör har stått för uppskattad materialmängd 
anses dock vara ett fullgott tillvägagångssätt då det är hos dem som mycket av kunskapen 
finns. Dock finns det parametrar som vid en fullständig dimensionering måste beaktas. I 
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kapitel 3.7 tas bland annat vikten av förankring av CFRP upp. Någon hänsyn till detta har inte 
tagits vid framtagningen av materialmängden vilket hade kunnat resultera i mer material i 
form av olika ”låsningar” av förstärkningen eller mindre material på grund av att beräkningar 
visat exempelvis att förstärkningen inte krävs längst in till stöden. I kapitel 3.6 nämns även 
CFRP`s känslighet för brand och i resultatet har inte någon beaktning tagits för detta, varken 
för stålförstärkningen eller för CFRP. Då de i de flesta av praktikfallen sker en ändring av det 
statiska systemet så hade det vid verkliga projekt varit nödvändigt med brandskydd av CFRP 
vilket författarna vill poängtera. Detta gäller även för stålförstärkningen då stål också är ett 
material som är känsligt för brand. Vid en fullständig dimensionering hade resultatet kunnat 
skilja sig något, bland annat på grund av dessa faktorer.  

Ett annat metodval för denna rapport hade kunnat vara att författarna utfört en fullständig 
dimensionering på egen hand. På grund av tidsbrist så anses det att detta hade varit 
problematiskt att genomföra då dimensioneringen är en ganska komplicerad process. 
Tillvägagångssättet för denna rapport har varit att se på praktikfall som redan utförts med stål 
för att sedan se hur en förstärkning med CFRP hade fungerat. Ett annat tillvägagångssätt 
skulle kunna vara att se på praktikfall där CFRP används för att sedan se hur en 
stålförstärkning hade fungerat. Detta hade medfört att dimensioneringen med CFRP hade varit 
fullständig och på så vis hade inga frågetecken funnits kring detta.  

Författarnas känsla kring användandet av CFRP i praktikfallen som studerats är att i det stora 
hela så har en stålförstärkning större fördelar i just dessa fall. Stålförstärkningens totalkostnad 
är mindre i fyra av fem fall och i det femte så skiljer det inga större summor. Andra fördelar 
är att normer finns kring materialet och betydligt fler vet hur man handskas med stålarbeten. 
Stålförstärkningar kan vara skrymmande och tunga men i majoriteten av fallen så är detta inga 
större problem då relativt små och lätthanterliga profiler används samt att inget omfattande 
förarbete krävs som är en viktig förutsättning vid användande av CFRP. I praktikfall 1 har 
förstärkningen med CFRP dock fördelen att rumsarean inte blir påverkad vilket är resultatet 
av stålförstärkningen men i det fallet så kostar förstärkningen med CFRP närmare 50 000 kr 
mer att utföra enligt författarnas uträkningar. En förklaring i att det blir så mycket dyrare i 
detta fall med CFRP är att materialet fungerar på så vis att det skall samverka med materialet 
som ska förstärkas, alltså hela bjälklaget. Mycket material krävs för att fungera som fullgod 
förstärkning och många kvadratmeter betongyta behöver behandlas. 50 000 är mycket pengar 
men i vissa fall är det tvunget att ha kvar den befintliga rumsvolymen och då är CFRP klart ett 
bättre alternativ än stål. I de övriga fallen så blir de ekonomiska skillnaderna inte fullt så 
markanta men de stora fördelarna för CFRP kommer inte riktigt till sin rätt i just sådana typer 
av små förstärkningar och mindre projekt. Med detta sagt så anser författarna ändå att CFRP 
är ett material med stor potential och vid rätt projekt så är det ett mycket bra alternativ som 
förstärkningsmaterial. Vid projekt där åtkomligheten är dålig, när takhöjden inte får bli 
förändrad eller i projekt där många komplicerade stålarbeten krävs så kommer fördelarna med 
CFRP visas i större utsträckning.   
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8 Slutsats 
Syftet med denna rapport har varit att ta reda på CFRP’s tillämplighet i några utvalda fall och 
utifrån detta om möjligt göra en generalisering eller se tendenser kring när det är lämpligt att 
använda sig av materialet. Övriga frågeställningar var att ta reda på hur en förstärkning med 
CFRP står sig i dessa fall gentemot en stålförstärkning, dels genom en ekonomisk jämförelse 
men även ur ett praktiskt perspektiv där fördelar och nackdelar ställs mot varandra för de båda 
materialen.  

Det kan konstateras att CFRP är ett flexibelt material som är tillämpbart i många olika typer 
av betongkonstruktioner. I samtliga praktikfall som rapporten behandlar skulle det vara fullt 
möjligt att använda sig utav CFRP med antagandet att betongens vidhäftande förmåga är 
tillräckligt god.  

Fördelar som CFRP har i samtliga praktikfall är att förstärkningen blir i stort sett osynlig samt 
att vikten av förstärkningen blir i närmast obefintlig för konstruktionen och hantverkarna i 
jämförelse mot stål. Andra fördelar som CFRP har kommer inte riktigt till sin rätt i 
praktikfallen rapporten behandlar. Exempelvis dess snabba monteringstid, försumbar 
förändring av den befintliga konstruktionen och att materialet kan tillverkas i väldigt långa 
längder så som för laminat upp till 200 m är faktorer som hade vägt tyngre gentemot 
stålförstärkningar i större och mer omfattande förstärkningsarbeten. En stor fördel för 
stålförstärkningen förutom att materialpriset är billigare är att kunskapen är väldigt mycket 
mer utbredd både bland projektörer och entreprenörer vilket gör att det är lättare att motivera 
denna typ av förstärkning för en okunnig beställare. 

Ett annat syfte med rapporten var att ta reda på om det hade varit ekonomiskt försvarbart med 
en förstärkning av CFRP. Slutsatsen av resultaten som presenteras visar att det är svårt att 
motivera CFRP som förstärkningsmetod ur en ekonomisk synvinkel i dessa fall trots att ett av 
fallen visade sig vara något billigare än stål.  

Slutligen kan det konstateras att baserat på de presenterade praktikfallen är det svårt att göra 
en generalisering när det är lämpligt eller inte vid enklare avväxlingar och 
förstärkningsarbeten. Tendenserna visar dock att materialet inte bör väljas bort vid 
projektering av förstärkningar där rumsvolymen inte får påverkas eller när det är 
förstärkningsarbeten av stålförstärkningar som är av omständlig natur där persontimmarna 
kan trappas upp.  
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9 Framtida studier 
Förslag på framtida studier som författarna hade tyckt vara intressant att genomföra hade varit 
att 

• göra en jämförande analys av CFRP och stålförstärkning i ett större och mer 
omfattande projekt där flera olika konstruktionsdelar i en och samma byggnad behöver 
förstärkning. På så vis kan materialen jämföras mer utförligt och få in det logistiska 
perspektivet bättre med tanke på transport av materialen, logistik på byggarbetsplatsen 
med mera eller 

• när den reviderade utgåvan av Eurokod 2 kommer ut, göra en tolkning av kapitlet om 
fiberförstärkningar med beräkningsexempel för att klargöra vad som gäller vid 
dimensionering. 
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11 Bilagor 
Bilaga 1- Ritningsförteckning 
 

Praktikfall 1 – Planritning 

Praktikfall 2 – Planritning 

Praktikfall 3 & 4 – Planritning 

Praktikfall 5 – Planritning 

Ritningarna är ej skalenliga. Efter ritningarna följer lastförutsättningar samt geometri för 
respektive fall. 

  



 

  

Praktikfall 1 

 



 

  



 

  

Praktikfall 2 

 



 

 



 

  

Praktikfall 3 och 4 



 

 



 

  

Praktikfall 5 



 

 



 

Bilaga 2 – Enkäter till respondenter 
 

Nedan följer enkäterna som skickats ut via e-post till konstruktör, leverantör samt entreprenör.   



 

Enkät till Thomas Blanksvärd 

Vi vill tacka för att du tar dig tid att delta i vårt examensarbete genom att svara på dessa 
frågor. 

Syftet med examensarbetet 

Syftet med denna rapport är först och främst att ge en begriplig bild av CFRP då kunskapen 
om materialet inte är särskilt utbredd. Ytterligare syften med rapporten är att ta reda på 
CFRP´s tillämpbarhet i olika typer av förstärkningsarbeten och om möjligt göra en 
generalisering eller se tendenser kring när det är lämpligt att använda sig av materialet. 
Förstärkningsarbetena som författarna utgår från är tidigare gjorda med avväxlingar i stål och 
är tillhandahållna och framtagna i samarbete med Ramböll Sverige AB, Byggteknik, 
Halmstad. Då ekonomi är en faktor som spelar in vid val av förstärkningsmetod kommer även 
kostnader för CFRP utredas för att se när det är ekonomiskt försvarbart med denna 
förstärkningstyp. Avväxlingar i stål är en metod som är vanligt förekommande vid 
förstärkningsarbeten. En jämförelse mellan stål och CFRP anses nödvändig för att studera 
vilka för – och nackdelar en förstärkning med CFRP har gentemot en stålförstärkning. 

1. Vilken bakgrund har du? –utbildning, -tidigare arbetslivserfarenhet? 
- 

2. Vad har du för erfarenhet av kompositförstärkningar? 
- 

3. Vad kommer de nya normerna om kompositförstärkningar innebära för branschen? 
När träder de i kraft? 
-  

4. Vad anser Du om kolfiber som förstärkningsmaterial? Fördelar – nackdelar etc. 
- 

5. En vanlig uppfattning är att kolfiberförstärkningar är dyrt, vad är din uppfattning kring 
detta? 
- 

6. Hur ser forskningsfronten ut? Finns det luckor i kunskapsläget generellt för kolfiber 
som förstärkningsmaterial? 
- 

7. Finns det fall där det är extra lämpligt att använda en förstärkning av kolfiberkomposit 
kontra traditionella metoder? 
- 

8. Finns det fall där det är olämpligt att använda en förstärkning av kolfiberkomposit 
kontra traditionella metoder? 
- 

9. Något annat viktigt att belysa? Ordet fritt. 
- 

  



 

Enkät till Roger Mårtenzon 

Vi vill tacka för att du tar dig tid att delta i vårt examensarbete genom att svara på dessa 
frågor. 

Syftet med examensarbetet 

Syftet med denna rapport är först och främst att ge en begriplig bild av CFRP då kunskapen 
om materialet inte är särskilt utbredd. Ytterligare syften med rapporten är att ta reda på 
CFRP´s tillämpbarhet i olika typer av förstärkningsarbeten och om möjligt göra en 
generalisering eller se tendenser kring när det är lämpligt att använda sig av materialet. 
Förstärkningsarbetena som författarna utgår från är tidigare gjorda med avväxlingar i stål och 
är tillhandahållna och framtagna i samarbete med Ramböll Sverige AB, Byggteknik, 
Halmstad. Då ekonomi är en faktor som spelar in vid val av förstärkningsmetod kommer även 
kostnader för CFRP utredas för att se när det är ekonomiskt försvarbart med denna 
förstärkningstyp. Avväxlingar i stål är en metod som är vanligt förekommande vid 
förstärkningsarbeten. En jämförelse mellan stål och CFRP anses nödvändig för att studera 
vilka för – och nackdelar en förstärkning med CFRP har gentemot en stålförstärkning. 

 

1. Vilken bakgrund har du? –utbildning, -tidigare arbetslivserfarenhet? 
- 

2. Vad har du för erfarenhet av kompositförstärkningar? 
- 

3. Vad anser Du om kolfiber som förstärkningsmaterial? Fördelar – nackdelar etc. 
- 

4. Vad anser Du om kunskapsläget inom branschen angående kolfiberförstärkningar? 
- 

5. En vanlig uppfattning är att kolfiberförstärkningar är dyrt, vad är din uppfattning kring 
detta? 
- 

6. Vad är den vanligaste typen av konstruktioner som ni levererar kolfiberförstärkningar 
till? Väggar, bjälklag, pelare etc. 
- 

7. Finns det fall där det är extra lämpligt att använda en förstärkning av kolfiberkomposit 
kontra traditionella metoder? Olika typer av konstruktioner, projektets omfattning etc.  
- 

8. Finns det fall där det är olämpligt att använda en förstärkning av kolfiberkomposit 
kontra traditionella metoder? Olika typer av konstruktioner, projektets omfattning etc. 
- 

9. Något annat viktigt att belysa? Ordet fritt. 
- 

  



 

Enkät till Anders Samuelsson 

Vi vill tacka för att du tar dig tid att delta i vårt examensarbete genom att svara på dessa 
frågor. 

Syftet med examensarbetet 

Syftet med denna rapport är först och främst att ge en begriplig bild av CFRP då kunskapen 
om materialet inte är särskilt utbredd. Ytterligare syften med rapporten är att ta reda på 
CFRP´s tillämpbarhet i olika typer av förstärkningsarbeten och om möjligt göra en 
generalisering eller se tendenser kring när det är lämpligt att använda sig av materialet. 
Förstärkningsarbetena som författarna utgår från är tidigare gjorda med avväxlingar i stål och 
är tillhandahållna och framtagna i samarbete med Ramböll Sverige AB, Byggteknik, 
Halmstad. Då ekonomi är en faktor som spelar in vid val av förstärkningsmetod kommer även 
kostnader för CFRP utredas för att se när det är ekonomiskt försvarbart med denna 
förstärkningstyp. Avväxlingar i stål är en metod som är vanligt förekommande vid 
förstärkningsarbeten. En jämförelse mellan stål och CFRP anses nödvändig för att studera 
vilka för – och nackdelar en förstärkning med CFRP har gentemot en stålförstärkning. 

  

1. Vilken bakgrund har du? –utbildning, -tidigare arbetslivserfarenhet? 
- 

2. Vad har du/ni för erfarenhet av kompositförstärkningar? 
- 

3. Vad anser Du om kolfiber som förstärkningsmaterial? Fördelar – nackdelar etc. 
- 

4. Vad anser Du om kunskapsläget inom branschen angående kolfiberförstärkningar? 
- 

5. En vanlig uppfattning är att kolfiberförstärkningar är dyrt, vad är din uppfattning kring 
detta? 
- 

6. Vad är den vanligaste typen av konstruktioner som ni utför förstärkningar på? Väggar, 
bjälklag, pelare etc. 
- 

7. Vilken kompetens krävs det av er entreprenörer som jobbar med 
kompositförstärkningar? Utbildningar etc.  
- 

8. Vad bör ni tänka på ur arbetsmiljösynpunkt vid arbete med kompositmaterial? 
- 

9. Något annat viktigt att belysa? Ordet fritt. 
- 

  



 

Bilaga 3 – Kalkyldokument för stålförstärkningar 
 

Kalkyldokument avser materialkostnader från leverantörer samt persontimmar från AB BR 
Montageservice för respektive fall. 

  



 

Praktikfall	1	

Materialpriser	
	      Balk	 Längd	

(m)	
kg/m	 kg	 Tibnor	

(kr/kg)	
Stena	Stål	
(kr/kg)	

Medelpris	
(kr/kg)	

Kostnad	

HEA220	 10,2	 50,5	 515,1	 13,15	 13,35	 13,25	 6	825,1	kr		
HEA160	 1,0	 30,4	 30,4	 12,85	 13,05	 12,95	 	393,7	kr		

	        Pelare	 		 		 		 		 		 		 		
HEA120	 3,7	 19,9	 72,6	 12,85	 13,05	 12,95	 	940,6	kr		
HEA120	 3,7	 19,9	 72,6	 12,85	 13,05	 12,95	 	940,6	kr		

	        Kostnad	stålprofiler	 		 		 		 		 		 9	100,0	kr		

	        Priser	hämtade	från	respektive	leverantör/tillverkare:	2016-03-16	
	  

        Arbetskostnad	
	      		 		 timmar	 kr/timme	 Pris	

	  Tillverkning	 		 9	 450	 	4	050	kr		
	  Montage	 		 16	 450	 	7	200	kr		
	  Kostnad	persontimmar	 		 		 		 	11	250	kr		
	  

        Totala	kostnader	
	      Kostnad	stålprofiler	 		 							9	100	kr		

	    Kostnad	persontimmar	 					11	250	kr		
	    Summa	 		 					20	350	kr		
	     

  



 

Praktikfall	2	

Materialpriser	
	      Balk	 Längd	

(m)	
kg/m	 kg	 Tibnor	

(kr/kg)	
Stena	Stål	
(kr/kg)	

Medelpris	
(kr/kg)	

Kostnad	

UPE	100	 1,4	 9,8	 13,8	 14,50	 14,20	 14,35	 197,3	kr		
UPE	100	 1,6	 9,8	 15,7	 14,50	 14,20	 14,35	 225,5	kr		
UPE	100	 1,4	 9,8	 13,8	 14,50	 14,20	 14,35	 197,3	kr		

	        Totalkostnad	stålprofiler	 		 		 		 620,0	kr		

	        Priser	hämtade	från	respektive	leverantör/tillverkare:	2016-03-16	

	        Arbetskostnad	
	      		 		 timmar	 kr/timme	 Pris	

	  Tillverkning	 2	 450	 	900	kr		
	  Montage	 8	 450	 	3	600	kr		
	  Kostnad	persontimmar	 		 	4	500	kr		
	  

        Totala	kostnader	
	      Kostnad	stålprofiler	 		 							620	kr		

	    Kostnad	persontimmar	 				4	500	kr		
	    Summa	 				5	120	kr		
	     

  



 

Praktikfall	3	

Materialpriser	
	      Balk	 Längd	

(m)	
kg/m	 kg	 Tibnor	

(kr/kg)	
Stena	Stål	
(kr/kg)	

Medelpris	
(kr/kg)	

Kostnad	

UPE270	 2,8	 35,2	 99,7	 13,15	 13,90	 13,53	 	1	348,7	kr		
UPE270	 2,8	 35,2	 99,7	 13,15	 13,90	 13,53	 	1	348,7	kr		
VKR200x100-6,3	 2,8	 28,1	 79,6	 19,95	 17,70	 18,83	 	1	498,6	kr		
UPE270	 2,3	 35,2	 82,4	 12,85	 13,90	 13,38	 	1	101,7	kr		
UPE270	 2,3	 35,2	 82,4	 12,85	 13,90	 13,38	 	1	101,7	kr		

	        Pelare	 		 		 		 		 		 		 		
VKR100x100-6,3	 3,6	 18,2	 65,5	 18,25	 16,90	 17,58	 	1	151,5	kr		
VKR100x100-6,3	 3,6	 18,2	 65,5	 18,25	 16,90	 17,58	 	1	151,5	kr		
VKR100x100-6,3	 3,6	 18,2	 65,5	 18,25	 16,90	 17,58	 	1	151,5	kr		
VKR100x100-6,3	 3,6	 18,2	 65,5	 18,25	 16,90	 17,58	 	1	151,5	kr		

	        Totalkostnad	stålprofiler	 		 		 		 		 		 	11	005,5	kr		

	        Priser	hämtade	från	respektive	leverantör/tillverkare:	2016-03-16	
	  

        Arbetskostnad	
	      		 		 timmar	 kr/timme	 Pris	

	  
Tillverkning	 		 6	 450	 	2	700	kr		

	  
Montage	 		 20	 450	 	9	000	kr		 	  
Kostnad	persontimmar	 		 		 		 	11	700	kr		

	  
        Totala	kostnader	

	       Kostnad	stålprofiler	 							11	005	kr		
	    Kostnad	persontimmar	 							11	700	kr		
	    Summa	 		 							22	705	kr		
	     

  



 

Praktikfall	4	

Materialpriser	
	      

Balk	 Längd	(m)	 kg/m	 kg	 Tibnor	
(kr/kg)	

Stena	Stål	
(kr/kg)	

Medelpris	
(kr/kg)	

Kostnad	

HEB160	 1,9	 42,6	 81,4	 12,65	 12,90	 12,78	 	1	039,5	kr		
HEB140	 1,4	 33,7	 47,5	 12,65	 12,90	 12,78	 	607,0	kr		

	        Totalkostnad	stålprofiler	 		 		 		 	1	646,5	kr		

	        Priser	hämtade	från	respektive	leverantör/tillverkare:	2016-03-16	

	        Arbetskostnad	
	      		 		 timmar	 kr/timme	 Pris	

	  Tillverkning	 1	 450	 	450	kr		
	  Montage	 6	 450	 	2	700	kr		
	  Kostnad	persontimmar	 		 	3	150	kr		
	  

        Totala	kostnader	
	      Kostnad	stålprofiler	 	1	646	kr		

	    Kostnad	persontimmar	 	3	150	kr		
	    Summa	 		 	4	796	kr		
	     

  



 

Praktikfall	5	

Materialpriser	
	      

Balk	 Längd	
(m)	

kg/m	 kg	 Tibnor	
(kr/kg)	

Stena	Stål	
(kr/kg)	

Medelpris	
(kr/kg)	

Kostnad	

UPE	220	 3,7	 26,6	 98,4	 13,05	 13,80	 13,43	 	1	321,3	kr		
Totalkostnad	stålprofiler	 		 		 		 		 	1	321,3	kr		

	        Priser	hämtade	från	respektive	leverantör/tillverkare:	2016-03-16	
	

        Arbetskostnad	
	      		 		 timmar	 kr/timme	 Pris	

	  Tillverkning	 1	 450	 	450	kr		
	  Montage	 		 5	 450	 	2	250	kr		
	  Kostnad	persontimmar	 		 		 		 	2	700	kr		
	  

        Totala	kostnader	
	      Kostnad	stålprofiler	 											1	321	kr		

	    Kostnad	persontimmar	 											2	700	kr		
	    Summa	 		 											4	021	kr		
	     

  



 

Bilaga 4 – Kalkyldokument för CFRP 
 

Kalkyldokument avser materialkostnader från Sto Scandinavia AB samt persontimmar från 
Johns bygg och fasad AB för respektive fall. 

  



 

Praktikfall	1	

Kolfibersystem	 Längd	
(m)	

Antal	 Total	
längd	(m)	

Sto	Scandinavia	
AB	(kr/m)	

Kostnad	

Plate	S	100	C	 11,2	 7	 78,4	 	457,81	kr		 	35	892,1	kr		
Epoxi	för	Plate	 11,2	 7	 78,4	 	100	kr		 	7	840,0	kr		
Totalkostnad	Kolfiber	 		 		 		 	43	732,1	kr		

	      Priser	tillhandahållna	av	Sto	Scandinavia	AB	och	gäller	för	2015	års	prissättning	

	      Arbetskostnad	
	    		 		 timmar	 kr/timme	 Pris	

Montage	 		 55	 450	 	24	750	kr		
Kostnad	persontimmar	 		 		 		 	24	750	kr		

	      
      Totala	kostnader	 		 		

	  Kostnad	CFRP	 		 													43	732	kr		
	  Kostnad	persontimmar	 													24	750	kr		
	  Summa	 		 													68	482	kr		
	   

  



 

Praktikfall	2	

Kolfibersystem	 Längd	
(m)	

Antal	 Total	
längd	(m)	

Sto	Scandinavia	
AB	(kr/m)	

Kostnad	

Plate	IM	100	C	 1,7	 3	 5,1	 	457,81	kr		 	2	334,8	kr		
Bar	IM	10	C	 2,4	 6	 14,4	 	481,19	kr		 	6	929,1	kr		
Epoxi	för	Plate	 1,7	 3	 5,1	 	100	kr		 	510,0	kr		
Epoxi	för	Bar	 2,4	 6	 14,4	 	100	kr		 	1	440,0	kr		
Totalkostnad	Kolfiber	 		 		 		 	11	213,9	kr		

	      Priser	tillhandahållna	av	Sto	Scandinavia	AB	och	gäller	för	2015	års	prissättning	

	      Arbetskostnad	
	    		 		 timmar	 kr/timme	 Pris	

Montage	 		 20	 450	 	9	000	kr		
Kostnad	persontimmar	 		 		 		 	9	000	kr		

	      
      Totala	kostnader	 		 		

	  Kostnad	CFRP	 		 															11	214	kr		
	  Kostnad	persontimmar	 																	9	000	kr		
	  Summa	 		 															20	214	kr		
	   

  



 

Praktikfall	3	

Kolfibersystem	 Längd	
(m)	

Antal	 Total	längd	
(m)	

Sto	Scandinavia	AB	
(kr/m)	

Kostnad	

Bar	IM	10	C	 2,8	 4	 11,2	 	481,19	kr		 	5	389,3	kr		
Epoxi	för	Bar	 2,8	 4	 11,2	 	100	kr		 	1	120,0	kr		
Bar	IM	10	C	 2,3	 4	 9,2	 	481,19	kr		 	4	426,9	kr		
Epoxi	för	Bar	 2,3	 4	 9,2	 	100	kr		 	920,0	kr		
Totalkostnad	Kolfiber	 		 		 		 	11	856,2	kr		

	      Priser	tillhandahållna	av	Sto	Scandinavia	AB	och	gäller	för	2015	års	prissättning	

	      Arbetskostnad	
	    		 		 timmar	 kr/timme	 Pris	

Montage	 		 22	 450	 	9	900	kr		
Kostnad	persontimmar	 		 		 		 	9	900	kr		

	      
      Totala	kostnader	 		 		

	  Kostnad	CFRP	 		 																11	856	kr		
	  Kostnad	persontimmar	 																		9	900	kr		
	  Summa	 		 																21	756	kr		
	   

  



 

Praktikfall	4	

Kolfibersystem	 Längd	
(m)	

Antal	 Total	längd	
(m)	

Sto	Scandinavia	AB	
(kr/m)	

Kostnad	

Plate	IM	100	C	 1,5	 2	 3,0	 	457,81	kr		 	1	373,4	kr		
Epoxi	för	Plate	 1,5	 2	 3,0	 	100	kr		 	300,0	kr		
Plate	IM	100	C	 1,0	 2	 2,0	 	457,81	kr		 	915,6	kr		
Epoxi	för	Plate	 1,0	 2	 2,0	 	100	kr		 	200,0	kr		
Totalkostnad	Kolfiber	 		 		 		 	2	789,0	kr		

	      Priser	tillhandahållna	av	Sto	Scandinavia	AB	och	gäller	för	2015	års	prissättning	

	      Arbetskostnad	
	    		 		 timmar	 kr/timme	 Pris	

Montage	 		 5	 450	 	2	250	kr		
Kostnad	persontimmar	 		 		 		 	2	250	kr		

	      
      Totala	kostnader	 		 		

	  Kostnad	CFRP	 		 																		2	789	kr		
	  Kostnad	persontimmar	 																		2	250	kr		
	  Summa	 		 																		5	039	kr		
	   

  



 

Praktikfall	5	

Kolfibersystem	 Längd	(m)	 Antal	 Total	längd	
(m)	

Sto	Scandinavia	AB	
(kr/m)	

Kostnad	

Bar	IM	10	C	 3,5	 2	 7,0	 	481,19	kr		 3	368,3	kr		
Epoxi	för	Bar	 3,5	 2	 7,0	 	100	kr		 	700,0	kr		
Totalkostnad	Kolfiber	 		 		 		 	4	068,3	kr		

	      Priser	tillhandahållna	av	Sto	Scandinavia	AB	och	gäller	för	2015	års	prissättning	

	      Arbetskostnad	
	    		 		 timmar	 kr/timme	 Pris	

Montage	 		 8	 450	 	3	600	kr		
Kostnad	persontimmar	 		 		 		 	3	600	kr		

	      
      Totala	kostnader	 		 		

	  Kostnad	CFRP	 		 																	4	068	kr	
	  Kostnad	persontimmar	 																	3	600	kr		
	  Summa	 		 																	7	668	kr		
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