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SAMMANFATTNING 

Behovet av broförstärkningar har ökats de senaste åren på grund av ett ökat slitage samt 
förändrade trafikbehov. Kolfiberförstärkning har blivit alltmer vanligt förekommande vid 
förstärkningar av befintliga anläggningar och byggnader med nedsatt bärförmåga. I denna 
rapport redovisar vi förstärkningsmetoden i korthet och exemplifierar dess tillämpning på en 
förspänd bro, Gruvvägsbron i Kiruna, i norra Sverige som inte längre är i drift. 

Kolfiberförstärkning bygger på en gammal teknik där man förstärker med stålplåtar som fästs 
på utsidan av betongkonstruktionen genom limning. Problemet med denna teknik är att stål är 
väldigt tungt att hantera, rostar samt att man måste skarva förstärkningsplåtarna med 
överlappningsplåtar. Användningen av kolfiberkomposit överbrygger dessa nackdelar. 
Förstärkningen kan göras med kolfiberlaminat som limmas mot betongens täckskikt eller 
kolfiberstavar som limmas inom täckskiktet i uppfrästa spår. Krafterna överförs från 
betongen till kolfiberförstärkningen genom vanligtvis är ett epoxylim. 

För gruvbron i Kiruna beräknades ursprungligt moment och utmattningslivslängd före och 
efter kolfiberförstärkning. Trafiklaster togs fram med hjälp av Eurokod som sedan används 
för att uppskatta de spänningar som ger upphov till utmattningsbrott. Bron är kraftigt armerad 
vilket medför att det inte föreligger någon risk för utmattningsbrott vid dimensionerad 
trafiklast. För att få ett resultat så valdes därför att öka trafiklasten och vidare antogs att 
kolfiberförstärkningen endast avlastade den befintliga spännarmeringen. Resultatet för den 
befintliga momentkapaciteten för Gruvvägsbron i Kiruna redovisas i tabellerna I-V nedan.  

Tabell I. Befintlig momentkapacitet för samtliga balkar innan kolfiberförstärkning. 

Tvärsnitt Sidobalkar [MNm] Mittenbalk [MNm] Total [MNm] 
Spann 1-2 11,72 11,99 35,44 
Stöd 1 11,36 12,50 35,23 
Stöd 2 11,64 12,25 35,53 

Tabell II. Ökning av momentkapacitet med ökande förspänningsgrad av kolfibern för spann 1-2. 

Förspänning 
FRP 
[%] 

Sidobalkar 
[MNm] 

Mittenbalk 
[MNm] 

Total kapacitet 
[MNm] 

Ökning 
kapacitet 

[%] 
0 11,72 11,99 35,44 0 
20 11,98 12,35 36,31 2,4 
40 12,24 12,71 37,18 4,7 
60 12,49 13,07 38,06 6,9 
80 12,74 13,43 38,93 9,0 

100 13,00 13,79 39,80 10,9 
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Tabell III. Ökning av momentkapacitet med ökande förspänningsgrad av kolfibern för stöd 1 . 

Förspänning 
FRP [%] 

Sidobalkar 
[MNm] 

Mittenbalk 
[MNm] 

Total kapacitet 
[MNm] 

Ökning 
kapacitet [%] 

0 11,36 12,50 35,23 0 
20 11,68 13,06 36,42 3,3 
40 12,00 13,66 37,66 6,5 
60 12,34 14,29 38,96 9,6 
80 12,68 14,95 40,31 12,6 

100 13,03 15,65 41,71 15,5 

Tabell IV. Ökning av momentkapacitet med ökande förspänningsgrad av kolfibern för stöd 2. 

Förspänning 
FRP 
[%] 

Sidobalkar 
[MNm] 

Mittenbalk 
[MNm] 

Total kapacitet 
[MNm] 

Ökning 
kapacitet 

[%] 
0 12,25 11,64 35,53 0 
20 12,61 11,81 36,24 2,0 
40 12,97 11,99 36,96 3,9 
60 13,31 12,18 37,68 5,7 
80 13,66 12,38 38,41 7,5 

100 13,99 12,58 39,14 9,2 

Tabell V. Utmattningslivslängd antal cykler till brott. 

 Stöd 1 Spann 1-2 Stöd 2 
 Mitten Sido Mitten Sido Mitten Sido 

Före 1014,77 1014,60 1012,23 1012,21 1014,62 1014,32 
Efter 1014,93 1014,74 1012,54 1012,43 1014,77 1014,44 

Ökning 29 % 28 % 51 % 41 % 29 % 24 % 

Enligt Tabell I har de undersökta tvärsnitten en momentkapacitet på 35 MNm. I samtliga fall 
har mittenbalken för Gruvvägsbron störst kapacitet. Då förspänningsgraden ökades för spann 
1-2, se Tabell II, visade det sig att en ökning av momentkapacitet kan fås till maximalt 11 %. 
Detta är dock inte troligt eftersom det endast teoretiskt kan förspännas till 100 % och en 
ökning av momentkapaciteten bör därför ligga kring 4 % i verkligheten för spann 1-2. Likaså 
erhölls en ökning på ca 16 % för balkarna över stöden. Med samma resonemang anses en 
trolig ökning i verkligheten ligga på kring 5 %.  

Vad gäller utmattningslivslängden har det visat sig att det inte föreligger någon risk för ett 
utmattningsbrott med de laster som verkade på Gruvvägsbron då den var i drift. De resultat 
som erhållits för detta är som max på 1014,77 cykler för stöd 1 och som minst på 1012,21 
cykler för Spann 1-2 enligt Tabell V. Kolfiberförstärkningen har en stor inverkan på 
utmattningslivslängden, en maximal ökning på 51 % beräknades för mittenbalken på spann 1-
2 och en minsta ökning på 24 % beräknades för sidobalkarna över stöd 2.  
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ABSTRACT 

The need for reinforcements of bridges has increased over the last years. This is due to in-
creased abrasion and traffic loads. A technique that has become more and more popular to 
use is carbon fiber reinforced polymer reinforcement, CFRP. This technique is perfect for 
reinforcing existing constructions since it is easy to install and low weight. In this report a 
prestressed concrete bridge in north of Sweden is reinforced with CFRP and then studied with 
regard to fatigue and moment capacity. 

Carbon-fiber reinforcement is based on an old technique were reinforcement was done with 
steel plates. Similar to today’s implementations the steel plates were glued to the construction 
that needed reinforcement. Steel is very heavy, corrodes the joints have to be covered with 
additional steel plates, and therefore are not ideal to use. Carbon fiber bridges these problems. 
There are mainly two different ways carbon-fiber can be used for reinforcement. The carbon-
fiber can be applied in the form of a laminate were it is glued to the concrete cover of the 
construction, or applied in a groove of the concrete cover as a rod. The forces are transferred 
through the concrete to the carbon-fiber via the adhesive; the adhesive is usually an epoxy 
matrix.  

Fatigue life and the moment capacity of the bridge were calculated before and after the rein-
forcement. Loads from the traffic were calculated according to Eurocode. The loads were 
then used to calculate the tensions that affect the fatigue life. The bridge that was studied is 
highly reinforced, because of this there is no risk for fatigue failure with the current traffic 
loads according to our calculations. In order to get results from our study we delimited us to 
only relieve the prestressed reinforcement cables. The original moment capacity and the in-
crease in moment capacity due to CFRP reinforcement is represented in the tables A-E below. 

Table A. Original moment capacity for the beams. 

Cross section Side Beams [MNm] Mid Beam [MNm] Total [MNm] 
Span 1-2 11,72 11,99 35,44 
Support 1 11,36 12,50 35,23 
Support 2 11,64 12,25 35,53 

Table B. The increase of moment capacity when the pretension level of the CFRP increases for span 1-2. 

Pretension FRP 
[%] 

Side Beams 
[MNm] 

Mid Beam 
[MNm] 

Total capacity 
[MNm] 

Capacity in-
crease [%] 

0 11,72 11,99 35,44 0 
20 11,98 12,35 36,31 2,4 
40 12,24 12,71 37,18 4,7 
60 12,49 13,07 38,06 6,9 
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80 12,74 13,43 38,93 9,0 
100 13,00 13,79 39,80 10,9 

Table C. The increase of moment capacity when the pretension level of the CFRP increases for support 1. 

Pretension FRP 
[%] 

Side Beams 
[MNm] 

Mid Beam 
[MNm] 

Total capacity 
[MNm] 

Capacity 
increase [%] 

0 11,36 12,50 35,23 0 
20 11,68 13,06 36,42 3,3 
40 12,00 13,66 37,66 6,5 
60 12,34 14,29 38,96 9,6 
80 12,68 14,95 40,31 12,6 

100 13,03 15,65 41,71 15,5 

Table D. The increase of moment capacity when the pretension level of the CFRP increases for support 2. 

Pretension FRP 
[%] 

Side Beams 
[MNm] 

Mid Beam 
[MNm] 

Total capacity 
[MNm] 

Capacity 
increase [%] 

0 12,25 11,64 35,53 0 
20 12,61 11,81 36,24 2,0 
40 12,97 11,99 36,96 3,9 
60 13,31 12,18 37,68 5,7 
80 13,66 12,38 38,41 7,5 

100 13,99 12,58 39,14 9,2 

Table E. Fatigue life number of cycles to failure. 

 Support 1 Span 1-2 Support 2 
 Mid Side Mid Side Mid  Side 

Före 1014,77 1014,60 1012,23 1012,21 1014,62 1014,32 

Efter 1014,93 1014,74 1012,54 1012,43 1014,77 1014,44 

Ökning 29 % 28 % 51 % 41 % 29 % 24 % 

According to Table A the studied cross-section has a moment capacity of 35 MNm. The mid-
dle beam has the highest moment capacity for all the cross-sections. When the pretension 
levels were increased in span 1-2, see Table B, a maximum moment capacity increase of 11 
% was obtained. In reality an increase of 4% is more realistic since it is hard to pretension the 
CFRP 100 %.  

According to the study there is no risk of fatigue failure in the bridge with the current traffic 
loads. The maximum fatigue life for the bridge according to the study is 1014,77 cycles for 
support 1, and minimum of 1012,21 cycles for span 1-2 according to Table E. The CFRP has a 
large effect on the fatigue life, a maximum increase of 51 % was calculated for span 1-2 and a 
minimum increase of 24 % for support 2.  
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Tecken Definition Enhet 
𝐴𝐴𝑠𝑠 Area för dragarmering [𝑚𝑚𝑚𝑚2] 
𝐴𝐴𝑝𝑝 Area för spänningsarmering [𝑚𝑚𝑚𝑚2] 
𝜙𝜙𝑠𝑠 Största diameter för slakarmering [𝑚𝑚𝑚𝑚] 
𝜙𝜙𝑝𝑝 Diameter för spänningsarmering [𝑚𝑚𝑚𝑚] 
𝑄𝑄𝑘𝑘,𝑖𝑖 Icke-cykliska laster [𝑁𝑁] 
𝑄𝑄𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 Utmattningsgenererande last [𝑁𝑁] 
∆𝜎𝜎𝑅𝑅𝑠𝑠𝑘𝑘 Spänningsvidd vid utmattning [𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀] 
𝑛𝑛(∆𝜎𝜎) Cykler för en spänningsvidd, ∆𝜎𝜎 [𝑠𝑠𝑠𝑠] 
𝑁𝑁(∆𝜎𝜎) Utmattningscykler för en spänningsvidd, ∆𝜎𝜎 [𝑠𝑠𝑠𝑠] 
𝑅𝑅𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 Ekvivalent spänningskvot − 
𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 Betongens dimensionerande utmattningshållfasthet [𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀] 
𝜎𝜎𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑚𝑚𝑓𝑓𝑚𝑚,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 Högsta tryckspänningen vid 𝑁𝑁 cykler [𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀] 
𝜎𝜎𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 Lägsta tryckspänningen vid 𝑁𝑁 cykler [𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀] 
𝑠𝑠0 Betongens ålder i dagar [𝐷𝐷𝑀𝑀𝐷𝐷𝑀𝑀𝐷𝐷] 
𝐴𝐴𝑓𝑓 Area kolfiberförstärkning [𝑚𝑚𝑚𝑚2] 
𝐸𝐸𝑓𝑓 Elasticitetsmodul kolfiberförstärkning [𝐺𝐺𝑀𝑀𝑀𝑀] 
𝜀𝜀𝑓𝑓 Töjning kolfiberförstärkning − 
ℎ Balkens höjd [𝑚𝑚𝑚𝑚] 
𝑏𝑏 Balkens effektiva bredd [𝑚𝑚𝑚𝑚] 
𝜑𝜑 Kryptal för betong − 
𝐼𝐼𝑠𝑠 Tröghetsmoment stål [𝑚𝑚𝑚𝑚4] 
𝐼𝐼𝑐𝑐 Tröghetsmoment betong [𝑚𝑚𝑚𝑚4] 
𝑥𝑥 Höjd på tryckt zon betong [𝑚𝑚𝑚𝑚] 
𝜀𝜀𝑐𝑐 Töjning betong − 
𝜀𝜀𝑐𝑐𝑒𝑒 Brottöjning betong − 
𝑏𝑏𝑔𝑔 Spårbredd i täckskikt för NSM [𝑚𝑚𝑚𝑚] 
𝑠𝑠𝑔𝑔 Spårtjocklek i täckskiktet för NSM [𝑚𝑚𝑚𝑚] 
𝑏𝑏𝑝𝑝 Bredd NSM [𝑚𝑚𝑚𝑚] 
𝑠𝑠𝑝𝑝 Tjocklek NSM [𝑚𝑚𝑚𝑚] 
𝐿𝐿𝑒𝑒 Minsta förankringslängd [𝑚𝑚𝑚𝑚] 
𝑓𝑓𝑠𝑠 Förspänning i kolfiber [𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀] 
𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒 Maximala förspänningen i kolfiberstaven [𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀] 
𝐵𝐵 Korrektionsfaktor som tar hänsyn till epoxytyp − 
𝑥𝑥 Avståndet från förstärkningens ände [𝑚𝑚𝑚𝑚] 
𝑆𝑆𝑜𝑜𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒𝑐𝑐𝑘𝑘𝑒𝑒𝑓𝑓 Osprucken längd av den ospruckna betongzonen [𝑚𝑚𝑚𝑚] 
𝑙𝑙 Längd betongbalk [𝑚𝑚𝑚𝑚] 
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𝑀𝑀𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑖𝑖𝑐𝑐𝑒𝑒𝑝𝑝𝑓𝑓𝑓𝑓 Applicerat moment [𝑀𝑀𝑁𝑁𝑚𝑚] 
𝑀𝑀𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒𝑐𝑐𝑘𝑘𝑒𝑒𝑓𝑓 Sprickbildande moment [𝑀𝑀𝑁𝑁𝑚𝑚] 
𝑀𝑀𝑓𝑓ö𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝ä𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚𝑔𝑔 Moment som uppstår av förspänningen [𝑀𝑀𝑁𝑁𝑚𝑚] 
𝑆𝑆𝑚𝑚 Medelavstånd för böjsprickor [𝑚𝑚𝑚𝑚] 
𝑆𝑆𝑚𝑚𝑓𝑓𝑚𝑚 Högsta spänningspåkänningen 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 
𝑁𝑁 Antal lastcykler − 
𝑅𝑅 Spänningskvot för max- och min. spänningspåkänning − 
𝜎𝜎𝑓𝑓 Spänningsamplitud 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 
𝜎𝜎𝑚𝑚 Spänningsmedelvärde 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 
𝑆𝑆𝑒𝑒 Utmattningshållsfasthet − 
𝐷𝐷𝑖𝑖 Skadeeffekt − 
𝜂𝜂 Faktor för vidhäftningsegenskaper hos armeringsstål − 
𝜉𝜉 Vidhäftningskvot för spännarmering och slakarmering − 
𝛾𝛾𝐹𝐹,𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 Partialkoefficient för utmattningsverifiering − 
𝐾𝐾1,2 Bindningskoefficienter för armeringstyper − 
𝑀𝑀𝑐𝑐 Momentkapacitet 𝑁𝑁𝑚𝑚 
𝑥𝑥 Placering av neutral axel från överkant av tvärsnitt 𝑚𝑚𝑚𝑚 
𝛽𝛽𝑐𝑐𝑐𝑐(𝑠𝑠0) koefficient för betonghållfasthet för första belastningen 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 
𝑠𝑠0 Betongens ålder i dagar vid start av cyklisk belastning 𝐷𝐷𝑀𝑀𝐷𝐷𝑀𝑀𝐷𝐷 
𝑓𝑓𝑐𝑐𝑘𝑘 Betongens karakteristiska tryckhållfasthet 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 
𝑑𝑑𝑖𝑖 Placering av tyngpunkt för tvärsnittskomponent 𝑚𝑚𝑚𝑚 
𝐸𝐸𝑐𝑐,𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓 Effektiv elasticitetsmodul 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 
𝑓𝑓𝑐𝑐𝑓𝑓𝑚𝑚 Medelvärde betongens hållfasthet 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 
𝜎𝜎𝑐𝑐,𝑒𝑒𝑘𝑘 Spänningspåkänning i betongens underkant 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 
𝜎𝜎𝑐𝑐,ö𝑘𝑘 Spänningspåkänning i betongens överkant 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 
𝛼𝛼𝑠𝑠 Proportionalitetsfaktor − 
𝑦𝑦0 Avstånd till tyngdpunkt för tvärsnitt 𝑚𝑚𝑚𝑚 
𝐴𝐴𝑐𝑐 Betongens tvärsnittsarea 𝑚𝑚𝑚𝑚2 
𝜎𝜎𝑠𝑠 Spänningspåkänning i armering 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 
𝜀𝜀𝑒𝑒0 Aktuell töjning i underkant av tvärsnitt vid förstärkning − 
𝜀𝜀𝑐𝑐0 Aktuell töjning i betong vid förstärkning − 
𝜀𝜀𝑠𝑠0 Aktuell töjning i stål vid förstärkning − 
𝛥𝛥𝜀𝜀 Töjningstillskott − 
𝜀𝜀𝑓𝑓𝑐𝑐,𝑖𝑖𝑐𝑐 Intermediär sprickbildningstöjning − 
𝐹𝐹𝑠𝑠 Drag och/eller tryckkraft i armering 𝑁𝑁 
𝐹𝐹𝑐𝑐 Drag och/eller tryckkraft i betong 𝑁𝑁 
𝐹𝐹𝑓𝑓 Dragkraft i kompositmaterial 𝑁𝑁 
𝑀𝑀𝑎𝑎 Förskjutningsmått för vertikala byglar 𝑚𝑚𝑚𝑚 
𝑧𝑧 Hävarm för tvärsnittskomponent 𝑚𝑚𝑚𝑚 
𝜃𝜃 Lutning för skjuvspricka 𝐺𝐺𝐷𝐷𝑀𝑀𝑑𝑑𝐺𝐺𝐷𝐷 
𝛼𝛼 Lutning för skjuvbyglar 𝐺𝐺𝐷𝐷𝑀𝑀𝑑𝑑𝐺𝐺𝐷𝐷 
𝑑𝑑𝑀𝑀 Tillskottsmoment  𝑁𝑁𝑚𝑚 
𝜏𝜏𝑚𝑚𝑓𝑓𝑚𝑚 Skjuvspänning i betong 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 
𝐿𝐿𝑝𝑝𝑒𝑒𝑝𝑝 Brottytans perimeter för kolfiberförstärkning med NSM 𝑚𝑚𝑚𝑚 
𝑏𝑏𝑔𝑔 Spårbredd i täckskiktet för kolfiberstavar 𝑚𝑚𝑚𝑚 
𝑠𝑠𝑔𝑔 Spårtjockleken i täckskiktet för kolfiberstavar 𝑚𝑚𝑚𝑚 
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𝐿𝐿𝑒𝑒 Minsta förankringslängd av kolfiberstavar 𝑚𝑚𝑚𝑚 
𝐸𝐸𝑝𝑝 Axiell styvhet hos kolfiberstavar 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 
𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒 Maximal förspänning i kolfiberstaven 𝑁𝑁 
𝜏𝜏𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 Skjuvspänningen i bindningen längs kolfiberstaven 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 
𝑐𝑐. 𝑐𝑐. Betongens täckskikt 𝑚𝑚𝑚𝑚 
𝑛𝑛𝐸𝐸 Modulära förhållande mellan kolfiber och armering − 
𝐸𝐸𝑠𝑠 Elasticitetsmodul för stål 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 
𝐸𝐸𝑐𝑐 Elasticitetsmodul för betong 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 
𝐸𝐸𝑐𝑐𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝 Elasticitetsmodul för kolfiber 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 
𝜀𝜀𝑦𝑦 Flyttöjning i armering − 
𝐸𝐸𝑁𝑁𝑆𝑆 Elasticitetsmodulen för armeringen efter flytning 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 
𝜀𝜀𝑐𝑐𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑖𝑖 Initial töjning i kolfiberstav − 
𝑀𝑀𝑖𝑖 Förspänningskraft i kolfiberstav 𝑁𝑁 
𝜀𝜀𝑓𝑓,𝑖𝑖 Förspänningstöjning i betong för överkantsfiber − 
𝐺𝐺𝑖𝑖 Excentricitet av förspänningskraft från neutral axel 𝑚𝑚𝑚𝑚 
𝑦𝑦𝑓𝑓 Avstånd från överkantsfiber till neutrala axeln 𝑚𝑚𝑚𝑚 
𝜀𝜀𝑏𝑏,𝑖𝑖 Förspänningstöjning i betongens underkantsfiber − 
𝑦𝑦𝑏𝑏 Avstånd från underkantsfiberns neutrala axel 𝑚𝑚𝑚𝑚 
𝜀𝜀′𝑠𝑠,𝑖𝑖 Förspänningstöjning i tryckarmering − 
𝑑𝑑′ Avstånd från tyngdpunkt av tryckarmering till överkant 𝑚𝑚𝑚𝑚 
𝜀𝜀𝑠𝑠,𝑖𝑖 Förspänningstöjning i dragarmering − 
𝐴𝐴𝑠𝑠′  Area för tryckarmering [𝑚𝑚𝑚𝑚2] 
𝛼𝛼1 Förhållande mellan medelspänningar betonghållfasthet − 
𝐶𝐶𝑐𝑐 Resultant för tryckkrafter för viss spänningspåkänning 𝑁𝑁 
𝑦𝑦�𝑐𝑐 Avstånd från neutral axel till tryckkraft 𝑚𝑚𝑚𝑚 
𝑓𝑓𝑝𝑝 Böjdraghållfasthet för betong vid förspänningstöjningar 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 
𝑑𝑑𝐶𝐶𝐹𝐹𝑅𝑅𝑆𝑆 Inre hävarm till kolfiberförstärkning 𝑚𝑚𝑚𝑚 
𝑓𝑓𝑝𝑝,𝐶𝐶𝐹𝐹𝑅𝑅𝑆𝑆 Maximal spänning i kolfiberförstärkning 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 
𝛺𝛺𝑒𝑒 Reduktionsfaktor för sträckningen − 
𝐴𝐴𝐶𝐶𝐹𝐹𝑅𝑅𝑆𝑆 𝑖𝑖𝑚𝑚𝑓𝑓 Arean av inre kolfiberförstärkningen [𝑚𝑚𝑚𝑚2] 
𝐴𝐴𝑝𝑝𝑠𝑠 Arean för den inre förspända stålarmeringen [𝑚𝑚𝑚𝑚2] 
𝛥𝛥𝜎𝜎 Spänningsvidd 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 
𝑘𝑘′ Koefficient för cyklisk hållfasthet − 
𝑛𝑛′ Exponent för cyklisk töjningshärdning − 
𝑘𝑘𝜎𝜎 Faktor för spänningskocentrationer − 
𝑘𝑘𝜀𝜀 Faktor för töjningskoncentrationer − 
𝐺𝐺 Nominell töjning på spänning-töjningskurva − 
𝑆𝑆 Nominell spänning på spänning-töjningskurva − 
𝛥𝛥𝑆𝑆 Förändringen i nominella spänningspåkänningar 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 
𝜀𝜀𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚 Minimal lokal töjning i räfflan på armeringen − 
𝜀𝜀𝑚𝑚𝑓𝑓𝑚𝑚 Maximal lokal töjning i räfflan på armeringen − 
𝐾𝐾𝑓𝑓 Utmattningsfaktor för sprickan − 
𝜎𝜎𝑓𝑓𝑝𝑝 Reversibel spänningsamplitud för släta armeringsjärn 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 
𝑆𝑆𝑓𝑓𝑝𝑝 Reversibel spänningsamplitud för räfflade armeringsjärn 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 
𝜀𝜀𝑓𝑓 Töjningsamplitud − 
𝜎𝜎′𝑓𝑓 Koefficient för utmattningshållfasthet − 
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𝜀𝜀′𝑓𝑓 Koefficient för utmattningsduktilitet − 
𝑐𝑐 Exponent för utmattningsduktilitet − 
𝑁𝑁𝑠𝑠𝑓𝑓 Kraft i slakarmering för studerat tvärsnitt 𝑁𝑁 
𝑁𝑁𝑠𝑠𝑝𝑝 Kraft i spännarmering för studerat tvärsnitt 𝑁𝑁 
𝑁𝑁𝑠𝑠𝑓𝑓′  Kraften i tryckt slakarmeringen för studerat tvärsnitt 𝑁𝑁 
𝑁𝑁𝑐𝑐 Kraft i betongen för den del av tvärsnittet som är tryck 𝑁𝑁 
𝑧𝑧𝑠𝑠𝑓𝑓 Slakarmeringens hävarm till neutrallagret 𝑚𝑚𝑚𝑚 
𝑧𝑧𝑠𝑠𝑝𝑝 Spännarmeringens hävarm till neutrallagret 𝑚𝑚𝑚𝑚 
𝑧𝑧𝑠𝑠𝑓𝑓′  Tryckta slakarmeringens hävarm till neutrallagret 𝑚𝑚𝑚𝑚 
𝑧𝑧𝑐𝑐 Hävarmen till neutrallagret för tryckt del av betong 𝑚𝑚𝑚𝑚 
𝜀𝜀𝑐𝑐𝑒𝑒3 Betongens krosstöjning − 
𝜀𝜀𝑒𝑒𝑎𝑎𝑓𝑓 Spännarmeringens brottöjning − 
𝜀𝜀𝑠𝑠𝑝𝑝0 Initiala töjningen på spännarmeringen − 
𝑓𝑓𝑠𝑠𝑐𝑐,𝑖𝑖 Draghållfasthet för respektive armeringstyp 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 
𝜀𝜀𝑦𝑦,𝑖𝑖 Flyttöjningsgräns för respektive armeringstyp − 
𝐸𝐸𝑖𝑖 Elasticitetsmodul för respektive armeringstyp 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 
𝜀𝜀𝑦𝑦,𝑠𝑠𝑝𝑝 Flyttöjningsgräns för spännarmeringen − 
𝑏𝑏𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓 Effektiv flänsbredd 𝑚𝑚𝑚𝑚 
𝑑𝑑𝑓𝑓𝑜𝑜𝑓𝑓 Total effektiv höjd 𝑚𝑚𝑚𝑚 
∆𝜀𝜀𝑐𝑐 Töjningstillskott i betong − 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
Undersökningar de senaste åren  av befintliga byggnader och anläggningar tyder på att dessa 
har en reducerad prestanda med avseende på bärförmåga, estetik, funktion samt beständighet. 
De ekonomiska fördelarna med behålla konstruktionen där det är möjligt, med avseende på 
säkerhet och funktion, istället för att riva konstruktioner och ersätta den med en ny har lett till 
ett ökat behov för reparationer och förstärkning. För betongkonstruktioner har stålplattor 
använts för att öka momentkapaciteten. Denna förstärkningsmetod har fungerat väl men den 
har även många nackdelar. Stålplattorna är väldigt svårhanterliga på grund av dess vikt men 
har också en begränsad flexibilitet vid krökta ytor samt en stor risk för korrosion. Även andra 
vanligt förekommande förstärkningsmetoder såsom sprutbetong, efterspända konstruktioner 
med spännkablar, ökad tvärsnittsarea med mera har fungerat bra i de flesta fallen. (Täljsten, et 
al., 2011) 

Under 1800-talet rapporterades utmattningsbrott i olika konstruktioner men uppfattades som 
ett mysterium då detta brott inte uppvisade några tydliga plastiska deformationer. Detta ledde 
till en rad olika laborationsexperiment i syfte om att erhålla en bredare kunskap kring detta 
fenomen. August Wöhler var en av de första som ledde experiment inom detta område. Hans 
slutsatser var bland annat att om en statisk last, som var avsevärt mindre än konstruktionens 
hållfasthet, applicerades på en konstruktion så skulle denna last inte medföra några skador 
eller risker för utmattning. Men om samma last applicerades cykliskt på konstruktionen så 
skulle det medföra ett utmattningsbrott. Forskning och utveckling har lett till större förståelse 
för utmattningsproblem hos olika konstruktioner där en upprepande last leder till 
mikrosprickor som växer och som till slut leder ett utmattningsbrott. (Schijve, 2009) 

För att motverka utmattningsbrott kan befintliga brokonstruktioner förstärkas med hjälp av 
kolfiber. Kolfiberförstärkning har de senaste tjugo åren ökats i användning inom 
byggbranschen. I dagsläget finns det tre vanligt förekommande metoder för att förstärka en 
konstruktion med kolfiber, vilka är laminat, väv eller stavar. Förstärkning av denna typ har 
många fördelar, bland annat dess förmåga att ta upp dragspänningar men också att den är 
väldigt lätthanterlig vid själva arbetsmomentet i jämförelse med andra förstärkningsmetoder, 
som exempelvis de nämnda stålplattorna. (Nordlander, 2010)  

Omfattande forskning på förstärkning med hjälp av kolfiberlaminat och NSM-stavar av 
betong mot utmattningsproblematiken. Utförs vid Luleå Tekniska Universitet av doktorand 
Mohammed Salih. 
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1.2 Problemdiskussion 
Förstärkning av befintliga broar är ofta nödvändigt då trafiksituationen förändras, om 
förändringen medför ökade laster. Förstärkningen är nödvändig på grund av ökande slitage 
och förändrade trafikbehov. När trafiklasten ökar så ökar både lastfrekvens och magnituden. 
För att undvika att behöva bygga nya broar så görs mycket forskning för att förbättra de 
metoder för förstärkning av befintliga broar som finns. (Lundqvist, 2007) 

En metod som växer är förstärkning med kolfiber. Denna studie behandlar 
kolfiberförstärkning och hur det påverkar utmattningshållfastheten hos en befintlig bro. 

1.3 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att studera hur kolfiber kan användas för att förstärka 
betongbroar i samband med utmattning. Baserat på detta skall utmattningslivslängden samt 
momentkapacitetsökningen studeras utifrån olika förspänningsgrader på kolfiberförstärkning 
samt spännarmeringen i ett fältförsök, gruvbron i Kiruna. 

1.4 Avgränsningar 
Förstärkning mot böjmoment studeras då det är främst utmattningsbrott skapade av 
böjmoment som anses intressanta för arbetet. Inget beaktande tas till tvärkraft. Omgivningens 
påverkan så som påkörningsskador, vandalism, miljöpåverkan och andra extrema 
belastningar studeras inte i samband med fältförsöket. Idealiska förhållanden antas råda under 
och efter förstärkningen med kompositmaterialet. Förankringsbrott för kompositmaterialet 
behandlas ej eftersom fokus ligger på utmattningslivslängdsförändringen.  

Endast kolfiberförstärkning används i beräkningar då kolfiber har bäst egenskaper för 
förstärkning av brokonstruktioner, i detta fall mot utmattning. I utmattningsberäkningen så 
antas att endast spännarmeringen avlastas av kolfiberförstärkningen på grund av en hög 
befintlig momentkapacitet. Därmed aktiveras slakarmeringen efter dess att externa 
belastningarna överstiger de initiala spänningarna i spännarmeringen. 

Intermediär sprickbildning behandlas inte eftersom det inte anses vara en möjlig brottmod i 
samband med förspända förstärkningssystem (El-Hacha, et al., 2001). Spännkraften i 
spännarmeringen avtar inte över tid i de beräkningar som presenteras i rapporten, det vill säga 
relaxation tas inte med i beräkningarna för den befintliga momentkapaciteten. Däremot 
varieras förspänningsgraden i spännarmeringen för förstärkningen. Då testbron har 
spännarmering så tillkommer även lyftkrafter som inte behandlas i detta fall.  

Den lutning som finns mellan landfästen och de krökta spannen, som i verkligheten visat sig 
vara raka spann, i ritningsunderlaget för testbron beaktas ej. Den varierande tjockleken på 
flänsarna i tvärsnitten beaktas med en medehöjd för dessa. Bredden på körfälten antas vara 3 
m enligt SS-EN1991-2. I samma standard åberopas axelavstånd för axellaster i lastmodell 1 
som i detta fall appliceras i samma punkt på körfälten. Beräknad effektiv bredd för alla 
tvärsnitt antas gälla för alla gränstillstånd, bruks- och brottsgränstillstånd i detta fall, enligt 
SS-En1992-1-1:2005.  
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1.5 Metod 
Inledningsvis utfördes en litteraturstudie som fokuserades på förstärkning med hjälp av FRP 
(Fiber Reinforced Polymers) och då främst på kolfiberförstärkning. 
Utmattningsproblematiken inom betongkonstruktioner studerades även ingående.  

Litteraturstudiens syfte var att få bättre förståelse för ingående material och i vilken 
utformning de används. Efter avslutad litteratursstudie så utformades problemställning i 
handledning med vår handledare. Examensarbetet utförs som en analytisk studie av 
kolfiberns påverkan av utmattningslivslängden för specifik en betongbro. Teorin som 
presenteras provas sedan ut på en testbro, Gruvvägsbron i Kiruna. 
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2 FÖRSTUDIE 

2.1 Utmattning 
De brott som har skett i olika material eller konstruktionselement visar att de har skett på 
spänningsnivåer som understiger materialets eller konstruktionens nominella hållfasthet. 
Detta fenomen, även känt som utmattning, upptäcktes redan på 1800-talet och ansågs vara ett 
mysterium då brottet inte uppvisade några uppenbara deformationer hos materialet. Under 
denna tid påbörjades laboratorieexperiment med syfte att erhålla en djupare förståelse kring 
detta fenomen. Forskningen inom detta område började ta fart under 1900-talet i och med att 
datorer och andra kraftfulla verktyg introducerades i marknaden. På senare år har forskning 
och utveckling lett en rad olika metoder som kan användas vid dimensionering mot 
utmattningsbrott. (Azeez, 2013) 

Utmattningslivslängden hos ett material delas vanligtvis in i två faser bestående av 
sprickinitiering och spricktillväxt. Undersökningar har visat att en utmattningsspricka 
påbörjas med en osynlig mikrospricka i materialet. Mikrosprickorna ger upphov till en 
inhomogen spänningsfördelning med en spänningskoncentration i toppen av sprickan. Vidare 
har det även konstaterats att mikrosprickorna uppkommer redan efter få cykliska laster i ett 
material. De cykliska lasterna har haft spänningsnivåer som överstiger utmattningsgränsen. 
Utmattningsgränsen definieras av de spänningar som understiger den maximala 
spänningspåkänningen, t.ex. flytgränsen hos stål, innan ett utmattningsbrott kan ske. 
Sprickinitieringen utgör en stor del av den totala utmattningslivslängden. Detta gör att då 
utmattningssprickorna är synliga så är även ett utmattningsbrott nära i materialet. 
Spricktillväxtfasen kan dock fortgå under en längre tid beroende på typ av konstruktion och 
materialegenskaper. (Schijve, 2009) 

Spricktillväxten är den fas som beskriver tillväxten av de uppkomna mikrosprickorna. 
Tillväxten av sprickorna beror främst på materialets egenskaper, innan och efter 
sprickinitieringen, men också av de spänningar den utsätts för. Då högre 
spänningskoncentrationer erhålls i materialet på grund av applicerade laster så påbörjas även 
nya sprickor i materialet på grund av detta. Till skillnad från mikrosprickorna som har en 45 
graders lutning mot lasten så är de nya sprickorna vinkelräta mot den applicerade lasten. 
(Totten, 2008) 
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För ett utmattningsbrott kan förloppet delas in tre faser: 

1. Initieringsskedet.  
Denna fas beskriver det antal lastcykler som krävs för att en mikrospricka skall 
uppstå i konstruktionen. Uppkomsten av mikrosprickorna beror på bland annat 
porositeten i materialet, ytjämnhet samt repor.  

2. Propageringsskedet. 
Propageringsskedet beskriver det antal cykliska laster som krävs för att utöka 
sprickorna till en sådan storlek som gör konstruktionen instabil. 

3. Restbrottsskedet.  
Detta skede beskriver utmattningsbrottet som har uppkommit efter att 
sprickstorleken har nått ett kritiskt värde för materialet eller konstruktionen.  

En addering av antalet lastcykler för det första och andra skedet i utmattningsförloppet ger 
utmattningslivslängden för materialet eller konstruktionen. (Azeez, 2013) Figur 2-1 redovisar 
de tre faserna för ett utmattningsbrott.  

 

 

Figur 2-1. Diagrammet visar initieringsfasen, propageringsfasen samt brottsfasen. (Elfgren, 2013) 

2.1.1 Utmattning i betongkonstruktioner 
Förr i tiden utgjorde egentyngden en stor del av totallasten hos betongkonstruktioner och 
utmattningsproblem var inte av större betydelse (Östlund, 1990). För betong har inga tydliga 
utmattningsgränser definierats tidigare, fenomenet har beaktats genom att ha generella 
beräkningsmetoder i kombination med höga säkerhetsfaktorer. Förändrade ändamål hos 
befintliga konstruktioner, ökade fordonshastigheter och ökade fordonslaster har lett till ett 
ökat intresse för utmattningsfenomenet. Forskning och utveckling inom detta område har lett 
till förfinade beräkningsmodeller vilket har gett upphov till mer optimerade 
betongkonstruktioner. Material med högre kvalitet har minskat egentyngden hos 
betongkonstruktionerna vilket har medfört större risker för utmattningsbrott då de varierande 
lasterna blivit en större del av den totala lasten. (Lind, 2013)  
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Enligt (Östlund, 1990) är utmattningshållfastheten för betong beroende av hållfastheten vid 
engångslaster, den ökar med en ökande hållfasthetsklass. Detta kan jämföras med stålets 
utmattningshållfasthet som visar sig vara oproportionerlig av hållfasthetsklassen vid stora 
lastcykler. För armeringsstål är bland annat dess geometri, hållfasthetsklass och omgivande 
miljö avgörande vid utmattning. 

Vad gäller utmattningsgränsen, högsta spänningsnivån då utmattning inte sker, för betong så 
har denna gräns inte definierats till skillnad från stål. Det här beror främst på att betongen är 
ett töjningsmjuknande material vilket ger minskad hållfasthet vid töjning i materialet. 
Hållfastheten för stål ökar däremot vid större töjningar jämfört med betong. (Andersson, 
2000) 

För armerade betongkonstruktioner betraktas ett utmattningsbrott i armeringen farligare än ett 
brott i betongen. Ett utmattningsbrott i betongen är enkelt att förutspå då detta brott ger 
upphov till stora deformationer samt sprickor i konstruktionen. Jämförs detta med armeringen 
i betongen så krävs det endast en liten töjning i stålet innan utmattningsbrott uppkommer. 
(Lind, 2013) 

Figur 2-2 redovisar ett armeringsjärn som gått till brott på grund av utmattningsfenomenet. 
Järnet började spricka upp i den nedre delen och när sprickan växer så går järnet till sprött 
brott till slut. 

 

Figur 2-2. Utmattningsbrott på armeringsjärn. (Badawi, 2007) 

2.2 Fiberförstärkning 
Förstärkning med kompositmaterial är en förhållandevis ny teknik inom byggsektorn, 
forskning och utveckling av kompositmaterial de senaste 15 – 20 åren har dock varit 
betydande vilket har lett till att en rad dimensionerings- och utföranderekommendationer 
finns tillgängliga idag. Vissa kompositmaterial påvisar liknande materialegenskaper som 
betong, de har olika hållfasthet i drag och i tryck. Orsaken till att hållfastheten varierar är på 
grund av hur kompositen är uppbyggd. Stänger och laminat är uppbyggda så att fibrerna är 
placerade i längdriktningen vilket medför att hållfastheten i drag blir avsevärt större än i 
tryck. (Täljsten, et al., 2011) 
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2.2.1 Fibermaterial 
Det finns fyra typer av fiber som används för förstärkning inom byggsektorn: glasfiber, 
kolfiber, aramidfiber och basaltfiber. De materialegenskaper som ställs på fibrerna är hög 
elasticitetsmodul, hög draghållfasthet och vid brott ska töjbarheten på fibern vara hög. Det är 
även önskvärt om spridningen av materialegenskaperna mellan de individuella fibrer som 
bygger upp kompositen är låg.  

Glasfiber 
Den huvudsakliga komponenten i glasfiber är kiseldioxid (SiO2). Kiseldioxiden blandas med 
olika oxider som sedan smälts ned. Smältan pressas sedan genom små munstycken med 
diameter på normalt 0,8 till 3,2 mm. Den slutgiltiga diametern på fibern bestäms av 
utdragningshastigheten, munstyckets storlek, temperatur och smältans viskositet. Den 
individuella storleken på varje fiber varierar mellan 3 och 25 μm. Glasfibern visar goda 
materialegenskaper så som hög hållfasthet, väldigt hög tolerans mot höga temperaturer och 
kemisk påverkan. Nackdelarna med glasfibern är att den har förhållandevis låg styvhet och är 
fuktkänslig. Glasfibern har en amorf struktur och är därför isotropisk vilket skiljer den från de 
andra fibrerna som används för armeringsändamål. (Åström, 1997) 

Tre vanligt förekommande glasfibrer med varierande materialegenskaper är: E-glas (electric), 
S-glas (strength) och AR-glas (alkaliresistent). E-glas används mycket i plastindustrin då den 
har låg tillverkningskostnad. S-glas är dyrare än E-glaset men uppvisar även högre 
elasticitetsmodul och draghållfasthet. S-glas utvecklades för att behovet av hög 
hållfasthetsfiber till båt- och missilindustrin. (Campbell, 2004) 

Fibrerna i AR-glas har tillverkats genom tillsättning av zirkonium vilket medför en högre 
alkaliresistans i övrigt så är AR-glasets materialparametrar likvärdiga med E-glaset. 
Glasfibrer påvisar negativ tidspåverkan under konstant last vilket medför att de inte lämpar 
sig till förspänningssystem. (Täljsten, et al., 2011)  

Kolfiber 
Thomas Alva Edison skapade kolfibern första gången 1878 från bomullfibrer och senare även 
från bambu. Det dröjde till slutet på 1950-talet för kolfibern att börja tillverkas storskaligt när 
ett material med låg vikt och goda temperaturegenskaper krävdes för den exploderande 
missilindustrin (Åström, 1997).  

De individuella fibrerna är oftast i storleken 8 μm (Hull, 1996). Kolfibern uppvisar de bästa 
materialegenskaperna av alla fiberkompositer och en snabb utveckling av fibern har lett till 
förbättrad draghållfasthet, styvhet och töjningsegenskaper. Kolfiber kan tillverkas på två sätt: 
PAN-process och Pitch-process. I PAN-processen så dras kolfibern ut i långa trådar från 
textilfiber som sedan går igenom ett antal produktionssteg där eventuella orenheter tas bort 
samt fiberns storlek bestäms. I Pitch-processen så dras långa fiber ur en smälta, fibern går 
sedan igenom ett antal produktionssteg lika som i PAN-processen. Egenskaperna hos 
kolfibern fås tack vare att kolatomerna är kovalentbundna med varandra inom fibern. Denna 
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bindning medför dock att fibern är anisotrop så det är viktigt att den placeras så krafterna tas 
upp i fiberriktningen. (Åström, 1997) 

PAN-processen anses vara den produktionsmetod som ger kolfibrer vars materialegenskaper 
bäst lämpar sig till byggbranschen. Kolfibern kommer vanligtvis i två olika typer: High 
Modulus och High Strength, där high modulus visar en mycket hög elasticitetsmodul och 
high strength visar en högre draghållfasthet. (Täljsten, et al., 2011) Utmattningsegenskaperna 
för kolfiberkompositer är mycket goda (Moavenzadeh, 1990)  

Basaltfiber 
Basaltfibrer tillverkas genom nedsmältning av den magmatiska bergarten basalt som därefter 
pressas genom ett munstycke vilket bildar långa fibertrådar. Fiberstorleken är 9-12 μm och 
dess materialegenskaper går att jämföra med glasfiber men basaltfibrer klarar sig bättre mot 
brand och alkaliska miljöer. Basaltfiber används sparsamt i byggbranschen jämfört med 
glasfiber och kolfiber då det är ett relativt nytt material och inte fått fäste på marknaden ännu. 
(Täljsten, et al., 2011).  

Aramidfiber 
Fibrer tillverkade av aromatiska polyamider kallas för aramidfiber. Denna fiber tillverkades 
först under produktnamnet Kevlar™ på 1960-talet av det amerikanska företaget Du Pont 
(Hull, 1996). Aramidfiber tillverkas genom processen ”solution spinning” där ett 
polymerpulver upplöses i svavelsyra, lösningen pressas sedan genom små munstycken för att 
bilda långa trådar. Trådarna kyls ner i ett vattenbad för att sedan torkas under uppspänning. 
Storleken på individuella trådar är normalt 12 μm. Aramidfibrer uppvisar allmänt goda 
materialparametrar så som hög styrka, relativt temperaturkänslig och låg 
korrosionskänslighet. Dock så tar fibern upp mycket vatten vilket gör att den inte lämpar sig 
till tillämpning i byggbranschen jämfört med övriga fibrer. (Åström, 1997) 

I Tabell 2-1 redovisas materialparametrar för fibrerna som nämnts ovan. Elasticitetsmodulen 
för kolfiber är betydligt högre än för de övriga fibermaterialen. 

Tabell 2-1. Materialparametrar för de olika fibrerna (Täljsten, et al., 2011). 
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(kg/m3) (MPa) (GPa) (%) (10-6/˚C) 
E-glas 2500 3450 72,4 2,4 5 
S-glas 2500 4580 85,5 3,3 2,9 
AR-glas 2270 1800 – 3500 70 – 76 2,0-3,0 - 
Kolfiber HM 1950 2500 – 4000 350 – 650 0,5 -1,2 – (-0,1) 
Kolfiber HS 1750 3500 240-300 1,9 -0,6 – (-0,2) 
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Aramid 1440 3620 62 – 175 1,4 -2,0 long. 
59 radial 

Basalt 2800 4840 89 3,1 8 

2.2.2 Materialegenskaper 

Kolfiber  
Kolfiber lämpar sig väl för de konstruktionsförstärkningar som kräver högpresterande 
material med avseende på styvhet, draghållfasthet samt utmattningsbeständighet. Högre 
styvhet kan uppnås genom att öka tvärsnittsarean hos ett material, vilket minskar 
spänningarna på det belastade tvärsnittet, alternativt ändra geometrin på tvärsnittet. Detta är 
inte alltid möjligt och därför är kolfiber lämplig vid förstärkningar där föregående alternativ 
inte är aktuella. Kolfiberkompositens höga styvhet innebär mindre deformationer vid stora 
laster jämfört med material med lägre styvhet, som t.ex. glasfiber. Densiteten för kolfiber är 
låg vilket i sig inte ökar egentyngden nämnvärt för konstruktion.  Materialet har även ett högt 
värde på draghållfastheten i jämförelse med t.ex. stål och andra kompositmaterial. (Chung, 
1994)  

Dess mekaniska egenskaper varierar linjärt, bottet är sprött.. Långtidsegenskaperna för 
kolfiber, såsom omgivningens påverkan och  utmattningsegenskaper, är mycket goda. Andra 
fördelar med kolfiber är att materialet har liten eller ingen relaxation eller krypning. 
Materialet har också visat bäst lämpad för miljöer där nedbrytande processer är vanliga och 
en låg expansion av materialet vid höga temperaturer. (Bennitz, 2009) 

Glasfiber 
Glasfiber kan användas för förstärkning av konstruktioner som kräver material med hög 
töjningskapacitet. Då glasfiber inte är ett organiskt material har materialet god beständighet 
mot höga temperaturer som t.ex. vid brand. Glasfiber är också relativt billigt i jämförelse med 
kolfiber vilket passar bra för stora konstruktioner som skall förstärkas då totalkostnaden 
minskas. Nackdelarna som tillkommer om glasfiber används som förstärkningsmaterial är att 
det har låg styvhet och avsevärt lägre utmattningsbeständighet i jämförelse med t.ex. kolfiber. 
Glasfiber antas också vara linjärelastisk tills ett brott har uppkommit och känslig mot 
permanenta laster på grund av långtidsegenskaper hos materialet. (Mukhopadhyay, 2004)  

Figur 2-3 visar hur glasfiber och kolfiber förhåller sig mot aluminium och stål vid 
utmattningsbelastning. Ur figuren tolkat kan det konstateras att kolfiber lämpar sig bäst för 
förstärkning, i detta fall med avseende på utmattning.  
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Figur 2-3. Diagram över utmattningshållfasthet för olika material. (Uusitalo, 2013) 

Aramid 
Aramidfibrer karaktäriseras en hög draghållfasthet, hög styvhet, låga krypningsegenskaper 
samt en god förmåga att motstå korrosion. Materialet har goda utmattningsegenskaper samt 
beständighet mot höga temperaturer. Aramid fungerar också för förspända 
betongkonstruktioner på grund av dess låga krypningstendens i materialet och saknar 
elektriskt konduktivitet vilket hindrar bildandet av galvaniska element. (Burgoyne, 1992) 

De främsta fördelarna med materialet är att det har en låg densitet vilket ger en minskad 
totaltvikt för stora konstruktioner i jämförelse med andra förstärkningsåtgärder, såsom 
stålplattor. Likt kolfiber är aramidfibrer elastiska tills ett brott har uppkommit. Materialet har 
god beständighet mot kemisk nedbrytning, dock inte mot sura eller basiska angrepp. Då 
molekylerna i materialet har vätebindningar, som är relativt svaga, medför detta en låg 
skjuvmodul för fibrerna samt svaga transversella egenskaper och låg tryckhållfasthet. En stor 
anledning till varför aramid inte används i lika stor utsträckning som kolfiber och glasfiber är 
på grund av dess höga pris men också brist på kunskap om dess långtidsegenskaper att bära 
laster. (Burgoyne, 2008) Andra nackdelar med aramid är att det är känslig mot UV-strålning, 
tar upp fukt vilket förändrar dess mekaniska egenskaper samt svårhanterlig inom 
byggbranschen då det är svårt att skära i det. (Karbhari & Lee, 2011) 

Basalt 
Basaltfibrernas deformationsegenskaper och höga draghållfasthet har gjort att materialet 
lämpar sig för konstruktionsförstärkningar som kräver högpresterande material. 
Produktionskostnaderna för framställningen av basaltfibrer är låga vilket medför ett lägre pris 
men med ungefärliga egenskaper som t.ex. kolfiber.  Basaltfibrer är kemikaliebeständiga och 
dess egenskaper gör det möjligt att fungera som substitut för andra höghållfasthetsmaterial 
såsom vissa typer av glasfiber. Andra fördelar med basaltfibrer är hög elasticitetsmodul, 
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korrosionsbeständig men också god förmåga att motstå höga temperaturer. (Thorhallsson, 
2013)  

Andra fördelar med basalt som förstärkningsmaterial är hög tryckhållfasthet och högre 
skjuvhållfasthet. Utmattning- och krypningsegenskaperna för basalt har visat sig vara 
likvärdiga som för glasfiber och densitet för basalt är ungefär en tredjedel som för stål. Tester 
har också visat att basalt har bullerdämpande effekter men också god förmåga att motstå 
kemisk nedbrytning. (Parnas & Shaw, 2007) 

Figur 2-4 visar hur hållfastheten varierar för de ovan nämnda fibermaterial, exklusive basalt, 
och för det mer traditionella förstärkningsmaterialet stål. I figuren syns också att kolfiber är 
linjärelastisk upp till brottlast, det vill säga att materialet inte har någon sträckgräns.   

 

Figur 2-4. Spänning- och töjningsdiagram över skillnaden mellan några typer av FRP och stål (ACI 
commitee 440R - 96, 1996). 

2.2.3 Matrismaterial 
Innan fibrerna kan användas för förstärkning så måste de bindas samman med ett 
matrismaterial för att bilda kompositen. Matrisens roll är, förutom att binda samman fibrerna 
i kompositen, att den ska skydda fibrerna mot eventuell negativ miljöpåverkan. Matrisen ska 
även fördela krafter mellan individuella fibrer inom kompositen. (Åström, 1997)  

Då matrisen ska fördela krafter mellan fibrerna så är det viktigt matrisens töjning vid brott är 
betydligt större än fiberns töjning vid brott. I byggsektorn används tre härdplastmatriser 
vanligtvis: polyester, epoxi och vinylester. (Täljsten, et al., 2011) 
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Polyester 
Ett av de vanligaste matrismaterialen som används i byggsektorn är polyester. Denna typ av 
matrismaterial har ett marknadsmässigt pris, bra materialegenskaper och är förhållandevis 
enkel att producera. Den har dock dålig beständighet mot UV-strålning vilket vanligtvis 
justeras genom tillsatser. Polyesterns användningsområde är stort då dess egenskaper enkelt 
går att justera med olika tillsatser. Fördelarna med polyester är att den uppvisar goda 
materialegenskaper, låg viskositet och lågt pris medan nackdelen är att den har dålig 
beständighet mot låga temperaturer. Materialet används ofta ihop med glasfiber då dess 
egenskaper matchar varandra väl. (Åström, 1997) 

Vinylester 
Ett matrismaterial som skapades som ett mellanting mellan polyester och epoxi är vinylester. 
Användningsområden kan vara när epoxi anses vara i överkant för det tänkta ändamålet 
medan polyester anses vara för dåligt. Vinylester används ofta istället för polyester då 
användningsområdet kräver en matris med högre materialegenskaper. (Åström, 1997) 

Epoxi 
Av de tre matrismaterialen som används i byggbranschen så är Epoxi det som uppvisar bäst 
materialegenskaper men det är även det dyraste. Epoxi används när det ställs höga krav på 
matrisen och uppvisar mellan goda till extremt goda materialegenskaper. 
Materialegenskaperna kännetecknas av låg känslighet mot lägre temperaturer, låg tendens till 
krympning och matrisen ger mycket god vidhäftning till fibermaterialet. Epoxi föredras i 
byggbranschen på grund av dess goda egenskaper. (Åström, 1997) 

I Tabell 2-2 redovisas materialparametrar för de olika matrismaterialen som vanligtvis 
används för kompositer i byggbranschen.  

Tabell 2-2. Materialparametrar för de olika matriserna (Täljsten, et al., 2011). 

Egenskap Matris 
Polyester Epoxi Vinylester 

Densitet (kg/m3) 1200 – 1400 1200 – 1400 1150 – 1350 
Draghållfasthet (MPa) 34,5 – 104 55 – 130 73 – 81 
Elasticitetsmodul (GPa) 2,1 – 3,45 1 – 12* 3,0 – 3,5 
Brottöjning (%) 1,0 – 6,5 1,5 – 9,0 4,0 – 5,0 
Poisson’s tal 0,35 – 0,39 0,38 – 0,40 0,36 – 0,39 
Värmeutvidgningskoefficient 
(10-6/˚C) 55 – 100 45 – 65 50 – 75 

*Elasticitetsmodulen varierar för epoxi beroende på vilken typ av epoxi som används, fylld eller ofylld. 

2.2.4 Förstärkningssystem 
Fiberkompositens egenskaper beror på valet av fiber i kombination med matrismaterialet. När 
kompositmaterialet belastas i drag så beter det sig linjärelastiskt ända upp till brott, 
kompositmaterialet har denna egenskap på grund av att de individuella fibrerna är elastiska 
som Figur 2-4 redovisar (Täljsten, et al., 2011). 
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Instabiliteten i enskilda fibrer medför att tryckhållfastheten i fiberkompositen är avsevärt 
lägre än draghållfastheten. Vanligtvis används enaxiella system för förstärkningsändamål i 
byggsektorn. Figur 2-5 visar de olika materialen som ingår i kompositen samt i vilken 
riktning kompositen ger störst respektive lägst hållfasthet (Badawi, 2007).  

För kolfiber har försök visat att draghållfastheten minskar med 70 % vid en 30-gradig 
avvikelse från avsedd kraftriktning. Fiberkompositer uppvisar goda utmattningsegenskaper 
jämfört med till exempel stål, där kompositer med kolfiber har bäst utmattningsegenskaper av 
de ovan nämnda fibrerna. Enligt Deng (2008) och Salih (2013) har laboratorieexperiment för 
armerade betongkonstruktioner som var förstärkta med kolfiber visat utmärkta egenskaper 
med avseende på utmattning. Detta beror främst på antagandet om att ingen förändring i 
elasticitetsmodulen för kolfibermaterialet sker under en cyklisk last (El-Tawil, 2007). 
Kolfiber, till skillnad från glasfiber och aramidfiber, uppvisar nästan ingen tendens till 
krypning vid höga eller låga spänningsnivåer (Täljsten, et al., 2011).  

 

Figur 2-5. Figur över komponenterna som fiberkompositen består av samt vilka riktningar som 
hållfastheten är störst (Badawi, 2007). 

Det existerar i huvudsak tre förstärkningssystem som används vid förstärkning med 
kompositer: Täckskiktsmonterad förstärkning (NSM stavar, från engelskans ”Near Surface 
Mounted”), laminat och väv. Viktigt vid hanteringen med något av dessa system är att de 
rekommendationer och krav som är upprättade följs. I avsnitt EBC.5 i trafikverkets VV AMA 
Anläggning finns det krav för kolfiberkompositförstärkningssystem samt i ytskydds och 
reparationsstandarden SS-EN1504-4. Förstärkningen fästs på utsidan eller nära ytan av 
betongen vilket kräver en god vidhäftningshållfasthet, kravet på vidhäftningshållfastheten är 
1,0 – 1,5 MPa vilket i sin tur kräver en likvärdig ythållfasthet i betongen. (Täljsten, et al., 
2011) 

Laminat 
Laminaten har ofta en tjocklek på 1,2-1,6 millimeter och en bredd på 50-120 millimeter och 
förutom laminat så innehåller systemet primer och ett epoxilim. Längden varierar och i teorin 
finns det ingen övre gräns för hur lång laminaten kan vara men för att underlätta transport och 
hantering så är längden begränsad till 20 meter.  
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Innan laminatet fästs på betongen så måste betongytan slipas och behandlas med primer då 
limmet annars riskerar att migrera in i betongen vilket kan leda till undermålig vidhäftning. 
Vanligtvis används ett limlager på 1,5-3,0 millimeter. Systemet lämpar sig bäst för platta 
förstärkningsändamål så som balkar och väggar. (Täljsten, 2003) Figur 2-6 visar fem olika 
storlekar på kolfiberlaminat och exempel på när de är installerade. 

  

Figur 2-6. Kolfiberförstärkning med laminat på betong balk samt lite olika tjocklekar. (MUAV, 2014), 
(Strong Solutions, 2014) 

NSM Stav 
NSM systemet går ut på att stavar limmas i betongkonstruktionens täckskikt. Stavarna, som 
kan vara antingen runda eller fyrkantiga, placeras i förutsågade spår i ett betongtäckskikt på 
minst 25 mm djup. Storleken på spåren är cirka 2-3 mm större än den stav som placeras i 
spåret. Metoden kräver att spåren är helt fria från lösa partiklar, vatten eller andra 
föroreningar som kan finnas efter sågningen. Metoden är flexibel och har inga speciella krav 
på ytan eftersom egna spår för stavarna görs men det är viktigt att avståndet till befintliga 
armeringsjärn inte blir för litet. När spåren är rengjorda fylls de med epoxilim där stavarna 
sedan sänks ned i. (Täljsten, 2003) Figur 2-7 visar olika storlekar av runda och rektangulära 
kolfiber stavar samt installering. 

 

 

 

Figur 2-7. Fyrkantiga och runda NSM Stavar. (Faserverbundwerkstoffe Composite Technology, 2014), 
(VStructural, LLC, 2014) 
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Väv 
Vävsystemet är uppbyggt av en fiberväv, primer och lim. Systemet går att tillämpa på de 
flesta ytor men det kräver en viss del förarbete för att försäkra fullgod vidhäftning av väven 
mot konstruktionen som ska förstärkas. Väven är vanligtvis mellan 200 – 400 millimeter 
bred. Vid mycket svåra ytavvikelser så kan ytan behöva spacklas innan förstärkningen görs 
för att skapa en så jämn yta som möjligt. När ytan är förberedd så läggs ett lager primer och 
lim på och därefter rullas väven ut över ytan, processen upprepas så många gånger som 
behövs för att uppnå den förstärkning som krävs. (Täljsten, 2003) Figur 2-8 visar en rulle 
med kolfiberarmeringsväv och väven installerad på en pelare. 

  

Figur 2-8. Väv rullad runt en pelare och en rulle med kolfiberväv. (Foundation, Concrete and Earthquake 
Engineering, 2014), (Sto Scandinavia AB, 2014) 

Förspända kolfibersystem 
Under 1900-talet börjades användningen av förspännda betongkonstruktioner med hjälp av 
spännkablar. I och med ökad användning av kolfiberkompositer inom byggbranschen så har 
även intresset för förspända kompositsystem ökat. 

Genom att förspänna kolfiberförstärkningen kan ytterliga fördelar tillkomma, både tekniskt 
och ekonomiskt dessa beskrivs nedan. Förspänningen har visat sig vara lämplig främst på 
grund av kolfiberns utmattningsegenskaper men också på dess höga draghållfasthet och 
resistens mot alkalinitet (Saiedi, et al., 2013). Genom att förspänna kolfibermaterialet så 
uppstår krafter som motverkar effekterna av de externa lasterna, en avlastning av 
spänningarna erhålls i armeringen och en bärförmåga kan fås i konstruktionen (Wight, et al., 
2003). Studier har även visat att förspänning av denna typ leder till ett ökat böjmoment, 
minskade deformationer och minskade sprickbredder för konstruktionen (Saiedi, et al., 2013). 
Figur 2-9 visar en schematisk bild över laborationsuppställningen som Badawi, (2007) 
använde. 
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Figur 2-9. Laborationsuppsättning för förspänning av kolfiberstav. (Badawi, 2007) 

Nackdelarna med förspännda kolfibersystem är då kolfibermaterialet skall förankras mot 
exempelvis betongkonstruktionen. Att få en fullgod förankring av kolfibermaterialet mot 
betongkonstruktion krävs i många fall ett ankarsystem. Användningen av ankarsystem är 
problematiskt då kolfiber är ett anisotropt material (Nordin, 2005). Det finns dock andra 
förspänningsmetoder och ett av dessa är då en betongbalk lyfts och deformeras konvext med 
hjälp av en hydraulisk domkraft. Under tiden kolfibern förankras på balken så hålls balken 
kvar i deformationsläget för att sedan erhålla en viss spänningsgrad i kolfibersystemet på 
balken (Wight, et al., 2003). Figur 2-10 visar ett laborationsförsök för förstärkning av en 
betongbalk med förspänd NSM CFRP stav. 

   

Figur 2-10. Försöksuppställning av det förspänningssystem som illustreras i Figur 2-9. (Badawi, 2007) 

I och med den ökade användningen av olika fibermaterial så har även många olika 
undersökningar gjorts och många är fortfarande igång runt om i olika länder. Mohammed 
Salih, doktorand på Luleå tekniska universitet vid institutionen för samhällsbyggnad, 
sammfattar publicerad litteratur, standarder samt handböcker för armerade 
betongkonstruktioner förstärkta med kolfiber. Likaså utvecklar Mohammed Salih en lämplig 
modell för gränssnittszonen mellan betong och FRP för cykliska spänningspåkänningar. Hans 
arbete baseras också på två laborationsförsök där betongbalkar utsätts för utmattningslaster. 
(Salih, 2014) 
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3 TEORI 

3.1 Utmattningsberäkning i betongkonstruktioner 
Ett samband mellan förväntad livslängd och spänningspåkänningar i konstruktionen är viktigt 
för att kunna förutsäga utmattningsbrott i ett visst material. En av de första metoderna för att 
göra detta var så kallade spänning-livstid diagram, S-N diagram. För att kunna plotta en S-N 
kurva testas ett material med hjälp av olika spänningsvariationer till dess att materialet har 
gått till brott. Viktigt att notera är att resultaten från de olika testerna för ett visst material som 
plottas i ett S-N diagram är beroende på förhållanden som råder under försöket. Dessa kan 
vara såsom geometrin på försöksmaterialet, ytförhållanden men också spänningsamplituden 
som materialet utsätts för. (Stone, 2013) 

Genom studier av S-N diagram för ett visst material så kan förutsägningar för 
utmattningsbrott göras. En konstruktions utmattningslivslängd bestäms av den kortaste 
utmattningslivslängden för de material konstruktionen innefattar, om en komponent av 
konstruktionen går till brott så kommer hela konstruktionen gå till brott (Mahal, 2013).  

Resultat från utmattningsstudier för ett material, i detta fall betong, kan illustreras i Wöhler-
diagram. Diagrammen är semilogaritmiska där den maximala spänningspåkänningen i 
konstruktionen, Smax, är plottad på y-axeln. Antalet lastcykler, N, som krävs för att materialet 
skall gå till brott plottas på x-axeln. Figur 3-1 nedan beskriver utmattningshållfastheten för 
betong med hög kvalitet. Förhållandet, R, är kvoten mellan maximala och minimala 
spänningspåkänningen. (Aïtcin, 1998) 

 

Figur 3-1. Wöhler diagram. (Aïtcin, 1998) 
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En begränsning som tillkommer då S-N diagrammen används är att det är svårt och förutsäga 
utmattningslivslängden ifall materialet utsätts för lägre spänningar än de som är plottade i 
diagrammen. För att undvika detta problem används ett Goodman diagram som kan användas 
för alla spänningsamplituder vid dimensionering mot utmattningsbrott. 

Då ett material utsätts för varierande laster kan spänningsmedelvärden, σ𝑚𝑚, samt 
spänningsamplituder, 𝜎𝜎𝑓𝑓, erhållas. Medelvärden för applicerade spänningar har effekt på 
utmattningslivslängden som minskas då spänningarna ökas. I Figur 3-2 visas 
spänningsmedelvärden på den horisontella axeln medan spänningsamplituderna visas på den 
vertikala axeln. Spänningsmedelvärden och spänningsamplituderna är beroende av de 
maximala samt minimala spänningarna. Enligt figuren kan det också konstateras att då 
spänningsamplituden är noll så är det en statisk last med ett brottkriterium som motsvarar 𝑆𝑆𝑦𝑦𝑓𝑓 
eller 𝑆𝑆𝑒𝑒𝑓𝑓. När spänningsmedelvärden är noll så är spänningarna reversibla och brottkriterium 
för dessa fall är utmattningshållfastheten, 𝑆𝑆𝑒𝑒. Punkterna som visas i figuren är de tillfällen 
konstruktionen går till brott på grund av en interaktion mellan spänningsmedelvärden och 
spänningsamplituder. I diagrammet återfinns även en gräns som delar säkra och osäkra 
kombinationer av dessa spänningar, vilket kan göras med en så kallade Goodman, Gerber 
eller Söderbergs linje. (Bhandari, 2010) 

 

Figur 3-2. Goodman linje. (Bhandari, 2010) 

Gerbers linje, parabolen, beskriver de testvärden bäst i diagrammet medan Goodmans linje 
hamnar under dessa värden och kan därför anses vara på den säkra sidan vid dimensionering. 
Gemensamt för dessa två linjer är att bägge skär i 𝑆𝑆𝑒𝑒 på y-axeln och 𝑆𝑆𝑒𝑒𝑓𝑓 på x-axeln. I 
ovanstående figur återfinns en variabel, 𝑆𝑆𝑦𝑦𝑓𝑓, på den vertikala och horisontella axeln. Denna 
variabel beskriver flytgränsen för den första cykliska lasten som appliceras på den del av 
konstruktionen som går till brott, oberoende av dess säkerhetsfaktor med avseende på 
utmattning. I figuren återfinns även Söderbergs linje som kan användas vid dimensioneringen 
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och baseras på en linjär variation av flytgränsen. Denna linje används väldigt sällan vid 
dimensioneringen eftersom den är konservativ om flytning inte tillåts. Söderbergs linje 
används alltså vid dimensionering av konstruktioner då varken utmattningsbrott eller flytbrott 
inte får ske. (Conry, 2004) 

Då vi inför ekvationen för en rak linje som skär genom punkterna 𝑀𝑀 och 𝑏𝑏 på abskissan och 
ordinatan fås 

𝑥𝑥
𝑀𝑀

+
𝑦𝑦
𝑏𝑏

= 1   3-1 

En kombination av denna ekvation och ekvationen för Söderbergs linje ger 

σ𝑚𝑚
𝑆𝑆𝑦𝑦𝑓𝑓

+
σ𝑓𝑓
𝑆𝑆𝑒𝑒

= 1   3-2 

På samma sätt fås ekvationen för Goodmans linje 

σ𝑚𝑚
𝑆𝑆𝑒𝑒𝑓𝑓

+
σ𝑓𝑓
𝑆𝑆𝑒𝑒

= 1   3-3 

Goodmans linje används vid dimensionering främst på grund av att den är på den säkra sidan. 
Detta för denna linje hamnar under testvärden för utmattningsbrott men också att den är 
relativ lätt ett rita in i ett diagram. (Bhandari, 2010) 

Palmgren-Miners delskadehypotes beskriver skadan som sker på grund av upprepande 
belastningar. Hypotesen är baserad på antagandet om ett linjärt koncept där resultatet från 
Arvid Palmgrens försök kombineras med Miners från flygplansindustrin. För att härleda för 
Palmgren-Miners regel delas sekvenser av applicerade laster till enhetliga lastblock, enligt 
Figur 3-3. Varje lastblock består av ni likformiga cykliska laster på i:nde nivån. På varje 
belastningsnivå är den förväntade livslängden Ni cykler. 

  
Figur 3-3. Lastsekvenser och indelning i lastblock. (Zahavi & Torbilo, 1996) 

Anta att en konstruktion kan motstå en viss mängd skador, D. Om konstruktionen utsätts för 
𝐷𝐷𝑖𝑖  (𝑖𝑖 = 1, … ,𝑁𝑁) skador, kan det därför förväntas att konstruktionen går till brott vid 𝑁𝑁𝑖𝑖 
belastningar. Skadeeffekten av en enda cykel fås av ekvationen nedan 

𝐷𝐷𝑖𝑖 =
1
𝑁𝑁𝑖𝑖

   3-4 
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På samma sätt fås skadeeffekten efter 𝑛𝑛𝑖𝑖 cykler 

𝑛𝑛𝑖𝑖𝐷𝐷𝑖𝑖 =
𝑛𝑛𝑖𝑖
𝑁𝑁𝑖𝑖

   3-5 

Den ackumulerade skadeeffekten för den totala upprepande lasten fås av 

�𝑛𝑛𝑖𝑖𝐷𝐷𝑖𝑖 = �
𝑛𝑛𝑖𝑖
𝑁𝑁𝑖𝑖

=
𝑛𝑛𝑖𝑖
𝑁𝑁𝑖𝑖

+
𝑛𝑛2
𝑁𝑁2

+
𝑛𝑛3
𝑁𝑁3

+ ⋯   3-6 

 

Vilket ger ett utmattningsbrott då 

�𝑛𝑛𝑖𝑖𝐷𝐷𝑖𝑖 = 1.0   3-7 

Om detta linjära koncept kombineras med utmattning, där en konstruktion utsätts för 𝑛𝑛𝑖𝑖 
cykler med en spänningspåkänning på σ𝑁𝑁𝑖𝑖 så kan det från en spänning-livstid diagram 
erhållas det antal cykler, 𝑁𝑁, som krävs för att konstruktionen skall gå till brott. Det är därmed 
också rimligt att utmattningsbrottet uppstår då 

�
𝑛𝑛𝑖𝑖
𝑁𝑁𝑖𝑖

= 1
𝑁𝑁

𝑖𝑖=1

   3-8 

(Zahavi & Torbilo, 1996) 

3.1.1 Inre krafter och spänningar vid verifiering av utmattning enligt Eurokoderna 
Enligt Eurokoderna skall bärförmågan för bärverksdel eller bärverk verifieras med avseende 
på utmattning. Bärverkan skall vara sådana som utsätts för cykliska laster, till exempelvis 
broar med trafiklaster. Verifieringen för de ingående materialen, betong och stål, skall utföras 
separat. (Eurokod 2, 2008) 

I Eurokoderna skall verifieringen ske på antagandet om ett sprucket tvärsnitt, försummad 
draghållfasthet i betong, samt inverkan av olika vidhäftningsegenskaper för spännarmering 
och armering. Vidhäftningsegenskaperna beaktas, med faktorn η, genom att armeringens 
spännvidd beräknas med antagandet av perfekt vidhäftning. 

𝜂𝜂 =
𝐴𝐴𝑠𝑠 + 𝐴𝐴𝑝𝑝

𝐴𝐴𝑠𝑠 + 𝐴𝐴𝑝𝑝�𝜉𝜉(𝜙𝜙𝑠𝑠/𝜙𝜙𝑝𝑝) 
   3-9 

Där: 

- 𝐴𝐴𝑠𝑠  är armeringens area 
- 𝐴𝐴𝑝𝑝 är spännarmeringens area 
- 𝜙𝜙𝑠𝑠 är armerings största diameter 
- 𝜙𝜙𝑝𝑝 är spännarmeringens diameter eller ekvivalenta diameter 
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- 𝜉𝜉  är kvoten mellan vidhäftningshållfastheterna för spännarmering och armering  

Då spännarmering inte används sätts ovanstående faktor till η = 1. Enligt avsnitt 6.8.3 i 
Eurokod 2 för beräkningarna av spänningsvidder skall den applicerade lasten delas upp i 
icke-cyklisk och cyklisk, utmattningsgenererande, belastning.  

Lastkombinationer  

Icke-cykliska belastningar 
𝐸𝐸𝑐𝑐 = 𝐸𝐸�𝐺𝐺𝑘𝑘,𝑗𝑗;𝑀𝑀;𝜓𝜓1,1𝑄𝑄𝑘𝑘,1;𝜓𝜓2,𝑖𝑖𝑄𝑄𝑘𝑘,𝑖𝑖�   3-10 

Där lastkombinationen inom parenteserna, grundkombinationen, uttrycks som 

�𝐺𝐺𝑘𝑘,𝑗𝑗
𝑗𝑗≥1

+ 𝑀𝑀 + 𝜓𝜓1,1𝑄𝑄𝑘𝑘,1 + �𝜓𝜓2,𝑖𝑖𝑄𝑄𝑘𝑘,𝑖𝑖
𝑖𝑖>1

   3-11 

Viktigt att veta är att 𝑄𝑄,1 och 𝑄𝑄𝑘𝑘,𝑖𝑖  är icke-cykliska och icke-permanenta laster 

Cyklisk belastning 
𝐸𝐸𝑐𝑐 = 𝐸𝐸 ��𝐺𝐺𝑘𝑘,𝑗𝑗;𝑀𝑀;𝜓𝜓1,1𝑄𝑄𝑘𝑘,1;𝜓𝜓2,𝑖𝑖𝑄𝑄𝑘𝑘,𝑖𝑖�;𝑄𝑄𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓�   3-12 

Där lastkombinationen inom parenteserna, grundkombinationen, uttrycks som 

��𝐺𝐺𝑘𝑘,𝑗𝑗
𝑗𝑗≥1

+ 𝑀𝑀 + 𝜓𝜓1,1𝑄𝑄𝑘𝑘,1 + �𝜓𝜓2,𝑖𝑖𝑄𝑄𝑘𝑘,𝑖𝑖  
𝑖𝑖>1

� + 𝑄𝑄𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓   3-13 

Notera att 𝑄𝑄𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓  är den utmattningsgenererande lasten.  

Verifiering för armering 
Skadeeffekten på armeringen som orsakas av en spänningsamplitud, ∆𝜎𝜎, kan bestämmas med 
hjälp av spänning-livstids diagram, exempelvis Wöhler-kurvor, se Figur 3-4. Den applicerade 
lasten skall multipliceras med partialkoefficienten  𝛾𝛾𝐹𝐹,𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓.  

Spänningsvidden vid utmattning, ∆𝜎𝜎𝑅𝑅𝑠𝑠𝑘𝑘, efter 𝑁𝑁∗ upprepande belastningar skall divideras 
med partialkoefficienten 𝛾𝛾𝑁𝑁,𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓. Värden på partialkoefficienterna återfinns i de nationella 
bilagorna. Där A är flytgränsen för armeringen. 
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Figur 3-4. Spännings-livstidsdiagram för en armerad betongkonstruktion. (Eurokod 2, 2008)  

Tabell 3-1. Rekommenderade värden för parametrarna till Wöhler-kurvor för armering enligt EC2 Tabell 
6.3N 

Armeringstyp  Spänningsexponent, Ki ΔσRsk [MPa] 
N* K1 K2 Vid N* cykler 

Raka och bockade stänger 106 5 9 162,5 
Svetsade nät 107 3 5 58,5 
Skarvanordningar 107 3 5 35 

Anmärkning: Observera att spänningsvidden vid utmattning gäller för raka stänger. Vid 
bockning av stänger skall dessa reduceras med ζ=0,35+0,026*D/ϕ, där D är 
bockningsdiametern och ϕ är stångdiametern.  

Tabell 3-2. S-N parametrar för spännarmering. 

Armeringstyp  Spänningsexponent, Ki ΔσRsk [MPa] 
N* K1 K2 Vid N* cykler 

Pre-tensioning 106 5 9 185 
Post-tensioning     

- Single Strand, plastic ducts 106 5 9 185 
- Sraight tendons, plastic ducts 106 5 10 150 
- Curved tendon, steel duct 106 5 7 120 
- Splicing device 106 5 5 80 

För de fall där spänningsamplituden varierar och belastningen sker cykliskt så skall 
Palmgren-Miners delskadehypotes användas. Delskadorna som uppkommer på grund av 
spänningspåkänningarna summeras enligt 

𝐷𝐷𝐸𝐸𝑐𝑐 = �
𝑛𝑛(Δσ𝑖𝑖)
𝑁𝑁(Δσ𝑖𝑖)𝑖𝑖

< 1   3-14 

Där 
- 𝑛𝑛(∆𝜎𝜎𝑖𝑖) är antalet cykler för en spänningsvidd ∆𝜎𝜎𝑖𝑖. 
- 𝑁𝑁(∆𝜎𝜎𝑖𝑖) är antalet cykler vid utmattning för en spänningsvidd ∆𝜎𝜎𝑖𝑖. 
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Om dessa regler används för att beräkna återstående livslängd eller förstärkningsbehov för 
befintliga bärverk eller bärverksdelar kan faktorn 𝑘𝑘2 reduceras. Värden på faktorn 
rekommenderas till 5 men nationella avvikelser kan förekomma.  

Verifiering med användning av skadeekvivalent spänningsvidd   
Enligt EC2 6.8.5 kan utmattningsverifieringen ske med hjälp av skadeekvivalent 
spänningsvidd. Detta kan göras för de fall där lasterna är kända, till exempel broar, där 
trafiklasterna ersätts med 𝑁𝑁∗ cykler i en enda spänningsvidd.   

Tillräcklig utmattningshållfasthet för stål föreligger om villkor 3-15 uppfylls  

γF,fatΔσ𝑁𝑁,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 ≤
Δσ𝑅𝑅𝑠𝑠𝑘𝑘(𝑁𝑁∗)
γ𝑠𝑠,𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓

    3-15 

Där 

- ∆𝜎𝜎𝑅𝑅𝑠𝑠𝑘𝑘(𝑁𝑁∗) är spänningsvidd vid 𝑁𝑁∗ cykler från Wöhler-kurvor  
- ∆𝜎𝜎𝑁𝑁,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒(𝑁𝑁∗) är skadeekvivalent spänningsvidd för armeringstypen med beaktande av 

antalet lastcykler, 𝑁𝑁∗. 

1. Tillräcklig utmattningshållfasthet för tryckt betong föreligger om villkoret i 3-16 uppfylls: 

𝐸𝐸𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑚𝑚𝑓𝑓𝑚𝑚,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 + 0,43�1 − 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 ≤ 1   3-16 

där 

𝑅𝑅𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 =
𝐸𝐸𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒

𝐸𝐸𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑚𝑚𝑓𝑓𝑚𝑚,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
 

 

  3-17 

𝐸𝐸𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 =
σ𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒

𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓
 

 

  3-18 

𝐸𝐸𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 =
σ𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑚𝑚𝑓𝑓𝑚𝑚,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒

𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓
   3-19 

där 
- 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒  är spänningskvoten 
- 𝐸𝐸𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒  är lägsta tryckspänningen 
- 𝐸𝐸𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑚𝑚𝑓𝑓𝑚𝑚,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒  är högsta spänningsnivån 
- 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓  är betongens dimensionerande utmattningshållfasthet 
- 𝜎𝜎𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑚𝑚𝑓𝑓𝑚𝑚,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒  är högsta tryckspänningen vid spänningsväxling N cykler 
- 𝜎𝜎𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒    är lägsta tryckspänningen vid spänningsväxling N cykler 

Rekommenderat värde på N är 106, för längre antal cykler hänvisas läsaren till den nationella 
bilagan.  
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Betongens dimensionerande utmattningshållfasthet beräknas enligt  

𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 = 𝑘𝑘1𝛽𝛽𝑐𝑐𝑐𝑐(𝑠𝑠0)𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐 �1 −
𝑓𝑓𝑐𝑐𝑘𝑘
250

�   3-20 

Där 
- 𝛽𝛽𝑐𝑐𝑐𝑐(𝑠𝑠0)  är en koefficient för betongens hållfasthet vid den första belastningen 
- 𝑠𝑠0  är betongens ålder i dagar vid start av cyklisk belastning 

Värdet på k1 återfinns i den nationella bilagan. Rekommenderat värde på 𝑘𝑘1 är 0,85 då N=106 
cykler.  

2. Tillräcklig utmattningshållfasthet för tryckt betong föreligger om villkor 3-21 uppfylls:  

σ𝑐𝑐,𝑚𝑚𝑓𝑓𝑚𝑚

𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓
≤ 0,5 + 0,45

σ𝑐𝑐.𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚

𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓
 

 

  3-21 

≤ 0,9 𝑓𝑓ö𝐷𝐷 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑘𝑘 ≤ 50 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 
 

  3-22 

≤ 0,8 𝑓𝑓ö𝐷𝐷 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑘𝑘 > 50 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀   3-23 

 

Där 

- 𝜎𝜎𝑐𝑐,𝑚𝑚𝑓𝑓𝑚𝑚 är den högsta tryckspänningen i tvärsnittet under frekvent 
lastkombination, positiv tryckspänning. 

- 𝜎𝜎𝑐𝑐,𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚 är lägsta tryckspänningen i den del av tvärsnitt där 𝜎𝜎𝑐𝑐,𝑚𝑚𝑓𝑓𝑚𝑚 uppträder. 

En frekvent lastkombination med högsta tryckspänning beaktas med positiv tryckspänning. 
Om 𝜎𝜎𝑐𝑐,𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚 är en dragspänning skall denna sättas till 0. (Eurokod 2, 2008) 

3.2 Kolfiberförstärkning 

3.2.1 Utan Förspänning 
Vid dimensionering av kolfiberförstärkning mot böjande moment så måste den aktuella 
påkänningen på konstruktionen tas till hänsyn.  Figur 3-5 visar belastningen en konstruktion 
har före och efter förstärkning. Den heldragna linjen är efter förstärkningen.  
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Figur 3-5. Påkänningar på ett förstärkt betongtvärsnitt. (Täljsten, et al., 2011) 

Dimensionering bör börja med en överslagsberäkning för att få en översiktlig uppskattning 
om materialåtgång eller momentkapaciteten. Momentkapaciteten beräknas enligt  

𝑀𝑀𝑐𝑐 = 0,9(𝐴𝐴𝑠𝑠𝑓𝑓𝑦𝑦𝑑𝑑 + 𝐴𝐴𝑓𝑓𝜀𝜀𝑓𝑓𝐸𝐸𝑓𝑓ℎ)   3-24 

och tvärsnittsarean för kolfiberförstärkningen beräknas enligt 

𝐴𝐴𝑓𝑓 =
�𝑀𝑀𝑐𝑐

0,9 − 𝐴𝐴𝑠𝑠𝑓𝑓𝑦𝑦𝑑𝑑�

𝜀𝜀𝑓𝑓𝐸𝐸𝑓𝑓ℎ
   3-25 

Ekvation 3-24 och 3-25 ger en god uppskattning men det är viktigt att kontrollera brottmoder 
som är kritiska för pålimmade kompositer samt förankringslängder. (Täljsten, et al., 2011) 

Översiktlig dimensionering 
Enligt Täljsten (2011) så kan följande beräkningsgång följas för att få en översiktlig 
dimensionering över enkelarmerade tvärsnitt och då 𝜔𝜔 < 𝜔𝜔𝑏𝑏𝑓𝑓𝑎𝑎.  

1. Balkens underskott i bärförmåga beräknas. 
2. Befintliga påkänningen beräknas. 
3. Ekvation 3-25 används för att uppskatta kolfiberförstärkningens tvärsnittsarea. 

Den erforderliga kolfibertvärsnittsarean, Af beräknas först med följande ekvationer: 

Tryckzonen, 𝑥𝑥: 
 

𝑥𝑥 =
𝐴𝐴𝑠𝑠𝑓𝑓𝑦𝑦 + 𝜀𝜀𝑓𝑓𝐸𝐸𝑓𝑓𝐴𝐴𝑓𝑓

𝜂𝜂𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐𝑏𝑏
   3-26 

Momentkapaciteten, 𝑀𝑀:  

𝑀𝑀 = 𝐴𝐴𝑠𝑠𝑓𝑓𝑦𝑦 �𝑑𝑑 −
𝜆𝜆
2
𝑥𝑥� + 𝜀𝜀𝑓𝑓𝐸𝐸𝑓𝑓𝐴𝐴𝑓𝑓 �ℎ −

𝜆𝜆
2
𝑥𝑥�   3-27 
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Kolfibertvärsnittsarean, 𝐴𝐴𝑓𝑓:  

𝐴𝐴𝑓𝑓 =
𝑀𝑀𝑐𝑐 − 𝐴𝐴𝑠𝑠𝑓𝑓𝑦𝑦 �𝑑𝑑 −

𝜆𝜆
2 𝑥𝑥�

𝜀𝜀𝑓𝑓𝐸𝐸𝑓𝑓 �ℎ −
𝜆𝜆
2 𝑥𝑥�

   3-28 

För ett rektangulärt tvärsnitt med betong där 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑘𝑘 ≤ 50 MPa så är 𝜆𝜆 = 0,8 och 𝜂𝜂 = 1,0, 
bredden 𝑏𝑏 är vanligtvis tryckzonens bredd som varierar beroende på tvärsnittets utformning. 
Beräkningsgången är iterativ då 𝑥𝑥 kan behövas justeras för att hamna rätt. Som tidigare 
nämnt så gäller beräkningsgången endast då 𝜔𝜔 < 𝜔𝜔𝑏𝑏𝑓𝑓𝑎𝑎 där: 

𝜔𝜔𝑏𝑏𝑓𝑓𝑎𝑎 =
𝜆𝜆

1 +
𝜀𝜀𝑓𝑓 + 𝜀𝜀𝑒𝑒0
𝜀𝜀𝑐𝑐𝑒𝑒

   3-29 

 

och ω är: 

𝜔𝜔 =
𝐴𝐴𝑠𝑠𝑓𝑓𝑦𝑦 + 𝐴𝐴𝑓𝑓𝜀𝜀𝑓𝑓𝐸𝐸𝑓𝑓

𝑏𝑏ℎ𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐
   3-30 

Viktigt att påpeka är att den översiktliga dimensioneringen endast bör användas för att få en 
uppskattning av materialtillgången. För korrekt dimensionering skall en detaljerad 
tvärsnittsanalys utföras för att täcka alla brottmoder som kan uppstå under 
brottgränstillståndet. (Täljsten, et al., 2011) 

Detaljerad Tvärsnittsanalys 
Eftersom den översiktliga dimensioneringsmetoden inte tar hänsyn till brott- respektive 
brukslastgränstillståndet så behövs en detaljerad analys utföras. Det är då viktigt att beakta de 
laster som konstruktionen varit utsatt för under dess livstid då de kan ha skapat sprickbildning 
i tvärsnittet. De brott som kan tänkas uppstå i brottgränstillståndet ska i den detaljerade 
analysen identifieras och analyseras. (Täljsten, et al., 2011) 

I Figur 3-6 redovisas de brottmoder som kan uppstå för en betongbalk enligt Leeming & 
Darby (1999).  
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Figur 3-6. Brottmoder för kolfiberförstärkt betongbalk. (Leeming & Darby, 1999) 

1. Den tryckta zonen i balkens mitt kan bilda stukningsbrott 
2. Flytning i dragarmeringen 
3. Dragbrott i kolfiberkompositen 
4. Skjuvningsbrott i betongen 
5. vidhäftningsbrott i kolfiberkompositens förankringszon på grund av sprickutvidgning 
6. Brott i betongtäckskiktet 
7. Fläkningsbrott i kolfiberförstärkningens sidor 
8. Genomgående sprickbildning i betongen 

 

Det är huvudsakligen tre typer av brottmoder som har identifierats enligt Leeming & Darby 
(1999): 

• Böjbrott kan ske som dragbrott i kolfiberkompositen, flytning av stålarmeringen 
eller i betongens ovansida som stukningsbrott. Av dessa tre brottyper så är det mest 
troligt att flytning av stålarmeringen sker först, förmodligen om balken är 
underarmerad. Stukningsbrott sker endast om balken är överarmerad.  

• Fläkbrott kan uppstå vid kolfiberförstärkningens ändar. En eller båda ändarna 
släpper längst ut och efter en tid så kan vidhäftningsbrottet propagera mot mitten av 
förstärkningen och hela förstärkningsåtgärden går förlorad. 

• Vidhäftningsbrott vid en skjuvspricka. Ett komplext vidhäftningsbrott som kan ske 
när en skjuvspricka bildas under förstärkningen. Vidhäftningen släpper där sprickan 
bildas och vidhäftningsbrottet kan sedan propagera genom förstärkningen till den 
släpper helt. 

Den detaljerade tvärsnittsanalysen behandlar både brottgränstillståndet och 
bruksgränstillståndet.  
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Bruksgränstillståndet 
I bruksgränstillståndet så beräknas det töjningsmotstånd som råder när kolfiberförstärkningen 
utförs. Även eventuell krypning i betongen ska tas hänsyn till. Om rådande deformationer i 
konstruktionen överstiger de krav som ställts på konstruktionen så kan kolfiberförstärkningen 
förspännas eller eventuellt så stagas konstruktionen upp under installationen av 
kolfiberkompositen. Töjningstillståndet beräknas efter den genomsnittliga lasten. (Täljsten, et 
al., 2011) 

Följande beräkningsgång föreslås av Täljsten et al., (2011). En effektiv elasticitetsmodul, 
Ec,eff beräknas för att ta hänsyn till eventuell krypning i betongen med kryptalet, 𝜑𝜑: 

𝐸𝐸𝑐𝑐,𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓 =
𝐸𝐸𝑐𝑐

1 + 𝜑𝜑
   3-31 

 

𝛼𝛼𝑠𝑠 =
𝐸𝐸𝑠𝑠
𝐸𝐸𝑐𝑐𝑒𝑒

   3-32 

Betongen måste kontrolleras mot sprickbildning enligt avsnitt 7.1 och 3.1.8 i eurokod 2. Om 
böjspänningen överstiger 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑓𝑓𝑚𝑚,𝑓𝑓𝑎𝑎 så är tvärsnittet sprucket. Detta kontrolleras enligt följande 

𝑓𝑓𝑐𝑐𝑓𝑓𝑚𝑚,𝑓𝑓𝑎𝑎 = 𝑚𝑚𝑀𝑀𝑥𝑥{(1,6 − ℎ/1000)𝑓𝑓𝑐𝑐𝑓𝑓𝑚𝑚, 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑓𝑓𝑚𝑚}   3-33 

Betongens draghållfasthet, 𝜎𝜎𝑐𝑐 i konstruktionens undersida kontrolleras enligt: 

𝜎𝜎𝑐𝑐 =
𝑀𝑀0

𝐼𝐼𝑐𝑐 + 𝛼𝛼𝑠𝑠𝐼𝐼𝑠𝑠
𝑦𝑦 =

𝑀𝑀0

𝐼𝐼1
𝑦𝑦   3-34 

𝐼𝐼𝑐𝑐 och 𝐼𝐼𝑠𝑠 är tröghetsmomentet för betong och stål respektive, 𝐼𝐼1 är det ideella 
tröghetsmomentet och 𝑦𝑦0 är avståndet till tvärsnittets tyngdpunkt från dess ovansida. 

𝑦𝑦0 =
𝐴𝐴𝑐𝑐𝑦𝑦𝑓𝑓𝑝𝑝,𝑐𝑐 + (𝛼𝛼𝑠𝑠 − 1)𝐴𝐴𝑠𝑠𝑑𝑑

𝐴𝐴𝑐𝑐 + (𝛼𝛼𝑠𝑠 − 1)𝐴𝐴𝑠𝑠
   3-35 

För ett rektangulärt tvärsnitt så blir då 𝑦𝑦0: 

𝑦𝑦0 =
𝑏𝑏ℎ ℎ2 + (𝛼𝛼𝑠𝑠 − 1)𝐴𝐴𝑠𝑠𝑑𝑑
𝑏𝑏ℎ + (𝛼𝛼𝑠𝑠 − 1)𝐴𝐴𝑠𝑠

   3-36 

För att beräkna den största spänningen i tvärsnittets över- och underkant så används följande 
ekvationer: 

𝜎𝜎𝑐𝑐ö𝑘𝑘 =
𝑀𝑀0

𝐼𝐼𝑐𝑐 + 𝛼𝛼𝑠𝑠𝐼𝐼𝑠𝑠
𝑦𝑦0 =

𝑀𝑀0

𝐼𝐼1
𝑦𝑦0 

 
  3-37 

𝜎𝜎𝑐𝑐𝑒𝑒𝑘𝑘 =
𝑀𝑀0

𝐼𝐼𝑐𝑐 + 𝛼𝛼𝑠𝑠𝐼𝐼𝑠𝑠
(ℎ − 𝑦𝑦0) =

𝑀𝑀0

𝐼𝐼1
(ℎ − 𝑦𝑦0)   3-38 
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Spänningen i befintlig stålarmering beräknas enligt följande: 

𝜎𝜎𝑠𝑠 = 𝛼𝛼𝑠𝑠
𝑀𝑀0

𝐼𝐼𝑐𝑐 + 𝛼𝛼𝑠𝑠𝐼𝐼𝑠𝑠
(𝑑𝑑 − 𝑦𝑦0) = 𝛼𝛼𝑠𝑠

𝑀𝑀0

𝐼𝐼1
(𝑑𝑑 − 𝑦𝑦0)   3-39 

För ett rektangulärt tvärsnitt så beräknas det ideella tröghetsmomentet enligt: 

𝐼𝐼1 = 𝐼𝐼𝑐𝑐 + 𝛼𝛼𝑠𝑠𝐼𝐼𝑠𝑠 =
𝑏𝑏ℎ3

12
+ 𝑏𝑏ℎ �𝑦𝑦0 −

ℎ
2
�
2

+ (𝛼𝛼𝑠𝑠 − 1)𝐴𝐴𝑠𝑠(𝑑𝑑 − 𝑦𝑦0)2   3-40 

Om tvärsnittet är osprucket så gäller följande för töjningarna i tvärsnittets över- och 
underkant, givet att lasten är som tidigare: 

𝜀𝜀𝑐𝑐ö𝑘𝑘 =
𝜎𝜎𝑐𝑐ö𝑘𝑘

𝐸𝐸𝑐𝑐,𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓
   3-41 

 

𝜀𝜀𝑐𝑐𝑒𝑒𝑘𝑘 =
𝜎𝜎𝑐𝑐𝑒𝑒𝑘𝑘
𝐸𝐸𝑐𝑐,𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓

   3-42 

När tvärsnittet är sprucket, det vill säga när 𝜎𝜎𝑐𝑐𝑒𝑒𝑘𝑘 > 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑓𝑓𝑚𝑚,𝑓𝑓𝑎𝑎. Då det endast är böjande moment 
så kan tvärsnittets tyngdpunkt, 𝑥𝑥 beräknas enligt följande: 

𝑏𝑏𝑥𝑥
𝑥𝑥
2

= 𝛼𝛼𝑠𝑠𝐴𝐴𝑠𝑠(𝑑𝑑 − 𝑥𝑥)
 
→ 𝑥𝑥2 +

2𝛼𝛼𝑠𝑠𝐴𝐴𝑠𝑠
𝑏𝑏

𝑥𝑥 −
2𝛼𝛼𝑠𝑠𝐴𝐴𝑠𝑠
𝑏𝑏

𝑥𝑥 −
2𝛼𝛼𝑠𝑠𝐴𝐴𝑠𝑠𝑑𝑑

𝑏𝑏
= 0   3-43 

Och tröghetsmomentet enligt: 

𝐼𝐼2 =
𝑏𝑏𝑥𝑥3

12
+ 𝑏𝑏𝑥𝑥 �

𝑥𝑥
2
�
2

+ 𝛼𝛼𝑠𝑠𝐴𝐴𝑠𝑠(𝑑𝑑 − 𝑥𝑥)2   3-44 

Ovanstående beräkningsgång går att applicera på tillkommande laster. Viktigt att tänka på är 
att töjningen subtraheras då konstruktionen avlastas och adderas då konstruktionen belastas.  

Brottgränstillståndet 
De brottmoder som redovisas i Figur 3-6 gäller för enkelarmerade tvärsnitt. I 
brottgränstillståndet så dimensioneras det för kompositbrott och betongstukning. Vid 
kompositbrott så är det kompositens töjningsgräns som är avgörande då 𝜔𝜔 < 𝜔𝜔𝑏𝑏𝑓𝑓𝑎𝑎. Stukning i 
betongen kan ske då tvärsnittet är överarmerat då 𝜔𝜔 > 𝜔𝜔𝑏𝑏𝑓𝑓𝑎𝑎. Dimensioneringsgången som 
följer baseras på EC2-1 (2008) där ett rektangulärt tryckblock väljs med 𝜆𝜆 = 0,8 och 𝜂𝜂 = 1,0. 
Figur 3-7 visar kraftförhållandet i tvärsnittet. (Täljsten, et al., 2011) 
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Figur 3-7. Betongtvärsnitt med olika belastningsfaser. (Täljsten, et al., 2011) 

Dessa parametrar kan beräknas mer noggrant enligt ekvation 3-45 och 3-46 nedan: 

𝜆𝜆 = 0,8 𝑓𝑓ö𝐷𝐷 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑘𝑘 ≤ 50 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 
 

𝜆𝜆 = 0,8 −
(𝑓𝑓𝑐𝑐𝑘𝑘 − 50)

400
 𝑓𝑓ö𝐷𝐷 50 ≤ 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑘𝑘 ≤ 90 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 

 

  3-45 

𝜂𝜂 = 1,0 𝑓𝑓ö𝐷𝐷 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑘𝑘 ≤ 50 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 
 

𝜂𝜂 = 1,0 −
(𝑓𝑓𝑐𝑐𝑘𝑘 − 50)

200
 𝑓𝑓ö𝐷𝐷 50 ≤ 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑘𝑘 ≤ 90 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 

  3-46 

Intermediära sprickor är sprickor som propagerar horisontellt längs med kolfiberlaminatet. 
Denna sprickbildning medför att det i praktiken ej går att nyttja töjningen i 
kolfiberförstärkningen till 100 procent. För att beräkna intermediär sprickbildning används 
den amerikanska standarden ACI-440.2R-08, ACI (2008) se ekvation 3-50. (Täljsten, et al., 
2011) 

𝜀𝜀𝑓𝑓𝑐𝑐,𝑖𝑖𝑐𝑐 = 0,41�
𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑛𝑛𝐸𝐸𝑓𝑓𝑠𝑠𝑓𝑓

≤ 0,9𝜀𝜀𝑓𝑓𝑒𝑒   3-47 

För att beräkna kompositbrott så studeras Figur 3-5 och jämviktsekvationen i horisontell led 
härleds 

𝐹𝐹𝑐𝑐 = 𝐹𝐹𝑠𝑠 + 𝐹𝐹𝑓𝑓   3-48 

Vilket är samma som 

𝜆𝜆𝜂𝜂𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐𝑏𝑏𝑥𝑥 = 𝐴𝐴𝑠𝑠𝑓𝑓𝑦𝑦 + 𝜀𝜀𝑓𝑓𝐸𝐸𝑓𝑓𝐴𝐴𝑓𝑓   3-49 

där 

𝑥𝑥 =
𝐴𝐴𝑠𝑠𝑓𝑓𝑦𝑦 + 𝜀𝜀𝑓𝑓𝐸𝐸𝑓𝑓𝐴𝐴𝑓𝑓

𝜆𝜆𝜂𝜂𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐𝑏𝑏
   3-50 

Eventuell stukning i betongen kontrolleras enligt följande 
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𝜀𝜀𝑐𝑐 =
𝜀𝜀𝑓𝑓 + 𝜀𝜀𝑐𝑐𝑒𝑒𝑘𝑘

�ℎ𝑥𝑥 − 1�
   3-51 

då 𝜀𝜀𝑐𝑐 > 𝜀𝜀𝑐𝑐𝑒𝑒 så ska stukning av betongen beräknas enligt 3-56 till 3-60. Om föregående ej är 
uppfyllt så går beräkningen vidare enligt följande. Kontroll om dragarmeringen har 
plasticerat 

𝜀𝜀𝑠𝑠 = 𝜀𝜀𝑐𝑐 �
𝑑𝑑
𝑥𝑥
− 1�   3-52 

skulle 𝜀𝜀𝑠𝑠 < 𝑓𝑓𝑦𝑦/𝐴𝐴𝑠𝑠 så ska 𝑓𝑓𝑦𝑦 i 3-49 och 3-50 ersättas med 𝜎𝜎𝑠𝑠  enligt 

𝜎𝜎𝑠𝑠 = 𝜀𝜀𝑠𝑠𝐸𝐸𝑠𝑠   3-53 

Brottgränstilståndens momentkapacitet beräknas enligt följande: 

𝑀𝑀 = 𝐴𝐴𝑠𝑠𝑓𝑓𝑦𝑦 �𝑑𝑑 −
𝜆𝜆
2
𝑥𝑥� + 𝜀𝜀𝑓𝑓𝐸𝐸𝑓𝑓𝐴𝐴𝑓𝑓 �ℎ −

𝜆𝜆
2
𝑥𝑥�   3-54 

Om det dimensionerande momentet är känt så beräknas kompositens tvärsnittsarea enligt: 

𝐴𝐴𝑓𝑓 =
𝑀𝑀 − 𝐴𝐴𝑠𝑠𝑓𝑓𝑦𝑦 �𝑑𝑑 −

𝜆𝜆
2 𝑥𝑥�

𝜀𝜀𝑓𝑓𝐸𝐸𝑓𝑓 �ℎ −
𝜆𝜆
2 𝑥𝑥�

   3-55 

Om spänningen i dragarmeringen inte är hög nog för att dess flytgräns ska uppnås så ska 𝑓𝑓𝑦𝑦 
ersättas med 𝜎𝜎𝑠𝑠 i 3-54 och 3-55. Ovanstående beräkningsgång är en iterativ process då man 
måste anta ett startvärde för böjmomentet eller kolfiberförstärkningen. 

Skulle brottmoden stukning vara aktuell för beräkningarna så måste det antas att 
dragarmeringen uppnått flytgränsen. Töjningsnivån i kolfiberförstärkningen är inte känd. 
Följande jämvikt ställs upp: 

𝜆𝜆𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐𝑏𝑏𝑥𝑥 = 𝐴𝐴𝑠𝑠𝑓𝑓𝑦𝑦 + �
ℎ − 𝑥𝑥
𝑥𝑥

𝜀𝜀𝑐𝑐𝑒𝑒𝑘𝑘 − 𝜀𝜀𝑒𝑒0� 𝐸𝐸𝑓𝑓𝐴𝐴𝑓𝑓   3-56 

𝑥𝑥 beräknas med andragradsekvationen nedan 

𝐶𝐶1𝑥𝑥2 + 𝐶𝐶2𝑥𝑥 + 𝐶𝐶3 = 0   3-57 

då 

𝐶𝐶1 = 𝜆𝜆𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐𝑏𝑏
𝐶𝐶2 = 𝐴𝐴𝑠𝑠𝑓𝑓𝑦𝑦 + (𝜀𝜀𝑐𝑐𝑒𝑒𝑘𝑘 + 𝜀𝜀𝑒𝑒0)𝐸𝐸𝑓𝑓𝐴𝐴𝑓𝑓
𝐶𝐶3 = −𝜀𝜀𝑐𝑐𝑒𝑒𝑘𝑘𝐸𝐸𝑓𝑓𝐴𝐴𝑓𝑓ℎ

�   3-58 

 
49 



TEORI 
 
Töjningen i armeringen kontrolleras enligt 3-52 skulle 𝜀𝜀𝑠𝑠 < 𝑓𝑓𝑦𝑦/𝐴𝐴𝑠𝑠 så ska 𝑓𝑓𝑦𝑦 i 3-56 till 3-58 
ersättas med 𝜎𝜎𝑠𝑠 och sedan ska en ny iterering göras. Momentkapaciteten beräknas enligt: 

𝑀𝑀 = 𝐴𝐴𝑠𝑠𝑓𝑓𝑦𝑦 �𝑑𝑑 −
𝜆𝜆
2
𝑥𝑥� + �

ℎ − 𝑥𝑥
𝑥𝑥

𝜀𝜀𝑐𝑐𝑒𝑒𝑘𝑘 − 𝜀𝜀𝑒𝑒0� 𝐸𝐸𝑓𝑓𝐴𝐴𝑓𝑓 �ℎ −
𝜆𝜆
2
𝑥𝑥�   3-59 

Skulle 𝜀𝜀𝑠𝑠 < 𝑓𝑓𝑦𝑦/𝐴𝐴𝑠𝑠 så ersätts 𝑓𝑓𝑦𝑦 med 𝜎𝜎𝑠𝑠 i 3-58. Kolfiberförstärkningens tvärsnittsarea kan vid 
känt moment beräknas enligt: 

𝐴𝐴𝑓𝑓 =
𝑀𝑀 − 𝐴𝐴𝑠𝑠𝑓𝑓𝑦𝑦 �𝑑𝑑 −

𝜆𝜆
2 𝑥𝑥�

�ℎ − 𝑥𝑥
𝑥𝑥 𝜀𝜀𝑐𝑐𝑒𝑒𝑘𝑘 − 𝜀𝜀𝑒𝑒0� 𝐸𝐸𝑓𝑓 �ℎ −

𝜆𝜆
2 𝑥𝑥�

   3-60 

(Täljsten, et al., 2011) 

Förankring av kolfiberkomposit 
För att kunna utnyttja förstärkningen fullt ut så är det väldigt viktigt att vidhäftningen mellan 
kolfiberkompositen och betongen är fullgod. Resultatet av förstärkningen beror på 
förankringens längd, limningens kvalité samt fiberförstärkningsmaterialets egenskaper. Men 
även vid korrekt applicering av kolfiberförstärkning så kommer betongen vara den svagaste 
länken eftersom betongen spricker innan kolfiberförstärkningen går sönder.  
Laboratorieförsök utförda av Täljsten (1994) visar på att sprickbildning påbörjar i betongen 
vid spänningar i kompositen på ca 400 – 500 MPa. Dimensioneringsprincipen för 
kolfiberförankring bygger på samma modell som används för vanlig stålarmering. (Täljsten, 
et al., 2011) 

 

 

Figur 3-8. Spricklutningen θ. (Ohlsson, 2013) 

Beräkningsprincipen för förankringen som följer föreslås av Täljsten, et al (2011). Byglarna 
antas vara vertikala, förskjutningsmåttet beräknas då enligt följande 

𝑀𝑀𝑎𝑎 =
𝑧𝑧
2

(cot 𝜃𝜃 − cot𝛼𝛼)   3-61 

 
50 



TEORI 
 
 

Där  
- 𝜃𝜃 är lutningen på sprickan se Figur 3-8. 
- 𝛼𝛼 är lutningen på byglarna 

För att förenkla utrycket väljs ofta 𝑧𝑧 = 0,9𝑑𝑑, 𝜃𝜃 = 45° och 𝛼𝛼 = 90° vilket ger utrycket: 

𝑀𝑀𝑎𝑎 = 0,45𝑑𝑑   3-62 

Böjmomentet 𝑀𝑀 och tillskottsmomentet 𝑑𝑑𝑀𝑀 fördelar sig på den befintliga stålarmeringen och 
på kolfiberförstärkningen enligt: 

𝐹𝐹𝑓𝑓 =
𝑀𝑀 + 𝑑𝑑𝑀𝑀

𝑧𝑧𝑓𝑓
− 𝐹𝐹𝑠𝑠

𝑧𝑧
𝑧𝑧𝑓𝑓

   3-63 

Antag att 𝑀𝑀𝑚𝑚𝑓𝑓 = 𝑀𝑀 + 𝑑𝑑𝑀𝑀, 𝑧𝑧 = 0,9𝑑𝑑 och 𝑧𝑧𝑓𝑓 = 0,9ℎ utrycket ovan blir då: 

𝐹𝐹𝑓𝑓 =
𝑀𝑀𝑚𝑚𝑓𝑓

0,9ℎ
− 𝐹𝐹𝑠𝑠

𝑑𝑑
ℎ

   3-64 

𝐹𝐹𝑠𝑠 är den största spänningen som kan överföras till stålarmeringen, det beror på antingen 
spänningsnivån eller tillgängligförankring. (Täljsten, et al., 2011) 

 

Dimensioneringen görs med förutsättningen att räta tvärsnitt förblir räta efter böjning. 
Följande uttryck gäller då: 

𝜀𝜀𝑓𝑓 = 𝜀𝜀𝑠𝑠
ℎ
𝑑𝑑

   3-65 

𝐹𝐹𝑠𝑠 = 𝜀𝜀𝑠𝑠𝐸𝐸𝑠𝑠𝐴𝐴𝑠𝑠 

𝐹𝐹𝑓𝑓 = 𝜀𝜀𝑓𝑓𝐸𝐸𝑓𝑓𝐴𝐴𝑓𝑓 
  3-66 

3-63 kan skrivas om som: 

𝐹𝐹𝑓𝑓 =
𝑀𝑀𝑚𝑚𝑓𝑓/0,9ℎ

1 + 𝐸𝐸𝑠𝑠𝐴𝐴𝑠𝑠
𝐸𝐸𝑓𝑓𝐴𝐴𝑓𝑓

∗ �𝑑𝑑ℎ�
2 

  3-67 

Den optimala förankringslängden 𝑙𝑙𝑒𝑒 beräknas enligt: 

𝑙𝑙𝑒𝑒𝑓𝑓 = �
𝐸𝐸𝑓𝑓𝑠𝑠𝑓𝑓

2𝑓𝑓𝑐𝑐𝑓𝑓𝑚𝑚
   3-68 

Där 
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- 𝐸𝐸𝑓𝑓 är elasticitetsmodulen för kolfiberförstärkningen 
- 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑓𝑓𝑚𝑚 är ett medelvärde för betongens draghållfasthet 

𝑓𝑓𝑐𝑐𝑓𝑓𝑚𝑚 = 0,3 ∗ �𝑓𝑓𝑐𝑐𝑘𝑘2
3

, 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑘𝑘 = 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑚𝑚 − 8 [𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀]   3-69 

Dimensioneringsföreskriften förutsätter att skjuvspänningarna är de krafter som dominerar 
mellan laminaten och betongen. Genom denna förutsättning så går det att räkna ut kraften i 
laminaten och då bestämma det minsta avståndet för att undvika förankringsbrott. Förankring 
ska ske utanför den sista böjsprickan därför måste avståndet till denna spricka, 𝑥𝑥𝑐𝑐𝑝𝑝 beräknas. 
(Täljsten, et al., 2011)  

Böjmotståndet med inkluderad påverkan från kolfiberkompositen beräknas enligt: 

𝑀𝑀𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐 = 𝑊𝑊𝑐𝑐𝑓𝑓𝑐𝑐𝑓𝑓𝑚𝑚   3-70 

Momentet, 𝑀𝑀𝑚𝑚𝑓𝑓 i snittet 𝑥𝑥𝑓𝑓 och förskjutningen 𝑀𝑀1 beräknas och dragkraften i kompositen 
beräknas för att klara momentet 𝑀𝑀𝑚𝑚𝑓𝑓 tillsammans med stålarmeringen. Det största värdet av 
ekvation 3-64 och 3-67 väljs. Denna kraft får ej överstiga 𝐹𝐹𝑓𝑓,𝑒𝑒 i följande ekvation: 

𝐹𝐹𝑓𝑓,𝑒𝑒 = 𝜀𝜀𝑓𝑓,𝑚𝑚𝐴𝐴𝑓𝑓𝐸𝐸𝑓𝑓 
   3-71 

𝜀𝜀𝑓𝑓,𝑚𝑚 ≤ �
2𝐺𝐺𝑓𝑓
𝐸𝐸𝑓𝑓𝑠𝑠𝑓𝑓

 

 

  3-72 

𝐺𝐺𝑓𝑓 = 0,03𝑘𝑘𝑏𝑏�𝑓𝑓𝑐𝑐𝑘𝑘𝑓𝑓𝑐𝑐𝑓𝑓𝑚𝑚 
 

  3-73 

𝑘𝑘𝑏𝑏 = �
2 − 𝑏𝑏𝑓𝑓/𝑏𝑏
1 + 𝑏𝑏𝑓𝑓/𝑏𝑏

≥ 1,0   3-74 

Där 𝑘𝑘𝑏𝑏  beskriver hur stor i förhållande till den icke förstärkta ytan hos konstruktionen som 
förstärkningsytan är.  

Där 
- 𝑏𝑏𝑓𝑓 kolfiberbredden 
- 𝑏𝑏 konstruktionsbredden 

𝑏𝑏𝑓𝑓/𝑏𝑏 ≥ 0,33 annars väljs 𝑏𝑏𝑓𝑓/𝑏𝑏 = 0,33. Överstiger kraften 𝐹𝐹𝑓𝑓,𝑒𝑒 i 3-71 så måste antingen 
förankringspunkten flyttas eller tvärsnittsarean utökas. Minsta rekommenderade 
förankringslängden är 250 mm om denna längd ej går att säkra så kan mekaniska 
förankringsmetoder användas. 
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Beräkning av fläkkrafter 
I änden av kolfiberförstärkningen, se Figur 3-9 finns det risk för uppkomsten av 
förankringsbrott kallade fläkbrott. Fläkbrottet är ett resultat av fläkspänningar som bildas. Det 
finns ett flertal dimensioneringsprinciper som tar hänsyn till dessa spänningar, följande 
beräkningsgång är något förenklat och ger ett resultat som ligger på den säkra sidan. 
(Täljsten, et al., 2011) 

Figur 3-9 visar var fläkbrott uppstår på en balk förstärkt med kolfiberlaminat. Teorin är 
baserad på Täljsten et al, 2011. 

 

Figur 3-9. Balk förstärkt med kolfiberlaminat. (Olsson, 2014) 

Maximal skjuvspänning beräknas enligt 3-75 och 3-76 

Punktlast: 
 

𝜏𝜏𝑚𝑚𝑓𝑓𝑚𝑚 =
𝑀𝑀
2

𝐺𝐺𝑓𝑓
𝑠𝑠𝐸𝐸𝑐𝑐𝑊𝑊𝑐𝑐

�𝑀𝑀 ∗ 𝑙𝑙 + 𝑀𝑀 − 𝑏𝑏𝑝𝑝�
𝑀𝑀 + 𝑙𝑙

(𝑀𝑀𝜆𝜆2 + 1)
𝜆𝜆𝑏𝑏2

 
  3-75 

 
Utbredd last: 
 

𝜏𝜏𝑚𝑚𝑓𝑓𝑚𝑚 =
𝑞𝑞
2

𝐺𝐺
𝑠𝑠𝐸𝐸𝑐𝑐𝑊𝑊𝑐𝑐

(𝑀𝑀2 + 2𝑀𝑀 ∗ 𝑙𝑙)𝜆𝜆𝑏𝑏 + 𝑙𝑙
𝜆𝜆𝑏𝑏2

 

  3-76 

där 

𝜆𝜆𝑏𝑏2 =
𝐺𝐺𝑓𝑓𝑏𝑏𝑓𝑓
𝑠𝑠

�
1

𝐸𝐸𝑓𝑓𝐴𝐴𝑓𝑓
+

1
𝐸𝐸𝑐𝑐𝐴𝐴𝑐𝑐

+
𝑧𝑧0
𝐸𝐸𝑐𝑐𝑊𝑊𝑐𝑐

�   3-77 

Avståndet från konstruktionens kant till början av kolfiberförstärkningen, a, påverkar 
storleken på fläkkrafterna. Rekommenderat är a < 100 mm från upplag för att hålla 
fläkkrafterna låga. För att beräkna normalspänningarna görs förenklingen att 
normalspänningarna i vertikalled, 𝜎𝜎𝑦𝑦, är lika stora som skjuvspänningarna, 𝜏𝜏𝑚𝑚𝑦𝑦. (Täljsten, et 
al., 2011) 

Brottkriteriet som används är: 

𝜎𝜎1 < 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑓𝑓𝑚𝑚  3-78   

Huvudspänningen, σ1, beräknas enligt 
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𝜎𝜎1 =
𝜎𝜎𝑚𝑚 + 𝜎𝜎𝑦𝑦

2
+ ��

𝜎𝜎𝑚𝑚 − 𝜎𝜎𝑦𝑦
2

�
2

+ 𝜏𝜏𝑚𝑚𝑦𝑦2 �
1/2

   3-79 

𝜎𝜎𝑚𝑚 beräknas, med avseende på böjmomentet vid änden av kolfiberkompositen, enligt: 

𝜎𝜎𝑚𝑚 =
𝑀𝑀𝑚𝑚

𝐼𝐼𝑚𝑚
(ℎ − 𝑦𝑦0)   3-80 

Tröghetsmomentet, 𝐼𝐼1, beräknas enligt: 

𝐼𝐼1 = 𝐼𝐼𝑐𝑐 + (𝛼𝛼𝑠𝑠 − 1)𝐼𝐼𝑠𝑠 + 𝛼𝛼𝑓𝑓𝐴𝐴𝑓𝑓 =
𝑏𝑏ℎ3

12
+ 𝑏𝑏ℎ �𝑦𝑦0 −

ℎ
2
�
2

 
 
+(𝛼𝛼𝑠𝑠 − 1)𝐴𝐴𝑠𝑠(𝑑𝑑 − 𝑦𝑦0)2 + 𝛼𝛼𝑓𝑓𝐴𝐴𝑓𝑓�𝑑𝑑𝑓𝑓 − 𝑦𝑦0�

2
 

  3-81 

Skulle betongtvärsnittet vara uppsprucket vid kompositen så ska tröghetsmoment, 𝐼𝐼2, 
beräknas 

𝐼𝐼2 = 𝐼𝐼𝑐𝑐 + 𝛼𝛼𝑠𝑠𝐼𝐼𝑠𝑠 + 𝛼𝛼𝑓𝑓𝐼𝐼𝑓𝑓 =
𝑏𝑏𝑥𝑥2

12
+ 𝑏𝑏𝑥𝑥 �

𝑥𝑥
2
�
2

+ 𝛼𝛼𝑠𝑠𝐴𝐴𝑠𝑠(𝑑𝑑 − 𝑥𝑥)2 + 𝛼𝛼𝑓𝑓𝐴𝐴𝑓𝑓�𝑑𝑑𝑓𝑓 − 𝑥𝑥�2   3-82 

NSM-förstärkning 
Dimensionering av förstärkning med NSM stavar ger bättre förankring och utnyttjar större 
del av kolfiberns kapacitet. Dimensionerad draghållfasthet för kolfiberförstärkning som är 
NSM monterad är: 

𝑓𝑓𝑓𝑓𝑐𝑐 = 𝛼𝛼𝑓𝑓,𝑎𝑎𝑖𝑖𝑚𝑚
𝑓𝑓𝑓𝑓𝑘𝑘
𝛾𝛾𝑓𝑓

   3-83 

där 

𝛼𝛼𝑓𝑓,𝑎𝑎𝑖𝑖𝑚𝑚 = 0,85   3-84 

Förankringslängd för NSM 
Den modell som används för att beräkna förankringslängd för kolfiberförstärkning med 
NSM-metoden har tagits fram av Ali et al. (2008).  Modellen omfattar bilinjär och linjär 
samband. Det linjära sambandet behandlas i detta arbete på grund av att den är mindre 
omfattande och lättare att beräkna än den bilinjära. Det linjära sambandet är ett enkelt och 
säkert samband som bygger på att ytan runt brott beräknas. (Täljsten, et al., 2011) 

Brottytans perimeter beräknas enligt: 

𝐿𝐿𝑝𝑝𝑒𝑒𝑝𝑝 ≈ 2𝑏𝑏𝑔𝑔 + 𝑠𝑠𝑔𝑔    3-85 

Där 
- 𝑏𝑏𝑔𝑔 är spårbredden i täckskiktet 

 
54 



TEORI 
 

- 𝑠𝑠𝑔𝑔 är spårtjockleken i täckskiktet 

Skjuvspänningen är experimentellt framtaget och beräknas enligt: 

𝜏𝜏𝑓𝑓 = 0,54�𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐𝑏𝑏𝑝𝑝
0,4𝑠𝑠𝑝𝑝

0,3   3-86 

Likaså gäller för förskjutningen som beräknas enligt: 

𝛿𝛿𝑓𝑓 = 0,78�
𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐
0,27

𝑠𝑠𝑔𝑔
0,3 �   3-87 

Där 
- 𝑏𝑏𝑝𝑝 är bredden på NSM 
- 𝑠𝑠𝑔𝑔 är tjockleken på NSM 

För att uppnå den maximala kraften i NSM-förstärkningen krävs en minsta förankringslängd 
på: 

𝐿𝐿𝑒𝑒 =
𝜋𝜋

2𝜆𝜆𝑝𝑝
   3-88 

Faktorn 𝜆𝜆𝑝𝑝 beräknas enligt: 

𝜆𝜆𝑝𝑝 = �
𝜏𝜏𝑓𝑓𝐿𝐿𝑝𝑝𝑒𝑒𝑝𝑝
𝛿𝛿𝑓𝑓𝐸𝐸𝑝𝑝𝐴𝐴𝑝𝑝

   3-89 

Där 
- 𝜏𝜏𝑓𝑓 är skjuvspänningen 

- 𝛿𝛿𝑓𝑓 är förankringsförskjutningen 

- 𝐸𝐸𝑝𝑝 är den axiella styvheten hos NSM 

- 𝐴𝐴𝑝𝑝 är tvärsnittsarean hos NSM 

För att beräkna den maximala kraften som NSM klarar utan att vidhäftningen släpper bestäms 
med hjälp av två gränstillstånd som beror på förhållandet mellan minsta förankringslängden 
och tillgänglig längd. 

𝑀𝑀(max)L =
𝜏𝜏𝑓𝑓𝐿𝐿𝑝𝑝𝑒𝑒𝑝𝑝
𝜆𝜆𝑝𝑝

 

 
𝑳𝑳 > 𝑳𝑳𝒆𝒆   3-90 

𝑀𝑀(max)L =
𝜏𝜏𝑓𝑓𝐿𝐿𝑝𝑝𝑒𝑒𝑝𝑝
𝜆𝜆𝑝𝑝

sin 𝜆𝜆𝐿𝐿 𝑳𝑳 < 𝑳𝑳𝒆𝒆   3-91 

(Täljsten, et al., 2011) 
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3.2.2 Förspända kolfibersystem 
Det finns ett flertal utförda laborationsförsök där armerade betongbalkar, förstärkta med 
kolfiberförstärkning, lastats med en dynamisk last för att se hur den kolfiberförstärkta balken 
klarar av utmattningslaster.  

1999 gjordes en studie av Shahawy & Beitelman där antalet CFRP laminatlager varierades 
som förstärkning på 16 T-balkar med längden 5790 mm som belastades med två punktlaster 
som gav dynamisk belastning. Studien visade att böjstyvheten för balkar förstärkta med tre 
laminat var högre än för balkar som var förstärka med endast två laminat. Försöken utfördes 
på icke förspänd kolfiberförstärkning. 2005 studerades, av Carolin & Täljsten, effekten av 
kolfiberförstärkta armerade betongbalkar under statisk och dynamisk last. Det visades att den 
dynamiska lasten inte hade en betydande påverkan på förstärkningen. Försöken utfördes på 
icke förspänd kolfiberförstärkning. (Badawi, 2007) 

De ovan nämnda försök riktade in sig på icke förspända system. Badawi (2007) gjorde en 
studie där förspända kolfiberförstärkningssystem testades. Studien innefattade 
förspänningsgrader på 40 % och 60 % av den maximala draghållfastheten hos 
kolfiberförstärkningen. Studien involverade ett förspänningssystem som visas i Figur 2-9. 
Förstärkningen var av typen NSM kolfiberstav som lades i ett spår som var ursågat i balken. 
Ett epoxylim av typen sikadur 30 användes för att fästa staven.  

En stor anledning till varför kompositmaterialet förspänns är för att det blir enklare att 
utnyttja en större del av kapaciteten. Med detta tillkommer även andra fördelar som 
begränsning av böjsprickor samt mindre deformationer i konstruktionen som förstärks. (de 
Macedo Franca, 2007) Med förspända kolfibersystem avlastas även armeringen i 
konstruktionen vilken medför ökad bärförmåga i hela konstruktionen eftersom 
spänningsnivån i den befintliga armeringen minskas. Testresultat har visat att konstruktioner 
med nedsatt bärförmåga kan förstärkas med förspända kolfibersystem, resultaten tyder på en 
ökning av den befintliga kapaciteten i konstruktionen ökas avsevärd. (Rosenboom & Miller, 
200) 

Figur 3-10 visar lastökningen innan brott uppkommer för förstärkta och oförstärkta 
betongbalkar. 
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Figur 3-10. Bärförmåga för en oförstärkt balk (c), balk förstärkt med icke förspänd FRP (b) och balk 
förstärkt med förspänd FRP (c). (Nordin, et al., 2001) 

För att beräkna överföringslängden, det vill säga den längd från början av 
kolfiberförstärkningen till där den fulla förspänningskraften uppnås, så föreslår Badawi 
(2007) att följande ekvationer används: 

𝑓𝑓𝑠𝑠 = 𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒(1 − 𝐺𝐺−𝐵𝐵𝑚𝑚)   3-92 

Där 
- 𝑓𝑓𝑠𝑠 är förspänningen i kolfiberstaven för ett givet avstånd 

- 𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒 är maximala förspänningen i kolfiberstaven 

- 𝐵𝐵 är en korrektionsfaktor som tar hänsyn till epoxytyp, Förspänningssystem 
etc. korrektionsfaktorn tas fram genom laboratorietester. 

- 𝑥𝑥 är avståndet från förstärkningens ände 

För att beräkna krafterna som limmet ger på kolfiberstaven, som Figur 3-11 visar, så används 
följande ekvation: 

𝑑𝑑𝑓𝑓𝑠𝑠
𝑑𝑑𝑥𝑥

= 𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒𝐵𝐵𝐺𝐺−𝐵𝐵𝑚𝑚   3-93 

Kraftjämvikt på en del av kolfiberstaven ger följande uttryck: 

(𝑓𝑓𝑠𝑠 + 𝑑𝑑𝑓𝑓𝑠𝑠)𝐴𝐴𝑐𝑐𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝 − 𝑓𝑓𝑠𝑠𝐴𝐴𝑐𝑐𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝 − 2𝜋𝜋𝐷𝐷𝜏𝜏 𝑑𝑑𝑥𝑥 = 0   3-94 

Figur 3-11 bygger på teori redovisad av Håkan Nordin (2003) i hans licentiat uppsats, Fibre 
Reinforced Polymers in Civil Engineering. 

 

Figur 3-11. De krafter som verkar på en kolfiberstav i ett NSM system. (Olsson, 2014) 

Genom omskrivning och insättning av 3-92 så fås ekvation: 
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𝜏𝜏 =
𝐷𝐷∆𝑓𝑓𝑠𝑠
2∆𝑥𝑥

=
𝐷𝐷 �𝑓𝑓𝑠𝑠𝑗𝑗 − 𝑓𝑓𝑠𝑠𝑖𝑖�

2�𝑥𝑥𝑗𝑗 − 𝑥𝑥𝑖𝑖�
 3-95 

Som beskriver skjuvspänningen i bindningen längs med kolfiberstaven. 

Böjsprickor 
Konceptet för sprickberäkningar hos armerade balkar i samband med utmattning bygger på 
att balken delas in i spruckna respektive ospruckna delar, se Figur 3-12. Vid en viss 
lasteffekt, mindre än den last som ger upphov till sprickor, delas balken in i ospruckna delar. 
Då lasten ökas kommer sprickorna att börja bildas kring det område på balken där 
böjmomentet är störst. Detta område delas sedan in i spruckna delar.   

 

Figur 3-12. Spruckna och ospruckna delar av en betongbalk. (Badawi, 2007) 

Den del av betongen som inte har spruckit, från stöd till första tvärkraftsspricka eller 
böjspricka, på grund av den cykliska belastningen kan beräknas med hjälp av 

𝑆𝑆𝑜𝑜𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒𝑐𝑐𝑘𝑘𝑒𝑒𝑓𝑓 = �
𝑙𝑙
2
� 𝑀𝑀𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑖𝑖𝑐𝑐𝑒𝑒𝑝𝑝𝑓𝑓𝑐𝑐 < 𝑀𝑀𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒𝑐𝑐𝑘𝑘𝑒𝑒𝑓𝑓 3-96 

𝑆𝑆𝑜𝑜𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒𝑐𝑐𝑘𝑘𝑒𝑒𝑓𝑓 = �
𝑙𝑙
3
� �

𝑀𝑀𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒𝑐𝑐𝑘𝑘𝑒𝑒𝑓𝑓

𝑀𝑀𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑖𝑖𝑐𝑐𝑒𝑒𝑝𝑝𝑓𝑓𝑐𝑐 − 𝑀𝑀𝑓𝑓ö𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝ä𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚𝑔𝑔
� 𝑀𝑀𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑖𝑖𝑐𝑐𝑒𝑒𝑝𝑝𝑓𝑓𝑐𝑐 > 𝑀𝑀𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒𝑐𝑐𝑘𝑘𝑒𝑒𝑓𝑓 3-97 

där  
- 𝑆𝑆𝑜𝑜𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒𝑐𝑐𝑘𝑘𝑒𝑒𝑓𝑓 Osprucken längd av den ospruckna betongzonen 
- 𝑙𝑙 Längd av betongbalk 
- 𝑀𝑀𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑖𝑖𝑐𝑐𝑒𝑒𝑝𝑝𝑓𝑓𝑐𝑐 Det applicerade moment 
- 𝑀𝑀𝑁𝑁𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒𝑐𝑐𝑘𝑘𝑒𝑒𝑓𝑓 Det moment som ger upphov till sprickor i balken 

- 𝑀𝑀𝑓𝑓ö𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝ä𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚𝑔𝑔 Det moment som uppstår i ett tvärsnitt på grund av 
förspänningen 

Enligt Badawi (2007) är längden för den ospruckna delen inte konstant under belastningen 
och beror på sprickmomentet, applicerade laster men också förspänningsgraden. Den 
spruckna delen sträcker sig över det område där momentet är större än sprickmomentet. 
Beräkning för medelavstånden för sprickorna kan göras med hjälp av 
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𝑆𝑆𝑚𝑚 = 50 + 0,25𝑘𝑘1𝑘𝑘2
𝜙𝜙
𝜌𝜌𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓

    3-98 

 

där 

𝜌𝜌𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓 =
𝐴𝐴𝑠𝑠
𝐴𝐴𝑐𝑐𝑒𝑒𝑓𝑓

    3-99 

och 

𝐴𝐴𝑐𝑐𝑒𝑒𝑓𝑓 = 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛 �
2,5𝑥𝑥𝑏𝑏𝑥𝑥𝑐𝑐. 𝑐𝑐

�𝑏𝑏𝑥𝑥 �
(ℎ − 𝑐𝑐)

3
��    3-100 

där 
- 𝑆𝑆𝑚𝑚 Medelavståndet för böjsprickor 

- 𝑘𝑘1 Bindningskoefficient: 0,8 för högbindande armeringsjärn och 1,0 för 
släta armeringsjärn 

- 𝑘𝑘2 Koefficient för töjningsfördelning: 0,5 för böjning och 1,0 för drag 
- 𝜙𝜙 Medelavståndet för böjsprickor 
- 𝐴𝐴𝑠𝑠 Arean för armeringsjärn i drag 
- 𝐴𝐴𝑐𝑐𝑒𝑒𝑓𝑓 Arean för den del av betongen som är i drag 
- 𝑏𝑏 Bredden för tvärsnittet 
- 𝑐𝑐. 𝑐𝑐. Betongens täckskikt 
- ℎ Tvärsnittets höjd 
- 𝑐𝑐 Placering av den neutrala axeln i tvärsnittet 

För betongkonstruktioner förstärkta med kolfiber modifieras ekvationen för medelavståndet 
för böjsprickor enligt 

𝑆𝑆𝑚𝑚 = 50 + 0,25𝑘𝑘1𝑘𝑘2
𝜙𝜙

�𝜌𝜌𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓�𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖𝑒𝑒𝑓𝑓𝑎𝑎𝑒𝑒𝑚𝑚𝑓𝑓
   3-101 

där 

�𝜌𝜌𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓�𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖𝑒𝑒𝑓𝑓𝑎𝑎𝑒𝑒𝑚𝑚𝑓𝑓 =
𝐴𝐴𝑠𝑠 + 𝑛𝑛𝐸𝐸𝐴𝐴𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝

𝐴𝐴𝑐𝑐𝑒𝑒𝑓𝑓
   3-102 

och 

𝑛𝑛𝐸𝐸 =
𝐸𝐸𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝
𝐸𝐸𝑠𝑠

   3-103 

där 
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- 𝐴𝐴𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝 Tvärsnittsarean för kolfiberförstärkning 
- 𝑛𝑛𝐸𝐸 Det modulära förhållandet mellan kolfiber och armering 
- 𝐸𝐸𝑠𝑠 Elasticitetsmodul för stål 
- 𝐸𝐸𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝 Elasticitetsmodul för kolfiber 

För att kunna beräkna antalet spruckna delar av konstruktionen används följande ekvation 

𝑘𝑘 =
1 − 2𝑆𝑆𝑚𝑚
𝑆𝑆𝑚𝑚

   3-104 

Nedanstående ekvation ger antalet ospruckna delar av konstruktionen 

𝑚𝑚 =
𝑆𝑆𝑜𝑜𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒𝑐𝑐𝑘𝑘𝑒𝑒𝑓𝑓

𝑆𝑆𝑚𝑚
   3-105 

Totala antalet element för halva betongkonstruktionen ges av 

𝑛𝑛 = 𝑚𝑚 +
𝑘𝑘
𝑘𝑘

   3-106 

Observera att ekvationerna ovan baseras på antagandet att plana tvärsnitt förblir plana, 
tvärkraftstillskott är försummade samt att idealisk samverkan mellan armeringsjärn, betong 
samt kolfiber råder. 

Då konstruktionen innehåller flera material, betong, kolfiber samt stål, införs ekvationer för 
dessa. För betongen antas spännings-töjningsdiagrammet vara parabolisk enligt Figur 3-13. 
För spänningen i betongen vid en viss töjning används 

𝑓𝑓𝑐𝑐 = 𝑓𝑓′𝑐𝑐 �
2𝜀𝜀
𝜀𝜀0
− �

𝜀𝜀
𝜀𝜀0
�
2
�   3-107 

där 

𝜀𝜀0 =
2𝑓𝑓′𝑐𝑐
𝐸𝐸𝑐𝑐

   3-108 

och 

𝐸𝐸𝑐𝑐 = 4500�𝑓𝑓′𝑐𝑐   3-109 

där 
- 𝑓𝑓𝑐𝑐 Spänningen i betongen vid en viss töjning 
- 𝑓𝑓′𝑐𝑐 Betongens tryckhållfasthet 
- 𝜀𝜀 Töjningen i betongen vid en viss spänning 
- 𝜀𝜀0 Betongens töjning som motsvarar betongens tryckhållfasthet 
- 𝐸𝐸𝑐𝑐 Elasticitetsmodulen för betongen 
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Figur 3-13. Spännings – töjningsdiagram för betongbalk. (Badawi, 2007) 

För drag- och tryckarmeringen antas dessa vara elastisk-plastiska med 1% töjningshärdning, 
bilinjär beteende. Den idealiserade spänning-töjningskurvan visas i Figur 3-14. För 
spänningarna i stängerna används följande ekvation 

𝑓𝑓𝑠𝑠 = �
𝜀𝜀𝑠𝑠𝐸𝐸𝑠𝑠

𝑓𝑓𝑦𝑦 + 𝐸𝐸𝑁𝑁𝑆𝑆�𝜀𝜀𝑠𝑠 − 𝜀𝜀𝑦𝑦�
 

𝜺𝜺𝒔𝒔 ≤ 𝜺𝜺𝒚𝒚
𝜺𝜺𝒔𝒔 ≥ 𝜺𝜺𝒚𝒚

 3-110 

där 

𝐸𝐸𝑁𝑁𝑆𝑆 = 0,01𝐸𝐸𝑠𝑠 3-111 

och 
- 𝑓𝑓𝑠𝑠 Spänningen i armeringen vid en viss töjning, 𝜀𝜀𝑠𝑠 
- 𝑓𝑓𝑦𝑦 Flytspänning i armering vid motsvarande flyttöjning, 𝜀𝜀𝑦𝑦 
- 𝜀𝜀𝑠𝑠 Töjning i armering vid en viss spänning i armeringen, 𝑓𝑓𝑠𝑠 
- 𝜀𝜀𝑦𝑦 Flyttöjning i armering vid motsvarande flytspänning i armeringen, 𝑓𝑓𝑦𝑦 
- 𝐸𝐸𝑠𝑠 Elasticitetsmodulen för armeringen innan flytning, före plasticeringsfasen 
- 𝐸𝐸𝑁𝑁𝑆𝑆 Elasticitetsmodulen för armeringen efter flytning, efter plasticeringsfasen 

 

 
61 



TEORI 
 

 

Figur 3-14. Idealiserat spänning-töjningsdiagram för armeringsstål. (Badawi, 2007) 

Figur 3-15 visar spänning-töjningsdiagrammet för kolfiberstavar. Stavarna är linjärelastiska 
tills ett brott har uppkommit. Spänningen i kolfiberstavarna kan beräknas med följande 
ekvation 

𝑓𝑓𝑐𝑐𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝 = 𝜀𝜀𝑐𝑐𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝𝐸𝐸𝑐𝑐𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝 3-112 

där 
- 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝 Spänning i kolfibern vid en viss töjning i kolfibern, 𝜀𝜀𝑐𝑐𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝 
- 𝜀𝜀𝑐𝑐𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝 Flytning i kolfibern vid en viss spänning i kolfibern, 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝 
- 𝐸𝐸𝑐𝑐𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝 Elasticitetsmodulen för kolfiber 

 

Figur 3-15. Spännings-töjningsdiagram för kolfiberarmering. (Badawi, 2007) 
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Tvärsnittsanalys för kolfiberförstärkning 
Förspänningstöjningar 
Då en balk förstärks med kolfiberstavar tillkommer töjningar i dessa på grund av 
förspänningen. För att beräkna de tillkommande töjningar i kolfiberstaven används följande 
ekvation 

𝜀𝜀𝑐𝑐𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑖𝑖 = �
𝑀𝑀𝑖𝑖

𝐴𝐴𝑐𝑐𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝𝐸𝐸𝑐𝑐𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝
�
𝐹𝐹ö𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝ä𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚𝑔𝑔

   3-113 

där 
- 𝜀𝜀𝑐𝑐𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑖𝑖 Initial töjning i kolfiberstav 
- 𝑀𝑀𝑖𝑖 Förspänningskraft i kolfiberstav i element (i) 
- 𝐴𝐴𝑐𝑐𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝 Tvärsnittsarea för kolfiberstav 
- 𝐸𝐸𝑐𝑐𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝 Elasticitetsmodul för kolfiberstav 

Beräkning av de initiala töjningarna som tillkommer på grund av förspänningen i absoluta 
överkantsfibern och underkantsfibern i betongen görs enligt  

𝜀𝜀𝑓𝑓,𝑖𝑖 =
�− 𝑀𝑀𝑖𝑖

𝐴𝐴𝑇𝑇𝑒𝑒ä𝑝𝑝𝑠𝑠𝑚𝑚𝑖𝑖𝑓𝑓𝑓𝑓
+ 𝑀𝑀𝑖𝑖𝐺𝐺𝑖𝑖𝑦𝑦𝑓𝑓
𝐼𝐼𝑇𝑇𝑒𝑒ä𝑝𝑝𝑠𝑠𝑚𝑚𝑖𝑖𝑓𝑓𝑓𝑓

�

𝐸𝐸𝑐𝑐
   3-114 

och  

𝜀𝜀𝑏𝑏,𝑖𝑖 =
�− 𝑀𝑀𝑖𝑖

𝐴𝐴𝑇𝑇𝑒𝑒ä𝑝𝑝𝑠𝑠𝑚𝑚𝑖𝑖𝑓𝑓𝑓𝑓
− 𝑀𝑀𝑖𝑖𝐺𝐺𝑖𝑖𝑦𝑦𝑏𝑏
𝐼𝐼𝑇𝑇𝑒𝑒ä𝑝𝑝𝑠𝑠𝑚𝑚𝑖𝑖𝑓𝑓𝑓𝑓

�

𝐸𝐸𝑐𝑐
   3-115 

samt 

𝜀𝜀′𝑠𝑠,𝑖𝑖 =
�− 𝑀𝑀𝑖𝑖

𝐴𝐴𝑇𝑇𝑒𝑒ä𝑝𝑝𝑠𝑠𝑚𝑚𝑖𝑖𝑓𝑓𝑓𝑓
+ 𝑀𝑀𝑖𝑖𝐺𝐺𝑖𝑖(𝑦𝑦𝑓𝑓 − 𝑑𝑑′)

𝐼𝐼𝑇𝑇𝑒𝑒ä𝑝𝑝𝑠𝑠𝑚𝑚𝑖𝑖𝑓𝑓𝑓𝑓
�

𝐸𝐸𝑐𝑐
   3-116 

och 

𝜀𝜀𝑠𝑠,𝑖𝑖 =
�− 𝑀𝑀𝑖𝑖

𝐴𝐴𝑇𝑇𝑒𝑒ä𝑝𝑝𝑠𝑠𝑚𝑚𝑖𝑖𝑓𝑓𝑓𝑓
+ 𝑀𝑀𝑖𝑖𝐺𝐺𝑖𝑖(𝑦𝑦𝑏𝑏 − ℎ + 𝑑𝑑)

𝐼𝐼𝑇𝑇𝑒𝑒ä𝑝𝑝𝑠𝑠𝑚𝑚𝑖𝑖𝑓𝑓𝑓𝑓
�

𝐸𝐸𝑐𝑐
   3-117 

där 
- 𝜀𝜀𝑓𝑓,𝑖𝑖 Förspänningstöjning i betong för överkantsfibern 
- 𝑀𝑀𝑖𝑖 Förspänningskraft i kolfiberstav i element (𝑖𝑖) 
- 𝐺𝐺𝑖𝑖 Excentricitet av förspänningskraft från neutral axel av element (𝑖𝑖) 

- 𝑦𝑦𝑓𝑓 
Avstånd från överkantsfibern i tvärsnittet till neutrala axeln för element 
(𝑖𝑖) 
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- 𝐸𝐸𝑐𝑐 Elasticitetsmodul för betong 
- 𝜀𝜀𝑏𝑏,𝑖𝑖 Förspänningstöjning i betongen underkantsfibern 

- 𝑦𝑦𝑏𝑏 Avstånd från underkantsfibern i tvärsnittet till neutrala axeln för 
element (𝑖𝑖) 

- 𝜀𝜀′𝑠𝑠,𝑖𝑖 Förspänningstöjning i tryckarmering  

- 𝑑𝑑′ Avstånd från tyngdpunkt av tryckarmering till överkantsfibern i 
tvärsnittet 

- 𝜀𝜀′𝑠𝑠,𝑖𝑖 Förspänningstöjning i dragarmering 
- ℎ Tvärsnittshöjd av förstärkt balk 

- 𝑑𝑑 Avstånd från tyngdpunkt av dragarmering till överkantsfibern i 
tvärsnittet 

Jämvikt för tvärsnitt 
För att jämvikt skall erhållas i ett visst tvärsnitt för ett element (𝑖𝑖) ska de interna krafterna i 
betong, armering samt kolfiber vara lika med noll. Likaså gäller att det applicerat moment för 
ett visst tvärsnitt skall vara lika med det interna momentet för samma tvärsnitt. För interna 
krafter kan jämviktsekvationen uttryckas som 

�𝑓𝑓𝑐𝑐𝑑𝑑𝐴𝐴𝑐𝑐

 

𝐴𝐴𝑐𝑐

+ �𝑓𝑓𝑠𝑠′𝑑𝑑𝐴𝐴𝑠𝑠′
 

𝐴𝐴𝑠𝑠′
− �𝑓𝑓𝑐𝑐𝑓𝑓𝑑𝑑𝐴𝐴𝑐𝑐𝑓𝑓

 

𝐴𝐴𝑐𝑐𝑐𝑐

− �𝑓𝑓𝑠𝑠𝑑𝑑𝐴𝐴𝑠𝑠

 

𝐴𝐴𝑠𝑠

− � 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝𝑑𝑑𝐴𝐴𝑐𝑐𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝

 

𝐴𝐴𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

= 0   3-118 

och för momentjämvikt som 

�𝑓𝑓𝑐𝑐𝑦𝑦𝐴𝐴𝑐𝑐

 

𝐴𝐴𝑐𝑐

+ �𝑓𝑓𝑠𝑠′𝑦𝑦𝐴𝐴𝑠𝑠′
 

𝐴𝐴𝑠𝑠′
− �𝑓𝑓𝑐𝑐𝑓𝑓𝑦𝑦𝐴𝐴𝑐𝑐𝑓𝑓

 

𝐴𝐴𝑐𝑐𝑐𝑐

− �𝑓𝑓𝑠𝑠𝑦𝑦𝐴𝐴𝑠𝑠

 

𝐴𝐴𝑠𝑠

− � 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝𝑦𝑦𝐴𝐴𝑐𝑐𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝

 

𝐴𝐴𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

= 𝑀𝑀𝑒𝑒𝑚𝑚𝑓𝑓   3-119 

där 
- 𝐴𝐴𝑐𝑐 Tryckt betongarea 
- 𝑓𝑓𝑐𝑐 Tryckspänning i betong 
- 𝐴𝐴𝑐𝑐𝑓𝑓 Dragen betongarea 
- 𝐴𝐴𝑠𝑠′  Area för tryckarmering 
- 𝑓𝑓𝑠𝑠′ Spänning i tryckarmering 
- 𝐴𝐴𝑠𝑠 Area för dragarmering 
- 𝑓𝑓𝑠𝑠 Spänning i dragarmering 
- 𝐴𝐴𝑐𝑐𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝 Area för kolfiberstav 
- 𝑦𝑦 Vertikal avstånd från neutral axel av tvärsnitt till motsvarande kraft 
- 𝑀𝑀𝑒𝑒𝑚𝑚𝑓𝑓 Applicerat moment 

Tryckspänningarna i betongen som kan erhållas i den tryckta delen av tvärsnittet kan 
förenklas till ekvivalent rektangel, enligt Figur 3-16.  

 
64 



TEORI 
 

 

Figur 3-16. Spänningsfördelning i ett tvärsnitt. (Badawi, 2007) 

Den föreslagna spänningsrektangeln kan fås med hjälp av faktorerna 𝛼𝛼1 och 𝛽𝛽1 som kan 
beräknas med hjälp av följande uttryck 

𝛼𝛼1𝛽𝛽1 =
𝜀𝜀𝑐𝑐
𝜀𝜀𝑐𝑐0

− �
1
3
� �

𝜀𝜀𝑐𝑐
𝜀𝜀𝑐𝑐0

�
2
   3-120 

och 

𝛽𝛽1 =
4 − � 𝜀𝜀𝑐𝑐𝜀𝜀𝑐𝑐0

�

6 − �2𝜀𝜀𝑐𝑐
𝜀𝜀𝑐𝑐0

�
   3-121 

där 

- 𝛼𝛼1 

Förhållande mellan medelspänningar i föreslagen spänningsrektangel 
och betonghållfasthet. Observera att 𝛼𝛼1 motsvarar 𝜂𝜂 i EC1992-1-1:2004 
samt att 𝜂𝜂 = 1,0 för 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑘𝑘 ≤ 50 MPa enligt avsnitt 3.1.7 i samma 
standard. 

- 𝛽𝛽1 

Förhållande mellan höjden på föreslagen spänningsrektangel och höjd 
till neutral axel i samma tvärsnitt. Observera att 𝛽𝛽1 motsvarar 𝜆𝜆 i 
EC1992-1-1:2004 samt att 𝜆𝜆 = 1,0 för 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑘𝑘 ≤ 50 MPa enligt avsnitt 
3.1.7 i samma standard. 

- 𝜀𝜀𝑐𝑐 Töjning i överkant för betongtvärsnittet för en given lastnivå 
- 𝐸𝐸𝑐𝑐𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝 Den töjning i betongen som motsvarar tryckhållfastheten av betongen 

Resultanten för tryckkrafterna och dess placering i förhållande till den neutrala axeln i 
tvärsnittet kan beräknas enligt 

𝐶𝐶𝑐𝑐 = � 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑏𝑏 𝑑𝑑𝑦𝑦
𝑐𝑐

0
= 𝛼𝛼1𝛽𝛽1𝑓𝑓𝑐𝑐′𝑐𝑐𝑏𝑏   3-122 
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och 

𝑦𝑦�𝑐𝑐 =
∫ 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑏𝑏𝑦𝑦 𝑑𝑑𝑦𝑦
𝑐𝑐
0

∫ 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑦𝑦 𝑑𝑑𝑦𝑦
𝑐𝑐
0

= 𝑐𝑐 −
1
2
𝛽𝛽1𝑐𝑐   3-123 

där 

- 𝐶𝐶𝑐𝑐 Resultant för tryckkrafter för en viss spänning, 𝑓𝑓𝑐𝑐 
- 𝑦𝑦�𝑐𝑐 Avstånd från neutral axel till ekvivalent placering av tryckkraft 

För att kunna använda jämviktsekvationerna enligt ovan måste dragspänningarna i betongen 
identifieras. Då dragspänningen i betongens underkantsfiber är mindre än draghållfastheten 
för betongen, 𝑓𝑓𝑝𝑝, så kan placeringen och storlek på dragkraft i betong beräknas enligt 

� 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑓𝑓𝑑𝑑𝐴𝐴𝑐𝑐𝑓𝑓 =
1
2
𝑏𝑏𝑓𝑓𝑝𝑝(ℎ − 𝑐𝑐)

 

𝐴𝐴𝑐𝑐𝑐𝑐
   3-124 

och 

� 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑓𝑓𝑦𝑦𝑑𝑑𝐴𝐴𝑐𝑐𝑓𝑓 =
1
3
𝑏𝑏𝑓𝑓𝑝𝑝

 

𝐴𝐴𝑐𝑐𝑐𝑐
(ℎ − 𝑐𝑐)2   3-125 

samt 

𝑓𝑓𝑝𝑝 = 0,6𝜆𝜆�𝑓𝑓𝑐𝑐′   3-126 

där 
- 𝑓𝑓𝑝𝑝 Böjdraghållfasthet för betong 
- 𝜆𝜆 Faktor som tar hänsyn till betongens densitet 

Förspricksstadium 
I detta stadium är dragspänningarna i betongens underkantsfiber mindre än betongens 
draghållfasthet. Med detta menas att hela tvärsnittets bärförmåga kan tillgodoräknas vid 
beräkningar då det råder en full samverkan mellan betongen, kolfibern samt armeringen. I 
detta stadium antas även att inga sprickor har uppkommit i balken. För förspända balkar har 
de ingående materialen en förspänningstöjning som beror på förspänningsnivån på hela 
balken. I och med detta antas balken vara elastisk och därmed kan den neutrala axeln fås 
enligt metoden som visas i Figur 3-17.  
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Figur 3-17. Tvärsnittsspänningar för förstärkta balkar i förspricksstadium. (Badawi, 2007) 

Töjningarna i betongtvärsnittets överkant- och underkant fås enligt 

𝜀𝜀𝑐𝑐 = 𝜀𝜀𝑐𝑐,𝑖𝑖 −
�
𝑀𝑀𝑒𝑒𝑚𝑚𝑓𝑓,𝑖𝑖𝑦𝑦𝑓𝑓
𝐼𝐼𝑇𝑇𝑒𝑒ä𝑝𝑝𝑠𝑠𝑚𝑚𝑖𝑖𝑓𝑓𝑓𝑓

�

𝐸𝐸𝑐𝑐
   3-127 

för tryckt och för drag enligt 

𝜀𝜀𝑓𝑓 = 𝜀𝜀𝑓𝑓,𝑖𝑖 +
�
𝑀𝑀𝑒𝑒𝑚𝑚𝑓𝑓,𝑖𝑖𝑦𝑦𝑓𝑓
𝐼𝐼𝑇𝑇𝑒𝑒ä𝑝𝑝𝑠𝑠𝑚𝑚𝑖𝑖𝑓𝑓𝑓𝑓

�

𝐸𝐸𝑐𝑐
   3-128 

Töjningarna i drag- och tryckarmeringen i tvärsnittet fås av 

𝜀𝜀𝑠𝑠 = 𝜀𝜀𝑠𝑠,𝑖𝑖 +
�
𝑀𝑀𝑒𝑒𝑚𝑚𝑓𝑓,𝑖𝑖(𝑑𝑑 − 𝑦𝑦𝑓𝑓)
𝐼𝐼𝑇𝑇𝑒𝑒ä𝑝𝑝𝑠𝑠𝑚𝑚𝑖𝑖𝑓𝑓𝑓𝑓

�

𝐸𝐸𝑐𝑐
   3-129 

och 

𝜀𝜀′𝑠𝑠 = 𝜀𝜀′𝑠𝑠,𝑖𝑖 −
�
𝑀𝑀𝑒𝑒𝑚𝑚𝑓𝑓,𝑖𝑖(𝑦𝑦𝑓𝑓 − 𝑑𝑑′)
𝐼𝐼𝑇𝑇𝑒𝑒ä𝑝𝑝𝑠𝑠𝑚𝑚𝑖𝑖𝑓𝑓𝑓𝑓

�

𝐸𝐸𝑐𝑐
   3-130 

Töjningen i kolfiberstaven i samma tvärsnitt beräknas med hjälp av 

𝜀𝜀𝑐𝑐𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝 = 𝜀𝜀𝑐𝑐𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝 +
�
𝑀𝑀𝑒𝑒𝑚𝑚𝑓𝑓,𝑖𝑖(𝑦𝑦𝑓𝑓 − 𝑑𝑑′)
𝐼𝐼𝑇𝑇𝑒𝑒ä𝑝𝑝𝑠𝑠𝑚𝑚𝑖𝑖𝑓𝑓𝑓𝑓

�

𝐸𝐸𝑐𝑐
   3-131 

Töjningarna i betongen, armeringen samt kolfiberstavarna varierar linjärt enligt Figur 3-17. 
Dessa töjningar kan uttryckas som  

𝜀𝜀′𝑠𝑠 = 𝜀𝜀𝑐𝑐
(𝑐𝑐 − 𝑑𝑑′)

𝑐𝑐
   3-132 

och  
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𝜀𝜀𝑠𝑠 = 𝜀𝜀𝑐𝑐
(𝑑𝑑 − 𝑐𝑐)

𝑐𝑐
   3-133 

och 

𝜀𝜀𝑐𝑐𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝 = 𝜀𝜀𝑐𝑐
�𝑑𝑑𝑓𝑓 − 𝑐𝑐�

𝑐𝑐
   3-134 

samt 

𝜀𝜀𝑓𝑓 = 𝜀𝜀𝑐𝑐
(ℎ − 𝑐𝑐)

𝑐𝑐
   3-135 

där 
- 𝜀𝜀𝑐𝑐 Töjning i överkantsfiber i tvärsnittet 
- 𝜀𝜀′𝑠𝑠 Töjning i tryckarmering 
- 𝜀𝜀𝑠𝑠 Töjning i dragarmering 
- 𝜀𝜀𝑐𝑐𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝 Töjning i kolfiberstav 
- 𝜀𝜀𝑓𝑓 Töjning i underkantsfiber i tvärsnittet 

 

Figur 3-18. Töjning- och spänningsfördelning samt tvärsnittskrafter i förspricksstadium. (Nordin, et al., 
2001) 

I detta fall fås kraft- och momentjämviktsekvationen för förstärkta balkar enligt Figur 3-18 
till  

�
1
2
� 𝑏𝑏𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐 + 𝐴𝐴𝑠𝑠′ 𝑓𝑓𝑠𝑠′ − �

1
2
� 𝑏𝑏𝑓𝑓𝑐𝑐𝑓𝑓(ℎ − 𝑐𝑐) − 𝐴𝐴𝑠𝑠𝑓𝑓𝑠𝑠

− 𝐴𝐴𝑐𝑐𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝𝐸𝐸𝑐𝑐𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝 �𝜀𝜀𝑐𝑐𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝(𝐹𝐹ö𝑐𝑐𝑠𝑠𝑐𝑐.)+𝜀𝜀𝑐𝑐𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝(𝑐𝑐)+𝜀𝜀𝑐𝑐𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝(𝐿𝐿𝐿𝐿𝑠𝑠𝑐𝑐)� = 0 
3-136 

och 

�
1
3
� 𝑏𝑏𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐2 + 𝐴𝐴𝑠𝑠′ 𝑓𝑓𝑠𝑠′(𝑐𝑐 − 𝑑𝑑′) − �

1
3
� 𝑏𝑏𝑓𝑓𝑐𝑐𝑓𝑓(ℎ − 𝑐𝑐)2 − 𝐴𝐴𝑠𝑠𝑓𝑓𝑠𝑠(𝑑𝑑 − 𝑐𝑐)

− 𝐴𝐴𝑐𝑐𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝𝐸𝐸𝑐𝑐𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝 �𝜀𝜀𝑐𝑐𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝(𝐹𝐹ö𝑐𝑐𝑠𝑠𝑐𝑐.)+𝜀𝜀𝑐𝑐𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝(𝑐𝑐)+𝜀𝜀𝑐𝑐𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝(𝑙𝑙𝐿𝐿𝑠𝑠𝑐𝑐)� �𝑑𝑑𝑓𝑓 − 𝑐𝑐� = 𝑀𝑀𝑒𝑒𝑚𝑚𝑓𝑓 
3-137 
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Förflytningsstadium 
Då dragspänningarna i betongens underkantsfiber överskrider draghållfastheten för betongen 
uppträder böjsprickor på balken. Spänningsfördelningen för detta fall visas i Figur 3-19. 

 

Figur 3-19. Töjning- och spänningsfördelning samt tvärsnittskrafter i förflytningsstadium. (Badawi, 2007) 

Kraft- och momentjämviktsekvationen i detta stadium fås enligt Figur 3-19 till  

𝛼𝛼1𝛽𝛽1𝑏𝑏𝑐𝑐𝑓𝑓𝑐𝑐′ + 𝐴𝐴𝑠𝑠′ 𝑓𝑓𝑠𝑠′ − 𝐴𝐴𝑠𝑠𝑓𝑓𝑠𝑠 − 𝐴𝐴𝑐𝑐𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝𝐸𝐸𝑐𝑐𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝 �𝜀𝜀𝑐𝑐𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝(𝐹𝐹ö𝑐𝑐𝑠𝑠𝑐𝑐.)+𝜀𝜀𝑐𝑐𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝(𝑐𝑐)+𝜀𝜀𝑐𝑐𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝(𝐿𝐿𝐿𝐿𝑠𝑠𝑐𝑐)� = 0 3-138 

och 

𝛼𝛼1𝛽𝛽1𝑏𝑏𝑐𝑐𝑓𝑓𝑐𝑐′ �𝑐𝑐 −
1
2
𝛽𝛽1� + 𝐴𝐴𝑠𝑠′ 𝑓𝑓𝑠𝑠′(𝑐𝑐 − 𝑑𝑑′) − 𝐴𝐴𝑠𝑠𝑓𝑓𝑠𝑠(𝑑𝑑 − 𝑐𝑐)

− 𝐴𝐴𝑐𝑐𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝𝐸𝐸𝑐𝑐𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝 �𝜀𝜀𝑐𝑐𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝(𝐹𝐹ö𝑐𝑐𝑠𝑠𝑐𝑐.)+𝜀𝜀𝑐𝑐𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝(𝑐𝑐)+𝜀𝜀𝑐𝑐𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝(𝐿𝐿𝐿𝐿𝑠𝑠𝑐𝑐)� �𝑑𝑑𝑓𝑓 − 𝑐𝑐� = 𝑀𝑀𝑒𝑒𝑚𝑚𝑓𝑓 
3-139 

där 

- 𝛼𝛼1 Enligt EC1992-1-1:2004 avsnitt 3.1.7 
- 𝛽𝛽1 Enligt EC1992-1-1:2004 avsnitt 3.1.7  

Efterflytningsfasen 
Då armeringen i balken börjar flyta så påbörjas efterflytningsfasen. Spänning- och 
töjningsfördelningen för detta stadium visas enligt Figur 3-20. 

 

Figur 3-20. Töjning- och spänningsfördelning samt tvärsnittskrafter i efterflytningsfasen. (Badawi, 2007) 
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Kraft- och momentjämviktsekvationen fås enligt Figur 3-20 till  

𝛼𝛼1𝛽𝛽1𝑏𝑏𝑐𝑐𝑓𝑓𝑐𝑐′ + 𝐴𝐴𝑠𝑠′ 𝑓𝑓𝑠𝑠′ − 𝐴𝐴𝑠𝑠𝑓𝑓𝑠𝑠 − 𝐴𝐴𝑠𝑠 �𝑓𝑓𝑦𝑦 + 0.01𝐸𝐸𝑁𝑁𝑆𝑆�𝜀𝜀𝑠𝑠 − 𝜀𝜀𝑦𝑦��

− 𝐴𝐴𝑐𝑐𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝𝐸𝐸𝑐𝑐𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝 �𝜀𝜀𝑐𝑐𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝(𝐹𝐹ö𝑐𝑐𝑠𝑠𝑐𝑐.)+𝜀𝜀𝑐𝑐𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝(𝑐𝑐)+𝜀𝜀𝑐𝑐𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝(𝐿𝐿𝐿𝐿𝑠𝑠𝑐𝑐)� = 0 
3-140 

och 

𝛼𝛼1𝛽𝛽1𝑏𝑏𝑐𝑐𝑓𝑓𝑐𝑐′𝑐𝑐 �𝑐𝑐 −
1
2
𝛽𝛽�

1
+ 𝐴𝐴𝑠𝑠′ 𝑓𝑓𝑠𝑠′(𝑐𝑐 − 𝑑𝑑′) − 𝐴𝐴𝑠𝑠 �𝑓𝑓𝑦𝑦 + 0.01𝐸𝐸𝑁𝑁𝑆𝑆�𝜀𝜀𝑠𝑠 − 𝜀𝜀𝑦𝑦�� (𝑑𝑑 − 𝑐𝑐)

− 𝐴𝐴𝑐𝑐𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝𝐸𝐸𝑐𝑐𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝 �𝜀𝜀𝑐𝑐𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝(𝐹𝐹ö𝑐𝑐𝑠𝑠𝑐𝑐.)+𝜀𝜀𝑐𝑐𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝(𝑐𝑐)+𝜀𝜀𝑐𝑐𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝(𝐿𝐿𝐿𝐿𝑠𝑠𝑐𝑐)� �𝑑𝑑𝑓𝑓 − 𝑐𝑐� = 𝑀𝑀𝑒𝑒𝑚𝑚𝑓𝑓 
3-141 

(Badawi, 2007) 

3.2.3 Alternativ Metod – Extern CFRP förstärkning 
För beräkning av den maximala lasten för en förstärkt balk så kan enligt Pantelides, et al., 
(2014) följande beräkningsgång följas. Beräkningen baseras på töjningskompabilitet metoden 
som sedan kompletteras med en reduktionsfaktor för sträckning, 𝛺𝛺𝑒𝑒, enligt (Naaman, et al., 
2002). 

För att beräkna den teoretiska kapaciteten för en förstärkt betongbalk så måste spänningen i 
kolfiberförstärkningen, 𝑓𝑓𝑝𝑝_𝐶𝐶𝐹𝐹𝑅𝑅𝑆𝑆, först bestämmas 

𝑓𝑓𝑝𝑝,𝐶𝐶𝐹𝐹𝑅𝑅𝑆𝑆 = 𝑓𝑓𝑝𝑝𝑒𝑒,𝐶𝐶𝐹𝐹𝑅𝑅𝑆𝑆 + 𝛺𝛺𝑒𝑒𝐸𝐸𝐶𝐶𝐹𝐹𝑅𝑅𝑆𝑆𝜀𝜀𝑐𝑐𝑒𝑒 �
𝑑𝑑𝐶𝐶𝐹𝐹𝑅𝑅𝑆𝑆
𝐶𝐶𝑒𝑒

− 1�   3-142 

Där 

- 𝑑𝑑𝐶𝐶𝐹𝐹𝑅𝑅𝑆𝑆 Inre hävarmen till kolfiberförstärkningen 
- 𝐸𝐸𝐶𝐶𝐹𝐹𝑅𝑅𝑆𝑆 Elasticitetsmodulen för kolfiberförstärkningen 
- 𝑓𝑓𝑝𝑝,𝐶𝐶𝐹𝐹𝑅𝑅𝑆𝑆 Maximala spänningen i kolfiberförstärkningen 
- 𝑓𝑓𝑝𝑝𝑒𝑒,𝐶𝐶𝐹𝐹𝑅𝑅𝑆𝑆 Effektiva förspänningen i kolfiberförstärkningen 
- 𝛺𝛺𝑒𝑒 Reduktionsfaktor för sträckningen 
- 𝜀𝜀𝑐𝑐𝑒𝑒 Sträckgränsen för betong i tryck 

Reduktionsfaktorn beräknas enligt 

𝛺𝛺𝑒𝑒 =
1,5

𝐿𝐿/𝑑𝑑𝐶𝐶𝐹𝐹𝑅𝑅𝑆𝑆
   3-143 

Där 𝐿𝐿 är den längd av balken som inte är stöttad. 𝐶𝐶𝑒𝑒 Är det maximala djupet till spännings 
neutralitet. 

𝐶𝐶𝑒𝑒 =
−𝐵𝐵 + √𝐵𝐵2 − 4𝐴𝐴𝐶𝐶

2𝐴𝐴
   3-144 

Där 𝐴𝐴,𝐵𝐵 och 𝐶𝐶 beräknas enligt 
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𝐴𝐴 = 0,85𝑓𝑓𝑐𝑐′𝑏𝑏𝛽𝛽1   3-145 

𝐵𝐵 = 𝐴𝐴𝐶𝐶𝐹𝐹𝑅𝑅𝑆𝑆�𝐸𝐸𝐶𝐶𝐹𝐹𝑅𝑅𝑆𝑆𝜀𝜀𝑐𝑐𝑒𝑒𝛺𝛺𝑒𝑒 − 𝑓𝑓𝑝𝑝𝑒𝑒,𝐶𝐶𝐹𝐹𝑅𝑅𝑆𝑆� − 𝐴𝐴𝑠𝑠𝑓𝑓𝑦𝑦 − 𝐴𝐴𝑝𝑝𝑠𝑠𝑓𝑓𝑝𝑝𝑠𝑠   3-146 

𝐶𝐶 = −𝐴𝐴𝐶𝐶𝐹𝐹𝑅𝑅𝑆𝑆𝐸𝐸𝐶𝐶𝐹𝐹𝑅𝑅𝑆𝑆𝜀𝜀𝑐𝑐𝑒𝑒𝛺𝛺𝑒𝑒𝑑𝑑𝐶𝐶𝐹𝐹𝑅𝑅𝑆𝑆   3-147 
där 

- 𝐴𝐴𝐶𝐶𝐹𝐹𝑅𝑅𝑆𝑆 Arean av kolfiberförstärkningen 
- 𝐴𝐴𝑝𝑝𝑠𝑠 Arean för den inre förspända stålarmeringen 
- 𝐴𝐴𝑠𝑠 Arean av den dragarmeringen 
- 𝑏𝑏 Balkbredden 
- 𝑓𝑓𝑐𝑐′ Tryckhållfastheten för betong 
- 𝑓𝑓𝑦𝑦 Dragspänningen för dragarmeringen 

- 𝛽𝛽1 0,65 används för på grund av höghållfasthets betong eller att 
tvärsnittsarean minskas ”nedåt” se EC2 avsnitt 3.1.7 

Med 𝑐𝑐𝑒𝑒 beräknad så kan den maximala spänningen i kolfiberförstärkningen beräknas. Dock 
så är denna beräkning en aningen konservativ enligt (Pantelides, et al., 2014) som föreslår en 
alternativ reduktionsfaktor  

𝛺𝛺𝑒𝑒 =
0,21

𝐿𝐿/𝑑𝑑𝐶𝐶𝐹𝐹𝑅𝑅𝑆𝑆
+ 0,04 �

𝐴𝐴𝐶𝐶𝐹𝐹𝑅𝑅𝑆𝑆 𝑖𝑖𝑚𝑚𝑓𝑓

𝐴𝐴𝐶𝐶𝐹𝐹𝑅𝑅𝑆𝑆 𝑓𝑓𝑜𝑜𝑓𝑓
� + 0,04   3-148 

där 
- 𝐴𝐴𝐶𝐶𝐹𝐹𝑅𝑅𝑆𝑆 𝑖𝑖𝑚𝑚𝑓𝑓 Arean av inre kolfiberförstärkningen 
- 𝐴𝐴𝐶𝐶𝐹𝐹𝑅𝑅𝑆𝑆 𝑓𝑓𝑜𝑜𝑓𝑓 Totala arean av kolfiberförstärkningen 
- 𝐴𝐴𝑝𝑝𝑠𝑠 Arean för den inre förspända stålarmeringen 
- 𝐴𝐴𝑠𝑠 Arean av den dragarmeringen 
- 𝑏𝑏 Balkbredden 

För att ta hänsyn till förändring i excentricitet för en extern del av kolfiberförstärkningen 
beräknas det effektiva djupet för kolfiberförstärkningen enligt 

𝑑𝑑𝑒𝑒_𝐶𝐶𝐹𝐹𝑅𝑅𝑆𝑆 = 𝑑𝑑𝐶𝐶𝐹𝐹𝑅𝑅𝑆𝑆𝑅𝑅𝑐𝑐   3-149 

𝑅𝑅𝑐𝑐 är en reduktionsfaktor för djupet som beräknas enligt 

𝑅𝑅𝑐𝑐 = 1,14 − 0,005 �
𝐿𝐿

𝑑𝑑𝐶𝐶𝐹𝐹𝑅𝑅𝑆𝑆
� − 0,19 �

𝑆𝑆𝑐𝑐
𝐿𝐿
� ≤ 1,0   3-150 

𝑆𝑆𝑐𝑐 Är den avvikande längden som används om avståndsklossar används. När inga 
avståndsklossar används så är 𝑆𝑆𝑐𝑐 = 𝐿𝐿. Momentkapaciteten beräknas sedan enligt 
konventionell balkteori 

𝑀𝑀𝑒𝑒 = 𝐴𝐴𝑝𝑝𝑠𝑠𝑓𝑓𝑝𝑝𝑠𝑠 �𝑑𝑑𝑝𝑝𝑠𝑠 −
𝑀𝑀
2
� + 𝐴𝐴𝑠𝑠𝑓𝑓𝑦𝑦 �𝑑𝑑 −

𝑀𝑀
2
� + 𝐴𝐴𝐶𝐶𝐹𝐹𝑅𝑅𝑆𝑆𝑓𝑓𝑝𝑝_𝐶𝐶𝐹𝐹𝑅𝑅𝑆𝑆 �𝑑𝑑𝐶𝐶𝐹𝐹𝑅𝑅𝑆𝑆 −

𝑀𝑀
2
� 3-151 
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där 

- 𝑀𝑀𝑒𝑒 Maximala momentkapaciteten 
- 𝑀𝑀 Djupet för tryckzonen ekvivalent med 𝛽𝛽1𝑐𝑐𝑒𝑒 
- 𝑑𝑑 Djupet för stålarmeringen 

Den maximala lasten beräknas enligt 

𝑀𝑀𝑒𝑒 =
4𝑀𝑀𝑒𝑒

(𝐿𝐿 − 𝑠𝑠)   3-152 

Där 𝑠𝑠 är avståndet mellan lastpunkterna. 

(Pantelides, et al., 2014) 

3.3 Kolfiberförstärkning i samband med utmattning 

Då spänning-töjningsdiagram för en konstruktion studeras så kan utmattningslivslängden 
beräknas.  Spänning-töjningskurvorna varierar beroende på konstruktionen 
belastningshistorik eftersom spänningscyklerna varierar beroende på storleken på de 
applicerade lasterna. För att kunna beräkna på kolfiberförstärkning i samband utmattning 
krävs identifiering av de maximala- och minimala värden samt medelvärden av 
spänningspåkänningarna i konstruktionen. (Gabrielsson & Lindström, 2005) 

Enligt (FEA Optimization, 2013) kan medelvärdet för spänningarna definieras som de 
genomsnittliga spänningarna mellan det största och minsta värde. Medelvärdet för 
spänningarna beräknas enligt 

𝜎𝜎𝑚𝑚 =
𝜎𝜎𝑚𝑚𝑓𝑓𝑚𝑚 + 𝜎𝜎𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚

2
 3-153 

Amplituden för spänningarna definieras som halva skillnaden mellan det största och minsta 
värdet för spänningarna. Amplituden för spänningarna kan beräknas med hjälp av 

𝜎𝜎𝑓𝑓𝑚𝑚𝑝𝑝 =
𝜎𝜎𝑚𝑚𝑓𝑓𝑚𝑚 − 𝜎𝜎𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚

2
 3-154 

Spänningsintervallet definieras som skillnaden mellan det maximala och minimala 
spänningsvärdet under en cyklisk belastning. Detta beräknas enligt 

𝛥𝛥𝜎𝜎 = 𝜎𝜎𝑚𝑚𝑓𝑓𝑚𝑚 − 𝜎𝜎𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚 3-155 

Förhållandet mellan spänningarna definieras som kvoten mellan det minsta och största 
spänningsvärdena enligt 

𝑅𝑅 =
𝜎𝜎𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚
𝜎𝜎𝑚𝑚𝑓𝑓𝑚𝑚

 3-156 

Ovanstående spänningsbeteckningar illustreras i Figur 3-21. 
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Figur 3-21. Spänningar under en godtycklig cyklisk belastning kontra tiden. (FEA Optimization, 2013) 

3.3.1 Utmattningsegenskaper för stål 
Ett armeringsjärn som används i betongkonstruktioner brukar vanligtvis vara kallbearbetad 
stål. Enligt (Ali, 2013) kan relationen mellan spänningarna och töjningarna i armeringsstålet 
beräknas enligt 

𝜀𝜀 =
𝜎𝜎
𝐸𝐸

+ �
𝜎𝜎
𝑘𝑘′
�
1
𝑚𝑚′ 3-157 

där 
- 𝜀𝜀 Töjningen i armeringsstålet 
- 𝜎𝜎 Spänningsamplituden för armeringsstålet 
- 𝐸𝐸 Elasticitetsmodulen för armeringsstål 

- 𝑘𝑘′ Koefficient för cyklisk hållfasthet som erhålls av de uppmätta värdena för 
cykliska spänningsamplituder kontra plastiska töjningsamplituder. 

- 𝑛𝑛′ Exponent för cyklisk töjningshärdning som erhålls lutningen för 
spänningsamplitudskurvan enligt Figur 3-22 

 

Figur 3-22. Logaritmen för den verkliga spänningsamplituden kontra logaritmen för den plastiska 
töjningsamplituden. (Badawi, 2007) 
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3.3.2 Historik för spänning-töjning 
För att få god vidhäftning mellan armeringsjärnen och den omgivande betongen brukar 
armeringsjärnen se ut på olika sätt. Ett sätt att göra detta är då armeringsjärnen räfflas, 
kamstänger. Då konstruktionen belastas uppstår spänningar i botten på dessa räfflor och 
därmed ökade töjningar. I detta skede börjar också utmattningsförloppets första fas, 
initieringsskedet, där en mikrospricka uppstår i materialet.  I Figur 3-23 visas hur Neubers 
hyperbol skär i spänning-töjningskurvan för stål. Badawi (2007) föreslår följande 
beräkningsgång för att beräkna töjningar och spänningar med hjälp av Neubers ekvation 

𝐾𝐾𝑓𝑓 = �𝑘𝑘𝜎𝜎𝑘𝑘𝜀𝜀 3-158 

där 

𝑘𝑘𝜎𝜎 =
𝜎𝜎
𝑆𝑆

 3-159 

och 

𝑘𝑘𝜀𝜀 =
𝜀𝜀
𝐺𝐺

 3-160 

där 
- 𝑘𝑘𝜎𝜎 Faktor för spänningskocentrationer 
- 𝑘𝑘𝜀𝜀 Faktor för töjningskoncentrationer 
- 𝜀𝜀 Lokal töjning 
- 𝐺𝐺 Nominell töjning 

 

Figur 3-23 Lokala spänningar och töjningar som erhålls med Neubers ekvation. (Badawi, 2007) 

För att beräkna lokala spänningar och töjningar i kamstänger då de nominella töjningarna är 
elastiska införs en ny ekvation enligt 
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𝐺𝐺 =
𝑆𝑆
𝐸𝐸

 3-161 

Observera att ekvation 3-158 endast tillämpas då spänningarna och töjningar fortfarande är 
elastiska, då dessa övergår till plastiskt tillstånd kan detta uttryck inte användas. Genom att 
sätta in uttrycken i 3-159 och 3-160 i ekvation 3-158 fås 

𝐾𝐾𝑓𝑓 = �
𝜎𝜎
𝑆𝑆
𝜀𝜀
𝐺𝐺

 3-162 

eller 

𝐾𝐾𝑓𝑓 = �
𝜎𝜎
𝑆𝑆

𝜀𝜀
𝑆𝑆
𝐸𝐸�

 3-163 

Där Neubers hyperbol skär i spänning-töjningskurvan, se Figur 3-23 och ekvation 3-165, fås 
relationen mellan spänningarna och töjningarna i den punkt där det råder 
spänningskoncentrationer. Den nominella spänningen tillsammans med den lokala töjningen 
fås av 

𝜎𝜎𝜀𝜀 = 𝐾𝐾𝑓𝑓2𝑆𝑆𝐺𝐺 3-164 

eller 

𝜎𝜎𝜀𝜀 =
(𝑘𝑘𝑓𝑓𝑆𝑆)2

𝐸𝐸
 3-165 

där  
- 𝐺𝐺 Nominell töjning i en punkt på spänning-töjningskurva 
- 𝑆𝑆 Nominell spänning i en punkt på spänning-töjningskurva 

För utmattningsanalyser då lokala spänningar och töjningar i armeringsjärn beräknas 
modifieras ekvation 3-164 för att erhålla den nominella spänningen som en funktion av lokala 
spänningar. Detta görs med hjälp av följande uttryck och är endast lämplig för elastiskt 
beteende hos stålet.  

𝑘𝑘𝑓𝑓𝑆𝑆 = �𝜎𝜎2 + 𝜎𝜎𝐸𝐸 �
𝜎𝜎
𝑘𝑘′
�
1
𝑚𝑚′  3-166 

I den punkt där Neubers ekvation skär spänning-töjningskurvan för en lastcykel påbörjas 
avlastningen för cykeln, se Figur 3-24. De förändringar som sker i spänningarna och 
töjningar fås av 

∆𝜀𝜀 =
∆𝜎𝜎
𝐸𝐸

+ 2 �
∆𝜎𝜎
2𝑘𝑘′

�
1
𝑚𝑚′

 3-167 
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Neubers ekvation skrivs sedan om för ett cykliskt spännings-töjningsförlopp, med hjälp av 

𝛥𝛥𝜎𝜎𝛥𝛥𝜀𝜀 =
(𝑘𝑘𝑓𝑓𝛥𝛥𝑆𝑆)2

𝐸𝐸
 3-168 

 

Figur 3-24. Ett cykliskt spännings-töjningsförlopp. (Badawi, 2007) 

Genom insättning av ekvation 3-167 i ekvation 3-168 fås 

𝑘𝑘𝑓𝑓𝛥𝛥𝑆𝑆 = �𝛥𝛥𝜎𝜎2 + 2𝛥𝛥𝜎𝜎𝐸𝐸 �
𝛥𝛥𝜎𝜎
𝑘𝑘′
�
1
𝑚𝑚′

 3-169 

där 
- 𝛥𝛥𝑆𝑆 Förändringen i de nominella spänningspåkänningarna 
- 𝛥𝛥𝜎𝜎 Förändringen i de lokala spänningspåkänningarna 
- 𝛥𝛥𝜀𝜀 Förändringen i de lokala töjningarna 

Då ovanstående förändringar har beräknats kan de minsta värdena för lokala spänningar och 
töjningar fås av ekvation 

𝜎𝜎𝑚𝑚𝑓𝑓𝑚𝑚 = 𝜎𝜎𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚 + 𝛥𝛥𝜎𝜎 3-170 

och 

𝜀𝜀𝑚𝑚𝑓𝑓𝑚𝑚 = 𝜀𝜀𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚 + 𝛥𝛥𝜀𝜀 3-171 
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där 

- 𝜎𝜎𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚 Den minimala lokala spänningen i räfflan på armeringen 
- 𝜎𝜎𝑚𝑚𝑓𝑓𝑚𝑚 Den maximala lokala spänningen i räfflan på armeringen 
- 𝜀𝜀𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚 Den minimala lokala töjningen i räfflan på armeringen 
- 𝜀𝜀𝑚𝑚𝑓𝑓𝑚𝑚 Den maximala lokala töjningen i räfflan på armeringen 

Faktorn för den elastiska spänningskocentrationen, 𝐾𝐾𝑓𝑓, är förhållandet mellan den verkliga 
spänningen,𝜎𝜎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑝𝑝𝑘𝑘𝑎𝑎𝑖𝑖𝑔𝑔, i en viss punkt och medelvärdet för de nominella spänningarna, 𝑆𝑆𝑚𝑚𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑎𝑎. 
Denna faktor är beroende av lastförhållanden men också konstruktionens geometri. I 
armerade betongkonstruktioner tas spänningarna upp av armeringen. Då betongen spricker 
kommer det att uppstå dragspänningskoncentrationer kring dessa sprickor vilka tas upp av 
armeringsjärnen, enligt Figur 3-25. Värdet på faktorn rekommenderas att ligga mellan 1,5 och 
2,0 beroende på armeringens geometri, för att vara på den säkra sidan så väljs faktorn till 2,0. 
Den beräknas med hjälp av   

𝐾𝐾𝑓𝑓 =
𝜎𝜎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑝𝑝𝑘𝑘𝑎𝑎𝑖𝑖𝑔𝑔
𝜎𝜎𝑚𝑚

 3-172 

Utmattningsfaktorn, 𝐾𝐾𝑓𝑓, som rekommenderas till att sättas till 2,1 då utmattningslivslängden 
förväntas vara hög och till 2.0 vid låg utmattningslivslängd beräknas enligt 

𝐾𝐾𝑓𝑓 =
𝜎𝜎𝑓𝑓𝑝𝑝
𝑆𝑆𝑓𝑓𝑝𝑝

 3-173 

där 
- 𝐾𝐾𝑓𝑓 Utmattningsfaktor för sprickan 
- 𝜎𝜎𝑓𝑓𝑝𝑝 Den reversibla spänningsamplituden för släta armeringsjärn 
- 𝑆𝑆𝑓𝑓𝑝𝑝 Den reversibla spänningsamplituden för räfflade armeringsjärn 

 

Figur 3-25. Dragspänningar i armeringen då betongen spricker. (Badawi, 2007) 

Utmattningslivlängden påverkas bland annat av medelvärdet för spänningarna, den minskar 
då spänningarna ökas. För att kunna beräkna den minskning av utmattningslivslängden på 
grund av ökade spänningspåkänningar används en ekvation som har fastställts av Smith, 
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Watson, och Topper, SWT-ekvationen. Denna ekvation baseras på antagandet att 
utmattningslivslängden beror på produkten av de maximala lokala spänningarna och 
töjningsamplituderna. (Badawi, 2007) Detta görs enligt 

𝜎𝜎𝑚𝑚𝑓𝑓𝑚𝑚𝜀𝜀𝑓𝑓 =
�𝜎𝜎′𝑓𝑓�

2

𝐸𝐸
�2𝑁𝑁𝑓𝑓�

2𝑏𝑏 + 𝜎𝜎′𝑓𝑓𝜀𝜀′𝑓𝑓�2𝑁𝑁𝑓𝑓�
𝑏𝑏+𝑐𝑐

 3-174 

Där maximala lokala spänningspåkänningen som en funktion av medelvärdet för spänningen 
fås av 

𝜎𝜎𝑚𝑚𝑓𝑓𝑚𝑚 = 𝜎𝜎𝑚𝑚 + 𝜎𝜎𝑓𝑓 3-175 

där 
- 𝜎𝜎𝑚𝑚𝑓𝑓𝑚𝑚 Maximal spänning 
- 𝜎𝜎𝑚𝑚 Medelvärde för spänningar 
- 𝜎𝜎𝑓𝑓 Spänningsamplitud 
- 𝜀𝜀𝑓𝑓 Töjningsamplitud 
- 𝜎𝜎′𝑓𝑓 Koefficient för utmattningshållfasthet 
- 𝜀𝜀′𝑓𝑓 Koefficient för utmattningsduktilitet 
- 𝑏𝑏 Exponent för utmattningshållfasthet 
- 𝑐𝑐 Exponent för utmattningsduktilitet 
- 𝑁𝑁𝑓𝑓 Utmattningslivslängd 

 

Tabell 3-3. Koefficienter för cykliska spänning-töjningskurvor samt SW-ekvationen. 

Spänning-töjningskurva 𝑘𝑘′ 𝑛𝑛′ 
990 0,1276 

SWT parameter 𝜎𝜎′𝑓𝑓 𝜀𝜀′𝑓𝑓 𝑏𝑏 𝑏𝑏 
848 0,2393 -0,064 -0,49 

Utmattningslivslängden för en balk, 𝑁𝑁𝑓𝑓, beräknas enligt 3-174 vid en känd maximal spänning 
och töjningsamplitud. (Badawi, 2007) 

3.4 Beräkning av momentkapacitet 
För att beräkna utmattningslivslängd och momentkapacitetsökningen som 
kolfiberförstärkning kan ge på en riktig bro så används en befintlig bro i Kiruna. Bron är 
förspänd med stålarmering och består av tre balkar och farbana enligt Figur 3-26. 
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Figur 3-26. Tvärsnitt av bron. 

Dessa balkar förstärktes med kolfiberförstärkning. Mittenbalken förstärktes med 
kolfiberlaminat medans de båda sidobalkarna förstärktes med NSM kolfiberstavar. För att 
beräkna momentkapaciteten i bron så mängdades armering enligt Figur B - 0-1 i bilaga 1 för 
mittenbalken och Figur B - 0-2 för de båda sidobalkarna. Båda sidobalkarna var armerade på 
samma sätt så det antogs att kapaciteten var den samma. 

Momentkapaciteten beräknades med jämvikt av de krafter som uppstår i betong, armering 
och spännarmering enligt ekvation 3-176 

𝑁𝑁𝑠𝑠𝑓𝑓 + 𝑁𝑁𝑠𝑠𝑝𝑝 = 𝑁𝑁𝑠𝑠𝑓𝑓′ + 𝑁𝑁𝑐𝑐 3-176 

där 
- 𝑁𝑁𝑠𝑠𝑓𝑓 är kraften i slakarmering för studerat tvärsnitt 
- 𝑁𝑁𝑠𝑠𝑝𝑝 är kraften i spännarmeringen för studerat tvärsnitt 
- 𝑁𝑁𝑠𝑠𝑓𝑓′  är kraften i den tryckta slakarmeringen för studerat tvärsnitt 
- 𝑁𝑁𝑐𝑐 är kraften i betongen för den del av tvärsnittet som är tryckt  

Krafterna multipliceras med respektive krafts hävarm till neutrallagret vilket ger 
momentkapaciteten för brottgränstillståndet. 

𝑀𝑀 = 𝑁𝑁𝑠𝑠𝑓𝑓 ∗ 𝑧𝑧𝑠𝑠𝑓𝑓 + 𝑁𝑁𝑠𝑠𝑝𝑝 ∗ 𝑧𝑧𝑠𝑠𝑝𝑝 + 𝑁𝑁𝑠𝑠𝑓𝑓′ ∗ 𝑧𝑧𝑠𝑠𝑓𝑓′ + 𝑁𝑁𝑐𝑐 ∗ 𝑧𝑧𝑐𝑐   3-177 

där 
- 𝑧𝑧𝑠𝑠𝑓𝑓 är slakarmerings hävarm till neutrallagret för det studerade tvärsnittet 
- 𝑧𝑧𝑠𝑠𝑝𝑝 är spännarmeringens hävarm till neutrallagret för det studerade tvärsnittet 
- 𝑧𝑧𝑠𝑠𝑓𝑓′  är den tryckta slakarmeringens hävarm till neutrallagret för det studerade 

tvärsnittet 
- 𝑧𝑧𝑐𝑐 är hävarmen till neutrallagret för den tryckta delen av betongen för det 

studerade tvärsnittet 

För att beräkna krafterna i armeringsstål, spännarmering och betongen så användes en 
bilateral arbetskurva för stålet enligt SS-EN_1992-1-1 avsnitt 3.2.7 figur 3.8. Töjningen ∆𝜀𝜀𝑖𝑖 , 
för respektive armeringstyp beräknades enligt 3-184 då spännarmeringen ej utnyttjas fullt ut 

∆𝜀𝜀𝑖𝑖 = 𝜀𝜀𝑐𝑐𝑒𝑒3 ∗
𝑑𝑑𝑖𝑖 − 𝑥𝑥
𝑥𝑥

 3-178 
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där 

- 𝜀𝜀𝑐𝑐𝑒𝑒3 Betongens krosstöjning 
- 𝑑𝑑𝑖𝑖 den effektiva höjden för respektive armeringstyp 
- 𝑥𝑥 avståndet till neutrallagret från överkant 

Avståndet till neutrallagret (tryckzonens höjd) beräknas genom att en målsökning utförs på 𝑥𝑥 
i Microsoft Excel. Eftersom att töjningen i respektive armering beror på 𝑥𝑥 så innebär det att 
tryckzonen varierar beroende på jämvikten. Om spännarmeringen ej utnyttjas fullt ut så 
beräknas ∆𝜀𝜀𝑖𝑖 för dragarmering utifrån spännarmeringens töjning enligt 

∆𝜀𝜀𝑖𝑖 = ∆𝜀𝜀𝑠𝑠𝑝𝑝 ∗
𝑑𝑑𝑖𝑖 − 𝑥𝑥
𝑑𝑑𝑠𝑠𝑝𝑝 − 𝑥𝑥

 3-179 

Där 

∆𝜀𝜀𝑠𝑠𝑝𝑝 = 𝜀𝜀𝑒𝑒𝑎𝑎𝑓𝑓 − 𝜀𝜀𝑠𝑠𝑝𝑝0 3-180 

 

𝜀𝜀𝑠𝑠𝑝𝑝0 =
𝑓𝑓𝑠𝑠𝑝𝑝

𝐴𝐴𝑠𝑠𝑝𝑝 ∗ 𝐸𝐸𝑠𝑠𝑝𝑝
 3-181 

Och 
- 𝜀𝜀𝑒𝑒𝑎𝑎𝑓𝑓 är spännarmeringens brottöjning 

- 𝜀𝜀𝑠𝑠𝑝𝑝0 är den initiala töjningen på spännarmeringen som uppstår på grund 
av förspänningen 

- 𝑓𝑓𝑠𝑠𝑝𝑝 förspänningskraften i spännarmeringen 
- 𝐴𝐴𝑠𝑠𝑝𝑝 förspänningsarmeringens area 

Och för tryckt armering enligt  

∆𝜀𝜀𝑓𝑓𝑝𝑝𝑦𝑦𝑐𝑐𝑘𝑘𝑓𝑓 = ∆𝜀𝜀𝑐𝑐 �
𝑥𝑥 − 𝑑𝑑′
𝑥𝑥

� 3-182 

där 

∆𝜀𝜀𝑐𝑐 = ∆𝜀𝜀𝑠𝑠𝑝𝑝 ∗
𝑥𝑥

𝑑𝑑𝑠𝑠𝑝𝑝 − 𝑥𝑥
 3-183 

Och spänningen 𝜎𝜎𝑖𝑖, för respektive armeringstyp beräknades enligt 

𝜎𝜎𝑖𝑖 = 𝑓𝑓𝑠𝑠𝑐𝑐,𝑖𝑖 + �∆𝜀𝜀𝑖𝑖 − 𝜀𝜀𝑦𝑦,𝑖𝑖� ∗ 𝑘𝑘𝑖𝑖 3-184 

där  
- 𝑓𝑓𝑠𝑠𝑐𝑐,𝑖𝑖 Draghållfastheten för respektive armeringstyp 
- 𝜀𝜀𝑦𝑦,𝑖𝑖 Flyttöjningsgränsen för respektive armeringstyp 
- 𝑘𝑘𝑖𝑖 En faktor som används för att bestämma spänningen i stålet efter 

flytgränsen, se Figur 3-27. Arbetskurva för armeringsstål. 
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Figur 3-27. Arbetskurva för armeringsstål. (Eurokod 2, 2008) 

Då armeringen ej uppnår flytgräns så beräknas dess spänning enligt 

𝜎𝜎𝑖𝑖 = 𝐸𝐸𝑖𝑖 ∗ ∆𝜀𝜀𝑖𝑖 3-185 

där 
- 𝐸𝐸𝑖𝑖 Är elasticitetsmodulen för respektive armeringstyp. 

Spänningen i spännarmeringen beräknas enligt  

𝜎𝜎𝑖𝑖 = 𝑓𝑓𝑠𝑠𝑝𝑝 + �𝜀𝜀𝑠𝑠𝑝𝑝0 − 𝜀𝜀𝑦𝑦,𝑠𝑠𝑝𝑝� ∗ 𝑘𝑘𝑠𝑠𝑝𝑝 3-186 

 

där 
- 𝑓𝑓𝑠𝑠𝑝𝑝 är draghållfastheten för spännarmering 
- 𝜀𝜀𝑠𝑠𝑝𝑝0 initialtöjning i spännarmering som uppstår på grund av förspänningen  
- 𝜀𝜀𝑦𝑦,𝑠𝑠𝑝𝑝 flyttöjningsgräns för spännarmeringen 
- 𝑘𝑘𝑠𝑠𝑝𝑝 samma faktor som är beskriven ovan men för spännarmering 

Kraften i respektive armering beräknas enligt 

𝑁𝑁𝑖𝑖 = 𝜎𝜎𝑖𝑖 ∗ 𝐴𝐴𝑖𝑖 3-187 

där 
- 𝐴𝐴𝑖𝑖 är armeringsarean för respektive armeringstyp 

Då 𝑥𝑥 är en del av töjningsekvationerna för samtliga armeringstyper så beräknas denna med 
hjälp av målsökning i Microsoft Excell. Samtliga resultat för momentkapacitetsberäkningen 

 
81 



TEORI 
 
över brotvärsnittet redovisas i resultatkapitlet. Armeringsförteckningarna går att se i bilaga 1, 
Figur B - 0-1 och Figur B - 0-2. 

Effektiv flänsbredd beräknas enligt EC 2, SS-EN 1992-1-1:2005 avsnitt 5.3.2.1 som 

𝑏𝑏𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓 = �𝑏𝑏𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓,𝑖𝑖 + 𝑏𝑏𝑤𝑤 ≤ 𝑏𝑏 3-188 

där 

𝑏𝑏𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓,𝑖𝑖 = 0,2 ∗ 𝑏𝑏𝑖𝑖 + 0,1 ∗ 𝑙𝑙0 ≤ 0,2 ∗ 𝑙𝑙0 3-189 

 

𝑙𝑙0 = 0,15 ∗ (𝑙𝑙1 + 𝑙𝑙2) 3-190 

 

 

Figur 3-28. Definition av 𝒍𝒍𝟎𝟎. (Eurokod 2, 2008) 

 

Figur 3-29. Definition av parametrar som används för beräkning av 𝒃𝒃𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆. (Eurokod 2, 2008) 

3.4.1 Kolfiberförstärkning av testbron 
Förstärkningsberäkningarna utförs så som beskrivet i avsnitt 3.2.1 
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En proportionalitetsfaktor,𝛼𝛼𝑠𝑠, beräknas för brotvärsnittet med den befintliga armeringen med 
hjälp av 

𝛼𝛼𝑠𝑠 =
𝐸𝐸𝑠𝑠

𝐸𝐸𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓
=
𝐸𝐸𝑠𝑠(1 + 𝜑𝜑𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓)

𝐸𝐸𝑐𝑐𝑚𝑚
 

3-191 

En tillståndsbedömning för bron skall göras där spänningarna i tvärsnittet undersöks. För att 
hitta det neutrala lagret används följande ekvation 

𝑦𝑦0 =
𝑏𝑏𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓ℎ𝑓𝑓

ℎ𝑓𝑓
2 + 𝑏𝑏𝑤𝑤ℎ𝑤𝑤 �ℎ𝑓𝑓 + ℎ𝑤𝑤

2 � + (𝛼𝛼𝑠𝑠 − 1)𝐴𝐴𝑠𝑠𝑑𝑑
𝑏𝑏𝑓𝑓ℎ𝑓𝑓 + 𝑏𝑏𝑤𝑤ℎ𝑤𝑤 + (𝛼𝛼𝑠𝑠 − 1)𝐴𝐴𝑠𝑠

 
3-192 

Det ideala tröghetsmomentet för tvärsnittet beräknas enligt 

𝐼𝐼 = 𝐼𝐼𝑠𝑠 + 𝐼𝐼𝑐𝑐 3-193 

där 

𝐼𝐼𝑐𝑐 =
𝑏𝑏𝑖𝑖ℎ𝑖𝑖

3

3
+ 𝑏𝑏𝑖𝑖ℎ𝑖𝑖(𝑦𝑦0 − 𝑦𝑦𝑓𝑓𝑝𝑝,𝑖𝑖)2 3-194 

och 

𝐼𝐼𝑠𝑠 = (𝛼𝛼𝑠𝑠 − 1)𝐴𝐴𝑠𝑠(𝑑𝑑 − 𝑦𝑦0)2 3-195 
 

Kontroll om tvärsnittet är sprucket i betongens underkant görs enligt 

𝑓𝑓𝑚𝑚,𝑖𝑖 < 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑓𝑓𝑚𝑚 3-196 

där 

𝑓𝑓𝑚𝑚,𝑖𝑖 =
𝑀𝑀𝑚𝑚,𝑖𝑖

𝐼𝐼𝑓𝑓𝑜𝑜𝑓𝑓
∗ 𝑦𝑦0 3-197 

och 
- 𝑀𝑀𝑚𝑚,𝑖𝑖 Moment för det studerade fallet 
- 𝐼𝐼𝑓𝑓𝑜𝑜𝑓𝑓 Tröghetsmoment för tvärsnittet 

Det reducerade tröghetsmomentet för tvärsnittet fås enligt nedanstående ekvation 

𝐼𝐼𝑝𝑝𝑒𝑒𝑐𝑐 = 𝐼𝐼𝑐𝑐 + 𝐼𝐼𝑠𝑠 3-198 

där 

𝐼𝐼𝑐𝑐 =
𝑏𝑏𝑓𝑓𝑥𝑥3

12
+ 𝑏𝑏𝑓𝑓𝑥𝑥 �

𝑥𝑥
2
�
2
 3-199 
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och 

𝐼𝐼𝑠𝑠 = (𝛼𝛼𝑠𝑠 − 1)𝐴𝐴𝑠𝑠(𝑑𝑑 − 𝑥𝑥)2 3-200 

Kolfiberförstärkningen läggs på som ytterligare armering i jämviktsberäkningen för att 
beräkna momentkapacitetstillskottet. 𝑥𝑥 beräknas enligt avsnitt 3.2. 

𝑁𝑁𝑠𝑠𝑓𝑓 + 𝑁𝑁𝑠𝑠𝑝𝑝 + 𝑁𝑁𝑐𝑐𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝 = 𝑁𝑁𝑠𝑠𝑓𝑓′ + 𝑁𝑁𝑐𝑐 3-201 

där 
- 𝑁𝑁𝑠𝑠𝑓𝑓 är kraften i slakarmering för studerat tvärsnitt 
- 𝑁𝑁𝑠𝑠𝑝𝑝 är kraften i spännarmeringen för studerat tvärsnitt 
- 𝑁𝑁𝑠𝑠𝑓𝑓′  är kraften i den tryckta slakarmeringen för studerat tvärsnitt 
- 𝑁𝑁𝑐𝑐 är kraften i betongen för den del av tvärsnittet som är tryckt  
- 𝑁𝑁𝑐𝑐𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝 är kraften i kolfiberförstärkningen 

𝑀𝑀 = 𝑁𝑁𝑠𝑠𝑓𝑓 ∗ 𝑧𝑧𝑠𝑠𝑓𝑓 + 𝑁𝑁𝑠𝑠𝑝𝑝 ∗ 𝑧𝑧𝑠𝑠𝑝𝑝 + 𝑁𝑁𝑠𝑠𝑓𝑓′ ∗ 𝑧𝑧𝑠𝑠𝑓𝑓′ + 𝑁𝑁𝑐𝑐 ∗ 𝑧𝑧𝑐𝑐 + 𝑁𝑁𝑐𝑐𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝 ∗ 𝑧𝑧𝑐𝑐𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝   3-202 

där 
- 𝑧𝑧𝑠𝑠𝑓𝑓 är slakarmerings hävarm till neutrallagret för det studerade tvärsnittet 
- 𝑧𝑧𝑠𝑠𝑝𝑝 är spännarmeringens hävarm till neutrallagret för det studerade tvärsnittet 

- 𝑧𝑧𝑠𝑠𝑓𝑓′  är den tryckta slakarmeringens hävarm till neutrallagret för det studerade 
tvärsnittet 

- 𝑧𝑧𝑐𝑐 är hävarmen till neutrallagret för den tryckta delen av betongen för det 
studerade tvärsnittet 

- 𝑧𝑧𝑐𝑐𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝 är hävarmen till neutrallagret för kolfiberförstärkningen 

Momentkapacitetsökningen beror på förspänningsgraden av kolfiberförstärkningen. 
Förspänningen beräknas genom att en andel av den ultimata töjningen används. 

𝜀𝜀𝑓𝑓𝑘𝑘 = 𝐹𝐹ö𝐷𝐷𝑠𝑠𝑀𝑀ä𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑛𝑛𝐷𝐷𝑠𝑠𝐷𝐷𝐷𝐷𝑀𝑀𝑑𝑑 (%) ∗  𝜀𝜀𝑒𝑒𝑎𝑎𝑓𝑓𝑖𝑖 3-203 

𝜎𝜎𝑐𝑐𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝 = 𝜀𝜀𝑓𝑓𝑘𝑘 ∗ 𝐸𝐸𝑐𝑐𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑐𝑐 3-204 

𝑁𝑁𝑐𝑐𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝 = 𝜎𝜎𝑐𝑐𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝 ∗ 𝐴𝐴𝑐𝑐𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝 3-205 

3.5 Förstärkningssystemet 
Förstärkningssystemet som används för att förstärka bron redovisas i Figur 3-30. Över stöden 
ser förstärkningssystemet liknande ut förutom att laminatet och NSM-stavarna förflyttas till 
tvärsnittets överkant. Detta eftersom att över stöden så blir tvärsnittets överkant dragen. 
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Figur 3-30. Figuren visar hur förstärkningssystemet är uppbyggt. Vänstra bilden visar kolfiberförstärkning 
med laminat pålimmade på livet botten. Högra bilden visar NSM-stavar som är limmade i skåror i livets 
täckskikt. Cirklarna är vanliga armeringsjärn. 

 
85 



RESULTAT 
 
 

 

 

4 RESULTAT 
 

4.1 Ursprunglig momentkapacitet 
Dimensionerna för den studerade sektionen av bron redovisas i Tabell 4-1. 

Tabell 4-1. Dimensioner för balkarna i stöd 1,2 och spann 1-2. 

 Stöd 1 Spann 1-2 Stöd 2 
Bredd liv [mm] 650 410 650 
Höjd fläns [mm] 267,5 267,5 267,5 

Tjockleken på flänsen ökar mot balkarna enligt ritning men en ny höjd antogs vilket var ett 
medelvärde på flänsens tjocklek. Effektivbredden för mittenbalken beräknas enligt avsnitt 
3.4. Numeriskt blir det för stöd 1: 

𝑙𝑙0 = 0,15 ∗ (𝑙𝑙1 + 𝑙𝑙2) = 0,15 ∗ (26500 + 27150) = 8047,50 𝑚𝑚𝑚𝑚 

𝑏𝑏𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓,1,2 = 0,2 ∗ 𝑏𝑏𝑖𝑖 + 0,1 ∗ 𝑙𝑙0 = 0,2 ∗ 2500 + 0,1 ∗ 8047,50 = 1304,75 𝑚𝑚𝑚𝑚 

𝑏𝑏𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓,𝑚𝑚𝑖𝑖𝑓𝑓𝑓𝑓 = 2 ∗ 𝑏𝑏𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓,1,2 = 2 ∗ 1304,75 = 3259,50 𝑚𝑚𝑚𝑚 

Effektiva flänsbredden för mittenbalken beräknas på samma sätt för samtliga tvärsnitt. 
Effektiva flänsbredden för sidobalkarna beräknas enligt: 

𝑏𝑏𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓,1 = 0,2 ∗ 𝑏𝑏𝑖𝑖 + 0,1 ∗ 𝑙𝑙0 = 0,2 ∗ 2500 + 0,1 ∗ 8047,50 = 1304,75 𝑚𝑚𝑚𝑚 

𝑏𝑏𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓,2 = 0,2 ∗ 𝑏𝑏𝑖𝑖 + 0,1 ∗ 𝑙𝑙0 = 0,2 ∗ 1835 + 0,1 ∗ 8047,50 = 1171,75 𝑚𝑚𝑚𝑚 

𝑏𝑏𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓,𝑠𝑠𝑖𝑖𝑐𝑐𝑜𝑜 = 𝑏𝑏𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓,1 + 𝑏𝑏𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓,2 = 2 ∗ 1304,75 = 3126,50 𝑚𝑚𝑚𝑚 

𝑏𝑏1 och 𝑏𝑏2 för respektive balk mättes upp på ritningen som finns som utdrag i bilaga 1. 
Effektiva flänsbredden beräknades på samma sätt för samtliga balkar i de tre tvärsnitten, 
resultatet redovisas i Tabell 4-2. 

Tabell 4-2. Effektivbredd för tvärsnitten. 

Stöd 1 Spann 1-2 Stöd 2 
𝐵𝐵𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓,𝑚𝑚𝑖𝑖𝑓𝑓𝑓𝑓 𝐵𝐵𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓,𝑠𝑠𝑖𝑖𝑐𝑐𝑜𝑜 𝐵𝐵𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓,𝑚𝑚𝑖𝑖𝑓𝑓𝑓𝑓 𝐵𝐵𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓,𝑠𝑠𝑖𝑖𝑐𝑐𝑜𝑜 𝐵𝐵𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓,𝑚𝑚𝑖𝑖𝑓𝑓𝑓𝑓 𝐵𝐵𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓,𝑠𝑠𝑖𝑖𝑐𝑐𝑜𝑜 
3260 mm 3127 mm 5120 mm 4987 mm 3260 mm 3127 mm 
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Tabell 4-3. Materialparametrar för kolfiberförstärkning 

𝑓𝑓𝑐𝑐𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝  2200 MPa 
𝐸𝐸𝑐𝑐𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝  200 000 MPa 
𝐸𝐸𝑐𝑐𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑐𝑐 166 666,7 MPa 
𝛾𝛾𝑐𝑐𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝 (säkerhetsfaktor) 1,2 

4.1.1 Spann 1-2 
Parametrar för beräkning av momentkapaciteten för armeringen erhålls från Boverkets 
handbok om betongkonstruktioner, BBK 94, avsnitt 2.5.1. Utformningen på spännkablarna, 
antalet trådar per kabel och kolfiberförstärkningens parametrar bestämdes i konsultation med 
doktorand Niklas Bagge vid LTU. Effektiv höjd för respektive armering bestämdes efter 
ritningen enligt utdrag i bilaga 1. Totala effektiv höjd om armeringen låg i flera lager 
beräknades enligt: 

𝑑𝑑𝑓𝑓𝑜𝑜𝑓𝑓 =
∑𝐴𝐴𝑓𝑓𝑜𝑜𝑓𝑓,𝑖𝑖 ∗ 𝑑𝑑𝑖𝑖
∑𝐴𝐴𝑓𝑓𝑜𝑜𝑓𝑓,𝑖𝑖

 4-1 

Tabell 4-4. Parametrar för beräkning av momentkapacitet för spann 1-2 av exempelbron. 

 KS40 KS60 Spännarmering Tryckt 
KS40 

CFRP 

𝑓𝑓𝑠𝑠𝑘𝑘[MPa] 400 620 1450 400 - 
𝑓𝑓𝑠𝑠𝑘𝑘𝑒𝑒[MPa] 600 750 1700 600 2200 
𝛾𝛾𝑘𝑘𝑠𝑠40 1,15 1,15 1,15 1,15 1,2 
𝜀𝜀𝑒𝑒𝑎𝑎𝑓𝑓 0,16 0,12 0,035 0,16 0,014 
 A100 A102  A106  
∅[mm] 16 10 6 (trådar) 10 - 

𝑛𝑛 [st] 3 16 6 kablar 
32 trådar/kabel 14 3 

𝐴𝐴 [mm2] 201,1 78,5 904,8 78,5 140 
𝑑𝑑′ [mm] (från 
tvärsnittets ök) 1882 222,5 1710 1770 45  

𝑑𝑑𝑓𝑓𝑜𝑜𝑓𝑓′  [mm] 1882 222,5 1469,2 45 1930,7 
𝐴𝐴𝑠𝑠,𝑓𝑓𝑜𝑜𝑓𝑓,𝑖𝑖 [mm2] 603,2 1265,6 5428,7 1099,6  

Figur 4-1. Visar en halverad bild över tvärsnittet. I bilden framgår hur effektiv höjd 𝑑𝑑′ 
beräknas. Förstärkningssystemet går även att se i botten på balkens liv. Systemet är utformat 
så att kolfiberförstärkningen läggs på som laminat eller NSM-stavar. Laminat i mittenbalken 
och NSM-stavar på sidobalkarna. Figur 4-1 visar mittenbalken med kolfiberlaminat längst 
ner. 
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Figur 4-1. Beskrivning av effektiv höjd 𝒅𝒅′. Bilden föreställer halva balktvärsnittet. 

Momentkapaciteten beräknas enligt avsnitt 3.4 för de olika balkarna i varje tvärsnitt. De båda 
sidobalkarna antas ha samma momentkapacitet. Tryckzonen för respektive tvärsnitt beräknas 
genom att en kraftjämvikt ställs upp för hela tvärsnittet och en målsökning för tryckzonen, 𝑥𝑥 
görs. Detta gjordes i Microsoft Excel för samtliga tvärsnitt och balkar. 

Med den neutrala zonen, 𝑥𝑥 funnen samt de parametrar givna i Tabell 4-4 beräknas 
momentkapaciteten för mittenbalken i spann 1-2 enligt följande: 

𝑥𝑥 = 110 𝑚𝑚𝑚𝑚 

Spännarmering 
Tabell 4-5. Materialparametrar för spännarmeringen. 

Förspänning, 𝐹𝐹𝑠𝑠𝑝𝑝ä𝑚𝑚𝑚𝑚 3,9 MN (50%) 
Elasticitetsmodul, 𝐸𝐸𝑠𝑠𝑝𝑝ä𝑚𝑚𝑚𝑚 200 000 MPa 

𝜀𝜀𝑠𝑠𝑝𝑝,0 =
𝑓𝑓𝑠𝑠𝑝𝑝ä𝑚𝑚𝑚𝑚𝑘𝑘𝑝𝑝𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓

𝐴𝐴𝑠𝑠𝑝𝑝 ∗ 𝐸𝐸𝑠𝑠𝑝𝑝
=

3 935 787,28
5428,7 ∗ 200 000 000

= 0,0036 

∆𝜀𝜀𝑠𝑠𝑝𝑝ä𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝜀𝜀𝑒𝑒𝑎𝑎𝑓𝑓 − 𝜀𝜀𝑠𝑠𝑝𝑝,0 = 0,0350 − 0,003625 = 0,031 

𝑘𝑘𝑠𝑠𝑝𝑝ä𝑚𝑚𝑚𝑚 =
𝑓𝑓𝑠𝑠𝑓𝑓𝑐𝑐,𝑠𝑠𝑝𝑝 − 𝑓𝑓𝑠𝑠𝑓𝑓𝑐𝑐𝑒𝑒,𝑠𝑠𝑝𝑝

𝜀𝜀𝑒𝑒,𝑠𝑠𝑝𝑝 − 𝜀𝜀𝑦𝑦,𝑠𝑠𝑝𝑝
=

1478,3 − 1260,9
0,0350 − 0,0063

= 7575,8 
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RESULTAT 
 
𝜎𝜎𝑖𝑖 = 𝑓𝑓𝑠𝑠𝑓𝑓𝑐𝑐,𝑠𝑠𝑝𝑝 + �𝜀𝜀𝑠𝑠𝑝𝑝0 − 𝜀𝜀𝑦𝑦,𝑠𝑠𝑝𝑝� ∗ 𝑘𝑘𝑠𝑠𝑝𝑝 = 1260,9 + (0,003625 − 0,0063) ∗ 7575,8

= 1475,3 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 

𝑧𝑧𝑠𝑠𝑝𝑝ä𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑑𝑑𝑠𝑠𝑝𝑝ä𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑥𝑥 = 1469 − 110 = 1369 𝑚𝑚𝑚𝑚 

𝑁𝑁𝑠𝑠𝑝𝑝ä𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝜎𝜎𝑠𝑠𝑝𝑝ä𝑚𝑚𝑚𝑚 ∗ 𝐴𝐴𝑠𝑠𝑝𝑝ä𝑚𝑚𝑚𝑚 =
1475,3 ∗ 5428,7

106
= 8,02 𝑀𝑀𝑁𝑁 

Dragarmering – ks40 
Tabell 4-6. Materialparametrar för dragarmering, ks40. 

Elasticitetsmodul, 𝐸𝐸𝑘𝑘𝑠𝑠40 200 000 MPa 
Dragspänning, 𝑓𝑓𝑠𝑠𝑐𝑐,𝑘𝑘𝑠𝑠40 347,8 MPa 
Brottspänning, 𝑓𝑓𝑠𝑠𝑐𝑐𝑒𝑒,𝑘𝑘𝑠𝑠40 521,7 MPa 

∆𝜀𝜀𝑘𝑘𝑠𝑠40 = ∆𝜀𝜀𝑠𝑠𝑝𝑝ä𝑚𝑚𝑚𝑚 ∗
𝑑𝑑𝑘𝑘𝑠𝑠40 − 𝑥𝑥
𝑑𝑑𝑠𝑠𝑝𝑝ä𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑥𝑥

= 0,031 ∗
1882 − 110
1469 − 110

= 0,041 

𝜀𝜀𝑦𝑦,𝑘𝑘𝑠𝑠40 =
𝑓𝑓𝑠𝑠𝑐𝑐,𝑘𝑘𝑠𝑠40

𝐸𝐸𝑘𝑘𝑠𝑠40
=

347,8
200 000

= 0,0017 

𝑘𝑘𝑘𝑘𝑠𝑠40 =
𝑓𝑓𝑠𝑠𝑐𝑐𝑒𝑒,𝑘𝑘𝑠𝑠40 − 𝑓𝑓𝑠𝑠𝑐𝑐,𝑘𝑘𝑠𝑠40

𝜀𝜀𝑒𝑒𝑎𝑎𝑓𝑓,𝑘𝑘𝑠𝑠40 − 𝜀𝜀𝑦𝑦,𝑘𝑘𝑠𝑠40
=

521,7 − 347,8
0,16 − 0,0017

= 1098,9 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 

𝜎𝜎𝑖𝑖 = 𝑓𝑓𝑠𝑠𝑐𝑐,𝑘𝑘𝑠𝑠40 + �∆𝜀𝜀𝑘𝑘𝑠𝑠40 − 𝜀𝜀𝑦𝑦,𝑘𝑘𝑠𝑠40� ∗ 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑠𝑠40 = 347,8 + (0,041 − 0,00174) ∗ 1098,9
= 390,9 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 

𝑧𝑧𝑘𝑘𝑠𝑠40 = 𝑑𝑑𝑘𝑘𝑠𝑠40 − 𝑥𝑥 = 1882 − 110 = 1772 𝑚𝑚𝑚𝑚 

𝑁𝑁𝑘𝑘𝑠𝑠40 = 𝜎𝜎𝑘𝑘𝑠𝑠40 ∗ 𝐴𝐴𝑘𝑘𝑠𝑠40 =
390,9 ∗ 603,2

106
= 0,24 𝑀𝑀𝑁𝑁 

Dragarmering – ks60 
Tabell 4-7. Materialparametrar för dragarmering, ks60. 

Elasticitetsmodul, 𝐸𝐸𝑘𝑘𝑠𝑠60 200 000 MPa 
Dragspänning, 𝑓𝑓𝑠𝑠𝑐𝑐,𝑘𝑘𝑠𝑠60 539,1 MPa 
Brottspänning, 𝑓𝑓𝑠𝑠𝑐𝑐𝑒𝑒,𝑘𝑘𝑠𝑠60 652,2 MPa 

∆𝜀𝜀𝑘𝑘𝑠𝑠60 = ∆𝜀𝜀𝑠𝑠𝑝𝑝ä𝑚𝑚𝑚𝑚 ∗
𝑑𝑑𝑘𝑘𝑠𝑠60 − 𝑥𝑥
𝑑𝑑𝑠𝑠𝑝𝑝ä𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑥𝑥

= 0,031 ∗
222,5 − 110
1469 − 110

= 0,0026 

𝜀𝜀𝑦𝑦,𝑘𝑘𝑠𝑠60 =
𝑓𝑓𝑠𝑠𝑐𝑐,𝑘𝑘𝑠𝑠60

𝐸𝐸𝑘𝑘𝑠𝑠60
=

539,1
200 000

= 0,0027 

𝑘𝑘𝑘𝑘𝑠𝑠60 =
𝑓𝑓𝑠𝑠𝑐𝑐𝑒𝑒,𝑘𝑘𝑠𝑠60 − 𝑓𝑓𝑠𝑠𝑐𝑐,𝑘𝑘𝑠𝑠60

𝜀𝜀𝑒𝑒𝑎𝑎𝑓𝑓,𝑘𝑘𝑠𝑠60 − 𝜀𝜀𝑦𝑦,𝑘𝑘𝑠𝑠60
=

652,2 − 539,1
0,12 − 0,0027

= 963,7 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 
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RESULTAT 
 
𝜎𝜎𝑖𝑖 = 𝑓𝑓𝑠𝑠𝑐𝑐,𝑘𝑘𝑠𝑠60 + �∆𝜀𝜀𝑘𝑘𝑠𝑠60 − 𝜀𝜀𝑦𝑦,𝑘𝑘𝑠𝑠60� ∗ 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑠𝑠60 = 539,1 + (0,0026 − 0,0027) ∗ 963,7

= 539,0 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 

𝑧𝑧𝑘𝑘𝑠𝑠60 = 𝑑𝑑𝑘𝑘𝑠𝑠60 − 𝑥𝑥 = 222,5 − 110 = 112,5𝑚𝑚𝑚𝑚 

𝑁𝑁𝑘𝑘𝑠𝑠60 = 𝜎𝜎𝑘𝑘𝑠𝑠60 ∗ 𝐴𝐴𝑘𝑘𝑠𝑠60 =
539,0 ∗ 1256,6

106
= 0,68 𝑀𝑀𝑁𝑁 

Betong 

𝑧𝑧𝑏𝑏𝑒𝑒𝑓𝑓𝑜𝑜𝑚𝑚𝑔𝑔 = 𝑥𝑥 − 0,4 ∗ 𝑥𝑥 = 110 𝑚𝑚𝑚𝑚 − 0,4 ∗ 110 𝑚𝑚𝑚𝑚 = 70 𝑚𝑚𝑚𝑚 

𝑁𝑁𝑐𝑐 = 0,8 ∗ 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐 ∗ 𝐵𝐵𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓 ∗ 𝑥𝑥 =
0,8 ∗ 19,0 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 ∗ 5120 𝑚𝑚𝑚𝑚2 ∗ 110 𝑚𝑚𝑚𝑚

106
= 8,56 𝑀𝑀𝑁𝑁 

∆𝜀𝜀𝑐𝑐 = ∆𝜀𝜀𝑠𝑠𝑝𝑝ä𝑚𝑚𝑚𝑚 ∗
𝑥𝑥

𝑑𝑑𝑠𝑠𝑝𝑝ä𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑥𝑥
= 0,031 ∗

110
1469,2 − 110

= 0,0025 

Tryckarmering – ks40 
Tabell 4-8. Materialparametrar för tryckarmering, ks40. 

Elasticitetsmodul, 𝐸𝐸𝑘𝑘𝑠𝑠40 200 000 MPa 
Dragspänning, 𝑓𝑓𝑠𝑠𝑐𝑐,𝑘𝑘𝑠𝑠40 347,8 MPa 
Brottspänning, 𝑓𝑓𝑠𝑠𝑐𝑐𝑒𝑒,𝑘𝑘𝑠𝑠40 521,7 MPa 

∆𝜀𝜀𝑘𝑘𝑠𝑠40 = ∆𝜀𝜀𝑐𝑐 ∗
𝑥𝑥 − 𝑑𝑑𝑘𝑘𝑠𝑠40

𝑥𝑥
= 0,031 ∗

110 − 45
110

= 0,0015 

𝜀𝜀𝑦𝑦,𝑘𝑘𝑠𝑠40 =
𝑓𝑓𝑠𝑠𝑐𝑐,𝑘𝑘𝑠𝑠40

𝐸𝐸𝑘𝑘𝑠𝑠40
=

347,8
200 000

= 0,0017 

𝑘𝑘𝑘𝑘𝑠𝑠40 =
𝑓𝑓𝑠𝑠𝑐𝑐𝑒𝑒,𝑘𝑘𝑠𝑠40 − 𝑓𝑓𝑠𝑠𝑐𝑐,𝑘𝑘𝑠𝑠40

𝜀𝜀𝑒𝑒𝑎𝑎𝑓𝑓,𝑘𝑘𝑠𝑠40 − 𝜀𝜀𝑦𝑦,𝑘𝑘𝑠𝑠40
=

521,7 − 347,8
0,16 − 0,0017

= 1098,9 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 

𝜎𝜎𝑖𝑖 = 𝑓𝑓𝑠𝑠𝑐𝑐,𝑘𝑘𝑠𝑠40 + �∆𝜀𝜀𝑘𝑘𝑠𝑠40 − 𝜀𝜀𝑦𝑦,𝑘𝑘𝑠𝑠40� ∗ 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑠𝑠40 = 347,8 + (0,0015 − 0,0017) ∗ 1098,9
= 347,56 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 

𝑧𝑧𝑘𝑘𝑠𝑠40 = 𝑑𝑑𝑘𝑘𝑠𝑠40 − 𝑥𝑥 = 110 − 45 = 65𝑚𝑚𝑚𝑚 

𝑁𝑁𝑘𝑘𝑠𝑠40 = 𝜎𝜎𝑘𝑘𝑠𝑠40 ∗ 𝐴𝐴𝑘𝑘𝑠𝑠40 =
347,6 ∗ 1099,6

106
= 0,38 𝑀𝑀𝑁𝑁 

Med kraft och hävarm beräknad för samtliga element i balktvärsnittet så beräknas en 
momentjämvikt enligt avsnitt 3.4 ekvation 3-177. Då erhålls momentkapaciteten för den 
studerade balken i tvärsnittet. 

𝑀𝑀 = 𝑁𝑁𝑠𝑠𝑝𝑝ä𝑚𝑚𝑚𝑚 ∗ 𝑧𝑧𝑠𝑠𝑝𝑝ä𝑚𝑚𝑚𝑚 + 𝑁𝑁𝑘𝑘𝑠𝑠40 ∗ 𝑧𝑧𝑘𝑘𝑠𝑠40 + 𝑁𝑁𝑘𝑘𝑠𝑠60 ∗ 𝑧𝑧𝑘𝑘𝑠𝑠60 + 𝑁𝑁′
𝑘𝑘𝑠𝑠40 ∗ 𝑧𝑧′𝑘𝑘𝑠𝑠40 + 𝑁𝑁𝑐𝑐 ∗ 𝑧𝑧𝑐𝑐 
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RESULTAT 
 
Tabell 4-9. Kraft och hävarm för de olika armeringarna och betongen i mittenbalken för tvärsnittet i spann 
1-2. 

 Spänn Drag – ks40 Drag – ks60 Tryck – ks40 Betong 
𝑁𝑁𝑖𝑖 8,02 MN 0,24 MN 0,68 MN 0,38 MN 8,56 MN 
𝑧𝑧𝑖𝑖 1,369 m 1,772 m 0,1125 m 0,065 m 0,070 m 

𝑀𝑀𝑚𝑚𝑖𝑖𝑓𝑓𝑓𝑓𝑏𝑏𝑓𝑓𝑎𝑎𝑘𝑘,𝑠𝑠𝑝𝑝𝑓𝑓𝑚𝑚𝑚𝑚 1−2 = 12 𝑀𝑀𝑁𝑁𝑚𝑚 

Momentkapaciteten beräknas på samma sätt för sidobalkarna. Momentkapaciteten i spann 1-2 
redovisas i Tabell 4-10. De båda sidobalkarna antas ha samma momentkapacitet. 

Tabell 4-10. Momentkapacitet för tvärsnittet spann 1-2. 

Sidobalkar Mittenbalk Totalt 
11,72 MNm 12 MNm 35,44 MNm 

Då tvärsnittet förstärks med kolfiberförstärkning så tillkommer det en term för kolfibern i 
jämviktsekvationen i avsnitt 3.4. Kraftberäkningen för kolfiberförstärkningen beskrivs i slutet 
av avsnitt 3.4.1 beräkningarna utfördes med de materialparametrar som presenteras i Tabell 
4-3 och Tabell 4-4.  

Momentkapacitetsökningen beror på förspänningsgraden av kolfiberförstärkningen. 
Förspänningen beräknas genom att en andel av den ultimata töjningen används. I Figur 4-2 
redovisas momentkapaciteten för balkarna i tvärsnittet spann 1-2. Kolfiberförstärkningens 
förspänningsgrad varierades och ny momentkapacitet beräknades för varje ökning. Resultatet 
plottades i figuren.  

 

Figur 4-2. Momentkapacitetsökningen beroende på förspänningsgrad i CFRP för tvärsnittet i spann 1-2. 
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RESULTAT 
 
4.1.2 Stöd 1 

Beräkningarna för stöd 1 utfördes på exakt samma sätt som för spann 1-2. Det som skiljer 
stöd 1, spann 1-2 och stöd 2 åt är placering på armering samt bredd på livet. 

Tabell 4-11. Parametrar för beräkning av momentkapacitet över stöd 1 av exempelbron. 

 KS40 KS60 Spännarmering Tryckt KS40 
𝑓𝑓𝑠𝑠𝑘𝑘[MPa] 400 620 1450 400 
𝑓𝑓𝑠𝑠𝑘𝑘𝑒𝑒[MPa] 600 750 1700 600 
𝛾𝛾𝑘𝑘𝑠𝑠40 1,15 1,15 1,15 1,15 
𝜀𝜀𝑒𝑒𝑎𝑎𝑓𝑓 0,16 0,12 0,035 0,16 
 A113 A106 A102  A100 
∅[mm] 16 10 10 6 (trådar) 25 

𝑛𝑛 [st] 6 8 10 6 kablar 
32 trådar/kabel 5 

𝐴𝐴 [mm2] 201,1 78,5 78,5 904,8 490,9 
𝑑𝑑′ [mm] (från 
tvärsnittets ök) 1876 1885 1707,5 1860 1770 45 

𝑑𝑑𝑓𝑓𝑜𝑜𝑓𝑓′  [mm] 1879 1707,5 1830 45 
𝐴𝐴𝑠𝑠,𝑓𝑓𝑜𝑜𝑓𝑓 [mm2] 1835 785,4 5428,7 2454,4 

Tabell 4-12. Momentkapacitet för tvärsnittet över stöd 1. 

Sidobalk Mittenbalk Totalt 
11,36 MNm 12,5 MNm 35,23 MNm 

I Figur 4-3 redovisas momentkapacitetsökningen då förspänningen i kolfiberförstärkningen 
ökar. Beräkningen av momentkapacitetsökningen efter kolfiberförstärkningen utfördes på 
samma sätt som beskrivits ovan. 

 

Figur 4-3. Momentkapacitetsökningen beroende på förspänningsgrad i CFRP för tvärsnittet i spann 1-2. 

10

15

20

25

30

35

40

45

0% 20% 40% 60% 80% 100%

M
om

en
tk

ap
ac

ite
t [

M
N

m
]

Förspänning CFRP

Momentkapacitet Stöd 1

Mittbalk

Sidobalk

Totala Tvärsnittet

 
92 



RESULTAT 
 
4.1.3 Stöd 2 

Beräkningarna för stöd 2 utfördes på exakt samma sätt som för spann 1-2. Det som skiljer 
stöd 1, spann 1-2 och stöd 2 åt är placering på armering samt bredd på livet. 

Tabell 4-13. Parametrar för beräkning av momentkapacitet över stöd 1 av exempelbron. 

 KS40 KS60 Spännarmering Tryckt 
KS40 

CFRP 

𝑓𝑓𝑠𝑠𝑘𝑘[MPa] 400 620 1450 400 - 
𝑓𝑓𝑠𝑠𝑘𝑘𝑒𝑒[MPa] 600 750 1700 600 2200 
𝛾𝛾𝑘𝑘𝑠𝑠40 1,15 1,15 1,15 1,15 1,2 
𝜀𝜀𝑒𝑒𝑎𝑎𝑓𝑓 0,16 0,12 0,035 0,16 0,014 
 A113 A106 A102  A100  
∅[mm] 16 10 10 6 (trådar) 25 1,4x100 

𝑛𝑛 [st] 6 8 10 6 kablar 
32 trådar/kabel 5 3 

𝐴𝐴 [mm2] 201,1 78,5 78,5 904,8 490,9 140 
𝑑𝑑′ [mm] (från 
tvärsnittets ök) 1876 1885 1707,5 1860 1770 45 1932,8 

𝑑𝑑𝑓𝑓𝑜𝑜𝑓𝑓′  [mm] 1879 1707,5 1830 45 1932,8 
𝐴𝐴𝑠𝑠,𝑓𝑓𝑜𝑜𝑓𝑓 [mm2] 1835 785,4 5428,7 2454,4 560 

Tabell 4-14. Momentkapacitet för tvärsnittet över stöd 2 utan förstärkning. 

Sidobalk Mittenbalk Totalt 
11,64 MNm 12,25 MNm 35,53 MNm 

I Figur 4-4 redovisas momentkapacitetsökningen då förspänningen i kolfiberförstärkningen 
ökar. Beräkningen av momentkapacitetsökningen efter kolfiberförstärkningen utfördes på 
samma sätt som beskrivits ovan. 

 

Figur 4-4. Momentkapacitetsökningen beroende på förspänningsgrad i CFRP för tvärsnittet i spann 1-2. 
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4.1.4 Momentkapacitet vid olika förspänningsgrader av spännarmering och CFRP 

Spann 1-2 
Eftersom den nuvarande spänningsnivån i spännarmeringen inte är känd så beräknas 
momentkapaciteten för tre nivåer. 20, 40 och 60% förspänning i spännarmeringen. 
Spänningen kan ha sjunkit på grund av relaxation. Detta beräknas med samma 
beräkningsgång som beskrivits tidigare i avsnitt 4.1, förspänningsgraden i spännarmeringen 
och kolfiberförstärkningen varierades bara. Resultatet redovisas i tabellen och figurerna 
nedan för spann 1-2 och i bilaga 3 för över stöd 1 och stöd 2. 

Tabell 4-15. Momentkapacitet i MNm för tre nivåer av förspänning i spännarmeringen då förspänningen i 
kolfiberförstärkningen ökar för spann 1-2. 

Spännarmering 

CFRP 
20% 40% 60% 

0 % 35,5 35,5 35,5 
10 % 35,9 35,9 35,9 
20 % 36,3 36,3 36,3 
30 % 36,8 36,8 36,8 
40 % 37,2 37,2 37,2 
50 % 37,6 37,6 37,6 
60 % 38,1 38,1 38,1 
70 % 38,5 38,5 38,5 
80 % 39,0 38,9 38,9 
90 % 39,4 39,4 39,4 

100 % 39,8 39,8 39,8 
 

 

Figur 4-5. Momentkapacitetsökningen vid ökande förspänning i kolfiberförstärkningen för 20% förspänd 
stålarmering spann 1-2. 
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Figur 4-6. Momentkapacitetsökningen vid ökande förspänning i kolfiberförstärkningen för 40% förspänd 
stålarmering spann 1-2. 

 

Figur 4-7. Momentkapacitetsökningen vid ökande förspänning i kolfiberförstärkningen för 60% förspänd 
stålarmering spann 1-2. 

Anledningen till att resultatet ser så lika ut för de tre förspänningsnivåerna beror på att 
momentkapacitetsökningen som spännarmeringen ger ej är stor. Förspänningen i 
spännarmeringen tillför inte speciellt mycket i momentkapacitet för balkarna. Det är mängden 
spännarmering som tillför en stor momentkapacitetsökning, inte spännkraften. 
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4.2 Trafiklaster 

Lastmodell 1: Eurokod 
För att kunna beräkna utmattningslivslängden krävs det att identifiera de lastfall som ger de 
maximala samt minimala spänningspåkänningarna i tvärsnittet. Detta görs med hjälp av de 
olika lastmodellerna som anges i SS-EN-1991-2 i avsnitt 4.3. I detta fall har lastmodell 1, 
LM1, tillämpats i syfte att återskapa de lastfall som ger lägst utmattningslivslängd, det vill 
säga det minst gynnsamma. För placering och numrering av lastfälten vid dimensionering av 
lastfall hänvisas läsaren till figuren nedan. Lasterna placeras i lastfälten för att erhålla den 
mest ogynnsamma effekten. Bredden på lastfälten antas i detta fall vara 3m enligt tabell 4.1 i 
SS-EN-1991-2.  

 
Figur 4-8. Placering och numrering av lastfält. 

Tabell 4-16. Förklaring av använda parametrar i Figur 4-8. 

Parameter Förklaring 
𝑤𝑤  Körbanebredd 
𝑤𝑤1  Lastfältsbredd 
1  Lastfält nr. 1 
2  Lastfält nr. 2 
3  Lastfält nr. 3 
4  Lastfält nr. 4 

Lastmodell 1 i Eurokoderna består av två delsystem. Det första delsystemet består av 
boggilast i form av två axellaster och det andra delsystemet består av utbredd last. Figur 4-9 
och Figur 4-10 nedan visar delsystemen i lastmodell 1. Tabell 4-17 nedan anger de 
karakteristiska värdena för axellaster samt den utbredda lasten. 

Tabell 4-17. Karakteristiska värden för lastmodell 1 enligt SS-EN-1991-2. 

Placering Boggisystem  Utbredd last [kN] 
Axellast, 𝑸𝑸𝒊𝒊𝒊𝒊  [kN] 𝒒𝒒𝒊𝒊𝒊𝒊  [𝒊𝒊𝒌𝒌/𝒎𝒎𝟐𝟐) 

Körfält 1 300 9 
Körfält 2 200 2,5 
Körfält 3 100 2,5 
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Övriga körfält 0 2,5 
Återstående yta 0 2,5 

 

Figur 4-9. Axellaster i första delsystemet i lastmodell 1 för trafiklasterna. 

 

Figur 4-10. Utbredd last för andra delsystemet i lastmodell 1 för trafiklasterna. 

Den utbredda lasten och axellasten skall också reduceras med en anpassningsfaktor som är 
beroende på förväntad trafik som ska belasta bron samt vägklass. Anpassningsfaktorerna för 
lastmodell 1 redovisas enligt Eurokod i nedanstående tabell.  

Tabell 4-18. Anpassningsfaktorer för lastmodell 1. 

Anpassningsfaktorer Dim. lastvärden 
Tandem system 𝜶𝜶𝑸𝑸𝒊𝒊 UDL system 𝜶𝜶𝒒𝒒𝒊𝒊 𝑸𝑸𝒊𝒊 [𝒊𝒊𝒌𝒌] 𝒒𝒒𝒊𝒊[𝒊𝒊𝒌𝒌/𝒎𝒎𝟐𝟐] 

Körfält 1 0,9 Körfält 1 0,7 270 6,3 
Körfält 2 0,9 Körfält 2 1 180 2,5 
Körfält 3 0 Körfält 3 1 0 2,5 
Övriga körfält 0 Övriga körfält 1 0 2,5 
Återstående yta 0 Återstående yta 1 0 2,5 

Utöver trafiklasterna beräknas även långtidslaster. Långtidslasterna kan vara beläggning, 
räcken samt spännarmering. Värdena för dessa anges i tabellen nedan.  
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Tabell 4-19. Långtidslaster som verkar på bron. 

Last Värde Enhet 
Egentyngd 148,75 𝑘𝑘𝑁𝑁/𝑚𝑚 
Räcke 1,00 𝑘𝑘𝑁𝑁/𝑚𝑚 
Beläggning 31,50 𝑘𝑘𝑁𝑁/𝑚𝑚 
Spännkabel 2,39 𝑘𝑘𝑁𝑁/𝑚𝑚 
Tvärsnittsarea 5,95 𝑚𝑚2 

Ovanstående värden används sedan i programmet Linpro (Siljak, 2012) för att beräkna 
momentet som dessa ger upphov till. Figuren nedan visar en principbild från programmet 
Linpro (Siljak, 2012) för att beräkna momentet. Då de mest ogynnsamma lastfallen har 
identifierats på bron kombineras dessa med hjälp av olika faktorer som anges i Eurokod. 
Figur 4-11 visar momentkapaciteten given från Linpro (Siljak, 2012).  

 

Figur 4-11. Principbild i Linpro för lastfall som ger minst gynnsam effekt. 

Tabell 4-20. Kombination av momenten enligt Eurokod. Observera att 𝑴𝑴𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻. anges i MNm. 

Kombination av moment 
Max 

 𝜰𝜰𝜰𝜰𝑫𝑫ö𝒅𝒅 𝒍𝒍𝒍𝒍𝒔𝒔𝑻𝑻 𝜰𝜰𝜰𝜰𝑩𝑩𝒆𝒆𝒍𝒍ä𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈𝒊𝒊𝒈𝒈𝒈𝒈 𝜰𝜰𝜰𝜰𝑻𝑻𝑻𝑻𝒍𝒍𝒆𝒆𝒊𝒊𝒊𝒊 𝑴𝑴𝑫𝑫ö𝒅𝒅 𝒍𝒍𝒍𝒍𝒔𝒔𝑻𝑻 𝑴𝑴𝑩𝑩𝒆𝒆𝒍𝒍ä𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈𝒊𝒊𝒈𝒈𝒈𝒈 𝑴𝑴𝑻𝑻𝑻𝑻𝒍𝒍𝒆𝒆𝒊𝒊𝒊𝒊 𝑴𝑴𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻. 
AA- 1,2 1,32 1,5 7700 1800 5070 19,22 
AA+ 1,2 1,32 0 7700 1800 5070 11,62 

Min 
AA- 1,2 1,32 1,5 7700 1800 21 11,65 
AA+ 1,2 1,32 1,5 7700 1800 21 11,62 

Med hjälp av dessa värden kan då spänningspåkänningarna beräknas. Spänningarna används 
sedan för vidare beräkningar för utmattningslivslängden.  

Eftersom det är tre balkar så kommer trafiklasten att delas på 3. 

19,22
3

= 6,407 𝑀𝑀𝑁𝑁𝑚𝑚 

11,65
3

= 3,883 𝑀𝑀𝑁𝑁𝑚𝑚 
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4.3 Utmattningsberäkning 

4.3.1 Avlastning av Spännarmeringen – Stöd 1 
Utmattningslivslängden beräknas utifrån spännarmeringens livslängd då den större delen av 
brons momentkapacitet kommer från spännarmeringen. Skulle spännarmeringen utveckla 
utmattningsbrott så kommer bron att gå sönder. Utmattningslivslängden för spännarmering 
beräknas enligt SS-EN 1992-1-1 Kapitel 6.8 enligt följande uttryck 

∆𝜎𝜎 = 𝜎𝜎𝑚𝑚𝑓𝑓𝑚𝑚 − 𝜎𝜎𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚   4-2 
 

𝜎𝜎𝑚𝑚𝑓𝑓𝑚𝑚 = (𝜎𝜎𝑠𝑠𝑝𝑝 − 𝜎𝜎𝑓𝑓𝑒𝑒𝑎𝑎𝑓𝑓𝑠𝑠𝑓𝑓𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚𝑔𝑔) +
𝑀𝑀𝑚𝑚𝑓𝑓𝑚𝑚

𝐼𝐼𝑝𝑝𝑒𝑒𝑐𝑐
∗ 𝑦𝑦𝑖𝑖   4-3 

 

𝜎𝜎𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚 = (𝜎𝜎𝑠𝑠𝑝𝑝 − 𝜎𝜎𝑓𝑓𝑒𝑒𝑎𝑎𝑓𝑓𝑠𝑠𝑓𝑓𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚𝑔𝑔) +
𝑀𝑀𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚

𝐼𝐼𝑝𝑝𝑒𝑒𝑐𝑐
∗ 𝑦𝑦𝑖𝑖   4-4 

där 
- 𝑦𝑦𝑖𝑖 är hävarmen för spännarmeringen till neutrallagret 
- 𝜎𝜎𝑠𝑠𝑝𝑝 är förspänningen i spännarmeringen 

- 𝜎𝜎𝑓𝑓𝑒𝑒𝑎𝑎𝑓𝑓𝑠𝑠𝑓𝑓𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚𝑔𝑔 är förspänningen i kolfiberförstärkningen som avlastar 
spännarmeringen 

- 𝑓𝑓𝑠𝑠𝑝𝑝,𝑒𝑒 är spännarmeringens brottspänning 
- 𝑀𝑀𝑚𝑚𝑓𝑓𝑚𝑚 är det maximala momentet som uppstår av trafiklasterna 
- 𝑀𝑀𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚 är det minimala momentet som uppstår av trafiklasterna 

Kolfiberförstärkningen avlastar spännarmeringen enligt Figur 4-12. Förspänningskraften som 
uppstår i kolfiberförstärkningen i samband med förspänningen, kommer avlasta 
spännarmeringen enligt den diagonala strecka linjen.  

 

Figur 4-12. Avlastningen som förspänningen ger till spännarmeringen.  
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Mittenbalk 
För utmattningsberäkningarna antar vi att spännkraften i spännarmeringen ligger på 40% och 
en förspänning i kolfiberförstärkningen är 20%. Avlastningen på spännarmeringen för spann 
1-2 med 40% förspänd spännarmering och 20% förspänd CFRP beräknas numeriskt enligt 
följande för mittenbalken. Beräkningarna nedan avser för mittenbalken i spann 1-2, övriga för 
övriga balkar och tvärsnitt redovisas endast resultaten då beräkningarna utförs på samma sätt. 

Tabell 4-21. Trafiklast och förspänning för beräkning av kolfiberförstärkning och utmattning. 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑥𝑥 𝑠𝑠𝐷𝐷𝑀𝑀𝑓𝑓𝑖𝑖𝑘𝑘𝑙𝑙𝑀𝑀𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑀𝑀𝑚𝑚𝑓𝑓𝑚𝑚 6,4 MNm 
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑥𝑥 𝑠𝑠𝐷𝐷𝑀𝑀𝑓𝑓𝑖𝑖𝑘𝑘𝑙𝑙𝑀𝑀𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑀𝑀𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚 3,9 MNm 
𝐹𝐹ö𝐷𝐷𝑠𝑠𝑀𝑀ä𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑛𝑛𝐷𝐷𝑠𝑠𝐷𝐷𝐷𝐷𝑀𝑀𝑑𝑑 𝑆𝑆𝑀𝑀ä𝑛𝑛𝑛𝑛𝑀𝑀𝐷𝐷𝑚𝑚𝐺𝐺𝐷𝐷𝑖𝑖𝑛𝑛𝐷𝐷 40% 
𝐹𝐹ö𝐷𝐷𝑠𝑠𝑀𝑀ä𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑛𝑛𝐷𝐷 𝑠𝑠𝑀𝑀ä𝑛𝑛𝑛𝑛𝑀𝑀𝐷𝐷𝑚𝑚𝐺𝐺𝐷𝐷𝑖𝑖𝑛𝑛𝐷𝐷,𝜎𝜎𝑠𝑠𝑝𝑝 580 MPa 
𝐹𝐹ö𝐷𝐷𝑠𝑠𝑀𝑀ä𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑛𝑛𝐷𝐷𝑠𝑠𝐷𝐷𝐷𝐷𝑀𝑀𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑓𝑓𝐷𝐷𝑀𝑀 20% 

𝜀𝜀𝑐𝑐𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝,0 = 𝐹𝐹ö𝐷𝐷𝑠𝑠𝑀𝑀ä𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑛𝑛𝐷𝐷𝑠𝑠𝐷𝐷𝐷𝐷𝑀𝑀𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑓𝑓𝐷𝐷𝑀𝑀 ∗ 𝜀𝜀𝑒𝑒𝑎𝑎𝑓𝑓,𝑐𝑐𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝 = 20% ∗ 0,014 = 0,0028 

𝜎𝜎𝑐𝑐𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝 = 𝜀𝜀𝑐𝑐𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝,0 ∗ 𝐸𝐸𝑐𝑐𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝 = 0,0028 ∗ 166 666,7 = 466,7 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 

För att beräkna utmattningslivslängden så beräknas 𝜎𝜎𝑚𝑚𝑓𝑓𝑚𝑚 och 𝜎𝜎𝑚𝑚𝑓𝑓𝑚𝑚 för att kunna beräkna ∆𝜎𝜎. 
Detta måste göras för både oförstärkt tvärsnitt och förstärkt tvärsnitt. 

𝑘𝑘 =
𝜎𝜎𝑐𝑐𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝

𝑑𝑑𝑐𝑐𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝 − 𝑥𝑥
=

466,7
1930,7 − 110

= 0,26 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀/𝑚𝑚𝑚𝑚 

𝜎𝜎𝑓𝑓𝑒𝑒𝑎𝑎𝑓𝑓𝑠𝑠𝑓𝑓𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚𝑔𝑔 = 𝑘𝑘 ∗ 𝑑𝑑𝑠𝑠𝑝𝑝ä𝑚𝑚𝑚𝑚 = 0,26 ∗ 1469,2 = 348,4 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 

𝜎𝜎𝑚𝑚𝑓𝑓𝑚𝑚,𝑓𝑓ö𝑝𝑝𝑒𝑒 = 𝜎𝜎𝑠𝑠𝑝𝑝 +
𝑀𝑀𝑚𝑚𝑓𝑓𝑚𝑚

𝐼𝐼𝑝𝑝𝑒𝑒𝑐𝑐
∗ 𝑦𝑦𝑖𝑖 = 833,75 +

6,4
4,04 ∗ 1011

∗ 505,27 = 873,98 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 

𝜎𝜎𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚,𝑓𝑓ö𝑝𝑝𝑒𝑒 = 𝜎𝜎𝑠𝑠𝑝𝑝 +
𝑀𝑀𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚

𝐼𝐼𝑝𝑝𝑒𝑒𝑐𝑐
∗ 𝑦𝑦𝑖𝑖 = 833,75 +

3,9
4,04 ∗ 1011

∗ 505,27 = 858,52 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 

∆𝜎𝜎𝑓𝑓ö𝑝𝑝𝑒𝑒 = 𝜎𝜎𝑚𝑚𝑓𝑓𝑚𝑚 − 𝜎𝜎𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚 = 873,98 − 858,52 = 15,46 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 

𝜎𝜎𝑚𝑚𝑓𝑓𝑚𝑚,𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓𝑒𝑒𝑝𝑝 = (𝜎𝜎𝑠𝑠𝑝𝑝 − 𝜎𝜎𝑓𝑓𝑒𝑒𝑎𝑎𝑓𝑓𝑠𝑠𝑓𝑓𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚𝑔𝑔) +
𝑀𝑀𝑚𝑚𝑓𝑓𝑚𝑚

𝐼𝐼𝑝𝑝𝑒𝑒𝑐𝑐
∗ 𝑦𝑦𝑖𝑖 = (833,75 − 348,4) +

6,4
4,04 ∗ 1011

∗ 510,66

= 520,95 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 

𝜎𝜎𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚,𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓𝑒𝑒𝑝𝑝 = (𝜎𝜎𝑠𝑠𝑝𝑝 − 𝜎𝜎𝑓𝑓𝑒𝑒𝑎𝑎𝑓𝑓𝑠𝑠𝑓𝑓𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚𝑔𝑔) +
𝑀𝑀𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚

𝐼𝐼𝑝𝑝𝑒𝑒𝑐𝑐
∗ 𝑦𝑦𝑖𝑖 = (725 − 348,4) +

3,9
4,04 ∗ 1011

∗ 510,66

= 507,00 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 

∆𝜎𝜎𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓𝑒𝑒𝑝𝑝 = 𝜎𝜎𝑚𝑚𝑓𝑓𝑚𝑚 − 𝜎𝜎𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚 = 520,95 − 507,00 = 13,95 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 
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Spänningsvidden påverkas inte av förhöjd förspänning på varken spännarmering eller 
kolfiberförstärkningen. Detta eftersom 𝜎𝜎𝑚𝑚𝑓𝑓𝑚𝑚 och 𝜎𝜎𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚 båda påverkas med samma ökning 
eller minskning och då blir skillnaden, det vill säga vidden, den samma. 

4.3.2 Utmattning över stöd 1 

Utmattningslivslängden beräknades på detta sätt för samtliga balkar i samtliga tvärsnitt. Det 
som skiljer tvärsnitten och balkarna åt är deras tröghetsmoment. Eftersom tröghetsmomentet 
är med i utmattningsberäkningen så påverkar det resultatet för varje balk. Beräkning av 
tröghetsmomenten som redovisas i Tabell 4-22 redovisas mer genomgående i bilaga 4.  

Tabell 4-22. Parametrar för reducering av tröghetsmoment. 

 Stöd 1 Spann 1-2 Stöd 2 
 Mitt Sido Mitt Sido Mitt Sido 
𝐼𝐼𝑐𝑐,𝑓𝑓ö𝑝𝑝𝑒𝑒 [mm4] 7,14*1011 7,01*1011 5,94*1011 5,89*1011 7,14*1011 7,01*1011 
𝐼𝐼𝑐𝑐,𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓𝑒𝑒𝑝𝑝 [mm4] 7,15*1011 7,01*1011 5,95*1011 5,90*1011 7,15*1011 7,02*1011 
𝐼𝐼𝑠𝑠,𝑓𝑓ö𝑝𝑝𝑒𝑒 [mm4] 1,07*1010 7,61*109 6,52*109 6,89*109 1,07*1010 9,67*109 
𝐼𝐼𝑠𝑠,𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓𝑒𝑒𝑝𝑝 [mm4] 1,13*1010 8,00*109 7,31*109 7,46*109 1,13*1010 1,01*1010 
𝑦𝑦0,𝑓𝑓ö𝑝𝑝𝑒𝑒 [mm] 740,31 740,95 505,30 504,30 740,31 742,26 
𝑦𝑦0,𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓𝑒𝑒𝑝𝑝 [mm] 744,93 744,38 510,66 508,20 744,93 745,65 
𝛼𝛼𝑠𝑠  21,05 21,05 21,05 21,05 21,05 21,05 
𝑓𝑓𝑐𝑐𝑓𝑓𝑚𝑚 [MPa] 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 
𝑥𝑥𝑓𝑓ö𝑝𝑝𝑒𝑒 [mm] 375,13 356,10 246,26 244,03 375,13 364,24 
𝑥𝑥𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓𝑒𝑒𝑝𝑝  [mm] 384,51 363,66 256,38 251,38 384,51 371,52 
𝐼𝐼𝑝𝑝𝑒𝑒𝑐𝑐,𝑐𝑐,𝑓𝑓ö𝑝𝑝𝑒𝑒 [mm4] 5,74*1010 4,71*1010 2,55*1010 2,42*1010 5,74*1010 5,04*1010 
𝐼𝐼𝑝𝑝𝑒𝑒𝑐𝑐,𝑐𝑐,𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓𝑒𝑒𝑝𝑝 
[mm4] 

6,18*1010 5,01*1010 2,88*1010 2,64*1010 6,18*1010 5,34*1010 

𝐼𝐼𝑝𝑝𝑒𝑒𝑐𝑐,𝑠𝑠,𝑓𝑓ö𝑝𝑝𝑒𝑒 [mm4] 3,47*1011 2,72*1011 1,96*1011 1,97*1011 3,47*1011 3,15*1011 
𝐼𝐼𝑝𝑝𝑒𝑒𝑐𝑐,𝑠𝑠,𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓𝑒𝑒𝑝𝑝 
[mm4] 

3,63*1011 2,84*1011 2,17*1011 2,13*1011 3,63*1011 3,27*1011 

𝐼𝐼𝑝𝑝𝑒𝑒𝑐𝑐,𝑓𝑓𝑜𝑜𝑓𝑓,𝑓𝑓ö𝑝𝑝𝑒𝑒 
[mm4] 

4,04*1011 3,19*1011 2,22*1011 2,20*1011 4,04*1011 3,66*1011 

𝐼𝐼𝑝𝑝𝑒𝑒𝑐𝑐,𝑓𝑓𝑜𝑜𝑓𝑓,𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓𝑒𝑒𝑝𝑝 
[mm4] 

4,25*1011 3,34*1011 2,45*1011 2,39*1011 4,25*1011 3,81*1011 

𝐼𝐼𝑝𝑝𝑒𝑒𝑐𝑐,𝑓𝑓𝑜𝑜𝑓𝑓 ökning 4,83% 4,51% 9,74% 7,20% 4,83% 3,92% 

När spänningsvidden är känd så beräknas utmattningslivslängden enligt avsnitt 6.8.4 i SS-EN 
1992-1-1 som nämnts ovan.  
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Tabell 4-23. Spänningsvidd för utmattningsberäkning av spännarmering. 

 ∆𝜎𝜎𝑓𝑓ö𝑝𝑝𝑒𝑒 ∆𝜎𝜎𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓𝑒𝑒𝑝𝑝  
 Mitt Sido Mitt Sido 
∆𝜎𝜎 [MPa] 5,76 6,19 5,48 5,92 
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐷𝐷 ∆𝜎𝜎  0,76 0,79 0,76 0,77 

Utmattningskurvan för spännarmering redovisas i Figur 4-13. Del 1 och del 2 visar det första 
stegen i utmattningslivslängden. Båda axlarna är logaritmiska med livslängden på x- och 
spänningsvidden på y-axeln. 

Eftersom lasten från trafiklasten är så låg så blir spänningsvidden väldigt låg. Därför hamnar 
beräkningarna i utmattningskurvans tredje del med lutning 1/7. 

 
Figur 4-13. Utmattningskurva för spännarmering. Del 1 är rak, del 2 lutar 1/5 och del 3 lutar 1/7. 

Del 3 av kurvan beräknas med värden i Tabell 3-2 och ekvation enligt nedan. 

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐷𝐷 (∆𝜎𝜎𝑅𝑅𝑠𝑠𝑘𝑘) −
1
𝑘𝑘2
∗ 𝑁𝑁∗   4-5 
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Figur 4-14. Utmattningskurva för mittenbalken över stöd 1 med ∆𝝈𝝈𝒊𝒊𝒈𝒈𝒈𝒈𝒍𝒍𝒈𝒈 𝒄𝒄𝒆𝒆𝑻𝑻𝒄𝒄 och ∆𝝈𝝈𝒆𝒆𝒆𝒆𝑻𝑻𝒆𝒆𝑻𝑻 𝒄𝒄𝒆𝒆𝑻𝑻𝒄𝒄. 
Utmattningslivslängden är uttryckt i logaritmisk skala. 

 

Figur 4-14 visar utmattningskurvan för stöd 1. Den röda linjen visar utmattningslivslängden 
för den spänningsamplitud som verkar vid oförstärkt tvärsnitt, den gröna visar 
utmattningslivslängden efter förstärkning, blå linje är del 3 av utmattningskurvan för 
spännarmering. Cyklerna är uttryckt i logaritmiska värden, livslängden redovisas i Tabell 
4-24. Livslängden beräknas med ökande trafiklast. Trafiklasten ökas till 100%, ökas 
trafiklasten ännu mer så överstiger den momentkapaciteten på brotvärsnittet. 
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Tabell 4-24. Livslängd för mittenbalk och sidobalk med ökande trafiklast. Cyklerna är utryckta i 
logaritmiska värden. 

 Mittenbalk [Cykler] Sidobalk [Cykler] 
Trafiklastökning 

[%] Före CFRP Efter CFRP Före CFRP Efter CFRP 

0 15,23 15,38 15,01 15,15 
10 14,94 15,09 14,72 14,86 
20 14,68 14,83 14,46 14,60 
30 14,44 14,59 14,21 14,35 
40 14,21 14,36 13,99 14,13 
50 14,00 14,15 13,78 13,92 
60 13,80 13,96 13,58 13,72 
70 13,62 13,77 13,40 13,54 
80 13,45 13,60 13,22 13,36 
90 13,28 13,43 13,06 13,20 

100 13,13 13,28 12,90 13,04 
 

 

 

Figur 4-15. Utmattningslivslängd beroende på trafiklastökning för mittenbalken över stöd 1. 
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Samma beräkningar utfördes för sidobalkarna över stöd 1. Resultaten för dessa beräkningar 
redovisas nedan. 

 

Figur 4-16. Utmattningskurva för sidobalken för stöd 1 med ∆𝝈𝝈𝒊𝒊𝒈𝒈𝒈𝒈𝒍𝒍𝒈𝒈 𝒄𝒄𝒆𝒆𝑻𝑻𝒄𝒄 och ∆𝝈𝝈𝒆𝒆𝒆𝒆𝑻𝑻𝒆𝒆𝑻𝑻 𝒄𝒄𝒆𝒆𝑻𝑻𝒄𝒄. 
Utmattningslivslängden är uttryckt i logaritmisk skala. 

 

Figur 4-17. Utmattningslivslängd beroende på trafiklastökning för sidobalken över stöd 1. 

Utmattningslivslängden beräknades på detta sätt för samtliga balkar i samtliga tvärsnitt. Det 
som skiljer tvärsnitten och balkarna åt är deras tröghetsmoment. Eftersom tröghetsmomentet 
är med i utmattningsberäkningen så påverkar det resultatet för varje balk. Beräkning av 
tröghetsmomenten som redovisas i Tabell 4-24 redovisas mer genomgående i bilaga 4. 
Resultat för resterande balkar och tvärsnitt redovisas i bilaga 2. Livslängdsökningen som 
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kolfiberförstärkningen ger redovisas i Tabell 4-25. Resultatet grundar sig på de rådande 
trafiklasterna. 

Tabell 4-25. Utmattningslivslängdsökning tackvare kolfiberförstärkningen [Cykler]. 

 Stöd 1 Spann 1-2 Stöd 2 
 Mitten Sido Mitten Sido Mitten Sido 
Före CFRP 15,23 15,01 12,23 12,21 14,95 14,64 
Efter CFRP 15,38 15,15 12,54 12,43 15,10 14,76 
Ökning [%] 29,29 % 27,61 % 51,19 % 40,71 % 29,29 % 24,41 % 
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5 ANALYS 

I detta avsnitt analyseras resultaten som erhållits i kapitel 4. Analysen sker utifrån de 
avgränsningar och antaganden som återfinns i avsnitt 1.4. 

5.1 Antaganden 
Antaganden och förenklingar har varit främst i syfte att korta ned beräkningar på grund av 
tidsbrist samt komplexitet. Dock så har det tagits hänsyn till att otroliga resultat inte erhålls 
på grund av de antaganden och avgränsningar som gjorts.  

I och med att ett fokus har varit på att studera utmattningsbrott i samband med böjmoment 
har det därför också varit naturligt att endast titta på böjmoment i litteraturstudien samt på 
testbron. Vad gäller testbron så har det antagits att tjockleken på flänsen är konstant längs 
hela det undersökta tvärsnittet. Detta geometriska antagande påverkar resultatet eftersom den 
faktiska varierande tjockleken inte används i beräkningarna. Dock anses inte detta antagande 
påverka i den mån att det i avgörande omfattning påverkar slutresultatet 

I ritningsunderlaget, se Bilaga 4, för gruvbron i Kiruna förekommer en lutning mellan 
landfästen. Denna lutning har försummats i beräkningarna. I ritningarna förekommer det även 
krökta spann i bron, dock så har bron utformats med raka spann i verkligheten. Bron antas 
verka som en kontinuerlig balk över stöd tolkat från ritningarna i bilaga 5.   

Den effektiva bredden antas gälla för bruks- och brottsgränstillstånd enligt SS-EN1992-1-
1:2005. Vidare har lyftkrafter från spännarmeringen inte analyserats. Lyftkrafterna skulle i 
detta fall öka momentkapaciteten eftersom den hjälper att lyfta hela bron. Detta medför att 
krafterna från förspänningen skulle bli större än vad de har beräknats till och därmed en högre 
kapacitet i bron skulle erhållas. Denna analys är väsentlig vid undersökning av befintlig 
momentkapacitet för broar, speciellt i detta fall då trafiklasterna har visat sig vara små i 
förhållande till kapaciteten i bron.  

Spännarmeringen antas ha relaxerat under tiden då testbron var i drift. Då resultaten baseras 
på olika förspänningsnivåer av spännarmeringen är detta mindre väsentligt för förstärkningen 
eftersom förspänningsgraden varierades. Däremot påverkar förspänningsgraden och dess 
relaxation den befintliga momentkapaciteten. Den förväntas emellertid vara hög även i 
dagsläge eftersom bron inte har varit allt för hårt belastad under dess livstid, trafiklasten utgör 
endast cirka 30% av egentyngden. Likaså antas förspänningsgraden var lika i sidobalkarna 
och mittbalken med avseende på grad och relaxationen eftersom bron sannolikt har haft lika 
stora krypkrafter i betongen.  
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För förstärkningsmaterialet har det också förutsatts att ideala förhållanden råder under själva 
förstärkningen. Därmed har inte heller den intermediära sprickbildningen, enligt avsnitt 3.2, 
tagits med i beräkningar för förstärkningen av bron då det inte anses vara en möjlig brottmod 
för vare sig NSM eller det förspända systemet. Eftersom hänsyn inte tas till intermediära 
sprickor så ger detta antagande en möjlighet att utnyttja töjningen av kompositmaterialet till 
100 procent i beräkningarna, vilket i praktiken inte är möjligt. 

5.2 Befintlig momentkapacitet 
För det undersökta tvärsnittet mängdas armering enligt Tabell 4-5, Tabell 4-6, Tabell 4-7 och 
Tabell 4-8 utifrån det ritningsunderlag som redovisas i Bilaga 1. Här antas en del av 
armeringen var tryckt och en del vara dragen beroende på placering av den neutrala axeln i 
undersökt tvärsnitt. I samtliga fallen har den neutrala axeln antagits hamna i flänsen med 
hjälp av avsnitt 3.4 vilket har kontrollerats och visat sig stämma enligt avsnitt 4.1.2. I Tabell 
5-1 nedan redovisas en sammanfattning av momentkapaciteten i avsnitt 4 i de undersökta 
delarna av tvärsnittet. 

Tabell 5-1. Momentkapacitet för balkarna samt totalt tvärsnitt i de olika tvärsnitten. 

Tvärsnitt Sidobalkar [MNm] Mittenbalk [MNm] Total [MNm] 
Spann 1-2 11,73 11,99 35,43 
Stöd 1 11,36 12,50 35,23 
Stöd 2 11,64 12,25 35,53 
 

Momentkapacitet för spann 1-2, stöd 1 och stöd 2 är ungefär lika stora. Det finns dock en 
liten variation i resultaten eftersom mängden armering skiljer något i tvärsnitten samt att den 
effektiva bredden är olika, se Tabell 4-2. En annan anledning är att för att mängden av 
spännarmering som återfinns i tvärsnittet samt dess förspänningsgrad påverkar resultatet. 
Spännarmeringen antas i detta fall också ha relaxerat under tiden bron var verksam men 
förväntas fortfarande ligga på en hög förspänningsnivån. I och med detta samt de nämnda 
antaganden som beskrivits och motiverats i föregående avsnitt så bör momentkapaciteten vara 
hög men också likartade i både sidobalkarna och mittenbalken. 

5.3 Kolfiberförstärkning 
För kolfiberförstärkningen har sidobalkarna förstärkts med NSM-stavar och mittbalken med 
laminat. För sidobalkar används 3 stycken NSM-stavar med en totalarea på 300 𝑚𝑚𝑚𝑚2 medan 
mittenbalken förstärks med 3 laminatskivor med en totalarea på 420 𝑚𝑚𝑚𝑚2. Med detta bör 
därför också momentkapacitetsökningen vara högre för mittbalken än för sidobalkarna, 
eftersom arean är större samt att förankringsarean inte beaktas i denna rapport vilket 
missgynnar NSM-stavarna. 

Beräkningarna baseras på de fall då kolfibern är mest gynnsam som förstärkningsmetod, 
idealiska förhållanden antas råda. För förstärkningsberäkningarna har därför extrema 
belastningar så som miljöpåverkan, klimat samt nedbrytande processer, inte beaktats. 
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I syfte att få högre utnyttjandegrad av kompositmaterialet har olika förspänningsnivåer 
använts vid förstärkning. Utifrån de resultat som erhållits så ökas momentkapacitetsökningen 
linjärt med en ökning av förspänningsgraden. Figur 5-1 nedan visar sammanfattning av 
momentkapacitetsökningen, se avsnitt 4, för olika förspänningsnivåer av kompositmaterialet i 
spann 1-2. 

 

Figur 5-1. Momentkapacitetsökning för de olika tvärsnitten vid olika förspänningsgrader av 
kolfiberförstärkningen. 

Enligt ovanstående tabell uppnår ökningen av momentkapaciteten som maximalt till ca 11 % 
av befintlig momentkapacitet enligt Tabell 5-41. I verkligheten är detta inte så troligt just på 
grund av att förspänningsnivån av kompositmaterialet endast teoretiskt kan uppnå till 100 %. 
Detta främst på grund av att idealiska förhållanden har förutsatts för förstärkningen. Ett 
exempel på detta är då vidhäftningsegenskaparna mellan betong och kolfiberförstärkningen 
antas vara optimala. Ett annat exempel på detta är att full utnyttjandegrad av töjningen hos 
kolfibermaterialet använts vid analyserna.  
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Tabell 5-2. Momentkapaciteten vid kolfiberförstärkning med olika förspänningsgrader. 

Förspänning 
FRP 
[%] 

Sidobalkar 
[MNm] 

Mittenbalk 
[MNm] 

Total kapacitet 
[MNm] 

Ökning 
kapacitet 

[%] 
0 11,72 11,99 35,44 0 
20 11,98 12,35 36,31 2,4 
40 12,24 12,71 37,18 4,7 
60 12,49 13,07 38,06 6,9 
80 12,74 13,43 38,93 9,0 

100 13,00 13,79 39,80 10,9 

För avlastning av spännarmeringen till kolfibern, se Figur 4-12, antas att lutningen för 
töjningskurvan hos kolfibermaterialet varit lika stor som för spännarmeringstöjningen. Detta 
är inte helt sant då lutningen varierar med ökande förspänningskraft hos kompositen. Det kan 
dock tilläggas att denna beräkningsgång är acceptabel eftersom den är ger en bra bild över 
hur stor avlastning som sker från spännarmering till kolfiberförstärkningen. Resultatet för 
ökning av momentkapaciteten bör i verkligheten vara lägre och en ökning på 1-4 % av 
befintlig momentkapacitet är därför mer trolig. 

5.4 Trafiklaster 
Bron är dimensionerad enligt gamla normer och standarder. De trafiklaster som har 
identifierats i detta fall baseras på EC1, SS-EN-1991-2. Enligt samma standard ur avsnitt 
4.2.3 görs karakteristiska värden om till dimensionerande värden med en anpassningsfaktor. 
Anpassningsfaktor kan i detta fall vara en viktig faktor för resultatet eftersom influensytan 
antas vara likadan över brospannet i längs- och tvärled.  

Trafiken, axellasterna och den utbredda lasten, har i detta fall varit av en sådan karaktär som 
enligt EC1, SS-EN1991-1-2 kan reduceras med hjälp av de anpassningsfaktorer som nämnts i 
avsnitt 4.1.5,Tabell 4-18. I verkligheten var bron placerad i norra Sverige där tung industriell 
trafik är mer trolig. Med det sistnämna som grund bör då anpassningsfaktorerna väljas till 1 
enligt lastmodell 1 i EC1.  

I syfte att få den mest ogynnsamma trafiklasten har axelavstånden antagits vara placerade i 
samma punkt, se Figur 2-1 nedan. Likaså har den utbredda lasten placerats i det spann som 
tillsammans med axellasterna ger en minst gynnsam trafiklast. Detta främst på grund av att 
resultat blir lägre om ett axelavstånd införs samt att momenten motverkar varandra om dessa 
antas vara jämnt utbredda över alla spann. Trafiklasterna har också kombinerats med 
lastkombinationer från EC1 för brottgränstillstånd. Detta har gjorts för egentyngden, 
beläggningen samt trafiken i och med att dessa anses kunna påverka spänningsamplituden 
som i sin tur orsakar ett utmattningsbrott.  
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Figur 5-2. Applicering av axellaster från lastmodell 1.  

Bron undersöktes också i samband med en ökad trafiklast tillsammans med olika 
förspänningsnivåer på kolfiberförstärkningen. Detta gjordes för att undersöka hur 
utmattningslivslängden kommer att kunna påverkas av en eventuell lastökning. Mer om detta 
förklaras i under rubriken Utmattning i detta avsnitt. 

5.5 Utmattning 
Eftersom bron är kraftigt armerad, spännarmering samt slakarmering, så föreligger det inte 
någon risk för ett utmattningsbrott i samband med den verkliga trafiksammansättningen. 
Spännarmeringen tar upp i stort sett hela trafiklasten medan slakarmeringen inte tar upp 
någon last innan de externa lasterna överstiger de spänningsnivåer som spännarmeringen har 
på grund av den höga förspänningsnivån. I beräkningarna togs även hänsyn till ökande 
förspänningsgrad av kolfibern tillsammans med ökad trafiklast. 

Till en början avlastades alla delar av konstruktionens armering vilket ledde till väldigt låga 
resultat och därmed ingen risk för utmattningsbrott i bron. Till skillnad från slakarmeringen 
visade sig spännarmeringen vara avsevärt känsligare mot höga spänningsamplituder, som 
uppstår vid cykliska laster som till exempel trafiklaster genererar. Med detta som grund 
studerades då de fall där kolfiberförstärkningen endast avlastar spännarmeringen.  

Resultatet för utmattningslivlängden är som lägst på ca 1012,21 cykler och som max på ca 
1014,77 cykler före kolfiberförstärkningen. Efter tvärsnitten förstärkts med kolfiber så ökar 
utmattningslivslängden i snitt 27,5 % över stöd 1 och 2 och i snitt 46% för spann 1-2. Störst 
blev ökningen för mittenbalkarn i samtliga tvärsnitt. Dessa resultat för 
utmattningslivslängden anses vara troliga eftersom utmattningen beräknas med en 
logaritmisk skala för spänningsvidderna och livslängderna, detta medför att den lilla 
minskning i spänningsvidd som kolfiberförstärkningen ger ger en stor 
utmattningslivslängdsökning.  
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6 DISKUSSION 

I detta kapitel diskuteras analysen och resultaten. Dessa detaljgranskas utifrån de antaganden 
som gjorts och de resultat som erhållits.  

Enligt avsnitt 2 har många tester utförts för kolfiberförstärkning som gett goda 
utmattningsresultat. I och med detta har därför kompositen i form av laminat och NSM-stavar 
använts för en ökad utmattningslivslängd samt momentkapacitet. Med denna 
förstärkningsmetod tillkommer även olika brottmoder som behandlats i kapitel 3. En möjlig 
brottmod var den intermediära sprickbildning som inte tas hänsyn till i samtliga fall eftersom 
det inte ansågs vara en trolig brottmod. 

De förenklingar som tagits på brotvärsnittet tros inte ha påverkat resultaten allt för stor grad. 
Förenklingen om en konstant tjocklek på flänsen, som beskrivits i kapitel 4, medför i detta 
fall att momentkapaciteten blir lägre än vad den är faktiskt är. Förenklingen ger alltså en 
befintlig momentkapacitet för tvärsnittet som är på säkra sidan, det vill säga lägre. Likaså har 
de krökta spannen, som återfinns i bilaga x, visat sig vara raka även i verkligheten. I och med 
det påverkar detta antagande inte slutresultatet.  

För en enklare hantering av kolfibermaterialet brukar längden begränsas till 20m under 
produktionen. Eftersom brospannet som skall förstärkas är längre än 20m så krävs det även 
att en närmare undersökning görs för överlappning av NSM-stavar. Denna avgränsning 
bedöms att inte påverka kapacitetsökningen i sig och därmed inget större utslag på 
slutresultatet. På grund av tidsbristen har det inte tagits hänsyn till miljöpåverkan eller 
extrema belastningar som till exempel påkörningsskador.   

Ett antagande som gjorts var att försumma lyftkrafterna från spännarmeringen. Vi tror att 
resultatet för den befintliga momentkapaciteten hade varit lägre om hänsyn hade tagits till de 
lyftkrafter som uppkommer på grund av förspänningen. Förenklingarna har i detta fall gjort 
så att beräkningarna är på den säkrare sidan, förutom fallet med lyftkrafterna.  

Anledningen till att armeringen som är placerad i T-tvärsnittets liv ej tas med i beräkningarna 
är för att vi anser att de tillför endast en bråkdel till tvärsnittets momentkapacitet. Att ta med 
dessa skulle medföra än mer omfattande beräkningar vilket bedöms ligga utanför 
arbetsinsatsen för detta examensarbete. Vi föreslår att bron studeras i ett finita element 
program för att på ett noggrannare sätt kunna studera alla dess ingående komponenter och hur 
de reagerar i samband med kolfiberförstärkning och utmattning. 
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Den befintliga momentkapaciteten anses vara rätt då en jämförelse har gjorts med Björkbom 
& Nilsson (2014) där samma bro har studerats och resultaten överensstämmer. Vi kan 
konstatera att det är spännarmeringen som ger det största tillskottet av momentkapaciteten för 
brotvärsnittet. Det är även denna som vi väljer att studera utmattningslivslängden på. 
Spännarmeringens spännkraft anses vara den samma som vid det första spänntillfället, detta 
är en förenkling då det i verkligheten förekommer relaxation av spännarmeringen och därmed 
en minskad spännkraft.  

Det är inte realistiskt att spännkraften skulle vara den samma idag som då när bron byggdes. 
Men eftersom det inte går att veta hur mycket som spännkraften avtagit så har vi räknat på 
olika förspänningsnivåer.  Kolfiberförstärkningen utförs med varierande förspänning där 
förspänningsnivån bestäms enligt hur stor del av den ultimata töjningen som används i 
kolfibern.  

Utmattningen beror på spänningsvidden och när kolfiberförstärkningen appliceras fås en 
avlastning på spännarmeringen. Den största och minsta spänningen på spännarmeringen 
kommer att minska med lika mycket vilket medför att spänningsvidden kommer att bli lika 
stor före och efter förstärkningen. Detta medför att utmattningslivslängden förblir den samma 
före och efter förstärkningen därför valde vi att studera hur mycket av spännarmeringens 
kapacitet som används vid en eventuell ökning av trafiklasten. Trafiklasterna som tagits fram 
i enlighet med eurokod, SS-EN-1991-2 anses vara troliga men de är avsevärt lägre än 
momentkapaciteten för bron och kommer därför inte påverka den speciellt mycket. Men 
eftersom exempelbron är belastad med så låga trafiklaster så var vi tvungna att begränsa oss 
till att endast avlasta spännarmeringen för att överhuvudtaget få ett resultat. I och med detta 
har trafiklasten ökats upp till 100 % och sedan har avlastningen studerats vid de olika 
trafiklasterna. 

I utmattningsberäkningen så antas att endast spännarmeringen avlastas av 
kolfiberförstärkningen spännkraften i spännarmeringen antas ej avta över tid. Relaxation av 
förspänningskraften i spännarmeringen tas ej med i beräkningarna för momentkapaciteten. 
Att endast avlasta spännarmeringen med avseende på utmattning ger inte en verklig bild av 
hur förstärkning med kolfiber går till. 

Med dagens trafiksammansättning skulle en förstärkning av bron inte behövas då 
bärförmågan fortfarande håller en hög nivå. Nu är bron inte i drift längre och eventuell 
ökning av trafiklast på bron är inte aktuell, men om den skulle ökas så finns det ingen risk för 
utmattningsbrott. Det kommer inte vara utmattningslivslängden som är dimensionerande vid 
eventuell trafiklastökning. Detta eftersom brons momentkapacitet kommer överstigas långt 
innan utmattningslasterna bli så höga att utmattningslivslängden förkortas kraftigt. 

Eftersom bron var så tungt armerad så var den kanske inte optimal för att beräkna 
kolfiberförstärkning mot utmattning på. En anledning till varför bron anses vara kraftigt 
armerad är för att den är dimensionerad efter gamla standarder i Sverige, från 
ritningsunderlaget läses att statliga betongbestämmelser av år 1934 och 1949 samt 
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cementbestämmelser av år 1943 använts vid dimensioneringen av bron. I dessa normer har 
det varit vanligt förekommande att inte tillgodoräkna den faktiska kapaciteten i betongen och 
därmed armerades konstruktioner mer än dagens konstruktioner.  

Med hjälp av de resultat som erhållits kan det konstateras att en ökning av 
momentkapaciteten kommer ske. Hur stor denna ökning kommer att bli är beroende av 
förspänningen på kompositmaterialet. I dagsläget är det svårt att få en hög utnyttjandegrad av 
kompositmaterialet då det fortfarande saknas bra förspänningssystem för detta. Det är även 
svårt att få till infästningarna som skulle klara av de spännkrafter som uppstår.  

Resultaten tyder på att utmattningsökningen är betydande då förstärkning med kolfiber utförs. 
Detta kan vara värt att ta med sig då andra äldre broar undersöks och eventuellt ska 
förstärkas. Vi tror kolfiberförstärkning är en metod som bara kommer att utvecklas än mer i 
framtiden. När nya infästningsanordningar och förspänningsanordningar utvecklas så 
kommer användningsområdena för kolfiberförstärkning att växa än mer. Kombinationen med 
ett lätt material, som inte tillägger något avsevärt på en konstruktions egenvikt, som kan 
appliceras på ett enkelt sätt tror vi kommer vara önskvärda egenskaper i framtiden. Eftersom 
vi lever i en värld med finita naturresurser så anser vi att det i framtiden kommer att allt mer 
efterfrågas metoder som på olika sätt ökar befintliga konstruktioner livslängd. Vår studie 
tyder på att kolfiberförstärkning på ett effektivt sätt både ökar momentkapaciteten och 
utmattningslivslängden för en förspänd betongbro.  
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7 FÖRSLAG PÅ FRAMTIDA UNDERSÖKNINGAR 

Förslag på vidare studier för att komplettera, verifiera och bygga vidare på examensarbetet 
kan vara något av följande: 

- Att studera interaktionen mellan kolfiber och betong med hjälp av ett finit element 
program. 
 

- Undersöka kolfiberns och förstärkningssystemets miljöpåverkan ur ett 
livscykelperspektiv. 
 

- Att studera utmattningslivslängden utifrån den faktiska miljöpåverkan och de 
extrema belastningar som kan påverka kolfiberförstärkningen på sikt.  
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BILAGA 5 
 

BILAGA 1 – ARMERINGSFÖRTECKNINGAR  
 

 

Figur B - 1 Tvärsnitt över mittbalken med armeringsförteckningar. 

 

 

Figur B - 2 Tvärsnitt över sidobalk med armeringsförteckningar. 
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BILAGA 2 – RESULTAT 

Spann 1-2 
Mittenbalk 

 

Figur B2 - 1. Utmattningskurva för mittenbalken i  spann 1-2 med ∆𝝈𝝈𝒊𝒊𝒈𝒈𝒈𝒈𝒍𝒍𝒈𝒈 𝒄𝒄𝒆𝒆𝑻𝑻𝒄𝒄 och ∆𝝈𝝈𝒆𝒆𝒆𝒆𝑻𝑻𝒆𝒆𝑻𝑻 𝒄𝒄𝒆𝒆𝑻𝑻𝒄𝒄. 
Utmattningslivslängden är uttryckt i logaritmisk skala. 

 

 

Figur B2 - 2. Utmattningslivslängd beroende på trafiklastökning för mittenbalken i span 1-2 
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Sidobalk 

 

Figur B2 - 3. Utmattningskurva för sidobalken i  spann 1-2 med ∆𝝈𝝈𝒊𝒊𝒈𝒈𝒈𝒈𝒍𝒍𝒈𝒈 𝒄𝒄𝒆𝒆𝑻𝑻𝒄𝒄 och ∆𝝈𝝈𝒆𝒆𝒆𝒆𝑻𝑻𝒆𝒆𝑻𝑻 𝒄𝒄𝒆𝒆𝑻𝑻𝒄𝒄. 
Utmattningslivslängden är uttryckt i logaritmisk skala. 

 

Figur B2 - 4. Utmattningslivslängd beroende på trafiklastökning för sidobalken i span 1-2. 
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Spann 2 
Mittenbalk 

 

Figur B2 - 5. Utmattningskurva för mittenbalken över stöd 2 med ∆𝝈𝝈𝒊𝒊𝒈𝒈𝒈𝒈𝒍𝒍𝒈𝒈 𝒄𝒄𝒆𝒆𝑻𝑻𝒄𝒄 och ∆𝝈𝝈𝒆𝒆𝒆𝒆𝑻𝑻𝒆𝒆𝑻𝑻 𝒄𝒄𝒆𝒆𝑻𝑻𝒄𝒄. 
Utmattningslivslängden är uttryckt i logaritmisk skala. 

 

Figur B2 - 6. Utmattningslivslängd beroende på trafiklastökning för mittenbalken över stöd 2. 
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Sidobalk 

 

Figur B2 - 7. Utmattningskurva för sidobalk över stöd 2 med ∆𝝈𝝈𝒊𝒊𝒈𝒈𝒈𝒈𝒍𝒍𝒈𝒈 𝒄𝒄𝒆𝒆𝑻𝑻𝒄𝒄 och ∆𝝈𝝈𝒆𝒆𝒆𝒆𝑻𝑻𝒆𝒆𝑻𝑻 𝒄𝒄𝒆𝒆𝑻𝑻𝒄𝒄. 
Utmattningslivslängden är uttryckt i logaritmisk skala. 

 

 

Figur B2 - 8. Utmattningslivslängd beroende på trafiklastökning för sidobalkar stöd 2. 
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BILAGA 3 – OLIKA SPÄNNIVÅER PÅ SPÄNNARMERINGEN 

Stöd 1 
Tabell B3 - 1. Momentkapacitet i MNm för tre nivåer av förspänning i spännarmeringen då förspänningen 
i kolfiberförstärkningen ökar över stöd 1. Resultatet gäller för det totala tvärsnittet. 

Spännarmering 

CFRP 
20% 40% 60% 

0 % 34,9 35,1 35,3 
10 % 35,4 35,6 35,8 
20 % 36,0 36,2 36,4 
30 % 36,5 36,7 36,9 
40 % 37,1 37,3 37,5 
50 % 37,6 37,8 38,0 
60 % 38,2 38,4 38,6 
70 % 38,8 39,0 39,2 
80 % 39,3 39,5 39,7 
90 % 39,9 40,1 40,3 

100 % 40,5 40,7 40,9 
 

 

Figur B3 - 1. Momentkapacitetsökningen vid ökande förspänning i kolfiberförstärkningen för 20% 
förspänd stålarmering över stöd 1. 
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Figur B3 - 2. Momentkapacitetsökningen vid ökande förspänning i kolfiberförstärkningen för 40% 
förspänd stålarmering över stöd 1. 

 

Figur B3 - 3. Momentkapacitetsökningen vid ökande förspänning i kolfiberförstärkningen för 40% 
förspänd stålarmering över stöd 1. 
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Stöd 2 
Tabell B3 - 2. Momentkapacitet i MNm för tre nivåer av förspänning i spännarmeringen då förspänningen 
i kolfiberförstärkningen ökar över stöd 2. Resultatet gäller för det totala tvärsnittet. 

Spännarmering 

CFRP 
20% 40% 60% 

0 % 35,2 35,5 35,7 
10 % 35,5 35,7 36,0 
20 % 35,8 36,0 36,2 
30 % 36,0 36,3 36,5 
40 % 36,3 36,5 36,8 
50 % 36,6 36,8 37,0 
60 % 36,8 37,1 37,3 
70 % 37,1 37,3 37,6 
80 % 37,4 37,6 37,8 
90 % 37,7 37,9 38,1 

100 % 37,9 38,2 38,4 
 

 

Figur B3 - 4. Momentkapacitetsökningen vid ökande förspänning i kolfiberförstärkningen för 20% 
förspänd stålarmering över stöd 2. 
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Figur B3 - 5. Momentkapacitetsökningen vid ökande förspänning i kolfiberförstärkningen för 20% 
förspänd stålarmering över stöd 2. 

 

Figur B3 - 6. Momentkapacitetsökningen vid ökande förspänning i kolfiberförstärkningen för 20% 
förspänd stålarmering över stöd 2. 
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BILAGA 4 – BERÄKNINGS AV TRÖGHETSMOMENT  

 Stöd 1 Spann 1-2 Stöd 2 
 Mitt Sido Mitt Sido Mitt Sido 
𝐼𝐼𝑐𝑐,𝑓𝑓ö𝑝𝑝𝑒𝑒 [mm4] 7,14*1011 7,01*1011 5,94*1011 5,89*1011 7,14*1011 7,01*1011 
𝐼𝐼𝑐𝑐,𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓𝑒𝑒𝑝𝑝 [mm4] 7,15*1011 7,01*1011 5,95*1011 5,90*1011 7,15*1011 7,02*1011 
𝐼𝐼𝑠𝑠,𝑓𝑓ö𝑝𝑝𝑒𝑒 [mm4] 1,07*1010 7,61*109 6,52*109 6,89*109 1,07*1010 9,67*109 
𝐼𝐼𝑠𝑠,𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓𝑒𝑒𝑝𝑝 [mm4] 1,13*1010 8,00*109 7,31*109 7,46*109 1,13*1010 1,01*1010 
𝑦𝑦0,𝑓𝑓ö𝑝𝑝𝑒𝑒 [mm] 740,31 740,95 505,30 504,30 740,31 742,26 
𝑦𝑦0,𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓𝑒𝑒𝑝𝑝 [mm] 744,93 744,38 510,66 508,20 744,93 745,65 
𝛼𝛼𝑠𝑠  21,05 21,05 21,05 21,05 21,05 21,05 
𝑓𝑓𝑐𝑐𝑓𝑓𝑚𝑚 [MPa] 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 
𝑥𝑥𝑓𝑓ö𝑝𝑝𝑒𝑒 [mm] 375,13 356,10 246,26 244,03 375,13 364,24 
𝑥𝑥𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓𝑒𝑒𝑝𝑝  [mm] 384,51 363,66 256,38 251,38 384,51 371,52 
𝐼𝐼𝑝𝑝𝑒𝑒𝑐𝑐,𝑐𝑐,𝑓𝑓ö𝑝𝑝𝑒𝑒 [mm4] 5,74*1010 4,71*1010 2,55*1010 2,42*1010 5,74*1010 5,04*1010 
𝐼𝐼𝑝𝑝𝑒𝑒𝑐𝑐,𝑐𝑐,𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓𝑒𝑒𝑝𝑝 
[mm4] 

6,18*1010 5,01*1010 2,88*1010 2,64*1010 6,18*1010 5,34*1010 

𝐼𝐼𝑝𝑝𝑒𝑒𝑐𝑐,𝑠𝑠,𝑓𝑓ö𝑝𝑝𝑒𝑒 [mm4] 3,47*1011 2,72*1011 1,96*1011 1,97*1011 3,47*1011 3,15*1011 
𝐼𝐼𝑝𝑝𝑒𝑒𝑐𝑐,𝑠𝑠,𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓𝑒𝑒𝑝𝑝 
[mm4] 

3,63*1011 2,84*1011 2,17*1011 2,13*1011 3,63*1011 3,27*1011 

𝐼𝐼𝑝𝑝𝑒𝑒𝑐𝑐,𝑓𝑓𝑜𝑜𝑓𝑓,𝑓𝑓ö𝑝𝑝𝑒𝑒 
[mm4] 

4,04*1011 3,19*1011 2,22*1011 2,20*1011 4,04*1011 3,66*1011 

𝐼𝐼𝑝𝑝𝑒𝑒𝑐𝑐,𝑓𝑓𝑜𝑜𝑓𝑓,𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓𝑒𝑒𝑝𝑝 
[mm4] 

4,25*1011 3,34*1011 2,45*1011 2,39*1011 4,25*1011 3,81*1011 

Ökning 4,83% 4,51% 9,74% 7,20% 4,83% 3,92% 
Tabell B4 -  1. Tröghetsmoment för de olika tvärsnitten. 

Beräkning av reducerat tröghetsmoment som används till utmattningsberäkningen. 
Beräkningsgenomgången görs för mittenbalken över stöd 1 och följer teorin som presenterats 
i avsnitt 3.4.1. 

𝛼𝛼𝑠𝑠 =
𝐸𝐸𝑠𝑠

𝐸𝐸𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓
=
𝐸𝐸𝑠𝑠(1 + 𝜑𝜑𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓)

𝐸𝐸𝑐𝑐𝑚𝑚
=

200 000 ∗ (1 + 2)
28500

= 21,05 

(𝐴𝐴𝑠𝑠 ∗ 𝑑𝑑) = 1834,7 ∗ 1879,1 + 785,4 ∗ 1707,5 + 5428,7 ∗ 1830 + 2454,4 ∗ 45 

𝐴𝐴𝑠𝑠,𝑓𝑓ö𝑝𝑝𝑒𝑒 = 1834,7 + 785,4 + 5428,7 + 2454,4 
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𝑦𝑦0,𝑓𝑓ö𝑝𝑝𝑒𝑒 =
𝑏𝑏𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓ℎ𝑓𝑓

ℎ𝑓𝑓
2 + 𝑏𝑏𝑤𝑤ℎ𝑤𝑤 �ℎ𝑓𝑓 + ℎ𝑤𝑤

2 � + (𝛼𝛼𝑠𝑠 − 1)𝐴𝐴𝑠𝑠𝑑𝑑
𝑏𝑏𝑓𝑓ℎ𝑓𝑓 + 𝑏𝑏𝑤𝑤ℎ𝑤𝑤 + (𝛼𝛼𝑠𝑠 − 1)𝐴𝐴𝑠𝑠

=
3259,5 ∗ 267,5 ∗ 267,5

2 + 650 ∗ 1662,5 �267,5 + 267,5
2 � + (21,05 − 1) ∗ (𝐴𝐴𝑠𝑠 ∗ 𝑑𝑑)

3259,5 ∗ 267,5 + 650 ∗ 1662,5 + (21,05 − 1)𝐴𝐴𝑠𝑠
= 740,31 𝑚𝑚𝑚𝑚 

𝐼𝐼𝑐𝑐,𝑓𝑓ö𝑝𝑝𝑒𝑒 =
𝑏𝑏𝑖𝑖ℎ𝑖𝑖

3

3
+ 𝑏𝑏𝑖𝑖ℎ𝑖𝑖(𝑦𝑦0 − 𝑦𝑦𝑓𝑓𝑝𝑝,𝑖𝑖)2

=
650 ∗ 1662,53

12
+ 650 ∗ 1662,5 ∗ �740,31 − �

1662,5
2

+ 267,5��
2

+
3259,5 ∗ 267,53

12
+ 3259,5 ∗ 267,5 ∗ �740,31 − �

267,5
2

��
2

= 7,14 ∗ 1011 𝑚𝑚𝑚𝑚4 

𝐼𝐼𝑠𝑠,𝑓𝑓ö𝑝𝑝𝑒𝑒 = (𝛼𝛼𝑠𝑠 − 1)𝐴𝐴𝑠𝑠(𝑑𝑑 − 𝑦𝑦0)2

= (21,05 − 1) ∗ (1834,7 ∗ (1879,1 − 740,31)2 + 785,4
∗ (1707,5 − 740,31)2 + 5428,7 ∗ (1830 − 740)2 + 2454,4 ∗ (45 − 740)2

= 1,07 ∗ 1010 𝑚𝑚𝑚𝑚4 

𝐴𝐴𝑓𝑓ö𝑝𝑝𝑒𝑒 =
𝑏𝑏𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓

2
=

3259
2

= 1629,75 𝑚𝑚𝑚𝑚 

𝐵𝐵𝑓𝑓ö𝑝𝑝𝑒𝑒 = 𝐴𝐴𝑠𝑠 ∗ 𝛼𝛼𝑠𝑠 = (1834,7 + 785,4 + 5428,7 + 2454,4) ∗ 21,05 = 221 118,5 

𝐶𝐶𝑓𝑓ö𝑝𝑝𝑒𝑒 = −(𝐴𝐴𝑠𝑠 ∗ 𝑑𝑑) ∗ 𝛼𝛼𝑠𝑠
= −(1834,7 ∗ 1879,1 + 785,4 ∗ 1707,5 + 5428,7 ∗ 1830 + 2454,4 ∗ 45)
∗ 21,05 = −312 284 577,8 

𝑥𝑥𝑓𝑓ö𝑝𝑝𝑒𝑒 = −
𝐵𝐵

2𝐴𝐴
+ ��

𝐵𝐵
2𝐴𝐴
�
2
−
𝐶𝐶
𝐴𝐴

= 375,13 𝑚𝑚𝑚𝑚 

𝐼𝐼𝑐𝑐,𝑝𝑝𝑒𝑒𝑐𝑐,𝑓𝑓ö𝑝𝑝𝑒𝑒 =
𝑏𝑏𝑓𝑓𝑥𝑥3

12
+ 𝑏𝑏𝑓𝑓𝑥𝑥 �

𝑥𝑥
2
�
2

=
3259,5 ∗ 375,133

12
+ 3259,5 ∗ 375,13 ∗ �

375,13
2

�
2

= 5,74 ∗ 1010 𝑚𝑚𝑚𝑚4 

𝐼𝐼𝑠𝑠,𝑝𝑝𝑒𝑒𝑐𝑐,𝑓𝑓ö𝑝𝑝𝑒𝑒 = (𝛼𝛼𝑠𝑠 − 1)𝐴𝐴𝑠𝑠(𝑑𝑑 − 𝑥𝑥)2

= (21,05 − 1) ∗ 1834,7 ∗ (1879,1 − 375,13)2 + 785,4
∗ (1707,5 − 375,13)2 + 5428,7 ∗ (1830 − 375,13)2 + 2454,4
∗ (45 − 375,13)2 = 3,47 ∗ 1011 𝑚𝑚𝑚𝑚4 

 
131 



BILAGA 4 
 
𝐼𝐼𝑓𝑓𝑜𝑜𝑓𝑓,𝑝𝑝𝑒𝑒𝑐𝑐,𝑓𝑓ö𝑝𝑝𝑒𝑒 = 𝐼𝐼𝑐𝑐,𝑝𝑝𝑒𝑒𝑐𝑐 + 𝐼𝐼𝑠𝑠,𝑝𝑝𝑒𝑒𝑐𝑐 = 5,74 ∗ 1010 + 3,47 ∗ 1011 = 4,04 ∗ 1011 𝑚𝑚𝑚𝑚4 

När tvärsnittet förstärks med kolfiber så erhålls ett nytt tröghetsmoment. 

(𝐴𝐴𝑠𝑠 ∗ 𝑑𝑑) = 1834,7 ∗ 1879,1 + 785,4 ∗ 1707,5 + 5428,7 ∗ 1830 + 2454,4 ∗ 45 + 1932,8
∗ 420 

𝐴𝐴𝑠𝑠,𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓𝑒𝑒𝑝𝑝 = 1834,7 + 785,4 + 5428,7 + 2454,4 + 420 

𝑦𝑦0,𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓𝑒𝑒𝑝𝑝 =
𝑏𝑏𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓ℎ𝑓𝑓

ℎ𝑓𝑓
2 + 𝑏𝑏𝑤𝑤ℎ𝑤𝑤 �ℎ𝑓𝑓 + ℎ𝑤𝑤

2 � + (𝛼𝛼𝑠𝑠 − 1)𝐴𝐴𝑠𝑠𝑑𝑑
𝑏𝑏𝑓𝑓ℎ𝑓𝑓 + 𝑏𝑏𝑤𝑤ℎ𝑤𝑤 + (𝛼𝛼𝑠𝑠 − 1)𝐴𝐴𝑠𝑠

=
3259,5 ∗ 267,5 ∗ 267,5

2 + 650 ∗ 1662,5 �267,5 + 267,5
2 � + (21,05 − 1) ∗ (𝐴𝐴𝑠𝑠 ∗ 𝑑𝑑)

3259,5 ∗ 267,5 + 650 ∗ 1662,5 + (21,05 − 1)𝐴𝐴𝑠𝑠
= 744,93 𝑚𝑚𝑚𝑚 

 

𝐼𝐼𝑐𝑐,𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓𝑒𝑒𝑝𝑝 =
𝑏𝑏𝑖𝑖ℎ𝑖𝑖

3

3
+ 𝑏𝑏𝑖𝑖ℎ𝑖𝑖(𝑦𝑦0 − 𝑦𝑦𝑓𝑓𝑝𝑝,𝑖𝑖)2

=
650 ∗ 1662,53

12
+ 650 ∗ 1662,5 ∗ �744,93 − �

1662,5
2

+ 267,5��
2

+
3259,5 ∗ 267,53

12
+ 3259,5 ∗ 267,5 ∗ �744,93 − �

267,5
2

��
2

= 7,15 ∗ 1011 𝑚𝑚𝑚𝑚4 

𝐼𝐼𝑠𝑠,𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓𝑒𝑒𝑝𝑝 = (𝛼𝛼𝑠𝑠 − 1)𝐴𝐴𝑠𝑠(𝑑𝑑 − 𝑦𝑦0)2

= (21,05 − 1) ∗ (1834,7 ∗ (1879,1 − 744,93)2 + 785,4
∗ (1707,5 − 744,93)2 + 5428,7 ∗ (1830 − 744,93)2 + 2454,4
∗ (45 − 744,93)2 + 420 ∗ (1932,8 − 744,93)2 = 1,13 ∗ 1010 𝑚𝑚𝑚𝑚4 

𝐴𝐴𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓𝑒𝑒𝑝𝑝 =
𝑏𝑏𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓

2
=

3259
2

= 1629,75 𝑚𝑚𝑚𝑚 

𝐵𝐵𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓𝑒𝑒𝑝𝑝 = 𝐴𝐴𝑠𝑠 ∗ 𝛼𝛼𝑠𝑠 = (1834,7 + 785,4 + 5428,7 + 2454,4 + 420) ∗ 21,05 = 229 960,62 

𝐶𝐶𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓𝑒𝑒𝑝𝑝 = −(𝐴𝐴𝑠𝑠 ∗ 𝑑𝑑) ∗ 𝛼𝛼𝑠𝑠
= −(1834,7 ∗ 1879,1 + 785,4 ∗ 1707,5 + 5428,7 ∗ 1830 + 2454,4 ∗ 45
+ 420 ∗ 1932,8) ∗ 21,05 = −329 374 598,9 

𝑥𝑥𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓𝑒𝑒𝑝𝑝 = −
𝐵𝐵

2𝐴𝐴
+ ��

𝐵𝐵
2𝐴𝐴
�
2
−
𝐶𝐶
𝐴𝐴

= 384,51 𝑚𝑚𝑚𝑚 
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𝐼𝐼𝑐𝑐,𝑝𝑝𝑒𝑒𝑐𝑐,𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓𝑒𝑒𝑝𝑝 =
𝑏𝑏𝑓𝑓𝑥𝑥3

12
+ 𝑏𝑏𝑓𝑓𝑥𝑥 �

𝑥𝑥
2
�
2

=
3259,5 ∗ 384,513

12
+ 3259,5 ∗ 384,51 ∗ �

384,51
2

�
2

= 6,18 ∗ 1010 𝑚𝑚𝑚𝑚4 

𝐼𝐼𝑠𝑠,𝑝𝑝𝑒𝑒𝑐𝑐,𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓𝑒𝑒𝑝𝑝 = (𝛼𝛼𝑠𝑠 − 1)𝐴𝐴𝑠𝑠(𝑑𝑑 − 𝑥𝑥)2

= (21,05 − 1) ∗ 1834,7 ∗ (1879,1 − 384,51)2 + 785,4
∗ (1707,5 − 384,51)2 + 5428,7 ∗ (1830 − 384,51)2 + 2454,4
∗ (45 − 384,51)2 + 420 ∗ (1932,8 − 384,51 = 3,63 ∗ 1011 𝑚𝑚𝑚𝑚4 

𝐼𝐼𝑓𝑓𝑜𝑜𝑓𝑓,𝑝𝑝𝑒𝑒𝑐𝑐,𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓𝑒𝑒𝑝𝑝 = 𝐼𝐼𝑐𝑐,𝑝𝑝𝑒𝑒𝑐𝑐 + 𝐼𝐼𝑠𝑠,𝑝𝑝𝑒𝑒𝑐𝑐 = 6,18 ∗ 1010 + 3,63 ∗ 1011 = 4,25 ∗ 1011 𝑚𝑚𝑚𝑚4 

Samtliga tröghetsmoment för alla tvärsnitt och balkar beräknades på detta sätt. 
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BILAGA 5 
 

BILAGA 5 – RITNINGSUNDERLAG 

 

Figur B5- 1. Del av bron. Visar lutningen. 
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Figur B5- 2. Del av bron. Visar brons lutning. 
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