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Sammanfattning 

På grund av ökande trafik ut till ön Henningsvär på Lofotens östkust, skulle 
den befintliga bron som endast består av ett körfält behöva breddas, detta för 
att rymma ytterligare ett körfält. Statens vegvesen, Norge vill undersöka 
möjligheten att förstärka befintligt bärande konstruktion med kompositmaterial 
för lasterna av ytterligare en vägbana. 

Examensarbetet går ut på att bedöma hur väl kompositmaterial fungerar som 
förstärkning av den bärande konstruktionen. Konstruktionen består av en 
lådbalk i betong med både spänn- och slakarmering. Målet är att presentera 
fungerande förstärkningsmetoder för både moment och tvärkraftskapacitet. 

För att få förståelse för problemet har en undersökning gjorts över hur 
förspända broar fungerar samt vilka material och förstärkningsmetoder som 
finns att tillgå inom kompositmaterial.  

I arbetet har de nya lasterna samt nya belastningar beräknats och jämförts med 
befintliga kapaciteter för både moment och tvärkraft. För att se var förstärkning 
behöver utföras och hur stora förstärkningar som behövs.  

Det som anses vara den bästa förstärkningsmetoden för bron är 
kolfiberlaminat. Med denna metod klarar samtliga sektioner utom en att 
förstärkas i momentkapacitet. För förstärkning av tvärkraftskapacitet tvingades 
kolfiberväv att användas för att uppnå erforderlig kapacitet, detta är dock en 
väldigt dyr metod.  

På grund av konservativa avgränsningar och antaganden bedöms förstärkning 
med kolfiberlaminat ändå vara den bästa förstärkningsmetod för både moment- 
och tvärkraftskapacitet för denna bro. 
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Abstract 

Henningsvär is an island to the east of Lofoten, in northern part of Norway. 
The traffic to the island is increasing, especially during summer. Since the 
bridge to the island only has room for traffic in one direction at the time, the 
transport department in Norway wants to broaden the bridge to make room for 
two traffic lines. They want to investigate the possibility to strengthening the 
supporting structure with composite material to manage the increasing loads. 

This thesis will investigate how the composite material will work as 
reinforcing material to the supporting structure. The structure is formed as a 
concrete box girder with both normal and pretension reinforcement. The aim is 
to present strengthening methods for both shear and bending moment. 

To gain knowledge and understanding about the problem a research is made 
about prestressed concrete, composite material and strengthening methods. 

The loads from two traffic lines are used to get the new forces in the bridge. 
The new forces are then compared with the old capacity in both shear and 
bending moment to see where and how much strengthening the bridge needs to 
carry the new loads. 

To strengthening the bridge the use of carbon-fiber plates seems to be the best 
method. With this method all sections but one was able to carry the load in 
bending moment. In this study carbon-fiber sheets had to be used for shear 
force to gain required strengthening, but that is a very expensive method for 
this bridge. 
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Because of conservative assumptions and boundaries the method with carbon-
fiber plates seems to be the best strengthening solution for the bridge, in both 
shear and bending moment. 
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1 INLEDNING 

Arbetets inledande kapitel har i uppgift att sätta in läsaren i ämnet och 
beskriva problemområdena som ligger bakom arbetet. Syften och mål med 
arbetet presenteras tillsammans med frågor som ska besvaras.   

1.1 Bakgrund 

På ön Henningsvär vid Lofoten i Norge ligger ett litet fiskeläger med 403 
stycken bofasta. Bron ut till ön har i dagsläget bara en körbana med stoppljus 
samt en gångbana. Vilket medför att bara trafik från en riktning åka över bron 
åt gången. Bron byggdes i början på 1980-talet och trafikkapaciteten är i 
dagsläget kraftigt underdimensionerad, framför allt under sommarhalvåret då 
många turister besöker ön. Se Figur 1-1 för en bild över bron.  

Därför vill Statens vegvesen bredda bron till två körbanor samt en gångbana. 
Vilket gör att lasten på den bärande betongkonstruktionen kommer att öka 
kraftigt. Den bärande konstruktionen består i dagsläget av en lådbalk av betong 
med både slak- och spännarmering.   

Detta är inte något unikt fall i Norge, som på grund av sin geografi med 
mycket fjordar och öar har gott om broar. Brotypen som i Norge kallas 
frittframbyggt är väldigt vanlig och många av broarna börjar bli gamla och kan 
behöva åtgärdas i framtiden. Därför är Statens vegvesen intresserad av att se 
om förstärkning med kompositmaterial kan vara en fungerande 
förstärkningsåtgärd för framtiden. Förstärkning med kompositmaterial innebär 
ofta att laminat, väv eller stänger limmas på konstruktionen där den befintliga 
kapaciteten inte är tillräcklig.      
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Figur 1-1. Bron och ön Henningsvär i bakgrunden. Statens vegvesen (2012) 

1.2 Syfte 

Syftet med arbetet är undersöka om det skulle fungerar att förstärka 
Henningsvär bro med kompositmaterial, samt att undersöka och ta fram en 
metod för att förstärka spännarmerade broar med kompositmaterial. Metoden 
ska kunna användas vid förstärkning av broar till exempel vid utbyggnad av 
fler vägbanor eller annan anledning för att öka bärförmågan. 

1.3 Frågeställning 

Ett antal frågor ställs för att lättare ge en förståelse för problemställningen och 
ge konkreta frågor som ska besvaras under arbetets gång. 

• Hur samverkar den förspända armeringen tillsammans med komposit 
förstärkningen? 

• Går det att förstärka med kompositmaterial? 

• Kommer kompositförstärkningen också behöva vara förspänd? 
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• Ungefär hur mycket kommer ett förstärknings-arbete att kosta? 

1.4 Mål 

Målet med arbetet är att kunna ta fram en förstärkningsmetod som fungerar på 
den här typen av broar och som Statens vegvesen sedan kan jobba vidare med 
för att i framtiden kunna använda vid förstärkningar.   

Ta reda på om den förspända brokonstruktionen och kompositförstärkningen 
kan samverka och om det går bra att kombinera dessa. 

Ta fram en ungefärlig kostnad för vad förstärkningsmetoden skulle kosta att 
utföra för denna bro. 

1.5 Metod 

För att svara på de frågor som ställts i arbetet genomfördes först en 
litteraturstudie för att hitta referenser till tidigare utförda 
kompositförstärkningar på spännarmerade konstruktioner. Sedan undersöktes 
vad det finns för dimensioneringshänvisningar för denna typ av förstärkning. 
För att veta hur mycket som behöver förstärkas kommer även en 
tillståndsbedömning av den befintliga kapaciteten genomföras för den aktuella 
bron. Sedan kommer beräkningar och dimensioneringar att genomföras för de 
förstärkningsåtgärder som behövs. Efter det kommer en kostnadsuppskattning 
att göras för att det ska bli möjligt att jämföra mot alternativa metoder. 

1.5.1 Litteraturstudie 

Innefattar hur man genomför en tillståndsbedömning av lastkapaciteten hos 
den förspända konstruktionen för att kunna beräkna dess bärförmåga. En 
generell insamling om hur spännarmerade betongbroar fungerar och är 
uppbyggda. Vad för olika förstärkningsmetoder och material som kan 
användas. 

1.5.2 Beräkningar 

Beräkningar kommer först att göras på den befintliga bron för att göra en 
tillståndsbedömning av bärförmågan på denna. För att sedan kunna veta hur 
mycket kapacitet som kommer krävas efter ombyggnationen, sammanställs de 
nya lasterna. Erforderliga moment och tvärkrafter beräknas därefter för de nya 
belastningarna. När den erforderliga kapaciteten för bron är känd kan 
förstärkningssystemet utformas för att uppnå de nya belastningarna på bron.  
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För att utföra beräkningarna kommer nu gällande standarder och handböcker 
att användas. 

En kostnadsuppskattning kommer att utföras av förstärkningssystemet genom 
att använda schablonvärden på arbets- och materialkostnader. 

1.6 Avgränsningar 

Beräkningar på bron kommer att utföras i avsnitt 3 mellan mitten på bron och 
stöd 3 se Figur 1-2. Detta för att det är där bron antas få största lastökningen i 
förhållande till befintlig kapacitet. Varför avsnitt 3 väljs beskrivs mer ingående 
i kapitel 3.2.1.  

 

Figur 1-2 Figur över bron som visar var beräkningarna utfördes 

Hur själva breddningen av vägbanan går till och hur det ska lösas kommer inte 
behandlas i rapporten. Det är huvudkonstruktionens bärförmåga som ska 
undersökas och den tilltänkta breddningen av vägbanan används bara vid 
beräkningen av lastökningen på bron. Endast vertikala laster kommer att tas 
hänsyn till. På grund av det antas att bron går helt rakt fram och inte svänger 
vilket den gör i verkligheten. 

Den nya lasten på bron kommer bara att beräknas i brottgränstillstånd, genom 
att använda lastmodell 1 enligt SS EN 1991-2. Lasterna snö och vind kommer 
inte tas med i beräkningarna, eftersom egentyngderna och trafiklasten är så 
stora i förhållande till vind- och snö laster. 

Hur momentstyva infästningarna vid stöden är räknas med antingen helt styv 
eller att den inte tar något moment allas, det som ger värsta fallet används för 
respektive sektion. 

Lyftkraften från spännarmeringen i ovansidan av vägbanan kommer inte att tas 
med i beräkningarna.  
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Det sammanlagda spänningstappet i förspänningskablarna som beror av 
friktion, relaxation, krypning och förluster vid låsning kommer att antas ha 
samma värde på samtliga kablar. 
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2 LITTERATURSTUDIE 

I kapitel 2 presenteras tidigare kunskap och forskning inom området. Det 
beskrivs hur förspända betongkonstruktioner fungerar och är uppbyggda. 
Vidare presenteras de kompositmaterial som är aktuella för arbetet och vilka 
förstärkningsmetoder som finns att tillgå. Kapitlet avslutas med en genomgång 
om hur en tillståndsbedömning kan gå till. 

2.1 Förspända betongbroar 

Förspända betongbroar uppfanns 1930 av fransmannen Eugene Freyssinet. Han 
började då använda höghållfasthetsstål som förspändes med domkrafter och 
förankrades sedan i betongen. Det gjorde att sprickbildningen i betongen 
minskade tillsammans med nedböjningar och det blev möjligt att bygga 
slankare konstruktioner. Benaim (2008).  

Bron Freyssinet byggde var Plougastel Bridge, en 540 m lång bro med tre 
spann på vardera 180 m. Bron leder både två järnvägsspår och en bilväg 
ovanpå varandra över floden Elorn. Med det slog Freyssinet alla rekord för 
broar i armerad betong. Brown (2001) 

 

Figur 2-1 Plougastel Bridge. Brown (2001). 
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Nu för tiden används förspända broar ofta när det gäller brospann mellan 25 – 
450 m, metoden erhåller ekonomiska, hållbara och attraktiva lösningar. 
Hewson (2003) 

2.1.1 Förspänd betong 

Det är betongens inneboende egenskaper att ha god tryckhållfasthet men svag 
draghållfasthet som ger de stora fördelarna med att förspänna betongbroar. 
Skillnaden i draghållfasthet är mellan 8 – 14 % av tryckhållfastheten och gör 
att dragsprickor i betongen uppkommer redan vid låga laster. Genom att i 
förväg belasta betongen med en horisontell tryckande last, kan man få 
betongen att stanna i tryck längre under belastning och öka både böj- och 
tvärkraftskapaciteten se figur 3. Nawy (2000). Förspänningen på betongen 
tillförs ofta som en enskild kraft genom att använda kablar, vajrar eller stänger, 
som trycker ihop betongen. Hewson (2003)  

Det gör att betongen klarar en högre last innan draghållfastheten överskrids 
och sprickor bildas. Att betongen stannar i tryck längre gör även att 
nedböjningen minskar. Dessa fördelar fås även fast man utnyttjar armeringen 
till högre påkänningar än vad man vanligtvis gör vid slakarmering. På grund av 
det behöver inte lika mycket armering användas och utrymme sparas in så att 
livtjockleken kan göras slankare, vilket ger mindre och lättare konstruktioner 
som ger mindre egenvikt så momentet blir lägre, vilket leder till ännu slankare 
konstruktioner. Petersson (2001). Enligt Collins et al (1991) är förhållandet 
mellan spann och nödvändig tjocklek för en fritt upplagd slakarmerad platta 
28:1 och för en förspänd platta 45:1. 

 

Figur 2-2 Skillnad i tjocklek på fritt upplagd platta slakarmerad (överst) och 
spännarmerad platta (underst). Enligt Collins et al (1991) 
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Figur 2-3 Skillnad i tryck och drag mellan förspänd och inte förspänd belastad 
balk. Omarbetad efter Hewson (2003) och Petersson (2001) 

Förspända konstruktioner kan delas in i två principer, förespänning och 
efterspänning. Petersson (2001) 

Vid förespänning spänns armeringen i formen innan gjutning och förankras när 
betongen hårdnar genom vidhäftning mellan armering och betong se Figur 2-4. 
Den principen är vanligast vid prefabricerade betongelement, då 
fabriksmässiga tillverkningsmetoder krävs. Ofta kan en formbädd på 100 meter 
användas och flera balkar kan gjutas i en gjutning. Armeringen spänns då upp 
mellan två ändankare och gjutformen placeras runt den uppspända armeringen. 
Sedan när betongen har gjutits och hårdnat tas ändankarna bort och 
spännkraften upptas då istället av betongen och armeringens vidhäftning. Hurst 
(1998) 
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Figur 2-4 Hur förespänning går till, först spänns armeringen, betongen gjuts 
och kraften förs över på betongen. Efter Hurst (1998)  

Efterspänning kan användas vid många olika byggnationer, men är vanligast 
vid platsgjutna byggnationer (Petersson 2001). Man låter då betongen hårdna 
innan man spänner armeringen som förankras i ingjutna förankringar. Man kan 
ha efterspänd armering både som ingjutna i betongen, skyddade av 
ursparingsrör eller fästa utanför betongen i ingjutna förankringar.  

2.1.2 Ingjuten spännarmering 

Den ingjutna spännarmeringen ligger skyddad i sina ursparingsrör och får 
ingen vidhäftning med betongen när den hårdnar. Därför kan man senare 
spänna upp den armeringen och föra kraften till betongen med två metoder, via 
vidhäftning och utan vidhäftning. Petersson (2001) 

För att skapa vidhäftning och fylla upp hålrum mellan spännarmering och 
betong används injektering. Injekteringen sker vanligtvis med cementbruk 
mellan spännarmering och ursparingsrör. Injekteringen tar också bort vatten 
och luft och fungerar som korrosions skydd till spännarmeringen. Collins et al 
(1991) 

För inte få någon vidhäftning används vid tillverkning rör med en yta av fett, 
olja eller liknande för att skydda armeringen mot korrosion. Metoden används 
mest inom lättare och tunnare konstruktioner. Petersson (2001) 
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Figur 2-5 En lådbalk med både ingjuten- och utanpåliggande 
efterspändarmering. Hewson (2003). 

2.1.3 Utanpåliggande spännarmering 

Spännarmering som inte gjuts in i betongen installeras i ursparningsrör som 
placeras efter det att betongen har hårdnat. Ursparingsrören som är 
utanpåliggande är oftast av polyeten med hög densitet, som är starkt nog att 
klara nötning från när armeringen träs in och spänns. För att skydda den 
utanpåliggande spännarmeringen kan polyetenrören injekteras med 
cementbruk, men kan även fyllas med fett. Fördelen med fett är att då kan 
armeringskabeln återspännas och lättare bytas ut. Med cementbruk kan 
återspänning inte genomföras och armeringskabeln blir svårare att byta. 
Hewson (2003). 

 

Figur 2-6 Utanpåliggande efterspända kablar och stänger. 
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2.1.4 Material för spännarmering 

De vanligaste komponenterna som används till armering i förspänd betong är 
trådar, vajrar och stänger. För förespänd betong som spänns innan gjutning är 
det dessa som är de viktigaste komponenterna, medan det för efterspända 
konstruktioner tillkommer infästningar, kopplingar och ursparingsrör. Hewson 
(2003) 

För spännarmeringen är det viktigt att materialet håller en hög hållfasthet, så 
att den klarar att förspännas tillräckligt. Om man förspänner armeringen för 
dåligt kan all spänning försvinna med tiden på grund av betongens krympning 
och krypning samt stålets relaxation. För att få ut betydande effekt av 
förspänningen skriver Petersson (2001) att en förspänning upp emot 500 MPa 
måste utvinnas. Men användandet av låg-relaxerat stål blir allt vanligare och 
gör att stålet inte tappar lika mycket spänning vid kontinuerlig last. Rosignoli 
(2002) 

Enskilda trådar används nuförtiden sällan i efterspända konstruktioner, utan 
tvinnas ofta ihop till vajrar för att få högre hållfasthet. Den vanligaste varianten 
är 7-trådars vajer, som består av sex trådar tvinnade runt en mittentråd. 
Trådarna är vanligtvis stål med hög kolhalt och en minsta draghållfasthet 
mellan 1570 och 1860 MPa. Vajrarna kan sedan användas antingen enskilt 
eller tillsammans i kablar med flera vajrar. Det vanligaste antalet 7-trdårs 
vajrar i en flervajerkabel är 7-27 stycken för att passa ändankare av 
standardstorlek se Figur 2-7. Hewson (2003) 

 

Figur 2-7 Till vänster en modell av ändankarblock för flervajerkablar och till 
höger ett inmonterat i en betongbalk.  Ankarblock (2012). 

Vid varje ände av en förspänd armering behöver kraften föras över till 
betongen. För förespänd armering sker det via vidhäftningen mellan armering 
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och betong, men för efterspänd armering i form av vajrar, flervajerkablar eller 
stänger behövs ändankare av något slag.  

För stänger som är gängade används en platta och mutter till att föra 
spänningen till betongen se Figur 2-8. Det är bra om stången är gängad hela 
längden, då fås stor tolerans på längden och vidhäftningen blir bättre mot 
injekteringsbruket. För flervajerkablar gjuts ett ankarblock in med hål för 
antalet vajrar som används, sedan träs vajrarna genom hålen och kilas fast efter 
vajern spänts se Figur 2-7. Varje typ av ankare har en metod för att kunna få 
injekteringsbruk in i ursparingsröret efter att armeringen spänts, se slang och 
hål Figur 2-8 och hål på ankarblocket Figur 2-7. Hurst (1998)  

 

Figur 2-8 Ankarblock för stänger. Stänger (2012) 

Ursparnings rör är vanligast gjorda av korrugerat stål, men på senare tid 
används även korrugerad plast. Plaströren är vattentäta längs hela deras längd 
och ger därför bättre skydd för spännarmeringen. Den korrugerade formen är 
för att öka vidhäftningen mot både betongen och injekteringsbruket. Hurst 
(1998) 

Kopplingar för att förlänga spännarmering finns också och används främst vid 
delgjutningar när konstruktionen gjuts i omgångar. Då kan armeringen först 
spännas upp en del och sedan när nästa del gjutits så skarvas denna på så den 
spänner nästa del också. Hewson (2003) 

2.2 Kompositmaterial 

2.2.1 Allmänt 

Kompositmaterial brukar definieras som två eller fler olika material som bildar 
ett byggmaterial, men fortfarande med identifierbara kontaktskikt enligt 
Åström (1997). Alltså klassas betong både som armerad och oarmerad som ett 
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kompositmaterial, men som en partikelkomposit. De kompositmaterial som i 
den här rapporten hänvisar till är polymera fiberarmerade kompositmaterial. 
Det är ett material bestående av kontinuerliga eller korta fibrer som 
sammanfogas utav en polymermatris, där matrisen uppgift är att binda samman 
fibrerna, fördela skjuvkrafter och skydda mot yttre angrepp från omgivningen. 
Fibrerna har i uppgift att bära den största delen av lasten. Täljsten et al (2011) 

Förstärkningsmaterial som består av polymera fiberarmerade kompositer kallas 
ofta FRP som samlingsnamn sedan läggs en bokstav till beroende på 
fibermaterial. När kolfiber används kallas den CFRP och glasfiber kallas 
GFRP. 

2.2.2 Fibrer 

De olika fibrer som brukar användas inom förstärkningssammanhang är kol-, 
glas- och aramidfiber. Där materialegenskaper kan skilja mycket mellan de 
olika fibertyperna, men även stora variationer inom samma fibertyp kan 
förekommer. Fib (2001) 

Det är viktigt att fibrerna som ska användas i förstärkningssammanhang har 
hög elasticitetsmodul, hög brotthållfasthet och har så hög töjbarhet som möjligt 
vid brott. Att fibrerna har låg densitet och liten spridning på 
materialegenskaper mellan fibrer är också viktiga egenskaper. Täljsten et al 
(2011) 

 

Figur 2-9 Spänning- töjnings diagram för olika FRP'er och mjukt stål. Efter 
FIB (2001) 
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I Figur 2-9 är ett spännings-töjnings diagram för jämförelse mellan olika FRP:s 
och mjukt stål. Här visas att kolfiber är styvast och starkast i draghållfasthet av 
samtliga FRP:erna. I diagrammet visas också att FRP:erna till skillnad från stål 
inte har någon flytgräns, utan är elastiska ända till brott. Kolfiber är den 
vanligaste fiber typen inom förstärkning av befintliga byggnader och används 
till 90 – 95 % av gångerna då FRP används. Täljsten (2002) 

Kolfiber 

Kolfibern började upptäcktes redan 1878 av Thomas Alva Edison men har 
utvecklats mycket sedan dess. Framför allt är det efter 1950 då kolfibern 
började användas inom flygindustrin som utvecklingen tagit fart. Kolfiber är 
den fiber som har den högsta hållfastheten och styvheten av alla FRP:s. Åström 
(1997)  

Kolfibern tillverkas oftast av två olika material, polyakrylnitril (PAN) fiber, 
eller pitch, där PAN är den mest använda. Den pitch-baserade kolfibern ger 
antingen hög hållfasthet eller hög elasticitet medan den PAN-baserade 
kolfibern kan ge både hög hållfasthet och hög elasticitet. FIB (2001) 

Anledningen till att kolfibern är så stark i fiberriktningen är de sexkantiga 
atomlagren, där lagren ligger väldigt tätt i fiberriktningen och skapar hög E-
modul. Vinkelrätt fibrerna är det den svagare van der Waals-bindningen som 
håller samman de närliggande lagren, det ger svagare E-modul vinkelrät 
fibrerna. Kolfibern är i rumstemperatur även väldigt tålig mot fukt, 
lösningsmedel, alkali, svaga syror och UV-ljus. Täljsten (2002)   

Tillverkningsprocessen för fibern är ungefär likadan för de olika materialen 
och innehåller olika värmebehandlingar. Stabilisering upp till 400 ˚C, 
karbonatisering mellan 800 – 1200 ˚C och grafitisering över 2000 ˚C. Sedan 
formas fibern till mellan 5-15 µm och ytbehandlas. Täljsten (2002) 

 

Figur 2-10 Till vänster rulle med kolfiber med draghållfasthet på 6370 MPa, 
till höger kolfiberväv 650 g/m2 Viebke (2003) 
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Glasfiber  

Glasfiber är en oorganisk produkt som produceras utav smällt glas. Tre olika 
typer av glasfiber finns för fiberarmerade kompositer, E-glas, S-glas och AR-
glas. E-glas är den billigaste vanligaste och vanligaste för allmän användning, 
S-glas har högre draghållfasthet och elasticitetsmodul men dyrare och båda tål 
alkali dåligt. AR-glas är den enda glasfibern som inte eroderar av cement 
alkali, men annars likvärdiga material egenskaper som E-glas. Fib (2001). AR-
glas påverkas negativt av konstant last över tid och därför inte lämplig för 
förspänning. Täljsten (2002)  

Aramidfiber 

Aramidfibern är en organisk produkt som tillverkas av en lösning av aromatisk 
polyamid. Fibern är anisotropisk och ger högre hållfasthet och 
elasticitetsmodul i fiberriktningen. Aramidfibern har bra egenskaper i 
utmattning och krympning. Främst är nog aramidfibern känd för dess förmåga 
att ta upp energi i samband med stötar och går även under handelsnamnet 
kevlar enligt Kevlar (2012).  Tyvärr så är fibern också känslig mot vatten, UV-
ljus och höga temperaturer. Täljsten (2002)  

2.2.3 Matriser 

Bara fibrer ensamma är inte till stor nytta för byggindustrin, då de inte kan 
fördela laster mellan varandra. Därför behövs en matris som binder samman 
fibrerna och fördelar lasterna mellan fibrerna. Matriser för byggindustrin består 
oftast av härdplastmatriser, så som polyester, epoxi eller vinylester. De är alla 
värmehärdande plaster som är lätta att bearbeta och har hög motståndskraft mot 
kemiska föroreningar från omgivningen. Det vanligaste matrismaterialet är 
epoxi, som har bättre material egenskaper och väldigt lång livslängd. Täljsten 
(2002). 

Vissa egenskaper för FRP:n beror till stor del av matrisvalet. Framförallt är det 
den vinkelräta elasticitetsmodulen och hållfastheten som beror på 
matrismaterialet, men även tvärkrafts- och tryckegenskaperna. Täljsten et al 
(2011).   

2.2.4 CFRP 

När fibrerna fungerar som armering i matrismaterialet fås en fiberkomposit, om 
kolfiber används så blir det alltså en kolfiber komposit (CFRP). Eftersom det 
är fibrerna som ger styrka och styvhet i en CFRP så är den precis som fibrerna 
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elastisk upp till brott i drag och ger därför ett väldigt snabbt och sprött brott. 
ACI (2008) Vad gäller tryckhållfasthet så är den betydligt lägre än 
draghållfastheten, det beror på att fibrerna vid tryck bucklar i från varandra. 
Täljsten et al (2011)  

Oftast inom byggindustrin används ensriktade kompositer, då placeras 
fiberlagren hela tiden med fiberriktningen åt samma håll.  Detta för att få 
kompositen så stark som möjligt i den riktningen, därför är det viktigt vid 
montering att få fiberriktningen och huvuddragpåkänningen i samma riktning. 
Försök visar att om fiberriktning och kraftriktning avviker med 30˚ så 
reduceras draghållfastheten i CFRP:n med 70 %. Täljsten et al (2011) 

Anledningen till att CFRP är vanligast i förstärkningssammanhang är inte bara 
den höga hållfastheten, utan kolfibern är också väldigt bra mot korrosion, tål 
väta och höga temperaturer bra. CFRP uppvisar bättre utmattningsegenskaper 
än stål om man inte överstiger 25 % av den statiska hållfastheten. Vad gäller 
krympning uppvisar inte kolfiber i praktiken några kryptendenser alls, inte ens 
vid höga spänningsnivåer. Täljsten et al (2011) 

När det gäller fiberinnehåll kan man enkelt säga att desto mer fibrer desto 
hållbarare, men det är inte riktigt sant då för mycket fibrer ger 
produktionsproblem samt problem att innesluta fibrerna i matrisen. Allt detta 
beror även på vilka egenskaper produkten ska ha, för stavar och stänger är det 
inte rekommenderat med över 70 % fibrer, medan exempelvis vävsystem som 
monteras med handuppläggning brukar innehålla 35 % fibrer och resterande 
utgörs av matrismaterial. Nordin (2003) 

2.3 Förstärkningsmetoder 

Förstärkning med kompositmaterial har idag utförts på betongkonstruktioner i 
cirka 20 år. De första förstärkningarna med FRP i Sverige utfördes i mitten på 
90 talet och sedan dess har ett 100-tal konstruktioner förstärkts. Täljsten (2002) 
De områden som har kommit längst i utvecklingen av FRP förstärkning är 
Europa, Japan, Canada och USA. ACI (2008) 

Det finns ett antal metoder man kan använda vid förstärkning, här nedan gås de 
vanligaste metoderna igenom. Några saker som gäller för alla metoder är att 
när epoxilim används måste temperaturen vid limning överstiga 10˚C för att 
limmet ska härda ordentligt, samt att underlaget ska vara bearbetat och inte 
innehålla fukt. FIB (2001) 



Förstärkning av förspänd bro med kompositmaterial 

18 

 

2.3.1 Laminat 

Kolfiberlaminat fungerar så att alla fibrer produceras i samma riktning, vilket 
gör laminatet väldigt starkt i drag längs fiberriktningen. Laminat används ofta 
till förstärkning av böjmoment på exempelvis broar, balkar och bjälklag. 
Täljsten et el (2011) 

Ett typiskt laminat är platt och cirka 1,2 mm tjock och cirka 100 mm bred och 
limmas oftast fast på betongen med ett tixotropt tvåkomponents epoxilim. 
Innan limning är det viktigt att betongen blästras eller slipas så att 
betongytskiktet (cementhuden) avlägsnas och ballasten kommer fram. Sedan 
måste ytan rengöras både före och efter slipning/blästring för att skapa bra 
betong yta för god vidhäftning. Innan limning brukar en strykning av primer 
rekommenderas för att undvika att limmet sugs upp av betongen. Limmet 
appliceras sedan på laminatet med en tjocklek på ca 1,5 mm oftast tjockare på 
mitten och tunnare på kanten. Laminatet monteras efter det på betongytan 
varpå ett lätt tryck påförs med antingen handen eller en roller för att trycka ut 
limmet på sidorna. Täljsten (2002)      

 

Figur 2-11 Förstärkning med kolfiberlaminat. Täljsten (2011) 

2.3.2 Väv 

Vävsystemet används oftast som tvärkraftsförstärkning på böjda ytor, exempel 
en pelare där man måste ta hänsyn till konstruktionens form. Vävsystemet kan 
ha fibrer i både en eller flera riktningar. I den här metoden arbetar man med ren 
fiber hopsatta till vävar och matrisen blir i det här fallet samma lim som 
används vid monteringen. Väven är oftast mellan 0,1 - 0,2 mm tjock och ca 
200 – 400 mm bred, därför blir både material behandling och förarbete 
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viktigare med väv än med laminat. Kolfiberväven är känslig för skador och 
nedsmutsning utan matrisens skydd. Täljsten et al (2011) 

Betongytan måste genomgå blästring/slipning, rengöring och primer som vid 
montering av laminat, men ytan måste vara jämnare vid applicering av väv. I 
det här fallet används ett mer lättflytande lim med lägre viskositet. Limmet 
appliceras först på betongen som sedan väven monteras i för att sedan på föras 
ytterligare lim. Upp till cirka tio lager väv kan monteras beroende på 
förstärknings behov och alla lagren monteras på samma sätt. När kolfibern 
monteras i limmet ska den sträckas ut och eventuella luftbubblor ska pressas ut 
med en roller. Systemet är mer tidskrävande än Laminat och NSM-stav (se 
nedan). Täljsten (2002) 

 

Figur 2-12 Utförande av förstärkning med vävsystem. Täljsten (2011)  

2.3.3  NSM stav 

Near Surface Mounted (NSM) förstärkning kallas den här metoden, som på 
svenska blir ungefär täckskiktsmonterad förstärkning. Tekniken går ut på att 
stavar, runda eller fyrkantiga, limmas eller gjuts fast i uppsågade spår i 
betongen. ACI (2008)  

Tekniken är bra att använda om det finns risk att förstärkningen kan utsättas 
för åverkan eller om man har en ojämn betongyta. Det är dock viktigt att den 
befintliga konstruktionen har tillräckligt tjockt täckskikt så att inte befintlig 
armering skadas under sågning, minst 25 mm brukar behövas. Spåren behöver 
rengöras från allt damm och sågrester direkt efter sågning antingen med 
dammsugare eller tryckluft. Täljsten (2002)  Stavarna kan både limmas med 
epoxilim eller gjutas fast med ett polymerbruk vid gjutning är stavarna 
försedda med kvartssand för bättre vidhäftning. Täljsten et al (2011). 
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Figur 2-13 Förstärkning med NSM-stavar Täljsten (2011) 

2.3.4 Förspänd CFRP 

Tester har gjorts som visar stora fördelar med att förspänna CFRP vid 
förstärkning av befintliga konstruktioner. Dock är det mesta som utförts bara 
tester och få verkliga fall finns att titta på. Problem som finns är att utföra 
förstärkningen i ett verkligt fall utanför ett labb. (Nordin 2003) 

De fördelar som kommer med att förspänna är att CFRP:s höga draghållfasthet 
bättre kan utnyttjas. Oftast vid ospänd CFRP förstärkning är det antingen 
vidhäftningen mellan betong och CFRP som släpper eller att den befintliga 
armeringen flyter långt innan CFRP går till brott. Czaderski (2006). Med 
förspänning kan man åstadkomma avlastning av den befintliga stålarmeringen 
och få konstruktionen att klara högre laster innan den befintliga stålarmeringen 
flyter. Sprickstorleken och sprickavstånd minskar även med förspänning. 
Nordin (2002) 

Det svåra med förspänd CFRP är att man oftast behöver fästa in CFRP i 
betongen med ett ankarsystem. Detta är svårt att få ankarsystemen att klara av 
kraften från förspänningen. Eftersom CFRP är mycket svagare vinkelrätt 
fibrerna går det inte att använda samma metoder som när man fäster stålvajrar. 
Metoder för att förankra CFRP finns men finns risk finns att CFRP Kablarna 
skadas vid infästningen eller glider i ankarsystemen. Bennitz (2011)   

2.4 Tillståndsbedömning 

Innan man kan förstärka är det viktigt att göra en tillståndsbedömning för att ta 
reda på den befintliga konstruktionens kapacitet, tillstånd och egenskaper. I 
Sverige används den internationella ISO 13822:2010 som standard vid för 
tillståndsbedömning av befintliga bärverk ISO 13822 (2010). Standarden är 
vedertagen att använda för all befintliga byggnationer som är designade och 



 Litteraturstudie   

 21 

utformade efter accepterade normer och standarder. Anledningar till att göra en 
tillståndsbedömning är det hänt något eller planeras någon slags ändring som 
påverkar byggnaden eller att det utförs säkerhetskontroller från styrande 
enheter.  ISO 13822 (2010) 

Standarder som gäller i Sverige för tillståndsbedömning ska gälla alla typer av 
konstruktioner och beskriver ett arbetssätt som ska följas. Här nedan följer en 
arbetsbeskrivning vad som ska göras och hur en tillståndsbedömning går till 
steg för steg enligt ISO 13822 (2010). 

Specifikation av bedömningens mål  

• Det som först ska göras är att bestämma bedömningsmål, till exempel 
ändring av livslängd, ändrad användningsområde eller andra 
förändringar som påverkar konstruktionen.  

• Om det finns olika situationer som kan påverka konstruktionens 
tillstånd ska de användas till en säkerhetsplan för att hålla koll på 
kritiska situationer. 

Preliminär bedömning 

• Genomgång av bygghandlingar och dokument som behandlar 
konstruktionen. Se till att man får tillgång till rätt handlingar och vara 
uppdaterad på ändringar så som ombyggnader, större reparationer och 
skador.  

• Genomföra en preliminär inspektion av konstruktionen där man med 
enkla verktyg undersöker om det finns några synliga skador så som 
deformationer, korrosion, och sprickor.  

• Preliminära kontroller görs för att kontrollera och identifiera framtida 
brister, när man tar hänsyn till framtida användningsområde och 
säkerhetsföreskrifter. Om en detaljerad undersökning behövs baseras 
den på de preliminära kontrollerna.    

• Besluta om omedelbara åtgärder är nödvändiga. Om man kommer fram 
till att konstruktionen är farlig för allmänheten måste det åtgärdas. 

• Rekommendationer för detaljerad bedömning. Om det i den preliminära 
rapporten kommer fram till att en viss del av konstruktionen klarar 
framtida användningsområde behöver ingen detaljerad bedömning 
utföras på den delen, eller om det framkommer osäkerheter som kräver 
mer utförlig utredning. 

  



Förstärkning av förspänd bro med kompositmaterial 

22 

Detaljerad bedömning 

• Detaljerad dokumentgenomgång. Nu ska alla handlingar gås igenom 
och utvärderas. Handlingar som måste utvärderas om de finns är 
ritningar, beräkningar, inspektioner, underhåll och detaljer på 
ändringar. Samt gå igenom vilka regler och standarder som användes 
när konstruktionen uppfördes. 

• Detaljerad inspektions- och materialgenomgång. Vid den detaljerade 
inspektionen vill man ta reda på brons verkliga dimensioner och 
materialvärden och inte som i handlingarna då det är baserade på koder 
och standarder. Är man inte helt säker på värdena ska de testas fram.  

• Fastställande av laster. Laster ska fastställas och beräknas med gällande 
standarder. De laster som man vet inte kommer att ändras från original 
handlingar kan fortsätta användas. 

• Analys av konstruktionen ska genomföras för att ta reda på 
lastkapaciteten med hänsyn till de nya förutsättningarna.  

Resultat från bedömningen skall dokumenteras i en rapport.  

• Om konstruktionen inte bedöms klara av de nya användningsområdena 
eller förutsättningarna, skall bedömningen användas för förslag till 
åtgärder. Åtgärder kan vara reparationer, ombyggnationer eller 
förstärkningar. 

• Ett alternativ till åtgärder kan vara att kontrollera riskbedömningen och 
eventuellt införa lastreduktioner. 

Det är vad standarden säger allmänt om tillståndsbedömning oberoende av 
vilken typ av konstruktion det är och anledning till bedömningen. Här nedan 
följer några saker som är viktiga att bedöma när det specifikt gäller 
tillståndsbedömning vid kompositförstärkning, enligt handböcker för 
förstärkning med kompositmaterial.    

Det är viktigt att all data och information samlas in om den befintliga 
konstruktionen. Kontrollera att konstruktionen ser ut som i originalritningarna 
eller om ombyggnader eller reparationer har genomförts. Varför en 
förstärkning skall göras och vilka krav som ställs på den nya konstruktionen. 
Det är viktigt att tillståndsbedömning blir rätt för att kunna fastställa om 
förstärkning är möjlig. Täljsten et al (2011)     
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Det som åtminstone måste undersökas hos den befintlig konstruktion är enligt 
Täljsten (2011): 

• Sprickor i betongen och i de områden man ska förstärka 
• Betongens tryck- och spräckhållfasthet 
• Betongens ythållfasthet  
• Betongens fuktinnehåll  
• Klorid- och karbonatiseringsdjup hos betong 
• Mängd och placering av armeringsjärn 
• Korrosion hos armering 

Men även den Amerikanska handboken ACI (2008) har en lista med nästan 
exakt samma kontrollpunkter för befintlig betong.  

Betongen anses oftast som det svagaste materialet vid en förstärkning och 
därför måste betongen upprätthålla viss standard vad gäller hållfasthet. Enligt 
Täljsten et al (2011) gäller minst 20 MPa i tryckhållfasthet och 1,5 MPa i 
vidhäftning mot betong och ACI (2008) kräver något lägre, 17 MPa i 
tryckhållfasthet och 1,4 MPa i vidhäftning.  

Sedan gäller det att beräkna den befintliga konstruktionens kapacitet och förstå 
hur förstärkningarna påverkar hela konstruktionen. Risken finns att man 
förändrar brottmoden hos konstruktionen vid förstärkning så att ett långsamt 
duktilt böjbrott blir ett plötsligt och sprött brott, eller att man flyttar 
brottpunkten till någon annan del av konstruktionen. (Täljsten 2011). Enligt 
ACI (2008) får inte en konstruktion förstärkas mer än att den befintliga 
konstruktionen klarar av den nya lasten i bruksgränstillstånd, detta för att 
undvika sprött brott om något skulle hända med förstärkningen.
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3 BESKRIVNING AV TILLVÄGAGÅNGSÄTT 

Kapitel 3 inleds med en kort beskrivning av Henningsvär bro och dess 
uppbyggnad. Vidare beskrivs vilka antaganden och förenklingar som har 
antagits kring beräkningar och brogeometrin. Samt vilka metodval och 
arbetssätt som har använts.  

3.1 Henningsvär bro 

Henningsvär bro är en 257 m lång bro med 3 spann, med de olika 
spannlängderna på 150, 70 och 37 meter. Bron är en balanserad konsolbro och 
byggdes utifrån stöden på bron och skarvas sedan ihop på mitten. Det minsta 
spannet är dimensionerat för att kunna vara motvikt till vänstra sidan av stora 
spannet under byggtiden och är fylld med ballast. Högra sidan av det stora 
spannet och mellanstora spannet byggs så att de balanserar varandra och har 
därför likadana tvärsnitt.  Se Figur 3-1 

 

Figur 3-1 Översikt av hela bron  

Bron har förspänd armering i både över och undersida tvärsnittet. På översidan 
är det som mest 34 stycken spännkablar över stöden som sedan blir färre och 
färre ju längre från stöden du kommer, visas i Figur 3-2. I undersidan ligger det 
spännarmering i mitten på största spannet, med 14 stycken precis i mitten och 
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avtagande ut till 25 meter från mitten se Figur 3-3. Bron är även armerad med 
slakarmering både för både moment och tvärkraft.  

 

Figur 3-2 Spännkablar i översida 

 

Figur 3-3 Spännkablar i undersida 

Bredden på överbyggnaden är 6 meter bred och rymmer en vägbana samt 
trottoar. Storleken på tvärsnittet i höjdled varierar längs hela längden och är 
som störst 7,5 m och som minst 1,85m se Figur 3-4. Tvärsnittet är som störst 
över stöden och som minst i mitten på längsta spannet.   
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Figur 3-4 Befintligt tvärsnitt för bron 

3.2 Förenklingar och antaganden 

För att klara av att göra många beräkningar för hand och för att anpassa arbetet 
till ett lagom examensarbete har en del förenklingar och antaganden gjorts. Det 
avsnitt av bron som bedömts som mest osäkert är det som har undersökts. 

3.2.1 Förenkling av brons geometri 

Till att börja med behövdes det göra något åt det oregelbundna tvärsnittet. 
Bron delades då in i delar och varje del antas ha kontinuerligt tvärsnitt. Då kan 
man sedan räkna ut en medelarea och ett medeltröghetsmoment för varje del. 
Hur bron är indelad och hur den antas se ut när varje del har kontinuerliga 
tvärsnitt syns i Figur 3-5 och Figur 3-6. Efter indelning av bron kan man räkna 
ut krafterna i bron med hjälp av ett Matlab-program, Frame 2D som beskrivs i 
avsnitt  3.3.  
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Figur 3-5 Bron uppdelad i delar och avsnitt 

 

Figur 3-6 Indelning i delar samt skillnad mellan kontinuerliga och 
okontinuerliga delar 

Det avsnittet av bron som kapacitetsberäkningar och dimensionering kommer 
att utföras på i det här arbetet är avsnitt 3, mellan mitten på bron och stöd 3. 
Den delen syns med indelningar av tvärsnitten i Figur 3-6. Anledningen att det 
avsnittet väljs är att den är något mindre betongtvärsnitt än avsnitt 2 men lika 
stor lastökning och lika långt spann. Avsnitt 4 mellan stöd 3 och 4 har precis 
samma dimensioner som avsnitt 3 på grund av att de avsnitten används som 
motvikter för varandra under byggskedet, men med kortare spann och är därför 
högre lastkapacitet än avsnitt 3.  

En förenkling som görs är att bron antas vara helt rak, egentligen svänger andra 
halvan på bron lite gran. Men på grund av att någon beräkning på vridning och 
rotation inte kommer genomföras så behöver inte kurvan tas med i 
beräkningarna. Tvärsnittet som egentligen lutar åt kurvans håll, ses även det 
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som rakt. Figur 3-7 visar det förenklade tvärsnittet som bärigheten på bron har 
räknats efter och skillnaden mellan största och minsta tvärsnittet på bron. 

 

Figur 3-7 Ändrat tvärsnitt för befintlig bro 

Arbetet ska inte avhandla hur breddningen ska gå till eller hur den nya 
vägbanan ska se ut. Därför har ett tvärsnitt antagits hur breddningen av bron 
skulle kunna se ut se Figur 3-8. Det tvärsnittet används vid beräkning av de 
nya lasterna. Det som är ändrat är att vägbanan är 11 m bred och tjockleken 
antagen 100 mm tjockare för klara krafterna som kommer öka i vägbanan på 
grund av breddningen. 
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Figur 3-8 Antaget tvärsnitt för ombyggd bro 

Bredden 11 m kommer från att minsta bredd för två vägbanor på en bro ska 
vara 7,5 m för att klara framkomlighetskrav för trafik. Trottoaren måste minst 
vara 2,5 m bred och bron måste ha någon typ av kantbalk med bredden 0,5 m 
på vardera sida enligt (Håndbok 185).  

3.2.2 Förenkling av förspänning  

På grund av omfattningen av examensarbetet kommer inte lyftkraften från 
förspänningen på ovansidan bron att tas med i beräkningarna. Beräkningarna 
kommer att bli för omfattande och ta för mycket tid. På grund av att 
lyftkrafterna från förspänningen inte tas med kommer krafterna i bron att öka 
och kapaciteten blir lägre vilket gör att behovet av förstärkning ökar och 
därmed också kostnaden. 

En till förenkling som görs är ett antagande på spänningsreduktionen i 
spännarmeringen på grund av relaxation, krypning, friktion och förluster vid 
låsning antas vara lika på samtliga spännkablar. 

3.3 Beräkning av krafter med Frame 2D 

Frame 2D är ett beräkningsprogram till Matlab som bygger på 
Förskjutningsmetoden och linjärelastiska deformationer. Programmet är 
utvecklat på avdelningen för Byggkonstruktion och produktion, av Thomas 
Olofsson och Lars Bernspång. Frame 2D används till att räkna ut moment och 
tvärkrafter i bron med de nya lasterna. 

Programmet är uppbyggt så att modellen ritas upp genom att placera ut punkter 
i ett koordinatsystem och sedan lägga in balkar mellan punkterna. Se Figur 3-9 
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Figur 3-9Modell och nodnummer 

Varje balk ges sedan egna tvärsnitt och egenskaper, en balk måste i 
programmet ha kontinuerligt tvärsnitt. De egenskaper som behövs på balkarna 
är elasticitetsmodul, area och tröghetsmoment. Lasterna placeras ut med hjälp 
av noderna, punktlaster kan bara placeras på noder och för utbredda laster 
anges värdet på lasten vid båda ändarna på balken. Om den utbredda varierar 
över balkens längd görs då en kontinuerlig variation över hela längden. Det gör 
det smidigt att fortfarande variera lasten för betongen mellan de olika delarna. 

Randvillkor för bron kan bestämmas genom att bestämma om noderna ska vara 
fast i x-led, y-led och momentstyva. Tyvärr kan man bara sätta helt 
momentstyv eller att inget moment alls, i vissa lägen hade det kunnat vara bra 
att välja delvis momentstyv. Därför är det svårt att veta vilka randvilkor och 
modell utseende som ska användas. En uppställning randvillkor som kan 
användas är uppställning 1 där brofästet på båda sidor är fast i både x-led och 
y-led samt att båda pelarna är fast i x-led, y-led och momentstyv mot backen. 
Se Figur 3-10 där även deformations kurva och krafter visas. I det här fallet är 
infästningarna mellan brobalken och pelarna helt momentstyva. 

 

Figur 3-10 Uppställning 1 modell med stöd och momentstyva infästningar 
mellan stöd och vägbana, med uppförstorade deformationer 

Eftersom vi inte riktigt kan säga hur infästningen mellan pelarna och brobalken 
klarar av att ta moment. Förmodligen tar den en hel del moment men inte så 
mycket att de kan räknas som helt momentstyva. Därför har i det här arbetet 
antagits att infästningarna inte tar något moment alls och brobalken fungerar 
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som en kontinuerlig balk över båda stöden, se uppställning 2 i Figur 3-11. Då 
har pelarna tagits bort i modellen och punkterna med stöd där bropelarna 
normalt sitter har antagits randvillkoret fast i y-led. 

 

Figur 3-11 Uppställning 2 modell utan stöd och istället fixerad i y-led, den 
svagare linjen är uppförstorade deformationer 

3.4 Laster 

De laster som kommer att belasta bron är egentyngder, permanenta laster och 
varierande laster.  

Egentyngder är lasten från bron och dit hör last från betong, armering, 
spännkablar, räcken och beläggning. 

De varierande lasterna är laster som kan varierar över tid och inte är lika hela 
tiden. Dit hör trafik-, vind- och snölast. Vind och snölast har i det här arbetet 
ignoreras eftersom egentyngderna och trafiklasten är så stora i förhållande till 
vind- och snö laster.  

Trafik lasten består av två delar en utbredd last och två punktlaster enligt 
lastmodell 1 i NS-EN 1991-2.  

3.4.1  Egentyngder 

Egentyngder belastar i det här fallet enbart konstruktionen med utbredda laster. 
Lasten från den armerade betongen fås genom att ut arean för varje uppdelat 
tvärsnitt, som sedan multipliceras med tungheten på betongen. Värdet på 
betongens tunghet har satts till 25 kN/m3

. 

Kraften från räckena från bron har fåtts från håndbok 185 (2011) och är satt till 
1 kN/m räcke.  



 Beskrivning av tillvägagångsätt   

 33 

Beläggningen har valts enligt Håndbok 185 (2011) och för en bro med spann 
mellan 35 – 200 m och med års dygns trafik (ÅDT) under 2000 fordon ges 
värdet 2 kN/m2. 

Antalet spännkablar i betongen varierar över brons längd och ett värde har 
räknats ut för varje dels som bron är uppdelad i. tyngden för en spännkabel är 
satt enligt Hewson (2003) till 16.23 kg/m kabel. Det värdet multipliceras sedan 
med antalet kablar i varje snitt. 

3.4.2 Varierande laster 

Trafiklaster blir i det här fallet de enda varierande laster som tas med i 
rapporten. Trafiklaster för vägbroar bestäms enligt Eurocode NS-EN 1991-2. 
Lastmodell 1 består av utbredda laster och punktlaster. Där lasterna är olika 
beroende på körbana och anpassas för nationella skillnader med 
anpassningsfaktorer enligt Tabell 3-1. Anpassnings faktorer är här hämtade 
från norska bestämmelser enligt intervju med Mikkelsen (2013) 

Tabell 3-1. Laster och anpassningsfaktorer 

Läge 
Boggisystem Utbredd last 

𝑄𝑖𝑘  𝛼𝑄𝑖  𝑄𝑖𝑘 ∗ 𝛼𝑄𝑖 𝑞𝑖𝑘 𝛼𝑞𝑖 𝑞𝑖𝑘 ∗ 𝛼𝑞𝑖 
Lastfält 1 300 1 300 9 0,6 5,4 
Lastfält 2 200 1 200 2,5 1,0 2,5 
Lastfält 3 100 1 100 2,5 1,0 2,5 
Övriga lastfält 0 0 0 2,5 1,0 2,5 
Återstående yta 0 0 0 2,5 1,0 2,5 
 

Punktlasterna består av ett boggisystem med två axellaster som placeras med 
1.2 m mellanrum på varje aktuellt körfällt. Boggilasterna måste dimensioneras 
ihop och bara ett boggisystem för varje lastfält. Då ser lastmodell 1 för arbetet 
ut enligt Figur 3-12. 
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Figur 3-12 Lastmodell 1 längs och vertikalt vägbanan 

Boggisystemet ska placeras i längsled på bron för att skapa värsta fallet. 
Eftersom både moment och tvärkraft ska undersökas får boggisystemet två 
olika placeringar, en för att skapa maximala momentet och en för maximala 
tvärkraften. Placeringen för maximala moment blir en axellast mitt på bron på 
punkt L och den andra 1,2 m ifrån mot stöd 3 och för maximala tvärkraften en i 
punkt B och den andra 1,2 m ifrån mot mitten av bron se Figur 3-13. 
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Figur 3-13 Axellasternas placering, 1. För moment 2. För tvärkraft 

3.5 Tröghetsmoment 

Eftersom bron har ett oregelbundet tvärsnitt delas bron in i mindre sektioner 
med olika tvärsnitt för varje sektion. Varje indelad sektion antas ha konstant 
tvärsnitt och därför räknas ett medeltröghetsmoment för varje sektion ut. 
Medel tröghetsmomentet räknas ut med största och minsta tvärsnittet på varje 
sektion.  

Tröghetsmomentet för varje tvärsnitt beräknas genom att transformera om 
armering stålets area och elasticitetsmodul så att det motsvarar betongen. Man 
gör helt enkelt om stålet till betong men så att det motsvarar stålets styvhet se 
formel nedan. 

𝐴𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 = 𝐴𝑠𝑡å𝑙 �
𝐸𝑠
𝐸𝑐
− 1� (3-1) 

Tröghetsmomenten räknades ut med hjälp av ett Excelblad. I Excelbladet ritas 
tvärsnittet upp genom att ange betongens form i x och y koordinater. Där 
insidan på tvärsnittet skrivs med koordinater i motsols ordning och utsidans 
koordinater skrivs med medsols ordning. Då kan arean för betongen räknas ut 
genom att subtrahera utsidans area med insidans area. Armeringen placeras 
sedan ut på sin plats i tvärsnittet på samma sätt och anges med sin diameter. 
Med armeringens position och transformerade area räknas sedan 
tröghetsmomentet ut. Figur 3-14 visar hur Excelbladet ser ut. 
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Figur 3-14 Excelblad för beräkning av tröghetsmoment 
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4 BERÄKNING 

I kapitel 4 beskrivs hur beräkningar av kapaciteten på bron har gått tillväga. 
Kapaciteten för moment och tvärkraft har beräknats både med och utan 
kolfiberförstärkning. 

4.1 Momentkapacitet 

För att ta reda på om förstärkning behövs efter ombyggnad och hur mycket 
som behöver förstärkas räknas först den befintliga kapaciteten på den befintliga 
bron. Momentkapaciteten räknas ut med hjälp av jämviktsmoment för krafterna 
i tvärsnittet, där hänsyn tas till tryckt betong, tryckarmering, dragarmering och 
spännarmering på dragen sida. 

Eftersom bron ses som en kontinuerlig balk över stöden bildas både positivt 
och negativt moment i bron. Positivt moment bildas mitt på spannet mellan 
punkterna L-H och negativt moment över stöden mellan punkterna stöd-G. 
Positivt och negativt moment är samma sak enda skillnaden är riktningen på 
momentet, vilket betyder att för positivt moment är vägbanan tryckt och för 
negativt moment är vägbanan dragen. Momentkapaciteten beräknas enligt SS-
EN 1992-1-1. 

4.1.1 Momentkapacitet i spann 

Se Figur 4-1 för tvärsnittet i sektion L, samt kraftfördelningen och 
töjningsdiagrammet för sektionen. 
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Figur 4-1 Tvärsnitt, kraftjämvikt och töjningsdiagram för sektion L 

Där d är tvärsnittets effektiva höjd och räknas ut enligt ekvation (4-1) och c är 
tjockleken på betongens täckskikt. ∅𝑡𝑣ä𝑟 respektive ∅𝑏ö𝑗 är tvär- och böj 
armeringsdiameter.  

𝑑 = 𝐻 − 𝐻𝑢
2

 (4-1) 

𝑑´ = Hö
2

 (4-2) 

Då blir jämviktsekvationen som ekvation 4-3  

𝑓𝑠𝑑𝐴𝑠 + 𝑓𝑠𝑝,𝑑𝐴𝑠𝑝 = 𝑓´𝑠𝑑𝐴´𝑠 + 0,8 ∗ 𝑓𝑐𝑑𝑏𝑑𝛼 (4-3) 

För att räkna ut hur stor del av tvärsnittet som blir tryckt används först 
ekvationen (4-4) nedan för att räkna ut hur stor del av effektiva höjden som blir 
tryckt. 

𝛼 = 𝑓𝑠𝑑𝐴𝑠+𝑓𝑠𝑝,𝑑𝐴𝑠𝑝−𝑓¨𝑠𝑑𝐴´𝑠
0,8∗𝑓𝑐𝑑𝑏𝑑

 (4-4) 

Sedan fås tryckt del x av tvärsnittet enligt nedan. 

𝑥 = 𝛼𝑑 (4-5) 

För att kontrollera att tvärsnittet är underarmerat och att spännarmeringen 
flyter innan betongen krossas används ekvation (4-6). Om 𝛼 ≤ 𝛼𝑏𝑎𝑙är 
tvärsnittet underarmerat.  

𝛼𝑏𝑎𝑙 = 𝜀𝑐𝑢
∆𝜀𝑠𝑝+𝜀𝑐𝑢

= 𝜀𝑐𝑢
𝑓𝑠𝑝,𝑑
𝐸𝑠𝑝,𝑑

−𝜀´𝑠𝑝+𝜀𝑐𝑢
 (4-6) 
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Här är ∆𝜀𝑠𝑝den töjning som sker i spännstålet efter det att kraften har blivit så 
stor att betongen i undersidan övergår från tryck till drag och kraft börjar tas 
upp i betong och armering. På grund av detta är ∆𝜀𝑠𝑝 beroende av betongens 
förmåga att deformera innan brott och hur stor del av betongen som blir tryckt 
enligt nedan. 

∆𝜀𝑠𝑝 = 1−𝛼
𝛼
∗ 𝜀𝑐  (4-7) 

Den totala töjningen i spännstålet 𝜀𝑠𝑝 räknas ut enlig nedan och 𝜀´𝑠𝑝 är 
töjningen som beror av förspänningen. 

𝜀𝑠𝑝 = ∆𝜀𝑠𝑝 + 𝜀´𝑠𝑝 (4-8) 

𝜀´𝑠𝑝 = 𝜀𝑠𝑝0 − ∆𝜀𝑡𝑎𝑝 (4-9) 

Där 𝜀𝑠𝑝0är den den töjning som spännarmeringen spändes till vid byggtillfället 
och ∆𝜀𝑡𝑎𝑝är hur mycket av den spänningen som har tappats på grund av 
friktion, krypning, relaxioner och spänningstapp vid låsning. Spännings 
töjningarna vid låsning av spännkablarna räknas ut enligt formel nedan och hur 
mycket av spänningen som har avtagit uppskattas i det här fallet till 25 %. 
Kraften som spännarmeringen spändes med vid byggskedet var 2120 KN. 

𝜀𝑠𝑝0 = 2120 𝑘𝑁∗𝐴𝑠𝑝
𝐸𝑠𝑝

 (4-10) 

∆𝜀𝑡𝑎𝑝 = 0,25 ∗ 𝜀𝑠𝑝0 (4-11) 

Eftersom kraften från spännarmeringen och slakarmeringen verkar i samma 
höjd i tvärsnittet är det bra att räkna momentet för tvärsnittet runt den höjden. 
Då kan momentkapaciteten för tvärsnittet räknas ut enligt ekvation (4-12). 

𝑀𝑅𝑑 = 0,8(1 − 0,4𝛼)𝛼𝑓𝑐𝑑𝑏𝑑2 + 𝑓´𝑠𝑑𝐴𝑠´ (𝑑 − 𝑑´) (4-12) 

4.1.2 Kolfiberförstärkning av momentkapaciteten 

För att förstärka konstruktionen i momentkapacitet har kolfiberlaminat valts 
som förstärkningsmaterial. Momentkapaciteten för den förstärkta 
konstruktionen räknas också ut med hjälp av momentjämviktsekvationen på 
liknande sätt som vid beräkning av den befintliga kapaciteten med den 
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skillnaden att kraften från kolfibern är med, se Figur 4-2. Kolfiber förstärkning 
av momentkapacitet har beräknats enligt Täljsten (2002). 

 

Figur 4-2 Tvärsnitt, kraft jämvikt och töjningsdiagram för del L med kolfiber 
förstärkning 

Först räknar man ut hur mycket av kolfibern kapacitet man kan använda. Sedan 
räknas höjden för den tryckta betongen och momentkapaciteten ut ungefär som 
tidigare man med kolfiberlaminaten som samverkar med den övriga 
konstruktionen.  

En nackdel är att laminaten som används har hög brottöjning i jämförelse med 
slakarmering och betong. Eftersom den förspända armeringen utnyttjar mycket 
av sin brottöjning innan laminaten börjar ta kraft har laminaten högre 
brottöjning än vad spännstålen har kvar. Därför kan inte laminatens hela 
potential utnyttjas utan bara tills spännstålet flyter. Den töjning som laminaten 
kan använda beräknas genom förhållande mellan likformiga trianglar enligt 
ekvation (4-13) 

𝜀𝑓 = ∆𝜀𝑠𝑝 + ∆𝜀𝑠𝑝(𝐻−𝑑)
𝑑−𝑥

 (4-13) 

Sedan kan höjden på tryckt betong och momentkapacitet räknas ut enligt 
nedan. 

𝑥 = 𝑓𝑠𝑑𝐴𝑠+𝑓𝑠𝑝,𝑑𝐴𝑠𝑝+𝜀𝑓𝐸𝑓𝐴𝑓−𝑓¨𝑠𝑑𝐴´𝑠
0,8∗𝑓𝑐𝑑𝑏

 (4-14) 

Då räknas momentkapaciteten för tvärsnittet med kolfiberförstärkning ut enligt 
nedan.  

𝑀𝑅𝑑,𝑓 = 0,8(1 − 0,4𝛼)𝛼𝑓𝑐𝑑𝑏𝑑2 + 𝑓´𝑠𝑑𝐴𝑠´ (𝑑 − 𝑑´) + 𝜀𝑓𝐸𝑓𝐴𝑓(𝐻 − 𝑑) (4-15) 
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För en fritt upplagd balk måste även förankringslängder, förankring och 
fläkkrafter vid ände på laminatet beräknas. Om det går att förankra laminatet 
beror på hur mycket dragspänning laminatet har. Men eftersom laminatet kan 
dras in på det område på balken som har negativt moment är det inte drag i 
betongens underkant och förankringen behöver inte beräknas. 

4.1.3 Momentkapacitet över stöd 

För en kontinuerlig balk bildas de största momenten över stöden, vilket gör att 
vägbanan blir den dragna delen. I Figur 4-3 visas tvärsnittet för sektion A, samt 
kraftfördelning och töjningsdiagram. Här blir armeringen i underkant tryckt 
och armeringen i vägbanan dragen.  

 

Figur 4-3 Tvärsnitt, kraft jämvikt och töjningsdiagram för sektion A 

När vägbanan är tryckt går höjden för den tryckta betong upp i sidoväggarna på 
balken. Då måste först kraften från betongen från botten på balken räknas för 
sig och kraften från betong väggarna för sig  enligt nedan. 

𝑓𝑠𝑑𝐴𝑠 + 𝑓𝑠𝑝,𝑑𝐴𝑠𝑝 = 𝑓´𝑠𝑑𝐴´𝑠 + 0,8𝑓𝑐𝑑𝑏𝐻𝑢 + 0,8 ∗ 𝑓𝑐𝑑𝑏𝑣𝑥 (4-16) 

Den tryckta höjden på balken beräknas enligt nedan, där höjden på botten (𝐻𝑢) 
i balken måste räknas med för att få hela den tryckta höjden. 
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𝑥 = 𝑓𝑠𝑑𝐴𝑠+𝑓𝑠𝑝,𝑑𝐴𝑠𝑝+𝜀𝑓𝐸𝑓𝐴𝑓−𝑓¨𝑠𝑑𝐴´𝑠−0,8𝑓𝑐𝑑𝑏𝐻𝑢
0,8∗𝑓𝑐𝑑𝑏𝑣

+ 𝐻𝑢 (4-17) 

Sedan räknas momentet ut  

𝑀𝑅𝑑 = 0,8𝐻𝑢𝑓𝑐𝑑𝑏 ∗ �𝑑 −
𝐻𝑢
2
� + 0,8(𝑥 − 𝐻𝑢)𝑓𝑐𝑑𝑏𝑙(𝑑 − 𝐻𝑢 −

𝑥−𝐻𝑢
2

) +
𝑓´𝑠𝑑𝐴𝑠´ (𝑑 − 𝑑´) (4-18) 

4.2 Tvärkraftskapacitet 

 

Figur 4-4 Bild över hur tvärkraftskapaciteten beräknas. Efter Sörensen (2010) 

Beräkning av tvärkraftskapacitet för bron beräknas enligt SS-EN 1992-1-1. 
Tvärkraftsarmeringen i bron är placerade vertikalt och då används formeln för 
kapaciteten för tvärkraftsarmeringen enligt nedan.  

𝑉𝑟𝑑,𝑠 = 𝐴𝑠𝑤
𝑠
𝑧𝑓𝑦𝑑 ∗ 𝑐𝑜𝑡𝜃 (4-19) 

Där z och tvärkraftsarean 𝐴𝑠𝑤 i ett snitt beräknas enligt nedan. Anledningen till 
multiplicering med 4 för armeringen är att vi har fyra järn i bredd (en bygel i 
varje ben).  

𝑧 = 0,9 ∗ 𝑑 (4-20) 

𝐴𝑠𝑤 = �∅
2
�
2
∗ 𝜋 ∗ 4 (4-21) 
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Där 𝑐𝑜𝑡𝜃 enligt SS-EN 1992-1-1 kan väljas mellan 1 – 2,5 och då varierar 
vinkeln mellan 45 – 21,8 grader. I arbetet har det värdet 1 valts för att vara på 
säker sida. 

Betongen mellan armeringsjärnen måste klara av att ta kraften i tryck. 
Betongens tvärkraftskapacitet mellan armeringsjärnen beräknas enligt formeln 
nedan. 

𝑉𝑅𝑑,𝑚𝑎𝑥 = 𝛼𝑐𝑤𝑏𝑣𝑧𝑣1𝑓𝑐𝑑
𝑐𝑜𝑡𝜃+𝑡𝑎𝑛𝜃

 (4-22) 

Där v1 är kraftreduktion på grund av betongsprickor och beror av betongklass, 
värdet 0,6 används för fck ≤ 60 MPa. 𝛼𝑐𝑤 beror på nivån av förspänningen som 
är olika i sektionerna, därför antas på säkersida 1 eftersom det visars sig att 
Vrd,max inte är begränsande. Bredden bv ses i Figur 4-3. 
 
4.2.1 Kolfiberförstärkning av tvärkraft 

 

Figur 4-5 Schematisk bild över enheter för tvärkraftsberäkning enligt Täljsten 
et al (2011) 

När man förstärker med utanpåliggande kolfiberförstärkning är det viktigt att 
kontrollera att man inte ändrar brottyp från brott i armering (Vrd,s) till 
betongbrott (Vrd,max), eftersom betongkapaciteten (Vrd,max) i tryck mellan 
tvärkraftsarmeringen inte ökar med kolfiberförstärkning. Då blir den totala 
tvärkraftskapaciteten med förstärkning enligt formeln nedan. 
Tvärkraftsförstärkningen med kolfiber har beräknats enligt Täljsten et al 
(2011).  

𝑉𝑅𝑑 ≤ min �𝑉𝑟𝑑,𝑠 + 𝑉𝑅𝑑,𝑓;𝑉𝑅𝑑,𝑚𝑎𝑥� (4-23) 
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Där bidraget från utanpåliggande FRP förstärkning beräknas enligt nedan 

𝑉𝑅𝑑,𝑓 = 𝐴𝑓𝜀𝑓𝑑𝐸𝑓𝑑𝐿𝑒𝑓𝑠𝑖𝑛𝛽𝑓𝑐𝑜𝑠2𝛼 (4-24) 

Där 𝐿𝑒𝑓  är avstånden mellan förstärkningen med FRP som kan vara aktiv för 
kraftöverföring och beräknas enligt nedan. 

𝐿𝑒𝑓 = 𝑑𝑒𝑓 ∗ �𝑐𝑜𝑡𝜃 + 𝑐𝑜𝑡𝛽𝑓� (4-25) 

Där def är den effektiva höjden på förstärkningen och beräknas olika beroende 
på hur FRP är monterad. För väv som täcker tre sidor av balken räknas den ut 
enligt nedan. Om man använder laminat används samma formel men 2 
förankringslängder behövs. 

𝑑𝑒𝑓 = 𝑚𝑖𝑛�𝑧;𝑑𝑓 − 𝑙𝑒𝑓� (4-26) 

Där 𝑙𝑒𝑓 är den effektiva förankringslängden, den längden kan därför inte ta 
någon tvärkraft. 

𝑙𝑒𝑓 = �
𝐸𝑓𝑡𝑓
2𝑓𝑐𝑡𝑚

 (4-27) 

Draghålfasthetens medelvärde 𝑓𝑐𝑡𝑚 beräknas enligt nedan. 

𝑓𝑐𝑡𝑚 = 0,3 ∗ �𝑓𝑐𝑘2
3  (4-28) 

Den effektiva töjningen i fibern begränsas till. 

𝜀𝑓𝑑 = min �𝜀𝑓𝑏,𝑑, 𝜀𝑓𝑢,𝑑� (4-29) 

𝜀𝑓𝑏,𝑑 = �
2𝐺𝑓
𝐸𝑓𝑡𝑓

 (4-30) 

𝐺𝑓 = 0,03𝑘𝑏�𝑓𝑐𝑘𝑓𝑐𝑡𝑚 (4-31) 

𝑘𝑏 = �
2−

𝑤𝑓
𝑠𝑓�

1+
𝑤𝑓

𝑠𝑓�
≥ 1 (4-32) 
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Där 𝜀𝑓𝑢,𝑑 är förstärkningsmaterialets maximala töjning. 

𝜀
𝑓𝑢,𝑑=

𝜀𝑓𝑢
𝛾𝑚

 (4-33)  
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5 RESULTAT 

I kapitel 5 redovisas alla resultat som erhållits under arbetets gång. 

5.1 Laster 

De laster som belastar bron för avsnitt 3 visas i Tabell 5-1, för övriga avsnitt se 
Bilaga A.  

Tabell 5-1 Utbredda laster för avsnitt 3 

Laster för avsnitt 3           

Bro 
del 

Armerad 
Betong 

Spänn- 
armering 

Beläggning 
+ 

Räckverk 

Lastökning 
utbyggnad 

Utbredd 
trafik 

Totalt  

Stöd 207,5 5,6 20,8 73,8 33,7 341,2 kN/m 
A 203,8 5,6 20,8 73,8 33,7 337,6 kN/m 
B 184,2 5,6 20,8 73,8 33,7 317,9 kN/m 
C 168,9 5,2 20,8 73,8 33,7 302,3 kN/m 
D 153,2 4,9 20,8 73,8 33,7 286,3 kN/m 
E 136,9 4,6 20,8 73,8 33,7 269,7 kN/m 
F 122,6 3,9 20,8 73,8 33,7 254,7 kN/m 
G 109,3 3,3 20,8 73,8 33,7 240,8 kN/m 
H 98,7 2,6 20,8 73,8 33,7 229,5 kN/m 
I 95,3 2,3 20,8 73,8 33,7 225,8 kN/m 
J 92,9 2,6 20,8 73,8 33,7 223,7 kN/m 
K 91,7 2,6 20,8 73,8 33,7 222,5 kN/m 
L 91,3 2,3 20,8 73,8 33,7 221,8 kN/m 
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I Figur 5-1 syns hur de utbredda lasterna varierar över stora spannet på bron i 
avsnitt 2 och 3. 

 

Figur 5-1 Lastfördelning över stora spannet 

5.2 Tröghetsmoment och area 

Här redovisas de resultat som har kommit utav beräkningarna i Excel bladet för 
tröghetsmoment. Tröghetsmomenten varierar väldigt mycket från det största i 
avsnitt 3 vid stödet och minsta vid sektion L. I Tabell 5-2 redovisas 
tröghetsmomenten och betongareor för avsnitt 3, för hela bron se Bilaga A. 
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Tabell 5-2 Tröghetsmoment och Areor för avsnitt 3 

Sektion I (m4) A (m) 
Stöd 59,8 8,3 
A 47,1 8,2 
B 30,9 7,4 
C 20,8 6,8 
D 14,0 6,1 
E 9,4 5,5 
F 6,3 4,9 
G 4,3 4,4 
H 3,2 3,9 
I 2,6 3,8 
J 2,3 3,7 
K 2,2 3,7 
L 2,2 3,7 
 

5.3 Matlab-beräkningar 

De resultat från Matlab-beräkningarna är de moment och tvärkrafter som 
kommer att uppstå i bron. Alltså de krafter som förstärkningen ska 
dimensioneras mot, enbart värden för avsnitt 3 redovisas. 

I Tabell 5-3 nedan visas de belastningar i moment (Med) och tvärkraft (Ved) 
som bron belastas av, både för uppställning 1 och 2 med punktlasten på mitten 
för maximala moment. Uppställning 1 är med momentstyva infästningar vid 
stöden och uppställning 2 är utan moment vid infästningarna. 

  



Förstärkning av förspänd bro med kompositmaterial 

50 

Tabell 5-3 Beräkningar på belastningar både med (1) och utan (2) 
momentstyva infästningar 

Sektion Uppställning 1 Uppställning 2 
 Ved (MN) Med (MNm) Ved (MN) Med (MNm) 

Stöd 15,5 -429 15,3 -391 
A 14,9 -309 14,4 -352 
B 12,9 -306 12,5 -272 
C 11,1 -234 10,6 -202 
D 9,3 -173 8,8 -144 
E 7,4 -114 6,8 -89 
F 5,9 -66 5,4 -45 
G 4,7 -27 4,3 8,9 
H 3,6 2,9 3,3 19,7 
I 2,5 26 2,3 41,4 
J 1,7 43 1,6 58,2 
K 0,3 50  64,4 
L 0,1 56  67,2 

För att få ut största tvärkraften flyttades axellasterna från mitten på bron till 
sektion B. Resultaten för de uträkningarna redovisas för avsnitt 3 med 
uppställning 2 i Tabell 5-4 

Tabell 5-4 Tvärkraftsbelastningar med punktlaster vid sektion B 

Sektion Ved(MN) Sektion Ved(MN) 
Stöd 16,1 G 5,7 

A 15,2 H 4,6 
B 13,2 I 3,5 
C 11,8 J 2,8 
D 10,3 K 1,3 
E 8,6 L 0,9 
F 7,0   

 

5.4 Befintlig kapacitet 

För resultaten för momentkapaciteten har betong av kvalitén C40 använts och 
armeringsjärn av kvalitén Ks 50. Materialvärden för de materialen beskrivs 
nedan i Tabell 5-5. 
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Tabell 5-5 Betong- och armeringsdata 

Betongklass  C40 Armeringsklass Ks50 
θ≤16 

Ks50 
θ≥20 

Fck(MPa) 40 Fyk(MPa) 500 480 
ECm(GPa) 35 Es(GPa) 200 200 

γC 1,5 γs 1,15 1,15 
γCE 1,2    
εcu 0,0035 εsb 0,0045 0,0044 

 

Beroende på diametern på armeringsjärnen Ks50 används olika 
draghållfastheter på grund av större osäkerheter vid stor area.  

Spännkablar som används är av modell Freyssinet 12 L 15 vilket betyder att 
varje kabel består av 12 stycken vajrar med diametern 15 mm.  Värden för 
förspänningskablar syns i Tabell 5-6.  

Tabell 5-6 Materialdata för spännarmering 

Spännkabel  
fsp(MPa) 1570 
Esp(GPa) 200 
γsp 1,15 
fsp,u(MPa) 1766 
εsp 0,0096 
 

Armeringen varierar mellan de olika sektionerna, i Tabell 5-7 redovisas hur 
sektion L är armerad. 

Tabell 5-7 

Armering tvärsnitt L      
Armering θ= 12 θ= 16 θ= 20 θ= 25 spännkablar 

Överbyggnad 45 41    
Balkbotten   6 28 14 

 

Där armeringen ligger placerad som i Figur 5-2. 
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Figur 5-2 Visar hur armeringen är placerad I tvärsnittet. 

5.4.1 Momentkapacitet för befintlig bro, dragen undersida 

Momentkapacitet för dragen undersida räknas ut för sektionerna H-L då de vid 
Matlab-beräkningarna fick positivt moment med dragen undersida. Här nedan 
visas exempel med siffror för sektion L. För värden för övriga sektioner se 
Bilaga B.  

Tvärkraftens effektiva höjd räknas ut enligt ekvation (4-1) och 
tryckarmeringens effektiva höjd enligt ekvation (4-2) 

𝑑 = 1,875 −
0,22

2
= 1,765 

𝑑´ =
0,24

2
= 0,12 

Då räknas andelen tryck armering ut enligt ekvation (4-4) 

𝛼 =
417 ∗ 0,016 + 1365 ∗ 0,023 − 434 ∗ 0,014

0,8 ∗ 22,6 ∗ 6 ∗ 1,765
= 0,169 

Då blir höjden på tryckt armering enligt ekvation (4-5) 

𝑥 = 0,169 ∗ 1,765 = 0,298 

Kontroll av över armerat eller underarmerat tvärsnitt enligt (4-6) 

𝛼𝑏𝑎𝑙 =
0,0035

1365
174000 − 𝜀´𝑠𝑝 + 0,0035

= 0,53 
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Då är 𝛼 ≤ 𝛼𝑏𝑎𝑙 och tvärsnittet är underarmerat. 

Töjningen av spännkablarna från ekvationerna (4-7) – (4-11) redovisas med 
siffror nedan. 

∆𝜀𝑠𝑝 = 0,0079 − 0,0048 = 0,0048 

𝜀𝑠𝑝 = 0,0031 + 0,0048 = 0,0079 

𝜀´𝑠𝑝 = 0,0063 − 0,00159 = 0,0048 

𝜀𝑠𝑝0 =
2120/0,00164

174000
= 0,0063 

∆𝜀𝑡𝑎𝑝 = 0,25 ∗ 0,0063 = 0,00159 

Då blir momentkapaciteten enligt ekvation (4-12) 

𝑀𝑅𝑑 = 0,8(1 − 0,4 ∗ 0,169)0,169 ∗ 22,6 ∗ 6 ∗ 1,7652 + 434
∗ 0,014(1,765 − 0,12) = 63.1 𝑀𝑁 

För sektionerna H – L hämtas den nya belastningen Med från uppställning 2 i 
Matlab beräkningarna, då den gav högst belastning i mitten av spannet. För 
sektionerna med dragen undersida var det bara sektion H som klarade de nya 
belastningarna övriga sektioner behöver förstärkas. Se samtliga kapaciteter i 
Tabell 5-8 

Tabell 5-8 Jämförelse mellan belastning (Med) och befintlig kapacitet (Mrd) 

Sektion Med(MNm) Mrd(MNm) 
H 19,7 26,2 
I 41,4 30,6 
J 58,2 52,0 
K 64,4 64,5 
L 67,2 63,1 
 

5.4.2 Momentkapacitet för befintlig bro, tryckt undersida 

Momentkapacitet med tryckt undersida räknas ut för sektionerna Stöd-G som 
på grund av att de är nära stöden får negativt moment och tryckt undersida.  
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Som exempel visas här beräkning med siffror för sektion A, i Tabell 5-9 finns 
armeringsmängder för sektion A. För värden för övriga sektioner se Bilaga B. 

Tabell 5-9 Armerings mängder för sektion A 

Armering sektion A     
Armering θ= 12 θ= 16 θ= 20 θ= 25 spännkablar 

Överbyggnad 45 41    
Balkbotten   6 68 34 

Höjden för tryckt betong räknas då ut för sektion A med siffror enligt ekvation 
(4-17) här nedan. 

𝑥 =
434 ∗ 0,14 + 1365 ∗ 0,57 − 417 ∗ 0,035 − 0,8 ∗ 22,6 ∗ 4 ∗ 0,66

0,8 ∗ 22,6 ∗ 0,6
+ 0,66

= 2,54 

Sedan räknas momentet ut med siffror enligt ekvation (4-18) 

𝑀𝑅𝑑 = 0,8 ∗ 0,662 ∗ 22,6 ∗ 4 ∗ �6,87 −
0,66

2
� + 0,8(2,54 − 0,66) ∗ 22,6

∗ 0,6 ∗ (6,87 − 0,66 −
2,54 − 0,66

2
+ 417 ∗ 0,035

∗ (6,87 − 0,33) = 471 𝑀𝑁 

För sektionerna Stöd – G med negativa moment tog Med värdena från Matlab 
beräkningarna från uppställning 1 då de gav högst moment nära stöden. 
Momentkapaciteten för de sektionerna med negativt moment visade sig alla 
vara tillräckliga. Samtliga sektioners momentkapacitet visas i Tabell 5-10, där 
behöver ingen förstärkning göras. 
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Tabell 5-10 Jämförelse mellan belastning (Med) och befintlig kapacitet (Mrd) 

Sektion Med(MNm) Mrd(MNm) 
Stöd 429 470,9212 
A 390 452,7625 
B 306 364,8691 
C 234 288,2554 
D 173 219,4672 
E 114 167,2288 
F 66 122,0058 
G 27 88,00486 
 

5.4.3 Tvärkraftskapacitet för befintlig bro 

Exempel på beräkning av tvärkraft i siffror med sektion A som exempel. 
Tvärkraftsarmeringen består där av 31 stycken ∅ 16 på s avståndet 200 mm 
och cot θ = 1. Enligt ekvation (4-19). För värden för övriga sektioner se Bilaga 
C 

𝑉𝑟𝑑,𝑠 =
0,00045

0,2
∗ 6,18 ∗ 434 ∗ 1 = 6,03 𝑀𝑁 

Enligt ekvation (4-20) och (4-21) blir z och Asw enligt nedan. 

𝑧 = 0,9 ∗ 6,87 = 6,18 𝑚 

𝐴𝑠𝑤 = �
0,016

2
�
2

∗ 𝜋 ∗ 4 = 0,00045 𝑚2 

Kapaciteten för trycksträvan blir då enligt ekvation (4-22). 

𝑉𝑟𝑑,𝑚𝑎𝑥 =
1 ∗ 0,6 ∗ 6,18 ∗ 0,6 ∗ 22,6

1 + 1
= 25,7 

Tvärkraftskapaciteten för bron redovisas i Tabell 5-11 tillsammans med 
belastningen. Kapaciteten räcker inte till för alla sektioner och är ganska långt 
ifrån i vissa fall. Sektionerna Stöd – F klarar inte av de nya belastningarna och 
behöver förstärkas, medan sektionerna G – L klarar av de nya belastningarna. 
VRd,max klarar belastningarna i alla sektioner. Hur kapaciteten har beräknats 
syns i kapitel 4.3 
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Tabell 5-11 Belastning i tvärkraft jämfört med tvärkraftkapaciteten 

Sektion Ved(MN) Vrd(MN) Vrd,max(MN) 
Stöd 16,1 6,2 25,6 

A 15,2 6,0 24,8 
B 13,2 5,0 20,6 
C 11,8 5,0 17,5 
D 10,3 6,4 15,1 
E 8,6 6,6 12,7 
F 7,0 5,6 10,9 
G 5,7 5,8 9,4 
H 4,6 5,3 8,3 
I 3,5 4,7 7,5 
J 2,8 3,1 6,9 
K 1,3 1,8 6,6 
L 0,9 1,7 6,5 

 

5.5 Förstärkning med kolfibermaterial 

Dimensionering för förstärkning med kolfibermaterial har genomförts med två 
olika förstärkningsmetoder. För momentkapacitet har kolfiberlaminat använts 
och för tvärkraftskapacitet användes kolfiberväv. Hur förstärkningarna har 
beräknats finns redovisat i kapitel 4.2.2 för kolfiberlaminat och 4.3.1 för 
kolfiberväv.  

5.5.1 Förstärkning av moment med kolfiberlaminat 

De kolfiberlaminat som har bedömts passa bäst för arbetet är Sto FRP Plate M, 
material egenskaperna för dessa syns i Tabell 5-12.  

Tabell 5-12 Materialdata för kolfiberlaminat 

Sto FRP plate M 
ffk(MPa) 2500  Efd(GPa) 216,7 
γs 1,2 εfb 0,0096 
ffd(MPa) 2083 Tjocklek(m) 0,0014 
Ef(GPa) 260,0 Bredd(m) 0,15 
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Här visas ett beräkningsexempel med siffror för sektion L. Först räknas möjlig 
töjning ut enligt ekvation (4-13). För värden för samtliga förstärkta sektioner se 
Bilaga B. 

𝜀𝑓 = 0,0031 +
0,0031(1,875 − 1,765)

1,765 − 0,298
= 0,0033 

Sedan kan höjden på tryckt betong och momentkapacitet räknas ut enligt 
ekvation (4-14) 

𝑥 =
𝑓𝑠𝑑𝐴𝑠 + 𝑓𝑠𝑝,𝑑𝐴𝑠𝑝 + 𝜀𝑓𝐸𝑓𝐴𝑓 − 𝑓¨𝑠𝑑𝐴´𝑠

0,8 ∗ 𝑓𝑐𝑑𝑏
 

Då beräknas momentkapaciteten för tvärsnittet med kolfiberförstärkning ut 
enligt ekvation (4-15) med 23 stycken kolfiberlaminat i beräkningen. 

𝑀𝑅𝑑 = 0,8(1 − 0,4 ∗ 0,186)0,186 ∗ 22,6 ∗ 6 ∗ 1,7652 + 434
∗ 0,014(1,765 − 0,12) + 0,0033 ∗ 216,7 ∗ 103
∗ 0,0048(1,875 − 1,765) = 68,7 𝑀𝑁 

Eftersom kolfiberlaminatet limmas fast på undersidan av lådbalken som är 4 m 
bred, kan inte mer kolfiber användas än vad som ryms där. Därför klarar inte 
förstärkningsmetoden inte att uppnå belastningarna för alla sektioner. I Sektion 
I minskas antalet spännkablar med 6 stycken och där uppnås inte erforderlig 
kapacitet även om maximal mängd laminat används. 

Därför dimensioneras mängden laminat efter sektion J som är sektionen som är 
mest kritisk efter I. Där uppnås erforderlig kapacitet med 23 stycken 150 mm 
breda laminat vilket blir totalt en bredd på 3,45 meter. Dessa placeras med ett 
avstånd på 15,9 mm mellan varje laminat med ett avstånd på 100 mm till 
kanterna Figur 5-3. För kapacitet för samtliga förstärkta sektioner se Tabell 
5-13. 
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Tabell 5-13 Belastningar, befintlig kapacitet och kapacitet efter förstärkning 
(Mrd,f) med kolfiberlaminat 

Sektion Med(MNm) Mrd(MNm) Mrd,f(MNm) 
H 19,7 26,2 34,1 
I 41,4 30,6 37,6 
J 58,2 52,0 58,2 
K 64,4 64,5 70,1 
L 67,2 63,1 68,7 

 

Alla sektioner mellan J-L förstärks lika mycket eftersom laminaten behöver 
sträckas hela vägen till brons undersida blir tryckt för att få bra kontaktyta 
mellan betong och laminat. Bron övergår från drag till tryck mellan sektion H 
och G. Ett förslag på hur förstärkningen kan se ut syns i Figur 5-3 och Figur 
5-4. 

 

Figur 5-3 Förslag på placering av laminat 

 

Figur 5-4 Ungefärlig längd som behöver förstärkas 

5.5.2 Förstärkning av tvärkraft med kolfiberväv 

Valet av att använda sig av kolfiber väv som förstärknings material var för att 
befintliga kapaciteten behövde förstärkas relativt mycket. Ett alternativ är att 
använda laminat även här men då får man en mindre effektiv yta och går inte 
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att använda fler än ett lager utan att tappa effektivitet. Därför gick inte 
erfordrad kapacitet att uppnås med laminat. 

Kolfiberväven som har använts är Sto FRP Sheet M med den klarades behövda 
krafter med som mest 10 lager väv och dess materialdata syns i Tabell 5-14. 

Tabell 5-14 Materialdata för kolfiberväv Sto FRP Sheet M 

Sto FRP Sheet M   
ffk 4600 MPa Efd 293 GPa 
γf 1,35  εfb 0,012  
ffd 4182 MPa höjd 0,17 mm 
Ef 395 GPa bredd 300 mm 

  

För förstärkning med kolfiberväv varierade behovet av väv, mest behövs 
närmast stödet och sedan avtar behovet ju närmare mitten man kommer.  Som 
mest behövs heltäckande av balken och 10 lager kolfiber väv. För alla 
sektioners dimensioneringar och kapaciteter se Tabell 5-15. 

Tabell 5-15 Förstärknings kapacitet med mängd kolfiberväv, s är centrum 
avståndet mellan vävarna 

Sektion Ved(MN) Vrd(MN) Antal 
lager 

s (mm) Vrd,f(MN) 

Stöd 16,1 6,6 9 300 16,3 
A 15,2 5,6 9 300 15,7 
B 13,2 5,8 10 300 13,7 
C 11,8 5,3 10 300 12,1 
D 10,3 4,7 4 300 10,7 
E 8,6 3,1 2 600 8,9 
F 7,0 1,8 1 600 7,1 

 

Tabell 5-15 visar att alla sektioner klarar av den nya lasten men att 10 lager väv 
behövs på de värsta sektionerna. Det är mycket väv att använda vid 
förstärkning och kommer bli krångligt att utföra. För sektion E och F kan man 
minska på både antal lager och lägga in ett avstånd på 300 mm mellan 
vävremsorna.   
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Här nedan visas ett exempel på ekvation (4-24) i siffror för sektion A och 
dimensionerad mängd kolfiber enligt Tabell 5-10. Förstärkning av tvärkraften 
är räknad i mm. För samtliga värden för förstärkta sektioner se Bilaga C. 

𝑉𝑅𝑑,𝑓 = 3,06 ∗ 0,0038 ∗ 293 ∗ 5747 ∗ 𝑠𝑖𝑛90𝑐𝑜𝑠245 = 9726 𝑘𝑁 

Där 𝐿𝑒𝑓räknas enligt ekvation (4-25)  

𝐿𝑒𝑓 = 5747 ∗ (𝑐𝑜𝑡45 + 𝑐𝑜𝑡90) = 5747 𝑚𝑚 

𝑑𝑒𝑓räknas enligt ekvation (4-26) 

𝑑𝑒𝑓 = 𝑚𝑖𝑛(6,08; 6000 − 252,6) = 5747 𝑚𝑚 

Där 𝑙𝑒𝑓 är den effektiva förankringslängden, den längden kan därför inte ta 
någon tvärkraft. Räknas ut enligt elevation (4-27) 

𝑙𝑒𝑓 = �
293 ∗ 0,17

2 ∗ 3,5
= 252,6 𝑚𝑚 

Den effektiva töjningen i fibern begränsas till ekvation (4-29) 

𝜀𝑓𝑑 = min(0,0037,0,0088) = 0,0037 

Enligt ekvation (4-30) 

𝜀𝑓𝑏,𝑑 = �
2 ∗ 0,355

293 ∗ 0,17
= 0,0037 

Enligt ekvation (4-31) 

𝐺𝑓 = 0,03 ∗ 1 ∗ �40 ∗ 3,5 

Enligt ekvation (4-32) 

𝑘𝑏 = �
2 − 300

300�

1 + 300
300�

≥ 1 → 1 
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Där 𝜀𝑓𝑢,𝑑 är förstärkningsmaterialets maximala töjning och beräknas enligt 
ekvation (4-33) 

𝜀
𝑓𝑢,𝑑=0,012

1,35 =0,0088
 

5.6 Kostnadsberäkning 

Kostnadsberäkningen baseras på meterpriser för de material som är valda i 
arbetet. I priset är medräknat material kostnader och kostnad för det förarbete 
som är angett i kapitel 2.3.1 för laminat och 2.3.2 för väv. Sedan kommer 
kostnader tillkomma på grund av speciella omständigheter för det här arbetet, 
till exempel kommer kostnad för ställningar och etableringskostnader att 
tillkomma. Här är medräknat att hela sektionen H behöver kläs med laminat för 
tillräcklig vidhäftning. 

Material och förarbetes kostnader per meter är 1874 kr för väv per lager och 
5079 kr för laminat. Kostnaden syns då i Tabell 5-16 

Tabell 5-16 Kostnader för kolfiberförstärkning i avsnitt 3 

Priser för material och arbete för avsnitt 3     
Sto FRP sheet M 1874 Kr/m       

Sektion Stöd A B C D E F Tot 
Längd 0,55 6 6 6 7 7 7  

MKr / sektion 0,53 5,62 5,40 4,76 1,99 0,88 0,40 19,2 
         

Sto FRP Laminat 
M 

5079 Kr/m       

Sektion L K J I H    
Längd 6 6,45 7 7 7 Tot   

MKr / sektion 0,70 0,75 0,82 0,82 0,82 3,91   
         

Totalkostnad  23,1 MKr       
  

Här kan man se att kostnaderna för kolfiberväven är väldigt mycket dyrare än 
kostnaden för kolfiberlaminat. Det beror till stor del att arbetet blir så mycket 
mer omfattande när man behöver många lager.  



Förstärkning av förspänd bro med kompositmaterial 

62 

Därför skulle det bli mycket billigare om man kunde förstärka med laminat 
även för tvärkraft. I detta arbete lyckades inte det på grund av att 
förstärkningsbehovet var för stort. 
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6 ANALYS 

I kapitel 6 kommer arbetet som utförts att analyseras och diskuteras. Framför 
allt är det förenklingar, avgränsningar, beräkningarna och resultatet som 
analyseras. 

6.1 Förenklingar och avgränsningar 

De förenklingar och avgränsningar som gjort har i samtliga fall tagits med 
hänsyn till vilka konsekvenser som de medför. I de flesta fall har 
avgränsningar gjorts så att man ligger på säker sida. 

De förenklingar av tvärsnittet som gjorts för att kunna räkna ut de nya 
krafterna i bron med beräkningsprogrammet Frame 2D i Matlab förväntas 
stämma bra överens med de verkliga lasterna och tröghetsmomenten. Eftersom 
ett medelvärde av varje sektions del räknas ut för beräkningarna av 
tröghetsmoment medan de korrekta areorna används till laster av betongen så 
ligger lasterna även där på säker sida. Kapaciteten för tvärkraften och 
momentet i varje sektion dimensioneras alltid på den sidan av sektionen med 
störst belastningar. 

Att bara använda ett fall av trafiklaster på bron är egentligen alldeles för lite 
och måste utredas mer innan arbetet kan utföras. Nu har en jämt utbredd trafik 
last använts på hela bron med punktlaster där det ger störst kraftpåverkan. 
Eftersom bron räknas som en kontinuerlig balk över stöd, hade det kunna 
resulterat i högre krafter att bara ha den utbredda lasten på stora spannet. Då 
lasten som ligger på sidospannen förmodligen motverkar lasten på stora 
spannet.   
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Vad som däremot spelar en stor roll på de nya belastningarna är hur mycket 
moment infästningarna vid stöden egentligen tar. Förmodligen tar de ganska 
mycket moment, eftersom man vid byggnation av denna bro-typ utgår ifrån 
stöden och sedan byggs bron sektionsvis utåt på vardera sida för att få jämvikt 
och sedan kopplas avsnitt 2 och 3 i hopp vid mitten på spannet. För att klara 
det krävs det att infästningarna klarar av belastningar. 

I beräkningsprogrammet har infästningar som både är och inte är moment 
styva beräknats. Beräkningen som inte var momentstyv resulterade i högst 
momentkrafter i spannet och med momentstyva infästningar blev resultatet 
högre moment över stöden. Sektion I på bron var bland de sektioner som hade 
störst procentuell skillnad mellan fallen med över 15 MN högre belastning. Det 
är förmodligen en orsak till att erforderlig kapacitet inte gick att uppnå i 
sektion I med använd förstärkningsmetod. Utan momentstyv infästning blev 
också sträckan med positiva moment i spannet längre, sektion G hade positivt 
moment med icke styva infästningar och negativt moment med styva. 

Den verkliga infästningen ligger förmodligen någonstans mitt emellan och 
behöver undersökas ytterligare innan arbetet kan utföras. Däremot så hade 
infästningarna mindre inverkan på tvärkraften där det endast skiljde 0,6 MN 
som mest. 

En annan avgränsning som har en inverkan på resultatet är att lyftkrafterna från 
spännarmeringen i ovansidan av bron inte tas med i beräkningarna för 
momentkapaciteten för sektionerna som har positiva moment. Eftersom 
spännkablarna hjälper till att hålla ovansidan spänd påverkar de såklart även 
sektionerna som har tryckt ovansida eftersom kraften hjälper till att lyfta hela 
spannet. Tyvärr har inte tid funnits till att hinna med att ta med de lyftkrafterna 
i beräkningarna, de som kan sägas är att det hade hjälpt till att lyfta bron och 
därför ligger beräkningarna även här på säker sida. 

Att spännkraftsförlusterna som blir i spännarmeringen på grund av relaxation, 
krypning, låstapp och friktion skulle vara lika för alla spännkrafter stämmer 
naturligtvis inte. Eftersom längden på spännkablarna varierar väldigt mycket så 
kommer också förlusterna från friktion och att variera. Därför har ett 
sammanlagt värde på spänningsförlusterna antagits till 25 %, värdet är taget 
från vad konstruktörsföretaget som konstruerade bron använde sig av. 

De nya lasterna från utbyggnaden av bron är lite svåra att uppskatta då det inte 
känt hur breddningen av bron ska utföras än. Det antagna tvärsnittet på 
utbyggnaden känns ändå som ett rimligt alternativ. Någon bärande förmåga har 
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utbyggnaden inte haft i beräkningarna utan bara använts som last, men 
eventuellt kan man också räkna in utbyggnaden i beräkningarna för kapaciteten 
på bron. 

6.2 Beräkningar 

Beräkningar för tvärkraftskapacitet är beräknad efter EN-1992-1-1. Enligt den 
standarden används inte betongens kapacitet när man räknar på ett 
tvärkraftsarmerat tvärsnitt. Det borde betyda väldigt mycket, framför allt för de 
höga tvärsnitten närmast stöden, eftersom det är väldigt mycket betong i de 
tvärsnitten. 

Ett antagande är att bron konstruerats efter annan äldre standard som på något 
sätt räknar med betongens tvärkraftskapacitet. Det är ganska tydligt om man 
studerar kapaciteten i Tabell 5-11 då kapaciteten blir lägre efter sektion D även 
fast tvärsnittet blir högre och tvärkraften blir större närmare stödet. 
Anledningen till minskningen är att arean för armeringsjärnen och antalet järn 
minskar efter sektion D och antalet minskas ytterligare närmare stödet. 
Anledningen till minskning i armeringsmängd måste vara att man tidigare 
räknat med betongens kapacitet som då ökade mer i storlek närmare stödet och 
därför behövde mindre armeringsmängd.  

Man kommer i dagens läge att behöva förstärka väldigt mycket i tvärkraft om 
man ska utgå ifrån EN-1992-1-1 när man dimensionerar tvärkraftskapaciteten. 
Om det är möjligt att dimensionera med den gamla standarden skulle man 
kunna få ner kostnaderna väldigt mycket för förstärkningen. Bron har ju än så 
länge klarat belastningarna även om den är dimensionerad efter gamla 
standarder. 

En sak som kommer påverka resultatet av kapaciteten för momentet med 
förstärkt tvärsnitt är vid vilka spänningsnivåer som undersidan av bron 
befinner sig på vid montering av kolfiberlaminat. Laminaten kommer börja ta 
last så for limmet torkat, så beroende av vilken töjningsnivå spännarmeringen 
har styr hur stor del av laminatets brottöjning som kan utnyttjas. 

I rapporten har det antagits att laminatet börjar ta last samtidigt som betongen 
övergår i drag och armeringen börjar ta last. För att kunna räkna ut hur det blir 
på riktigt måste man veta hur bron kommer vara belastad när laminaten 
monteras. Det är också ett område som måste undersökas innan arbetet kan 
utföras. 
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Det bästa för utnyttjandet av laminaten vore att bron stängs från trafik och 
monteras innan arbetet med utbyggnaden av vägbanan startas. Då kommer 
laminaten och spännarmeringen att samverka redan när utbyggnaden byggs 
och för samtliga laster som påförs efter det. 

6.3 Resultat 

Det som kommit fram i resultatet är att alla sektioner utom en, går att förstärka 
tillräckligt mycket för att klara de nya belastningarna från två vägbanor. Det 
krävs mycket förstärkning i vissa fall, vilket inte är så konstigt då 
lastökningarna är stora.  

Det som ändå gör att betydligt mindre förstärkning behövs och det hela blir 
mindre komplicerat är att bron för momentkapaciteten över stöden är 
dimensionerad för att klara byggskedet. Då bron byggdes från stöden och utåt 
som konsoler uppstår väldigt stora moment över stöden, därför är kapaciteten 
så hög att ingen förstärkning behövs för att klara de nya belastningarna. 

Avsnitt 4 kommer troligtvis också klara sig utan speciellt mycket förstärkning 
då den har samma form och tvärsnitt som avsnitt 3 på grund av att den delen 
agerande motvikt under byggskedet, men med hälften så stort spann som det 
stora. Dock är den delen utan spännarmering i underkant och kan därför ha 
behov av viss förstärkning. Även tvärkraften i avsnitt 3 kommer förmodligen 
behöva förstärkas om dimensioneringen sker efter Eurocode. 

Däremot borde avsnitt 1 vars uppgift är att agera motvikt mot avsnitt 2 i 
byggskedet och i och med detta är väldigt överdimensionerad i avseende mot 
spannlängd och belastningar, därför borde inte det avsnittet ha några problem 
att klara de nya belastningarna. 

 Resultaten från kostnadsberäkningarna i Tabell 5-16 har bara tagits hänsyn till 
avsnitt 3 och de förstärkningarna som behöver göras där. Kostnaden för 
laminat kommer förmodligen minst fördubblas för hela bron då mitten-spannet 
för avsnitt 2 förmodligen behöver förstärkas på liknande sätt. Tvärkrafts 
förstärkning kommer förmodligen mer än fördubblas i pris då avsnitt 2 
förmodligen behöver liknande förstärkning som 3 och avsnitt 4 förmodligen 
kommer behöva förstärkas den med. Det är utifrån beräkningarna i rapporten 
och minskar de på grund av avgränsningar minskar även resterande delar. 

Utifrån detta är förmodligen förstärkningen med laminat som 
momentförstärkning det bästa alternativet. Men även för tvärkraft borde det 



 Analys   

 67 

kunna fungera bättre om laminat kunde användas, då det kommer bli betydligt 
billigare och lättare att utföra än väv. Kan man på något sätt få upp kapaciteten 
för tvärkraften på befintligt tvärsnitt så att laminat klarar förstärkningen. 
Anledningen till att laminat skulle kunna fungera är att höjden på balken är så 
hög att den extra förankringslängden som behövs för laminat jämfört med väv 
inte påverkar så mycket. Skulle man kunna dimensionera befintlig kapacitet 
men den gamla standarden, bedöms det inte vara något problem att använda 
laminat för förstärkning av tvärkraft. 
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7 SLUTSATSER 

I Kapitel 7 summeras och diskuteras vad som har kommit fram till i arbetet. 

Utifrån beräkningarna som utförts i detta examensarbete har det framkommit 
att alla undersökta sektioner utom en går att förstärka tillräckligt mycket med 
kolfiber för att klara belastningarna från två vägbanor. Två metoder för 
kolfiberförstärkning presenteras, en med laminat för förstärkning av moment 
och en med väv för förstärkning av tvärkraft.  

För att klara belastningen krävs att mycket kolfiber används, för laminat måste 
3,45 meter av undersidan som är 4 meter bred att täckas med laminat. En av de 
styvare och dyrare laminat typerna krävs för att klara förstärkningen, då bara 
en del av laminatets töjningsegenskaper kan användas blir styvheten viktig. 

För väv krävs att balken täcks helt på tre sidor och att maximala 10 lager väv 
behövs över stora delar av den förstärkta ytan. Detta blir en väldigt dyr lösning 
och man skulle kunna erhålla en betydligt billigare lösning om 
laminatförstärkning kan användas i stället. 

Eftersom de antaganden som gjorts i de flesta fall ligger på säker sida kommer 
belastningen minska och därmed göra att mindre kolfiber krävs. Skulle 
mängden kolfiber minskas samt att laminat kan användas till tvärkrafts 
förstärkning bedöms kolfiber vara ett bra alternativ som förstärkningsmetod. 
Om gamla standarder kan användas för tvärkraft beräkning kommer laminat att 
kunna användas och kostnaderna kommer att minska väldigt mycket. 

Förspänd armering och kompositmaterial går bra att använda tillsammans, det 
som är det svåra är att utnyttja hela kapaciteten från kompositmaterialet. Det 
som spelar stor roll är hur hårt belastad bron är vid montering av framför allt 
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laminat. På grund av att laminatets töjning oftast inte går att utnyttja till fullo 
blir styvhet en viktig parameter. 

Förspänd kompositförstärkning skulle göra att materialets egenskaper lättare 
går att utnyttja till fullo, då man skulle kunna utnyttja mer av töjningen och 
därmed mer av draghållfastheten. Problemet är bara att det inte finns många 
verkligt utförda fall av förspända kompositmaterial och de flesta fall som 
utförts är tester och försök. Det som är svårt är att fästa in den förspända 
kompositen med infästningar som klarar att ta upp krafterna utan att förstöra 
kompositen.  

Kostnadsberäkningen för den undersökta delen på bron uppgår till 23,1 
miljoner kronor, då tillkommer också etableringskostnader. Men den siffran 
förväntas minska väldigt mycket på grund av konservativa antaganden och 
förenklingar. Kan man använda den gamla standarden så laminat kan användas 
vid förstärkning av tvärkraft kommer totala kostnaden mer än halveras. 

Några antaganden som kan göra att mängden kolfiberförstärkning minskar och 
priset sjunker. Genom att ta med lyftkrafter för spännarmeringen i ovansidan 
av bron även för sektionerna H-L. Samt att man undersöker hur momentstyva 
infästningarna egentligen är vid stöden. Det kommer göra att kostnaderna 
minskar. Men viktigaste för att få ner priset på förstärkningen är att utnyttja 
betongen vid dimensionering av befintlig tvärkraftskapacitet, genom att 
tillexempel använda den standard som bron först dimensionerades efter. 
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8 FÖRSLAG TILL FORTSATTA STUDIER 

I kapitel 8 ges förslag till områden inom ämnesområdet som kan vara värt att 
studera vidare inom för att få bättre resultat.  

Att undersöka om bron klarar av de nya lasterna i bruksgränstillstånd, genom 
att klara sprickbredder och deformationer. Samt att undersöka vilken 
spänningsnivå som den dragna betongsidan befinner sig på vid montering av 
laminat, för att ta reda på hur långt spännarmeringen har kommit i töjningen. 

Att undersöka hur momentstyva infästningarna vid brostöden är och på så vis 
komma närmare de riktiga belastningarna på bron. 

Att gå vidare med hur breddningen av bron, hur den ska byggas och sedan 
dimensionera utbyggnaden. När man vet det kan man börja titta på vridning 
och rotationer i bron. 

Undersöka om det är möjligt att dimensionera tvärkraftskapaciteten för bron 
enligt de gamla standarderna. Om det är möjligt dimensionera efter dem, 
jämföra vilka skillnader som blir både i kapacitet och för kostnaden av 
förstärkningen. 
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Bilaga A 

I bilagan visas samtliga tröghetsmoment, areor och totala utbredda lasterna vid 
varje sektion se Tabell A- 1. Det är de här värdena som använts i 
beräkningsprogrammet för att få ut belastningarna. I jämförelse med 
ritningarna har jag ändrat så att A = A´, det blev så eftersom jag valde att 
redovisa avsnitt 3 i rapporten och tog då bort primtecknet för den sektionen. 
Sen syns här bra att Avsnitt 3 och 4 har samma storlek på tvärsnitt.  För var 
samtliga sektioner är placerade på bron se Figur A- 1 

Tabell A- 1 Värden för hela bron 

Sektion I (m4) A (m) q(Tot)  Sektion I (m4) A (m) q(Tot) 
Ballkasse 90,7 12,04   D 16,79 6,13 286,3 

A´ 56,33 8,52 346,8  C 24,91 6,76 302,3 
B´ 47,1 7,73 326,9  B 36,85 7,37 317,9 
C´ 41,96 7,22 313,8  A 57,32 8,15 337,6 
D´ 28,53 6,62 298,5  Stöd 62,28 8,29 341,2 
E´ 19,30 5,83 278,4  A  57,32 8,15 337,6 
F´ 12,82 5,07 258,8  B 36,85 7,37 317,9 
G´ 8,33 4,52 244,6  C 24,91 6,76 302,3 
H´ 5,59 4,10 233,4  D 16,79 6,13 286,3 
I´ 3,93 3,84 226,4  E 11,25 5,48 269,7 
J´ 3,01 3,73 224,2  F 7,50 4,90 254,7 
K´ 2,57 3,67 222,6  G 5,02 4,37 240,8 
L 2,22 3,65 221,8  H 3,50 3,95 229,5 
K 2,32 3,67 222,5  I 2,81 3,81 225,8 
J 2,42 3,72 223,7  J 2,42 3,72 223,7 
I 2,81 3,81 225,8  K 2,32 3,67 222,5 
H 3,50 3,95 229,5  L 2,22 3,65 221,8 
G 5,02 4,37 240,8  Stöd 1 0,38 3 0 
F 7,50 4,9 254,7  Stöd 2 6,75 5,06 0 
E 11,25 5,48 269,7      
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Figur A- 1 Hela bron med sektions namn 
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Bilaga B 

I bilaga B redovisas värdena för att kunna räkna ut Befintliga moment 
kapaciteten och förstärkta momentkapaciteten för samtliga sektioner i avsnitt 3. 
Betong och stål värden redovisas i Tabell B- 1, värden för spännarmering i 
Tabell B- 2 och värden för kolfiberlaminat i Tabell B- 3. Sedan kan man med 
hjälp av formlerna i avsnitt 4.1.1 och värdena i Tabell B- 4 beräkna kapaciteten 
för sektionerna H-K. För sektionerna Stöd-G redovisas formler i avsnitt 4.1.3 
och värdena i Tabell B- 5   

Tabell B- 1 

Betongklass  C40 Armeringsklass Ks50 
θ≤16 

Ks50 
θ≥20 

Fck(MPa) 40 Fyk(MPa) 500 480 
ECm(GPa) 35 Es(GPa) 200 200 

γC 1,5 γs 1,15 1,15 
γCE 1,2    
εcu 0,0035 εsb 0,0045 0,0044 

 

Tabell B- 2 

Spännkabel  
fsp(MPa) 1570 
Esp(GPa) 200 
γsp 1,15 
Fsp,u(MPa) 1766 
εsp 0,0096 
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Tabell B- 3 

Sto FRP plate M 
ffk(MPa) 2500  Efd(GPa) 216,7 
γs 1,2 εfb 0,0096 
ffd(MPa) 2083 Tjocklek(m) 0,0014 
Ef(GPa) 260,0 Bredd(m) 0,15 
 

Tabell B- 4 

 H I J K 
H 2,37 2,139 1,982 1,9 
Hu 0,2200 0,2200 0,2200 0,2200 
Hö 0,24 0,24 0,24 0,24 
b 6 6 6 6 
As 0,0019 0,0019 0,0019 0,0019 
A´s 0,0137 0,0137 0,0137 0,0137 
Asp 0,0000 0,0067 0,0166 0,0233 
 

Tabell B- 5 

 Stöd A B C D E F G 
H 7,115 6,871 5,742 4,894 4,219 3,586 3,081 2,68 

Hu 0,662 0,662 0,63 0,6 0,535 0,455 0,375 0,29 
Hö 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 
b 4 4 4 4 4 4 4 4 

bw 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 
As 0,0137 0,0137 0,0137 0,0137 0,0104 0,0104 0,0104 0,0104 
A´s 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0333 0,0284 0,0284 0,0284 
Asp 0,0566 0,0566 0,0566 0,0532 0,0499 0,0466 0,0399 0,0333 
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Bilaga C 

Här redovisas värden för att kunna beräkna tvärkraftkapacitet för samtliga 
sektioner i avsnitt 3 med Tabell C- 1 enligt avsnitt 4.2. För 
tvärkraftskapaciteten med kolfiberförstärkning se Tabell C- 2 och Tabell C- 3 
för värden och avsnitt 4.2.1 för formler. 
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Tabell C- 1 

Tvärkraft stöd A B C D E F 
Φ  järn 0,012 0,012 0,012 0,012 0,016 0,016 0,016 

Asw 0,00045 0,00045 0,00045 0,00045 0,00080 0,00080 0,00080 
s 0,200 0,200 0,200 0,170 0,200 0,165 0,165 
z 6,30 6,08 5,06 4,30 3,69 3,12 2,66 

cot θ 1 1 1 1 1 1 1 
Vrd,s 6,19 5,97 4,97 4,97 6,45 6,61 5,64 

v1 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 
Tan θ 1 1 1 1 1 1 1 

θ 45 45 45 45 45 45 45 
αcw 1 1 1 1 1 1 1 
v1 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 
bw 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

Vrd,max 25,69 24,79 20,64 17,53 15,05 12,73 10,87 
        

Tvärkraft G H I J K L  
Φ  järn 0,016 0,016 0,016 0,016 0,012 0,012  

Asw 0,00080 0,00080 0,00080 0,00080 0,00045 0,00045  
s 0,140 0,135 0,135 0,190 0,180 0,180  
z 2,31 2,03 1,83 1,68 1,61 1,59  

cot θ 1 1 1 1 1 1  
Vrd,s 5,77 5,27 4,73 3,10 1,76 1,73  

v1 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6  
Tan θ 1 1 1 1 1 1  

θ 45 45 45 45 45 45  
αcw 1 1 1 1 1 1  
v1 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6  
bw 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6  

Vrd,max 9,44 8,30 7,45 6,87 6,57 6,48  
 

För kolfiberförstärkning gäller materialvärden för väv i Tabell C- 2 
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Tabell C- 2 

Sto FRP Sheet M   
ffk 4600 MPa Efd 292,5926 GPa 
γf 1,35  εfb 0,012  
ffd 4181,818 MPa höjd 0,17 mm 
Ef 395 GPa bredd 300 mm 

 

Varierande värden för sektionerna Stöd-F som var i behov av 
tvärkraftförstärkning redovisas i Tabell C- 3. 

Tabell C- 3 Värden för sektionerna Stöd-F, längder i mm och Vrd,f  i kN. 

 Stöd A B C D E F 
Af 3,06 3,06 3,40 3,40 1,36 0,34 0,17 

cot β 0 0 0 0 0 0 0 
β 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 
α 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 

Lef 5991 5747 4621 3788 3243 2699 2269 
εfd 0,0038 0,0038 0,0038 0,0038 0,0038 0,0038 0,0038 
lef 253 253 266 266 168 119 84 
df 6244 6000 4887 4054 3412 2819 2354 
def 5991 5747 4621 3788 3243 2699 2269 
Kb  1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Gf 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 

εfb,d 0,0038 0,0038 0,0038 0,0038 0,0038 0,0038 0,0038 
εfu,d 0,0089 0,0089 0,0089 0,0089 0,0089 0,0089 0,0089 
Antal 
lager 

9 9 10 10 4 2 1 

Vrd,f 10139 9726 8688 7122 2439 507 213 
        

Wf/s 1 1 1 1 1 0,5 0,5 
sf 300 300 300 300 300 600 600 

 


