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FÖRORD 
 
Detta examensarbete behandlar broar av högpresterande betong. I studien har det 
gjorts erfarenhetsåterföringar från Sverige och övriga världen kring HPB samt en 
beräkningsjämförelse av en redan byggd plattrambro. 
Texten i de inledande kapitlen är hämtad från rapporter, artiklar, böcker, intervjuer och 
information från internet. I beräkningsjämförelsen studerades hur olika kvalitéer i 
högpresterande betong påverkar brons dimensioner och armeringsinnehåll mot normal 
betongen. Resultatet presenterades i en ekonomisk analys baserad på tidigare 
erfarenheter. I bilagor finns mer specifikt hur beräkningarna är utförda. 
Jag vill tacka mina handledare Henrik Gabrielsson på Vägverket konsult i Borlänge, 
Ulf Ohlsson och Lennart Elfgren på LTU för deras engagemang. De har tillsammans 
kunnat bidra med intressant kunskap i ämnet. 
Jag vill också tacka de på WSP (f.d. J&W), Lars Öström i Luleå och Lars-Olov 
Ohlsson och Hans Franklin i Umeå samt alla de andra som jag har intervjuat. Samtliga 
har kunnat bidra med intressanta åsikter till arbetet. Ett stort tack även till Henrik 
Carlsson, dataansvarig på WSP i Luleå som har hjälpt till med olika 
beräkningsprogram och andra dataproblem. 
 
 
Luleå den 31 mars 2003 
 
 
Fredrik Larsson 
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SAMMANFATTNING 
 
Detta examensarbete behandlar högpresterande betongs möjligheter i 
brokonstruktioner. I studien gjordes erfarenhetsåterföringar från Sverige och övriga 
världen kring HPB samt en beräkningsjämförelse av en redan konstruerad plattrambro. 
Erfarenheterna varierade mycket från land till land, vissa länder hade kommit långt i 
användandet av HPB jämfört med andra. Med ökad kunskap inom ämnet hade de 
kunnat finna många nya användningsområden för HPBn. I Sverige har man inte 
kommit så långt i användandet, intresset har dessutom svalnat efter en del mindre 
lyckade projekt. Misslyckandena kan oftast knytas till de otillräckliga erfarenheterna 
man har inom branschen. Hela tiden händer det nya saker inom området och HPBn 
förbättras ständigt. En av dessa förbättringar är de nya tillsatsmedel som har kommit ut 
på marknaden. Ett av dessa är den tredje generationens superplasticerare. Detta har 
medfört att problem med segheten har kunnat åtgärdas eller reduceras. 
Vid många projekt har man dessutom kunnat göra stora kostnadsbesparingar. Det har 
åstadkommits genom färre stöd, tunnare plattor och enklare gjutningar, ibland har man 
också räknat in det minskade underhållet och ökade livslängden. Det minskade 
underhållet och livslängden beror på beständigheten som är högre för en HPB, vilket 
gör brokonstruktionerna motståndskraftigare mot klorider och salter. 
 
Vid beräkningsjämförelserna för plattrambron gjordes en utförlig beräkningskontroll 
av brobanans dimensioner och armeringsinnehåll. Den studerade bron, vilken var 
gjuten med kvalitén K45, jämfördes med alternativen i HPB och kvalitéerna K80, 
K100 och K120. För att ta reda på vilken betong som var mest lämplig, beaktades 
såväl produktions- som konstruktionstekniska samt ekonomiska aspekter. 
Beräkningarna och dimensioneringen utfördes med FEM-programmet BRIGADE, 
CAE broprogram kompletterade med handberäkningar. Med resultaten från 
beräkningarna gjordes en ekonomisk analys för att kunna jämföra hur de olika 
betongkvalitéerna förhåller sig mot varandra. 
Av resultatet från de jämförande beräkningarna kunde man konstatera att det var 
möjligt att tunna av brobanans tjocklek. Tjockleken kom att begränsas av de 
deformationskrav som ställs i BRO 94 inklusive supplement 4. Deformationerna är 
begränsade till L/400, detta innebar för den jämförda bron att brobanan inte kunde 
tillverkas tunnare än t=300 mm, vid en högsta kvalité på K120. 
Den ekonomiska vinsten var jämförelsevis liten för HPB vid försöket med 
plattrambron, vilket beror på det högre priset för en högpresterande betong och 
konstruktionstypen. Det billigaste alternativet var med kvalitén K80 och tjockleken, 
t=300mm. Däremot så har den ökade livslängden och beständigheten ej beaktats vid 
jämförelsen som är till fördel för HPB. 
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Sammanfattningsvis kan sägas att användning av högpresterande betong innebär en 
rad olika fördelar gentemot konventionell betong, dessa är: 

! Högre tryckhållfasthet. 
! Ökat nötningsmotstånd. 
! Beständigare konstruktioner, vilket ökar livslängden och minskar 

underhållskostnaden. 
! Längre spännvidder eller mindre tvärsnitt. 
! Tunnare plattor. 
! Färre antal pelare/stöd. 
! Gjutning kan utföras på kortare tid. 
! Personalbehovet vid gjutning minskar (SCC). 
! Arbetsmiljön vid gjutning blir betydligt bättre (SCC). 
! Billigare konstruktioner. 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this work is to evaluate the pros and cons of bridges made of high 
performance concrete (HPC). In the study, experiences are summarized from Sweden 
and other countries. A comparison is also made between ordinary and high 
performance concrete in the design of a butterfly section bridge. 
The experiences of high performance concrete vary in different countries. Some 
countries have quite a lot experience in using HPC and with more knowledge they 
have found more fields to apply the concrete. In Sweden, the use of HPC is still rather 
low, probably due to little experience. However, new results are emerging regarding 
HPC and it is getting easier to use. One of these improvements is new additives. A 
third generation of super plasticizers eliminates earlier problem with low viscosity. 
In many projects large cost savings have been made by using HPC. The savings are 
often due to fewer supports, a thinner bridge deck and easier casting. In some cases 
less maintenance and a longer life time also adds to the value as the durability is higher 
in a high performance concrete due to its higher resistance to chlorides and salts. 
In a design calculation example, comparisons have been made for a bridge deck. 
Thickness requirements and reinforcement contents have been studied. The bridge was 
originally designed for an ordinary concrete with a compressive strength of 45 MPa 
(quality K45) and was now compared with HPC of strengths 80, 100 and 120 MPa 
respectively.  
The design calculations where performed with a finite element program BRIGADE, 
and with hand calculations. Based on the different results, an economic comparison 
was made in order to find which concrete quality is most economic. 
The result of the calculations shows that it is possible to make the bridge deck thinner. 
However, the thickness is limited by deformation requirements in the Swedish Bridge 
Code, BRO 94 (Supplement 4). The deformation is limited to a value equal to the 
length/400. This implies that the bridge deck cannot be thinner than t = 300 mm for a 
compression strength of 120 MPa for the studied bridge. 
The savings were comparatively small when HPC was used in the studied butterfly 
section bridge. This is mostly due to high costs for the HPC. The longer life length and 
durability have not been taken into account in these comparisons, which makes the 
HPC alternative more advantageous. 
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In conclusion, using high performance concrete displays many advantages compared 
to normal concrete, these are: 

! Higher compressive strength. 
! Higher resistant to wear. 
! More durable structures with longer life times and lower maintenance costs. 
! Longer span or reduced cross-section. 
! Thinner plates. 
! Less numbers of columns. 
! Less casting time. 
! Decreased demand of concrete workers (SCC). 
! A healthier workplace (SCC). 
! Cheaper constructions. 
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BEGREPPS- OCH ORDFÖRKLARINGAR 
 
Betong Blandning av cement, ballast, vatten och eventuella 

tillsatsmedel, vare sig denna blandning hårdnat eller inte. 

 
 
BRIGADE  3-Dimensionellt FEM-program. 
Cementpasta Blandning av cement och vatten, fungerar som limämne i 

betong. 
Diffusion Förflyttning av molekyler eller joner under verkan av en 

koncentrationsgradient från ett område med hög 
koncentration till ett område med lägre koncentration. 

Dispergerande tillsatsm. Ett tillsatsmedel som finfördelar cementkornen och gör dessa 
åtkomliga för reaktion med vatten 

FEM Finite element method (finita elementmetoden) 
Fiberarmerad betong Betong innehållande fibrer, i regel av stål, glas, kolfiber eller 

plast. 
Filler Ballast av okrossat eller krossat bergartsmaterial med 

kornfraktion 0 � 0.074 mm. 
Freivorbau teknik Fritt-frambyggnads metod. En teknik som används för broar 

med längre spännvidder, den byggs som en konsolutbyggd 
lådbalksbro. Brotypen har den fördelen att det inte krävs 
några fasta ställningar i byggskedet. 

Gjutsår Uppstår när betong inte fyllt ut formen och betongen härdat. 
HPB HögPresterande Betong. Betong med en tryckhållfasthet på 

minst 80 MPa, eller andra speciella egenskaper. OBS! Siffer-
värdet avser 0.05-fraktilen för tryckhållfastheten hos standard 
kuber efter 28 dygn. 

Hydratationsprodukter Cementets olika komponenter som bildas i reaktionen med 
vatten under värmeutveckling, exotermisk reaktion. (Vid 
cementets bindning och hårdnande) 

Höghållfast betong Betong med tryckhållfasthet >80 MPa eller vct < 0.4. 
Krympning Sammandragning hos kropp eller fast material vid t.ex. 

vattenavgivning. Oberoende av last. 
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Krypning En med tiden ökande deformation (nedböjning, längdändring) 
som en kropp eller ett fast material undergår på grund av egen 
vikt eller permanenta laster som är lägre än brottlasten. 

Kubhållfasthet Tryckhållfasthet hos kubisk provkropp. 
Luftporbildare Tillsatsmedel avsett för att i betongen framkalla en ökad 

lufthalt och därigenom ge betongen en förbättrad 
frostbeständighet. 

Normal betong Betong som har en tryckhållfasthet mellan 16 � 80 MPa. 
Plattrambro En brokonstruktion sammansatt av ett antal plattor som är 

böjstyvt förenade med varandra. 
Puzzolaner Finkornigt tillsatsmedel innehållande kiselsyra som kan 

reagera med det kalkhydrat som frigörs från cementet under 
hydratationen. Tillsatsen används för att förbättra betongens 
arbetbarhet, dels för att i vissa sammanhang minska dess 
cementhalt och därmed dess värmeutveckling. 

RH Relativa fuktigheten. 
SCC Självkompakterande betong. Betong som fyller ut formen och 

omsluter armeringen helt utan vibrering. 
Självuttorkande betong En betong med ett vattencementtal lägre än 0,32, den torkar 

snabbt oberoende av väderförhållande. 
Sorptionskrypning Krypning som beror på självuttorkningen i betongen som 

orsakas av porfukt och ytfukt i ballastkornen. 
STRIP STEP 2 2-Dimensionellt FEM-program. (Strip=strimla). 
Superplasticerare Tillsatsmedel som är avsett för att åstadkomma ökad 

smidighet och arbetbarhet hos betongen. 
TB Täckande betongskikt. 

vbt  Vattenbindemedelstal = 
bindemedelvikt

vattenvikt
_

_  

vct  Vattencementtal = 
cementvikt
vattenvikt

_
_   

vlct  Vattenluftcementtal 
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BETECKNINGAR 
 

Romerska versaler 
 
As  armeringsarea   [mm2] 
Ec  elasticitetsmodul för betong  [GPa] 
Eck  karakteristisk elasticitetsmodul för betong [GPa] 
Es  elasticitetsmodul för armeringsstål  [GPa] 
Esk  karakteristisk elasticitetsmodul för armeringsstål [GPa] 
Md  dimensionerande moment  [kNm] 
Nd  dimensionerande normalkraft  [kN] 
Vd  dimensionerande tvärkraftskapacitet  [kN] 
Vc  tvärkraftskapacitet för betong  [kN] 
Vcr  tvärkraftskapacitet med reducerad last [kN] 
Vi  tvärkraftsandel av variabel höjd och lutande normalkraft

     [kN] 
Vp  tvärkraftsandel av normalkraft  [kN] 
Vs  tvärkraftsarmeringens bärförmåga  [kN] 
 

Romerska gemener 
 
bw  minsta effektiva bredd på tvärsnittsliv [mm] 
deff  effektiv höjd för armering  [mm] 
c  täckande betongskikt   [mm] 
fb  vidhäftningshållfasthet   [MPa] 
fcc  dimensionerande tryckhållfasthet för betong [MPa] 
fcck  karakteristisk tryckhållfasthet för betong [MPa] 
fct  dimensionerande draghållfasthet för betong [MPa] 
fctk  karakteristisk draghållfasthet för betong [MPa] 
fk  karakteristisk hållfasthet för betong  [MPa] 
fst  dim. värde för armeringens draghållfasthetsträckgräns
      [MPa] 
fstk  karakteristisk draghållfasthetsträckgräns för armeringsstål
      [MPa] 
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fv  formell skjuvhållfasthet   [MPa] 
fvR  reducerad formell skjuvhållfasthet  [MPa] 
fyk  fordrat minimivärde på armeringens sträckgräns [MPa] 
K0  jordtryckskoefficient 
lb  förankringslängd   [mm] 
s  avstånd mellan byglar eller armeringsstänger [mm] 
wk  sprickvidd    [mm] 
 

Grekiska gemener 
 

α förhållandet mellan elasticitetsmodulerna för betong och 
armering 

β faktor som anger betongens förmåga att överföra 
dragspänningar i sprucket tillstånd 

ε  töjning 

εcs  slutkrympning för betong 

εcu  betongstukning 

φ  armeringsdiameter   [mm] 

γm  partialkoefficient för bärförmåga 

γn  partialkoefficient beroende av säkerhetsklass 

η faktor som tar hänsyn till skillnader mellan material 
egenskaper erhållna vid provningar och verkliga 
konstruktioners 

φ  kryptal för betong 

ϕeff  effektiva kryptalet för betong 

ρerf  erforderligt medelarmeringsinnehåll  [%] 

σcc  betongtryckpåkänning   [MPa] 

σct  betongdragpåkänning   [MPa] 

σsc  armeringstryckpåkänning  [MPa] 

σst  armeringsdragpåkänning   [MPa] 

ζ   spricksäkerhetsfaktorn 
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
 
I Sverige är plattrambroar och balkbroar de vanligaste brotyperna. Dessa är anpassade 
till de produktionsmetoder som används och det kunnande som finns bland konsulter, 
entreprenörer och beställare. De är relativt okomplicerade och ger en, enligt dagens 
mått, kostnadseffektiv brokonstruktion. Dock finns möjligheter till utveckling av dessa 
brotyper inte minst genom att utnyttja framsteg inom forskning. Nyligen avslutades ett 
stort nationellt forskningsprogram om högpresterande betong, vilket har pågått mellan 
åren 1991 � 1998 i samverkan mellan olika företag i branschen och de tekniska 
högskolorna/universiteten. Resultaten av forskningsprogrammet har sammanfattats i 
avhandlingar och handböcker. Handböckerna togs fram för att underlätta 
dimensioneringen av konstruktioner med högpresterande betong. Tidigare jämförelser 
mellan högpresterande- och normal betong har visat på besparingar genom att använda 
högpresterande betong. Med detta examensarbete skall en studie utföras för en av de 
vanligaste brotyperna som finns i Sverige och se om det finns någon vinst i att utföra 
vissa delar av bron i högpresterande betong. 
Utvecklingen går hela tiden framåt och varje ny gjutning ger nya erfarenheter och 
ökad kunskap om betong. Gjutning med HPB innebär idag en ökad materialkostnad 
men man vinner på minskad mängd betong, kortare byggtid, bättre beständighet mm. 
 

1.2 Syfte och mål 
 
Syftet med studien/examensarbetet är att undersöka om högpresterande betong kan 
vara ett alternativ till den konventionella betongen vid byggande av vanliga 
brokonstruktioner som t.ex. plattrambroar. Det huvudsakliga målet med arbetet är att 
utvärdera hur användning av HPB påverkar konstruktionens utformning och ekonomi. 
Här undersöks om det högre priset för högpresterande betong kan kompenseras av 
betongens goda egenskaper, framförallt genom en slankare konstruktion. Beräkningar 
har gjorts för en plattrambro där olika betongkvalitéer har jämförts. 
Denna rapport ska resultera i rekommendationer om vad man ska tänka på vid 
dimensionering med högpresterande betong och ge en bild av hur läget ser ut idag 
inom detta område. För den utvalda bron ska man kunna se om det är produktions- och 
konstruktionstekniskt klokt att tillverka bron i högpresterande betong. 
De intressenter som finns för detta examensarbete är alla berörda parter inom 
brobranschen som konstruktörer, entreprenörer, leverantörer och beställare. Eftersom 
HPB har haft sådan framgång i så många andra länder utanför Sverige så är det 
intressant att följa upp den forskning som har pågått i landet kring HPB och se ifall 
vanliga broar i högpresterande betong är ett alternativt användningsområde. 
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1.3 Avgränsningar 
 
Rapporten omfattar högpresterande betong som används i anläggningssammanhang 
såsom bro- och tunnelbyggnad, men även lite allmänt om HPB inom andra 
användningsområden. 
Diskussion/intervjuer av erfarenheter och tidigare gjutningar omfattar enbart broar, 
gruv- och prefabindustrin. 
Arbetets huvudinriktning är att utreda produktions- och konstruktionstekniska aspekter 
vid jämförelse mellan högpresterande betong och normal betong. Jämförelsen bygger 
på insamlade data från en redan byggd plattrambro tillverkad i normal betong (K45) 
som jämförs med en motsvarande bro beräknad i högpresterande betong (K80, K100 
och K120). 
En enklare ekonomisk jämförelse ingår, där de initiella tillverkningskostnaderna 
används. Livskostnadsanalyser utförs inte. 
 

1.4 Metod 
 
En litteraturstudie har utförts angående högpresterande betong och även allmänt om 
betongens egenskaper. Fakta har till stor del erhållits genom studier av rapporter, 
tidskrifter, avhandlingar och examensarbeten gjorda om högpresterande betong. Detta 
material har till största delen tagits fram i samband med det nationella 
forskningsprogram som pågick under åren 1991 � 1998, men även hämtats från 
utländska projekt. 
För att ta reda på vilka erfarenheter som fanns i landet om HPB genomfördes 
intervjuer med personer som har erfarenhet från tidigare utförda gjutningar och 
användning av högpresterande betong och allmänt om broprojektering. 
För den utvalda plattrambron utfördes jämförande beräkningar i FEM-programmet 
BRIGADE, CAE-broprogram och handberäkningar. Där analyserades de olika 
betongkvalitéernas och brotjocklekarnas betydelse. 
Analysen redovisas i beräkningar och slutsatser för hur den högpresterande betongen 
påverkar konstruktionen. Denna analys grundas på det material som samlats in från de 
diskussioner som förts med konstruktörer, entreprenörer, beställare och leverantörer 
och av de beräkningar och ekonomiska jämförelser som gjorts. 
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1.5 Rapportens disposition 
 
Kapitel 1är ett inledande kapitel som ger en bakgrund och tar upp syftet för 
examensarbetet. Kapitel 1 tar också upp vilka avgränsningar och metoder som har 
använts för att komma fram till målet för rapporten. 
 
Kapitel 2 behandlar högpresterande betong och innehåller en översiktlig redogörelse 
över vad som hittills är känt om högpresterande betong. 
 
I kapitel 3 tas erfarenheter upp både från Sverige och internationellt. 
 
Kapitel 4 handlar om den högpresterande betongens egenskaper samt normer, regler 
och rekommendationer som finns idag. 
 
Kapitel 5 behandlar jämförande konstruktionsberäkningar. 
 
Kapitel 6 behandlar den ekonomiska jämförelsen, här studeras hur de olika jämförande 
alternativen förhåller sig till varandra kostnadsmässigt. 
 
I kapitel 7 dras slutsatser om utförande, beräkningar och produktionskostnader. 
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2. Högpresterande betong (HPB) 

2.1. Vad är högpresterande betong? 
 
Med högpresterande betong (HPB) menas betong som har en tryckhållfasthet (kub) på 
minst 80 MPa eller om betongen har andra speciella egenskaper t.ex. hög 
draghållfasthet, nötningshållfasthet, seghet, täthet och/eller beständighet. Många av 
egenskapsförbättringarna är en följd av reducerat vbt, Lennart Elfgren (1998). 
Till högpresterande betong räknar man, höghållfast betong, höghållfast 
lättballastbetong, självuttorkande betong, självkompakterande betong och 
fiberarmerad betong. 
 
Den typiska högpresterande betongen, Betonghandbok högpresterande betong (2000). 

! Har ett vattenbindemedelstal mindre än 0,40, som regel mycket mindre 
! Innehåller ofta silikastoft, i regel 5 � 10 % av cementmängden 
! Innehåller tillsatsmedel 
! Innehåller välgraderade ballastmaterial. 

 
Högpresterande betong fordrar uppmärksamhet på valet av samtliga delmaterial � 
ballast, cement, tillsatsmedel och tillsatsmaterial. 
En HPB innehåller betydligt mer cement och mindre vatten jämfört med normal 
betong. Ett typiskt recept för högpresterande betong innehåller 450 � 500 kg cement 
per kubikmeter vilket är cirka dubbelt så mycket som en normal betong med 
tryckhållfasthet 30 MPa (K30). 
Betongmassa av HPB har generellt bättre sammanhållning än den av normal betong, 
men i gengäld är bearbetbarheten sämre då vbt/vct är lågt. Flyttillsatsmedel fordras för 
att få ner vbt och samtidigt upprätthålla konsistensen vid gjutning. 
På grund av kohesivitet och liten separation i HPB, speciellt med silikastoft, finns 
möjlighet att tillsätta lättballast. 
Användningsområdena är många för HPB, det kan vara konstruktioner som kräver hög 
tryckhållfasthet, hög hållfasthet med lägre egenvikt, gjutningar utan vibrering, 
gjutningar med kortare torktider, betong med högt nötningsmotstånd och högre 
beständighet/livslängd. Därför passar HPB bra till: 

! Brokonstruktioner 
! Höga hus 
! Prefab konstruktioner 
! Offshore konstruktioner 
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2.1.1.  Höghållfast betong 
 
Med höghållfast betong menar man en högpresterande betong som har den egenskapen 
att den har en högre tryckhållfasthet och draghållfasthet jämfört med en normal 
betong.  
Avgörande för de uppnådda egenskaperna är i hög utsträckning cementsort, 
tillsatsmedel och ballastegenskaper, eftersom dessa avgör vilket lägsta vct (vbt) som 
kan uppnås med konventionell tillverkningsteknik. 
Med grundläggande betongkunskaper kan dock de flesta betongfabriker med sin 
konventionella utrustning tillverka betong med hållfasthet K100 � K130. För 
hållfastheter över 130 MPa krävs dock att ballasten också har hög kvalitet. 
Silikastoftet som är ett vanligt tillsatsmedel i HPB har en mycket större effektivitets-
faktor hos höghållfast betong än vad det har i normal betong. Sambandet är emellertid 
inte generellt utan beror på cementsort, ballastsort, ballastgradering och tillsatsmedel. 
Resultat visar att en hållfasthetsnivå av ca 120 MPa vid 28 dagar är fullt rimlig för 
betong med vanliga delmaterial och med god gjutbarhet. Resultaten baseras på svenskt 
SR/LA-cement, kvartsitisk, krossad ballast och/eller naturgrus. 
 
Fördelar med höghållfast betong, Christina Claeson (1999): 
Höghållfast betong är starkare, styvare (högre E-modul) och mer beständig än normal 
betong. 
Höghållfast betong möjliggör ett större motstånd mot nötning, tösalter, avskalning och 
kemikalier. 
Frostbeständigheten är bättre i en höghållfast betong än i en normal betong. Genom 
olika studier har man märkt att med ett vct 0,35 eller lägre förefaller betongen vara 
beständig mot saltfrostavskalning även när betongen saknar luftporbildare. 
En annan fördel med höghållfast betong är beständigheten. Det har visat sig att 
tätheten mot kloridinträngning, vilken kan skada armeringen, ökar väsentligt om 
vattencementtalet sänks. Betongen blir tät och hållbar. Särskilt i större 
anläggningsprojekt som broar och dylikt kan dessa egenskaper utnyttjas, då man får en 
längre livslängd på konstruktionen. Tätheten påverkas till stor del av innehållet i 
tillsatsmedlen, i detta fall silikastoft, vilket ger följande fördelar, Betonghandbok 
högpresterande betong (2000): 

! Mycket högt motstånd mot kloridinträngning 
! Högt motstånd mot inträngning av aggressiva joner, t.ex. sulfater och nitrater 
! Liten utlösning, reduktion av kalkutfällningar 
! Vattentäthet 
! Högt elektriskt motstånd. 
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Krypningen är mindre i den högpresterande betongen, detta är gynnsamt speciellt i 
bruksgränstillstånd där deformationskravet ofta är avgörande för sektionens 
utformning. 
Höghållfast betong uppvisar ett väldigt starkt lim med god vidhäftning till 
ballastmaterialet. Normalbetongen är komponerad av �yttre� hydratationsprodukter 
producerade av utfällningsprocessen medan höghållfast betong är komponerad av 
�inre� hydratationsprodukter från diffusion av vattenmolekyler inom 
cementpartiklarna. 
 
Nackdelar med höghållfast betong, Christina Claeson (1999): 
Det har konstaterats att segheten efter det att maximal bärförmåga passerats minskar 
med ökande hållfasthet. Vid dimensionering för jordbävningslaster är detta en nackdel. 
Segt beteende i materialet kan däremot åstadkommas genom en genomtänkt 
armeringsutformning och ett tätare bygelavstånd. 
På grund av den täta strukturen hos den höghållfasta betongen så finns det risk att 
brandmotståndet är sämre än för normal betong. Höghållfast betong kan råka ut för 
ytspjälkning om den utsätts för höga temperaturer, eftersom vattnet i den täta 
strukturen förångas och ger ett inre tryck. För att undvika detta problem 
rekommenderas inblandning av polypropylénfibrer som förgasas vid förhöjd 
temperatur och på så sätt ger en möjlighet för gaserna att strömma ut ur 
betongmatrisen. Fibermängden måste ökas med sänkt vattenbindemedelstal och är av 
storleksordningen 1 till 3 volymprocent, Anita Stenler (1997). 
Risken för temperatursprickor ökar i höghållfast betong med minskande vatten-
cementtal, eftersom betongen får en högre värmeutveckling. Detta problem kan 
åtgärdas genom tunnare konstruktioner. 
Höghållfast betong har en slutkrympning som är ungefär lika stor som den normala 
betongen uppvisar. Dock har försök visat att den initiella krympningen är större. 
Därför är det viktigt att man lägger stor vikt vid härdning, speciellt i tidig ålder. 
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2.1.2. Höghållfast lättballastbetong 
 
Med höghållfast lättballastbetong avses en lättballastbetong med en tryckhållfasthet på 
minst 50 MPa. Detta ställer särskilda krav på lättballastmaterialets hållfasthet. 
Partikeldensiteten bör vara minst 1450 kg/m3 för att lättballastens tryckhållfasthet i 
betongen skall nå upp till ungefär 50 MPa, Betonghandbok material (1997). 
För att komma upp till den tryckhållfasthet som annars definieras för en 
högpresterande betong, >80 MPa, måste ballastens densitet vara högre än 1800 kg/m3. 
 

Figur 2.1 Samband mellan lättballastens torrdensitet och tryckhållfasthet. Kurvan 
till vänster visar resultat från laboratorieprov och den högra från byggda 
konstruktioner, Betonghandbok material (1997). 

 
För att nå upp till tryckhållfastheter som överstiger 50 MPa hos betongen fordras 
högre tryckhållfastheter hos bruket åtminstone 60 till 70 MPa. Ju mindre 
lättballastbetongens kornhållfastheter är desto större måste brukets hållfastheter vara. 
För att praktiskt nå upp till dessa hållfastheter kan det vara lämpligt att utnyttja 
mikropartikelteknik, såsom tillsättning av mikrosilika med dispergerande tillsatsmedel 
till portlandcement lämpad för höghållfast betong. Vidare bör normalsand helt eller 
delvis bytas mot lättballastsand. Den har mindre korndensitet än natursanden, brukets 
densitet minskar utan särskild stor minskning av hållfastheten. 
I höghållfast lättballastbetong bestäms betongens egenskaper, såsom hållfasthet, 
elasticitetsmodul och krympning, av lättballastpartiklarna. Dessa egenskaper hänger 
dessutom intimt samman med densitet och vct. 
 
Fördelar med höghållfast lättballastbetong: 
Om man använder höghållfast lättballastbetong i broar minskas egenvikten betydligt. 
Detta är av stort intresse speciellt vid längre spännvidder, då brons egenvikt oftast 
utgör den största belastningen. Kan man däremot minska egenvikten genom att 
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använda höghållfast lättballastbetong, går det att bygga slankare konstruktioner som är 
ekonomiskt fördelaktiga. 
Det har även visat sig att höghållfast lättballastbetong är mer resistent mot 
kloridinträngning än en normal betong som ger upphov till armeringskorrosion. Detta 
eftersom denna betong har högre cementhalt, lägre vct och tätare cementbruk med 
mindre mikrosprickbildning än normal betong i samma hållfasthetsklass. Den har 
därför längre hållbarhet och mindre underhåll krävs. 
Värme- och frostbeständigheten är högre i höghållfast lättballastbetong än i 
normalbetong. Det beror på den höga porositeten hos lättballasten. 
 
Nackdelar med höghållfast lättballastbetong: 
Lättballastbetongen har en benägenhet för ballastseparation då skillnaden i densitet 
mellan cementbruk (ca 1600 - 1900 kg/m3) och lättballastkorn (ca 700 - 1100 kg/m3) 
är stor. Ju större och lättare partiklar desto större risk för separation. Stabil konsistens 
uppnås då cementbruk och lättballastkorn har ungefär samma densitet. Alltför kraftig 
vibrering kan också medföra separation och därför bör man använda en mer 
lättflytande betong som kan pumpas ut. 
Höghållfast lättballastbetong är ännu sprödare och mera sprickbenägen än 
högpresterande betong med normal ballast och av samma hållfasthetsnivå. 
Krympning hos höghållfast lättballastbetong är något större än hos betong vid samma 
hållfasthet. Anledningen till detta är att den porösa ballasten lättare ger efter för 
cementpastans krympning vid härdning. 
Elasticitetsmodulen är lägre för höghållfast lättballastbetong än för normal betong 
p.g.a. att lättballastkornen har lägre elasticitetsmodul. Detta påverkar hållfastheten, ju 
lägre elasticitetsmodul desto lägre hållfasthet. 
Dessa negativa mekaniska egenskaper måste beaktas vid konstruktionsutformningen. 
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2.1.3. Självuttorkande betong 
 
Självuttorkande betong definieras som en betong med ett vattencementtal (vct) lägre 
än 0,32, motsvarande hållfasthet för självuttorkande betong med vct=0,32 är omkring 
K90. Den torkar snabbt oberoende av väderförhållanden och ger inte någon 
kvardröjande skadlig byggfukt. Självuttorkande betong är redan efter 2 till 3 veckor 
nere i 90 % RF. Uttorkningstiderna gäller i normala arbetsplatsmiljöer. 
Betong med vct = 0,32 � 0,38 benämns �snabbtorkande�, den torkar väsentligt 
snabbare än normal betong och möjliggör därmed kortare byggtid utan fuktproblem. 
Snabbtorkande betong motsvaras av hållfastheter omkring K50 � K90. Betongen har 
efter 1 till 2 månader torkat till 90 % RH. Den fortsatta uttorkningen går långsammare, 
men inom en 6-månadersperiod har den relativa fuktigheten i betongen nått ner till 85 
%, Carina Nowak (1995). 
Relativa fuktigheten (RH) i betongen sänks alltså utan att uttorkning till omgivningen 
behöver äga rum. Den kemiska bindningen ger en sådan reduktion av fukthalten, att 
den relativa fuktigheten sänks mycket utan att någon fukt transporteras iväg. 
Självuttorkningen sker alltså inne i betongen och är därför lika stor i en tjock platta 
som i en tunn. Självuttorkningen styrs av cementets reaktion med vattnet. Det mesta 
hinner därför ske redan den första månaden. 
Fukthärdningens längd spelar mindre roll för högpresterande betong än för normal 
betong. Ju lägre vbt är, desto mindre betydelse har fuktlagringen. Detta beror på den 
stora självuttorkning som sker på grund av cementhydrationen i en betong med lågt 
vbt. 
 
Betongkvalitet: 
Ju högre betongkvalitet det är desto mindre vatten finns det som behöver torka ut. Den 
blir också tätare mot utifrån kommande vatten. Men det vatten som trots allt tillförs tar 
längre tid att torka ut på grund av den tätare strukturen. Snabbtorkande betong är i 
princip okänslig för nederbörd. Stående vatten på bjälklaget bör dock alltid undvikas. 
 
Konstruktion: 
Konstruktionens utseende betyder mycket för uttorkningshastigheten. En tjockare 
konstruktion får ett långsammare uttorkningsförlopp med normala betongkvalitéer. 
Speciellt kan problem uppstå vid voter med underliggande fuktspärr i form av 
plastfolie och cellplastisolering eller T-kassetter med kvarsittande form av plåt. När 
betongkvaliteten höjs blir uttorkningen i allt högre grad oberoende av konstruktionens 
tjocklek och utformning. 
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Självuttorkande/snabbtorkande betong är tänkt att användas: 
! När en tillförlitlig lösning eftersträvas 
! Pressade byggtider, som kräver korta torktider och korta formrivningstider 
! I golvkonstruktioner med kraftiga dimensioner som annars skulle kräva långa 

torktider 
! I mellanbjälklag med kvarsittande form 
! I platta på mark med underliggande tät isolering 

 
Fördelar med självuttorkande betong: 
Självuttorkande betong har en väsentligt mycket kortare torknings tid jämfört mot 
normal betong och är mindre känslig mot regn. Det generella är att man i princip 
sparar ca 5 - 6 månader i torktid genom att välja snabbtorkande betong istället för 
normal husbyggnadsbetong, besparingen blir ännu större med den självuttorkande 
betongen. Detta gäller vid torkning ner till 90 % RH. 
Detta är också till stor fördel då det ställs hårdare krav idag än tidigare på byggande av 
nya bostäder. Miljötänkandet har ökat med stormsteg i samhället, vilket också boendet 
har präglats av. Problemen som funnits, har varit att i stort sett allt nybyggande har 
varit tidspressat och därigenom har betongen inte fått torka ut i den omfattning som 
behövts. 
 
Nackdelar med självuttorkande betong: 
Sprickor kan lätt uppkomma vid den initiella krympningen, därför bör man vara 
noggrann med hur betongen tas om hand efter gjutningen. Fukthärdar man en normal 
husbyggnadsbetong, förlänger man uttorkningstiden. I stället kan man försegla ytan 
med lämplig membranhärdare eller plastfolie för att undvika tidig uttorkning. På de 
högre betongkvalitéerna fungerar det att lägga på en tunn vattendimma eftersom de 
inte suger åt sig vatten på samma sätt. Om det är varmt och blåsigt, måste betongen 
täckas, för att undvika plastiska krympsprickor som kommer av för tidig uttorkning 
hos betongen. 
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2.1.4. Självkompakterande betong (SCC) 
 
SCC är en betong som under inverkan av enbart gravitationskrafter förmår flyta ut och 
fylla en form, omsluta all armering och annat ingjutningsgods, utan att separera. 
Vid användning av högpresterande betong med silikastoft kan man arbeta med 
flytkonsistens utan att betongen separerar. Nya tillsatsmedel och proportionerings-
metoder möjliggör produktionen av en betong med litet eller inget behov av vibrering. 
Med SCC kan komplicerade former gjutas. Ingen hänsyn måste tas till att man 
kommer åt att vibrera betongen. 
För att få betongen självkompakterande krävs att man sätter ihop alla delmaterial på ett 
korrekt sätt. Det krävs en större noggrannhet vid blandningen än vid övriga 
högpresterande betong. Man måste ha en bra sammansättning av grus- och 
stenmaterial. För att stabilisera stenfraktionerna får man i regel tillsätta ett extra 
finkornigt material som kalk- eller glasfiller. Det är även viktigt att ha kontroll på 
fukthalten i alla delmaterial. Sedan krävs den nya typen av superplasticerare, oftast av 
polykarboxylat typ. 
På så sätt får man en stabil betong som �håller� stenen och förhindrar att den sjunker 
till botten. Den självkompakterande betongen rör sig smidigt som lava. Utan vibrering 
fyller den ut formen ordentligt utan att ge �råttbon�. SCC passerar och omsluter 
armeringen utan att stenar fastnar eller/och blockerar betongens väg, Thomas 
Österberg (2001). 
 
Fördelar med självkompakterande betong: 
För entreprenören: 
Mindre produktionsstörningar och resurssnålare produktion. 
Stabilare betong som har en rad olika fördelar som, bättre sammanhållning, stabilt 
luftporsystem (lufthalt) från fabrik till form, liten risk för blockering, liten risk för 
separation och �stenskelett� och god reliefstruktur mot brädor och engångsform. 
Längre öppethållande hos betongen innebär mindre risk för gjutfel. Dessutom blir 
längre transporter möjliga. 
Vid konstruktioner med tät armering försvinner risken att betongen �söndervibreras� 
och separerar. 
Homogenare luftporstruktur (ej vibrering/hoppressning). 
Fel orsakade av elavbrott och utrustningsfel minskar. 
Minskad risk för att armeringen förflyttas under gjutning. 
Ingen urtvättning av pastan vid springor i form (grusränder). 
De mätningar av formtryck som hittills gjorts indikerar ett betydligt lägre formtryck 
vid gjutning jämfört med konventionell betonggjutning. 
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För beställaren: 
Betongen har en hög hållfasthet och har en hög beständighet.  
Hög hållfasthet: Produktionsvänlig K80 betong vid ca 400 kg cement möjliggör nya 
konstruktionslösningar. 
Tät struktur: vct 0,4 motsvarar i täthet en normal betong med vct ca 0,35. 
Låg saltfrostavspjälkning: även vid låga lufthalter ner mot 3 %. 
Homogen luftporstruktur. 
För samhället: 
Snyggare betongytor och nya estetiska former. 
Bättre arbetsmiljö på grund av minskat buller på arbetsplatsen och färre arbetsmoment. 
Mindre mängd växthusgaser släpps ut på grund av mindre åtgång av cement vid 
tillverkningen, då det krävs mindre mängd betong. 
 
Nackdelar med självkompakterande betong: 
För att erhålla betong med beskrivna egenskaper ställs höga krav på betong-
tillverkaren. Toleranserna är snäva och små förändringar kan leda till att betong 
behöver kasseras. Eftersom en minskning av fukthalten i ballasten med 1 % i ballast 0-
8 mm orsakar oftast blockering och problem med flytegenskaper, medan en ökning 
med 1 % orsakar separation i betongens överyta. Det utförs därför kontinuerliga 
kontrollmätningar av betongens egenskaper under hela gjutningsförfarandet, från 
fabrik till gjutform. 
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2.1.5. Fiberarmerad betong 
 
Segheten hos höghållfast betong kan lätt bli mindre än hos annan betong på grund av 
den ökade hållfastheten. Detta kan motverkas genom att fibrer blandas in i betongen. 
Fiberinblandningen ger ett mer plastiskt material och genom kombination av olika 
sorters fibrer kan olika egenskaper erhållas, Lennart Elfgren (1999). 
Fiberarmerad betong är ett tvåkomponentmaterial bestående av en s.k. matris av 
cementpasta och ballast, d.v.s. betong, och av oregelbundna korta fibrer. Matrisens 
funktion är att hålla samman kompositmaterialet, ge tryckhållfasthet och styvhet samt 
skydda fibrerna från korrosionsangrepp. Fibrerna har funktionen att efter en första 
uppsprickning av matrisen uppta dragspänningar, verka hämmande på 
sprickutvecklingen och därigenom åstadkomma en sprickfördelning i matrisen. 
Den fiberarmerade betongen har den speciella egenskapen att den klarar sig bättre mot 
nötning, är segare och har en högre beständighet än normal betong. 
Man skiljer i regel på tre olika typer av fibrer med olika egenskaper och 
användningsområden: 

! Stålfibrer 
! Glasfibrer 
! Plastfibrer 

 
Stålfiberarmerad betong 
Stålfibern har hög elasticitetsmodul och är den enda som i viss mån används som 
kraftupptagande armering. Stålfibrerna ger betongen ett segare böj- och dragbrotts-
förlopp än den oarmerade betongen. Fiberinblandningen kan inte helt ersätta vanlig 
armering i bärande konstruktioner, men däremot ökar den segheten och förmågan att i 
viss mån fördela och överbrygga sprickbildning i materialet. Fiberbetong som även 
armeras med konventionell armering får en ökad tvärkrafts- och genomstansnings-
kapacitet jämfört med motsvarande enbart konventionellt armerad betong. 
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Figur 2.2 Resultat från enaxiella dragtester av högpresterande betong med 
inblandning av fibrer, draghållfastheten är ritad som funktion till 
sprickvidden. I a) visas de första 0,3 mm av sprickvidden och i b) visas de 
första 3 mm, Jonas Gustafsson, Ulf Ohlsson och Keivan Noghabai (1999). 

 
Stålfibern doseras vanligtvis till en mängd av 20-75 kg/m3. Fibern kan även 
tillhandahållas rostfri. Vid högre hållfasthet hos cementpastan kan kortare fibrer än 
normalt kan användas. Därmed blir den negativa effekten på gjutbarheten inte så stor. 
Fibrerna utgörs vanligen av dragen tråd med sträckgräns 500 - 1500 MPa. Andra 
fibertyper finns som är klippta ur stålband eller huggna ur stålstycken. Tjockleken 
varierar och tvärsnittsutformningen beror på framställningssättet. Vissa fibertyper har 
en prägling längs hela ytan, andra är vågformiga eller har en ändböj eller 
ändförtjockning/tillplattning som förankring. Tvärsnittsdimensionerna är vanligen 0,4 
- 1,0 mm, längden vanligen 15 - 60 mm, Lutfi Ay (2000). 
Eftersom fibrerna ligger närmare betongytan och spridda över hela betongen kan de 
överbrygga sprickorna mycket bättre än slakarmering. Detta kan resultera i en finare 
och jämnare sprickbildning som visas i figurerna nedan, Lutfi Ay (2000). 
 

 Slakarmering  Fiberarmering 

   
Figur 2.3 Sprickfördelning hos vanlig slakarmerad betong och fiberarmerad 

betong, Lutfi Ay (2000). 
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En intressant möjlighet är att lägga in fiberarmeringen lokalt inom vissa områden med 
stora påkänningar, t.ex. vid för nötning utsatta konstruktionsdelar som t.ex. väg- och 
golvbeläggningar. Ett annat exempel är att ersätta arbetskrävande byglar med 
fiberarmering, Lennart Elfgren (1999). 
Ett relativt nytt användningsområde är reparationer av betongkonstruktioner. Således 
har ett antal farbanor på broar belagts med stålfiberarmerad betong. En annan 
tillämpning där stålfiberbetong har visat sig ha stora fördelar är vid gjutning av platta 
på mark. Här fås en enkel gjutning utan nätarmering, som är svår att hålla på rätt plats 
och som ofta är i vägen och utgör snubbelrisk för betongarbetarna. 
Fiberbetong kan användas utan vidare även vid tunnelinklädnader med sprutbetong 
och vid tillverkning av tunna betongelement, då den både kan pumpas med 
betongpump och vakuumsugas. 
Tidigare omöjliga konstruktioner som runda koniska svängda skruvade och fritt 
varierade formar, kan komma att ge denna bransch helt nya produkter och en ny 
marknad. 
 

Glas- och plastfiberarmerad betong 
Glas- och plastfiberarmerad betong görs med betydligt mindre dosering (ca 1 kg/m3). 
Betongen bidrar till att förbättra betong hållbarhetsegenskaperna, genom att man 
tillsätter flera miljoner fibrer. Inblandning av glas- eller plastfibrer påverkar normalt 
endast den färska betongens egenskaper då det är mycket lätt att små sprickor 
uppträder. Detta brukar normalt undvikas genom att eftervattna betongen. Genom att 
tillsätta plastfibrer i betongen, minskar man kraftigt risken för sprickbildning. Förutom 
att den används för att förhindra plastiska krympsprickor hjälper den till att ge mindre 
återstuds vid sprutning av betong. 
Plastfibern har också en viktig funktion vid brand, då plastfibern förhindrar att 
betongen ska spricka sönder vid brandbelastning. Eftersom HPB har en tät struktur och 
brand ger upphov till gasbildning, så förgasas plastfibern vid förhöjd temperatur och 
ger gaserna möjlighet att strömma ut ur betong matrisen. 
 
Fördelar med fiberarmerad betong: 
Ökad seghet. 
Betongen kan levereras färdigarmerad direkt till arbetsplats. Detta underlättar mycket 
för entreprenörer som inte längre behöver bekymra sig över skarvlängder hos stänger 
och mattor eller täckande betongskikt. 
Den manuella tunga hanteringen av armeringsmattor underlättas dessutom. 
Snabbare produktion. 
Bättre beständighet. 
Lättare och mer estetiska konstruktioner med mindre underhållskostnader. 
Asfaltbeläggningen behövs ej, eftersom den kan ersättas av fiberbetongen på broar. 
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Ojämna ytor kan gjutas lättare. 
Ger bättre möjligheter att tillverka tunna betongkonstruktioner. 
 
Nackdelar med fiberarmerad betong: 
Kvalitetssäkringskostnaderna kan tänkas bli högre än för vanliga broar. 
Spridningen av fibrerna kan vara ojämn genom att fiberbollar bildas. 
Det krävs nya maskiner för dosering av fibrer. 
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3. Erfarenheter av HPB 

3.1 Internationellt 
 
Internationellt har man kommit längre i användandet av högpresterande betong än vad 
vi har gjort i Sverige. Redan 1960 började man använda HPB i höga hus i USA, vilket 
senare även introducerades vid tillverkning av broar, oljeplattformar och inom 
prefabindustrin. Det är främst i USA och Kanada som man har störst erfarenhet av 
HPB (se bilaga 1). Även i vissa länder i Europa har man kommit en bra bit i 
användandet av HPB. Detta beror på att flera forskningsprojekt kring HPB har pågått i 
många länder i Europa. Förutom Sverige så har Norge, Danmark, Frankrike och 
Tyskland haft nationella forskningsprojekt. Nedan följer exempel på vad som byggts i 
höghållfast betong i USA, Kanada, Norge och Frankrike, men även i Tyskland finns 
numera ett flertal broar byggda i betong med hållfastheter kring 70 MPa. 
 

3.1.1. Broar 
 

USA 
1997 startade FHWA (Federal Highway Association, USAs motsvarighet till svenska 
Vägverket) ett projekt där målet är att alla stater ska uppföra en bro i HPB till år 2002. 
I projektet ingår förutom FWHA också privata företag och universitet. 
I USA har man en annan definition för HPB, i USA räcker det med en tryckhållfasthet 
på 69 MPa mot Sveriges >80 MPa. Dock skall man komma ihåg att den vanligaste 
brobetongen som används i amerikanska broar har en cylinderhållfasthet runt 20 MPa 
vilket motsvarar en K30, vilket kan jämföras mot K40 som är vanligast i Sverige. 
Brokonstruktörerna i USA är hårt reglerade att följa AASHTO (amerikansk bronorm) 
vilken sätter mycket fler begränsningar än t.ex. BRO 94. Man får t.ex. bara använda 
vissa typer av tvärsnittsutformningar och dimensioner på spännstålet. Därför är den 
satsning som just nu görs av FHWA ganska enastående. Målet är alltså att försöka öka 
användningen av HPB då man tror att man förutom att kunna ta högre laster även får 
en vinst ur beständighetssynpunkt. Det senare är ännu viktigare nu än någonsin förr 
eftersom man upptäckt att tillståndet hos infrastruktursystemet i USA är alarmerande. 
Det beräknas att 40 % av Amerikas broar är i ett stadie av allvarligt förfall. Detta är 
främsta orsaken till att man strävar efter att öka beständigheten hos konstbyggnader 
och man tror att HPB kan vara en möjlig förbättring, Christina Claeson (1999). 
Därför används den högpresterande betongen oftast enbart för att höja beständigheten 
och livslängden för broarna. Men i flera fall har höghållfast betong också använts för 
att minska dimensioner och spara material, Petra Grafström (1999). 
I USA har de använt HPB i många förspända balkbroar och super T-balk broar. I de 
slutsatser som togs efter studierna av två balkbroar kom man fram till att 
produktionskostnaderna kunde sänkas och att livslängden ökade. Vilket också var ett 
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av målen från FHWA. De högre kostnaderna för HPB sparade man in genom att 
minska på antalet pålar, eliminera balkar och att skyddet mot kloridinträngning 
besparade underhåll. Beständigheten kombinerad med den ökade hållfastheten ökade 
livslängden till 75-100 år jämfört mot en normal livslängd på 50 år för en bro med 
normal betong. Detta sparar kostnaden för att bygga en ny bro under 50 år, vilket 
skulle kosta betydligt mer då att bygga, Thomas Aymond (2000). 
Med hjälp av HPB tillåts större flexibilitet i dimensioneringen av förspända broar 
genom ett större val av varierande förspänningsnivåer. Genom att använda HPB i 
standard super T-balk sektioner, kan man göra besparingar som ligger kring 4-5 % för 
år 2000s betongpriser vid längre spännvidder. Om kostnaden för HPB sänks i 
framtiden, kommer besparingen att bli ännu större. För optimering av kostnader och 
sektionsvolymer så måste man maximera förspänningen, eftersom dimensioneringen 
är oftast begränsad av böjhållfastheten och tryckhållfastheten. För spännvidder på 20 
m och större, var den optimala konstruktionen för 80 och 100 MPa betong fullt 
förspänd, men för 50 och 60 MPa betong var den optimala konstruktionen inte fullt 
förspänd. 
Man kunde också se att användandet av HPB kunde reducera vikten för en sektion upp 
till 8 %. För alla super T-balkar som används i industrin kan man vid användande av 
HPB öka den maximalt möjliga spännvidden vid jämförelse med 50 MPa betong. Där 
kan man öka spännvidden med 5 % för en 60 MPa betong och med 28 % för en 100 
MPa betong, för balkar med samma tvärsnitt. Vid jämförelse mellan 50 MPa och 100 
MPa betong kan man spara in 33 % på tvärsektionen av brobanan, för en super T-
balkbro med spannet 33 m, Priyan Mendis (2000). 
 
San Angelo bridge (Texas, USA) 
San Angelo bridge är en s.k. �show case� �bro, som ingår i FHWAs implementerings-
program för högpresterande betong. 
Det är egentligen en överfart bestående av två broar som leder trafik i varsin riktning 
(öster � väster) och som en jämförelse är brobanan österut byggd i HPB och den andra, 
västerut, i normal betong. Båda är förspända balkbroar. Balkarna har I-tvärsnitt och 
förtillverkades i fabrik (höjd= 1372 mm). Brobanan för bron österut tillverkades av 
normal betong och delvis av HPB. 
För bron österut kunde spännvidderna ökas så att färre stöd krävdes. Samtidigt räckte 
det med färre antal balkar i varje spann, jämfört med den andra bron. 
Bron i HPB förväntas ha en så förbättrad beständighet att livslängden blir längre och 
underhållskostnaderna lägre jämfört med den i normal betong. 
Erfarenheter från projekteringen, tillverkningen och monteringen av de långa slanka 
balkarna resulterade i rekommendationer för spännvidd och betonghållfasthet, varvid 
spännvidden begränsas till 37 � 41 m och betonghållfastheten till omkring 80 MPa för 
maximering av både hållfasthet och beständighet, Petra Grafström (1999). 
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Tabell 3.1 Jämförelse mellan de båda brobanorna hos San Angelo Bridge, Petra 
Grafström (1999). 
   HPB, österut NB, västerut 

Tryckhållfasthet för de för-       
tillverkade förspända I-balkarna: 40 � 101 MPa 35 � 61 MPa 
Tryckhållfasthet för den plats-        
tillverkade brobanan:  41 MPa  28 MPa 
Antal spann:  8 st  9 st 
Längder:   20 � 48 m  11 � 43 m 
Antal balkar per spann:  4 � 6 st  7 st 

 

Kanada 
I Kanada började man använda HPB i broar runt 1991 och det har växt snabbt efteråt. 
Erfarenheter från dessa första broar i HPB visar att det inte är några problem att 
tillverka och gjuta en 60 MPa lufttillsatt betong uppfyllande hårda specifikationskrav 
om betongleverantören är väl förberedd. 
I början valdes HPB enbart för att den ökade beständigheten och livslängden hos 
broarna. Men i och med konstruktionen av Montée St-Rémi viadukten även för 
ekonomiska skäl eftersom det där visades att man genom att använda HPB kunde 
minska den initiella kostnaden för bron med 5 %. Denna bedömning var möjlig då det 
samtidigt byggdes två andra likadana broar med normal betong. Besparingen härrörde 
från en minskning av antalet betongpelare som behövdes vid grundläggningen, 
brofästen och brodäcket liksom minskat armeringsbehov, Christina Claeson (1999). 
 
Norge 
Under 90-talet har höghållfast lättballastbetong haft stora framsteg i Norge, där de har 
uppfört ett antal långa broar i lättballastbetong. Raftsundsbron i norra Norge är ett 
sådant exempel. Bron är en del av det s.k. LOFAST-projektet, vars uppgift är att 
förbinda Lofoten med det norska fastlandet. För att välja brotyp utlystes en 
arkitekttävling som vanns av Dr. Ing. A. Aas-Jakobsen AS. Tävlingen var öppen för 
alla brotyper men sett utifrån topografi och den spännvidd som erfordrades fanns 
endast 2 alternativ; en s.k. fritt-frambyggd betongbro eller en kabelbro. Juryn tyckte att 
betongbron bäst skulle smälta in i omgivningarna. Även kostnadsmässigt skulle detta 
vara det bästa alternativet. 
Resultatet blev en s.k. fritt-frambyggd bro i lättballastbetong med total längd av 711 
m, uppdelad på 4 spann varav det längsta var 298 m med en högsta höjd av 45 m. 
Denna spännvidd är med traditionella mått mätt ganska obalanserad sett till topografin 
men det balanseras upp av att man använt höghållfast lättballastbetong i större delen 
av spannen. Bygget görs i etapper utifrån pirerna/kolonnerna, max 5 m åt gången. Den 
vanliga betongen i sidospannen verkar som motvikt till lättballastbetongen i 
huvudspannet. 
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Figur 3.1 Indelning av olika betong kvalitéer för Raftsundsbron, Stein Fergestad 
och Sturla Rambjoer (1999). 
 
Fundamenten och brofästet, tillverkades av betong C45 (vilket motsvarar K43 i 
Sverige) och står på solitt berg ovanför havsnivån. De är också förankrade med sten. 
Bropelarna (2-4) är tvillingkolonner med en bottenplatta som sitter ihop i topp och 
botten och är väldigt stela i sidled. De är slanka och flexibla i longitudinell riktning för 
att klara expansioner i själva brospannet. Kolonnerna är gjorda av betong C65 (K62). 
Av huvudspannets 298 m är 224 m gjorda av lättbetong LC60 (K57) med en densitet 
av 2100 kg/m3. I resten av spannet där vanlig betong använts är densiteten 2600 kg/m3. 
De båda körbanorna beräknas ha en last av 900 kg/m vardera. 
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Figur 3.2 Fritt-fram metod som användes vid byggandet av bron över Raftsundet, 
Stein Fergestad och Sturla Rambjoer (1999). 
 
Förutom trafiken på bron så är vinden en stor belastning på brons kolonner och 
fundament. Innan bygget startade var det därför viktigt att noggrant mäta upp vindens 
dynamiska krafter på stället och 3 sensorer monterades på en 30 m hög mast. Man 
gjorde också jämförelser med mätningar från Bodö och Skagen där liknande 
förhållanden råder och där mätningar gjorts i många år. Det visade sig att vinden 
kunde ändra sig väldigt snabbt, påverkad av de närliggande bergen. Vindanalyser har 
gjorts i vindtunnlar i Trondheim. Där framkom att brons form kan dra till sig virvlar 
med hög amplitud och ge stora vertikala belastningar på brospannen, men genom 
användning av lättballastbetong kan bron bättre stå emot dessa krafter. 
Tack vare sina långa spann och att bron är byggd på land så beräknas den ha en bra 
hållbarhet och brons livslängd är beräknad till 100 år. Den lättballastbetong som valts 
är väldigt tät och kan stå emot kloridangrepp. Formen på bron är rund, man har 
undvikit skarpa hörn, för att reducera kloridinträngningen. Man har också gjort rännor 
i bron för att regnvatten ska kunna rinna av. Tack vare dessa faktorer krävs mindre 
underhåll av bron och kostnaderna kan hållas nere, Stein Fergestad och Sturla 
Rambjoer (1999). 
Några andra långa broar som byggts med samma teknik i Norge är, Karl Melby 
(2000): 

! Stolmasundsbron, spännvidd 301 m, byggd 1998. 
! Varoddsbron, spännvidd 260 m, byggd 1994 
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Frankrike 
I Frankrike byggdes den första bron med HPB 1989 över floden Yonne i Joigny, strax 
utanför Paris. Det är en kontinuerlig balkbro i tre spann (34 � 46 m), med utvändig 
spännarmering. 
Bron projekterades för en tryckhållfasthet på 60 MPa, prover på den använda betongen 
(160x320 mm cylinder) visade att tryckhållfastheten vid 28 dygn var 78 MPa och efter 
ett år 102 MPa. 
Jämfört med om bron konstruerats med hållfastheten 35 MPa minskade 
betongvolymen med 30 % och därmed minskade belastningen på underbyggnad / 
grunden med 24 % så att ytterliggare besparingar uppnåddes, Petra Grafström (1999). 
 
Tabell 3.2 Jämförelse i materialåtgång för bron i Joigny vid konstruktion med olika 

betonghållfastheter, Petra Grafström (1999). 
   60 MPa  35 MPa 

Balkhöjd / spännvidd  1 / 20,9  1 / 18,4 
Betongvolym  985 m3  1395 m3 
Spännarmering  47 ton  52 ton 
Slakarmering  160 ton  157 ton 

 
Idag har Franska forskare kommit ännu längre i utvecklingen av höghållfast betong, de 
har utvecklat en ultra höghållfast betong, Ductal. Denna ultra höghållfasta betongen 
klarar av tryckhållfastheter på uppemot 230 MPa och en böjdraghållfasthet på 50 MPa. 
Projektet genomförs av ett konsortium bestående av tre stycken fransk-baserade 
företag: Bouygues, en konstruktions firma; Lafarge, en betong leverantör; och Rhodia, 
ett kemikalie företag som är specialiserat på industriella mineraler. Denna betong som 
är i vissa fall 10 ggr starkare än en normal betong används redan idag vid ett bygge av 
en gångbro �Gångbron för fred� över floden Han River i Seoul, Syd Korea. Bron 
började projekteras redan 1998 och den kommer att utföras som en bågbro med en 
spännvidd på 120 m. Mittspannet kommer att ha en höjd på 15 m och brobalkarna är 
inte högre än 1,3 m. Konstruktören hade velat göra balkarna ännu slankare men 
hindrades av de vattenströmnings laster, vilket kunde inträffa då vattnet steg ibland 
upp till 10 m. För att klara av tryckspänningarna i konstruktionen, med de mått som 
konstruktionen hade, fanns det inget annat alternativ än just den ultra höghållfasta 
betongen, Greg Brouwer (2001). 
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Figur 3.3 �Gångbron för fred” spänner över Syd Koreanska Han River, den 

förbinder Seoul med Sunyudo Ön. Bron är byggd med Ductal, en ny, ultra 
höghållfast betong som är upp till 10 ggr starkare än normal betong, 
Greg Brouwer (2001). 

 

Japan 
I Japan byggdes redan på 70-talet broar med betonghållfastheter överstigande 80 MPa. 
Främsta orsaken till att HPB användes var för att minska nedböjningar, vibrationer 
samt underhållskostnader. Efter 20 års brukande har det konstaterats att broarna hittills 
uppfyllt alla förväntningar, Petra Grafström (1999). 
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3.1.2. Byggnader 
 

USA 
I USA började man att använda höghållfast betong i större kvantiteter vid byggandet 
av höga hus redan i början på 1960-talet. Ett sådant exempel är Lake Point Tower i 
Chicago (1965), där använde man betong med en hållfasthet på 53 MPa. Även om 
hållfastheten i betongen som användes då kan anses vara relativt låg så ska man ha i 
åtanke att den vanligaste betongen på den tiden hade en tryckhållfasthet på 15 till 30 
MPa. Senare har den högpresterande betongen utvecklats genom att olika tillsatsmedel 
och superplasticerare har kommit in på marknaden vilket har gjort att högre 
hållfastheter har kunnat nås. 
I höga hus har man använt HPB främst till att konstruera tunnare våningsplan och 
slankare pelare, dessutom blir de mer estetiskt tilltalande då. Mindre diametrar på 
pelarna i höga hus ger mer uthyrbar yta, vilket ger fastighetsägaren större inkomster, 
Mikael Hallgren (1993). För entreprenören innebär användandet av HPB att formarna 
kan rivas tidigare och man får en högre produktionshastighet. 
En annan fördel med HPB är att man får en högre styvhet i konstruktion vilket 
reducerar sidosvängningarna som åstadkommes av vindlasterna, P-C AÏTCIN (1998). 
 

Malaysia 
I Malaysia användes HPB vid byggandet av världens högsta byggnad, Petronas Twin 
Towers. Här användes HPB i de vertikala bärverken (pelarna), på grund av HPBs höga 
tryckhållfasthet, Göran Fagerlund (1998). 

Figur 3.4 Petronas Twin Towers, 452 m hög (Kuala Lumpur, Malaysia). 
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Fördelarna i att använda HPB i detta projekt var följande: 
! Konstruktionsekonomi för de vertikala lasterna. Betong är mest effektiv i tryck 

och den är oslagbar ur kostnadssynpunkt i kostnad per buren lastenhet. HPB 
förstärker ytterliggare effektiviteten och tillägger fördelen att kunna minska 
tvärsnittsdimensionerna i de undre våningarna vilket ger en större uthyrbar yta. 

! Effektiv gjutmetod 
! Konstruktionsekonomi för horisontella laster 
! Boendekomfort vid horisontella laster inducerade av t.ex. vind 

 
En av anledningarna till att man valde HPB berodde på önskningar från Malaysias 
premiär minister som ville med detta projekt föra över ny teknologi till landet. Som 
följd av detta hade de dubblerat möjlig hållfasthet på betong efter fyra år. Byggnader 
kan nu byggas snabbare och därmed billigare, Christina Claeson (1999). 
En annan fördel vid byggande av höga hus i HPB är betongens högre motstånd mot 
brand jämfört mot stål. Betongen behöver inga ytterliggare åtgärder efter gjutning för 
att brandskydda den, för stålkonstruktioner så krävs det däremot avsevärda 
skyddsåtgärder vilket kostar mycket pengar, i t.ex. brandskyddsmålning. 
 

Tyskland 
I Tyskland använde man HPB för första gången vid byggandet av ett hög hus för BFG 
i Frankfurt am Main, år 1990. Byggnaden var 186 m hög och hade 57 våningar. 
Genom att använda sig av HPB av klass C85 (K90) kunde man erhålla samma 
dimensioner på pelarna för alla våningarna men med varierande kvalité. Förutom 
besparingar i materialåtgång så är en fördel att kostsamma och komplicerade 
knutsammanfogningar mellan samverkanspelarna och plattorna kunde undvikas. 
Eftersom en hållfasthet på 85 MPa ej täcks av nuvarande tyska norm så krävdes ett 
speciellt tillstånd från byggnadsmyndigheten. Brandklassen som krävdes var F180, 
d.v.s. att pelarna skall kunna motstå brand under 180 minuter. 
Av de erfarenheter man fick från detta projekt kunde man konstatera att HPB är 
speciellt lönsam då hela dess tryckkapacitet tas tillvara. Därför konstruerades pelare 
och väggar av höghållfast betong medan plattor och balkar gjordes i normal betong. På 
arbetsplatsen upplevdes inte HPB som någon svårighet. Tryckhållfastheten uppmättes 
till mellan 103 och 122 MPa efter 56 dygn, Christina Claeson (1999). 
 

3.1.3. Oljeplattformar 
 
I Norge har de använt HPB vid byggande av oljeplattformar sedan 1973. Orsaken till 
valet av HPB har varit de speciella krav på hög hållfasthet, god beständighet, goda 
produktionsegenskaper, storleken på konstruktionen och den produktionstakt som skall 



26 
Broar av högpresterande betong 

 Fredrik Larsson, Luleå tekniska universitet, 2003 

 

 

hållas för uppförandet. Alla dessa krav har framtvingat utvecklandet av speciella 
cement, användandet av puzzolaner, hydrauliskt processad sand, förfinade 
superplasticerare och andra kemiska tillsatsmedel för att åstadkomma tillfredställande 
betongrecept, Christina Claeson (1999). 
 
De grundläggande kraven som ställs på betongen för användning i plattformar kan 
uppdelas i tre kategorier: 

1. Hållfasthet 
2. Beständighet 
3. Produktionsmässiga aspekter 

 
En annan anledning har varit de högre kraven på oljeplattformarnas vikt, som har 
inneburit att man måste minska på plattformens totala vikt.  
 
Dessa krav berodde på bland annat följande orsaker: 

! Driftslängden ökades från 50 till 70 år. 
! Extra armeringskrav orsakade av Sleipner A olyckan. 
! Introduktionen av en �ringing effect� (ökad dynamisk vågrespons p.g.a. icke-

linjär hydrodynamisk effekt). 
! Överbyggnadens vikt ökades från 17 000 till 22 000 ton. 

 

 
Figur 3.5 Bogsering av oljeplattform ut till oljefälten (Norge), P-C Aïtcin (1998). 
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3.2 Sverige 
 
I Sverige har man inte kommit så långt i användandet av HPB och höghållfast betong, 
det har gjorts en del försök på några mindre gång- och cykelbroar. Själv-
kompakterande och fiberarmerad betong har använts mer flitigare än andra typer av 
högpresterande betong. Detta beror främst på att de har en mer produktionsmässig 
fördel än t.ex. den höghållfasta betongen. Idag tittar man inte så mycket på 
beständighet, längre livslängd och hög tryckhållfasthet vilket annars hade varit till 
fördel för höghållfast betong. 
De broar som är byggda i höghållfast betong är delvis ett resultat av det nationella 
forskningsprogram kring högpresterande betong, vilket pågick mellan åren 1991 och 
1998. Man gjorde bland annat en praktisk utvärdering för att se hur höghållfast betong 
beter sig i praktiken. Förutom broar har man även använt HPB i tunnlar, industrigolv 
och prefabindustrin. Störst erfarenhet har man dock från prefabindustrin vid 
prefabricerad tillverkning av kraftledningsstolpar, håldäck och förspända balk- och 
pelarkonstruktioner, Rolf Skoog (2001). 
I Sverige är det fortfarande broar byggda av hållfasthetsklass K40 eller K45 som 
dominerar. Brokonstruktörerna är konservativa och använder för det mesta sådan 
betong man vet fungerar ute hos entreprenörerna och betong de vet hur man ska 
dimensionera med. Därför behövs det fler referenser kring HPB, för att man ska bli 
mer säkrare på vad man arbetar med och vilka fördelarna är med HPB. 
 

3.2.1. Broar 
 

Lasarettsbacksbron, Umeå 
Den första bron som byggdes i Sverige i HPB och höghållfast betong var i Umeå åt 
beställaren Vägverket Region Norr, år 1998. Bron i Umeå var en förspänd GC-bro i 
K80, byggd i två spann med endast en excentriskt placerad balk, se figurerna 3.6 och 
3.7. Spännvidden är 23 + 22 m. Den fria brobredden är 5 m. 
De stora vridande moment som uppkommer ger tillsammans med tvärkraft sneda 
tryckspänningar i betongen. För att klara dessa krafter med det slanka tvärsnitt som 
arkitekten ritat krävdes betonghållfasthet K80. Förspänningen bestod av 5 kablar av 
typ VSL 12∅ 16. Grundläggningen utfördes med plattor på friktionsmaterial, Håkan 
Fransson (1999). 
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Figur 3.6 Gång- och Cykelbro i Umeå, Lasarettsbacksbron, Fredrik Larsson 

(2001). 
 

 
Figur 3.7 Gång- och Cykelbro i Umeå, Lasarettsbacksbron, Fredrik Larsson 

(2001). 
 
Av de intervjuer som gjordes med entreprenörer och leverantörer som var med vid 
byggandet av lasarettsbacksbron, så kan deras erfarenheter sammanfattas enligt 
nedanstående. 
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Erfarenheter från Lasarettsbacksbron, Bo Wikström, Sven Fransson och Jörgen 
Åström (2001): 
Bland arbetarna tyckte man att den högpresterande betongen var mer svårarbetad än 
normal betong. Den var trögare att fylla ut med i formen. 
Man hade problem med att det bildades en tunn hinna (ca 2 cm) på ytan. Eftersom 
betongen var lös under hinnan gav det problem vid vibreringen. 
Formbarheten tyckte de var sämre med HPB, för den var svårare att fylla ut med, detta 
var en av anledningarna till att gjutsår uppstod. 
Enda fördelen med HPB för denna bro berodde på den speciella konstruktionen, med 
hjälp av HPB kunde konstruktören klara av att dimensionera bron och detta ledde 
också till minskade betongmängder. 
Leverantörens erfarenheter från projektet var att han inte kunde se några nackdelar i 
användandet av HPB (se kapitlet erfarenheter). 
 
Åbromotet, Mölndal 
Åbromotet är en gång- och cykelbro i Mölndal, en sluten plattrambro med en 
spännvidd på 12 m, där hade man gjutit hela bron i K80, Margareta Redlund (2001). 
Den verkliga hållfastheten efter 28 dygn uppmättes dessutom till 100 MPa. 
Målsättningen var att utreda den höghållfasta betongens för- och nackdelar innan den 
utnyttjas fullt ut. 
De erfarenheter man kunde ta del av från projektet Åbromotet sammanfattas här 
nedan. 

 

 
Figur 3.8 Gång- och Cykelbro i Mölndal (Åbromotet), Hanna Hansson och Magnus 
Karlsson (1999). 
 
Erfarenheter från Åbromotet, Christina Claeson (1999): 
HPB kräver längre blandningstider än normal brobetong. 
För att pumpa betongen krävdes ett högre pumptryck än för normal betong. 
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Svårigheter uppstod med att få en jämn lutande yta, då betongen hade tendens att vilja 
flyta ut horisontellt. Detta löstes dock genom att bearbeta ytan ett flertal gånger med 
vibrobrygga. 
Betongarbetarna uppfattade den höghållfasta betongen som lätt och smidig att jobba 
med. Konsistensen bedömdes vara bättre än normal brobetong och betongen kändes 
följsam. 
Betongarbetarna uppfattade det lätt hänt att vibrera betongen för kort tid, eftersom 
betongen uppfattades som färdigvibrerad tidigare. Detta fenomen var man förbered på, 
varför det inte föranledde till något problem. 
Betongens seghet medför att den i vissa fall måste hanteras annorlunda. Arbetarna 
kunde inte skyffla betongen som vanligt utan skyffeln måste sakta lirkas in. 
Överytan hos den höghållfasta betongen styvnade tidigt och bildade ett hårt skikt. 
Detta gjorde att arbetet med att bearbeta överytan blev betydligt svårare än för normal 
brobetong. 
I det stora hela uppfattades betongen som �trevlig� att använda och arbeta med. 
Tekniken för att lyckas med överytorna tror arbetarna kommer att utvecklas allt 
eftersom höghållfast betong blir vanligare på arbetsplatserna, Christina Claeson 
(1999). 
 
Örgrytemotet, Göteborg 
Örgrytemotet är en rampbro, där göt man överbyggnaden i HPB (K80). Orsaken till 
detta var för att de ville minska lutningen på avfarten. Detta kunde göras ifall man 
minskade på konstruktionshöjden på brobanan. 
Vid gjutningarna av denna bro hade det inte inträffat några större komplikationer, 
egenskaperna var likvärdiga med traditionell betong fast lite segare. Däremot tyckte 
man att resultatet av gjutningen blev mycket lyckad, då det blev en fin och tät yta med 
få blåsor. 
Fördelen med HPB var främst ur dimensionerings hänsyn, där kunde HPB utnyttjas för 
att minska på brobanans tjocklek, vilket löste det primära problemet för bron. 
Det fanns inga speciella nackdelar med HPB, förutom att priset för en HPB är någon 
hundring dyrare/m3 än traditionell betong. En annan nackdel är tiden vid 
betongstationen som ska ta fram receptet, det tar upp till 3 månader. Eftersom det ska 
göras frysprov, hållfasthetstester m.m. vilket tar lång tid. Ibland har man inte den tiden 
på sig. Man vill inte använda gamla recept eftersom noggrannheten i HPB är hårdare. 
Därför måste leverantören prova fram nya recept för varje gång de ska använda HPB, 
Hans Idéhn (2001). 
 

Examensarbete 
1999 gjorde Petra Grafström ett examensarbete som behandlade balkbroar i 
högpresterande betong. Hon undersökte en spännarmerad plattbro i åtta spann hur den 
påverkades av högpresterande betong i de tryckta konstruktionsdelarna. Därför valde 
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hon att studera brobaneplattan och pelarna. I plattan undersöktes spännarmerings-
åtgång och genomstansningskapacitet vid stöd. 
Resultatet av den undersökningen var att man kunde sänka kostnaden för bron och 
minska på broplattan och pelarnas dimensioner med 23 respektive 29 procent vid 
jämförelse mellan K40/K50 och K120. 
Av beräkningsresultaten kan man se att med tunnare platta minskade även antalet 
spännkablar. Däremot ökade armeringsbehovet avsevärt när pelartvärsnittet 
reducerades, särskilt för betong K100 och K120. 
 
Beräkningsresultat för spännarmerad plattbro, Petra Grafström (1999): 
Tabell 3.3 Sammanställning av beräkningsresultat för broplattan. 
   K40 K80 K100 K120 

Minsta antal kablar (st)  32 20 20 20 
Minsta höjd i fält (mm)  1170 860 860 860 
Minsta höjd i stöd (mm)  1170 1060 1020 1010 

Volymskillnad för broplattan (m3) ±0 (2592) -559 -589 -597 

 
Tabell 3.4 Sammanställning av beräkningsresultat för pelare. 
   K50 K80 K100 K120 

Minsta tvärsnitt (m2)  1,234 0,957 0,911 0,873 
Volymskillnad för pelarna (m3) ±0 (120) -27 -31 -35          
14 st pelare 

 

3.2.2. Prefabindustrin 
 
Inom prefabindustrin har man använt den högpresterande betongen i några få år. Vid 
prefabricerande tillverkning har HPB utnyttjats mest i håldäck och förspända pelar- 
och balkkonstruktioner. Ett annat användningsområde i prefabindustrin är att utnyttja 
den korta uttorkningstiden av betongen. Detta medför kortare tillverkningscykler, 
vilket ger en snabbare och billigare tillverkning. 
Skillnaden mellan normal betong och HPB är att man måste vara mer noggrann vid 
tillverkningen. Eftersom HPB har andra egenskaper såsom att den blir segare fortare 
än normal betong. Det är viktigt att få snabbt ner materialet i formen, för HPB blir 
snabbt segt och kräver en snabbare hantering än normal betong. Segheten beror på att 
flyttillsatsmedlet går ur betongen snabbare. 
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Segheten i betongen bidrar också till att man får problem med att rengöra verktyg och 
maskiner. Väntar man t.ex. över fikarasten med att rengöra basken så måste du bila 
bort det som fastnat. 
Som skillnad mellan normal betong och HPB så tar det ungefär 0,5 h för HPB och 2 h 
för normal betong innan betongen blir seg och mer svårarbetad. Segheten kommer 
ifrån att HPB innehåller en större andel finmaterial och vid vissa konstruktioner även 
polypropylénfibrer vilket gör betongen segare. Ett sätt att förbättra detta är genom 
ändringar i receptet. Man kan till exempel minska finmaterial halten, material som är 
mindre än 0-0,125mm. Ett annat sätt att styra konsistensen är genom tillsättning av 
superplasticerare. 
Det finns också en skillnad mellan betongens karaktär beroende på användnings-
området, vid gjutning av håldäck vill man oftast ha en seg och jordfuktig betong. 
Vid produktionen är det sällan att det förekommer fel orsakade av betongen eftersom 
blandningen sköts ofta automatiskt. 
Vid tillverkning av HPB krävs en klass 1 betongstation, men det krävs inte fler 
kontroller i jämförelse mot tillverkning av normal betong, utan vanliga kontroll 
rutiner. En sak som är viktig vid tillverkning av HPB är att man har kontroll över 
fukthalten på de ingående delmaterialen. 
Snabbtorkningens inverkan var begränsad, man märkte en stor skillnad när man höjde 
hållfastheten att betongen torkade snabbare med högre kvalité. För betongkvalitéer 
över K80 kunde man se att vinsten med torknings tid började avta och ökade inte 
proportionellt med ökad hållfasthet, vilket bromsar användandet av högre hållfasthet. 
K60 var den standard betong som användes. 
För det mesta används K80 vid tillverkningen av pelare, man kan i vissa fall gå upp i 
kvalitéer som K100 och K120 då man vill bibehålla geometrin/formen. För håldäck är 
det vanligt att gjuta med kvalitéer mellan K60 och K90 som har vct på 0,20 till 0,30. 
Vid tillverkning av högspännings-/ledningsstolpar är det vanligt att det används K100 
till K150. 
 
Fördelar med HPB i prefabindustrin: 
Med HPB får man en enklare och billigare formning. Genom att bibehålla och använda 
en kontinuerlig geometri på t.ex. pelare minskas produktionskostnaderna. 
Vid förspända konstruktioner kan HPBs goda egenskaper som högre tryckhållfasthet 
utnyttjas. 
Dimensionerna kan minskas på många prefabricerade produkter som t.ex. balkar, 
pelare och håldäck. 
Lättare och slankare konstruktioner ger minskade transportkostnader. 
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Nackdelar med HPB i prefabindustrin: 
HPB orsakar olika nyans skillnader vid variation av betong kvalitéer på t.ex. pelare. 
För HPB blir betongen mörkare. 
Konsistensen på en HPB blir snabbt segare och mer trögflytande än normal betong 
vilket betyder att betongen måste snabbt ner i formen. Problemen med bearbetbarheten 
beror på att HPB innehåller mer cement och mindre vatten, alltså ett lägre vct. 
Receptena är inte fullt optimala och det finns en hel del kvar att förbättra i receptet för 
att betongens egenskaper ska bli bättre. Utvecklingen går dock snabbt framåt, speciellt 
bland tillsatsmedel. 
Brandkraven är också en anledning till att man får en segare betong, för HPB måste du 
blanda in polypropylénfibrer i betongen för att inte betongen ska spricka när den 
belastas av brand. Detta har sin grund i att HPB har en väldigt tät struktur och 
förångningen kräver utrymme, Rolf Skoog, Mikael Linde och Björn Koorem (2001). 
 

3.2.3. Gruvindustrin 
 
Inom gruvindustrin har man också tittat på den högpresterande betongens fördelar mot 
normal betong. Där vill man byta ut normal betong mot en betong som står emot 
nötning bättre och som har en längre beständighet/livslängd. Eftersom miljön i 
gruvorna är väldigt påfrestande utgör den högpresterande betongen som ett mycket bra 
alternativ vid gjutningar av bergschakt och bergstigar. I bergschakt gjutna i normal 
betong inträffar det ofta att betongen släpper från berget och i sin tur medför att 
gråberg också åker ner i schaktet. När betongen och gråberget blandas i malmen 
innebär det stora störningar i produktionen vilket man helst vill undvika. Därför har 
man redan gjort en gjutning med K80 i ett schakt för att se hur K80 klarar sig mot 
påfrestningarna. 
Idag är man igång med projekteringen av ett nytt bergschakt i LKABs gruva i Kiruna. 
Där har man tittat på tre olika alternativa förslag på utförandet av schaktet. Första 
alternativet är en normal betong med ingjutna slitgods, det andra alternativet är en 
HPB med enbart högre kvalité (K80) och det tredje alternativet en fiberarmerad betong 
i K80. De hade inte beslutat vilket alternativ man skulle välja vid skrivandet av denna 
rapport, P-I Karvonen (2002). 
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3.3. Intervjuer 
 
För att ta reda på vilka erfarenheter som finns kring HPB i Sverige gjordes intervjuer 
bland entreprenörer, leverantörer, beställare och konstruktörer. Av intervjuerna kunde 
man dra den slutsatsen att det är få inom brosidan som har praktisk erfarenhet av 
högpresterande betong. Därför ansågs det vara viktigt att ta reda på vad både erfarna 
och oerfarna hade för uppfattning om HPB. 
De erfarenheter som fanns var från ett fåtal broar där valda delar eller hela bron var 
gjuten i K80. Självkompakterande och fiberarmerade betong var mer utbredd och hade 
förekommit vid fler tillfällen. Däremot var det ingen självkompakterande betong som 
hade gjutits med hållfasthet högre än K70. Vinsten med att använda en 
självkompakterande betong är främst produktionsfördelarna, eftersom det blir färre 
och enklare arbetsmoment. Att den sedan också kan tillverkas med en högre betong 
kvalité borde även intressera beställare som får beständigare konstruktioner. Detta ger 
i sin tur också ökade möjligheter för konstruktören vid dimensioneringen. 
Det fanns några inom branschen som hade haft dåliga erfarenheter av HPB vilket har 
lett till att HPBn har fått ett allmänt dåligt rykte vilket den inte förtjänar. Man ska ha i 
åtanke att HPB inte är till för att ersätta den normala betongen utan den ska ses som ett 
komplement och ska ge större möjligheter vid exempelvis brobyggande. Därför ska 
man inte vara rädd att använda HPB då det finns möjligheter att tjäna på användandet. 
Just för tillfället pågår det inga nya projekt med höghållfast betong. 
Överlag så fanns det dåliga kunskaper kring HPB bland beställare och konstruktörer, 
de grupper som borde vara mest intresserade av HPB. Eftersom det finns i deras 
intresse att skapa broar som är beständigare, slankare, effektivare och billigare att 
bygga. 
 

3.3.1. Entreprenörer 
 
Det är inte så vanligt bland broentreprenörer att man har kommit i kontakt med HPB, 
de som har arbetat med HPB har oftast använt den självkompakterande betongen. 
Några få entreprenörer har använt höghållfast betong. I de fall man har använt 
höghållfast betong har det rört sig om betong av kvalitéer kring K80. I de flesta av 
fallen har det varit deras första och enda kontakt med höghållfast betong. 
Bland entreprenörerna uppfattas HPB som en dyr och komplicerad betong. De som har 
använt HPB har tyckt att den korta öppethållande tiden och den sega konsistensen gör 
betongen väldigt svår att hantera vid gjutnings tillfället. 
Orsaken till varför HPBn har fått så dåligt rykte bland entreprenörerna beror just på att 
många gjutningar som gjorts har varit förstagångs gjutningar med oerfarna 
materialleverantörer och entreprenörer etc. Erfarenheterna har inte varit tillräckliga 
och recept och tillsatsmedlen har inte varit fullt utvecklade då de använts. Idag finns 
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det helt andra tillsatsmedel som har gjort betongen mer användarvänlig och 
leverantörerna har större kunskaper nu idag om HPB. 
Bland entreprenörerna finns det största intresset i att förenkla produktionen, därför har 
självkompakterande- och fiberarmerad betong haft störst framgång. Med dessa betong 
typer kan tillverkningen förenklas genom att man slipper vibrera betongen eller att 
armerings arbetet blir enklare att utföra. 
Det råder splittrade meningar bland de entreprenörer som har använt höghållfast 
betong, en del har haft bra resultat och andra har stött på diverse problem som delvis 
kan hänvisas till oerfarenhet i användandet och recept som inte har varit fullt optimala 
vid användandet. 
Vid byggande av broar är anläggningsbetong med kvalitén K40 den mest vanliga och 
man går mer och mer mot att använda betong med lägre vct. 
 

Bearbetbarheten: 
I HPB har segheten och bearbetbarheten varit det största problemet. 
Segheten och bearbetbarheten kan man styra bättre idag med de nya tillsatsmedel som 
finns på marknaden. Genom att tillsätta tillsatsmedel ger det en retarderande inverkan 
av härdningsförloppet, vilket gör att betongen torkar saktare. 
Vid härdningen bildades en tunn hinna (ca 2 cm) på ytan av betongen, vilket har 
orsakat problem vid vibreringen. Med ökad erfarenhet av gjutningar med HPB borde 
detta problem kunna hanteras bättre och inte vara till några större besvär, för detta är 
en egenskap hos HPBn man måste kunna hantera. 
 

Gjutningar: 
Vid gjutningar med HPB har det i vissa fall förekommit att gjutsår och krympsprickor 
har uppträtt och vid slankare konstruktioner har den tätare lagda armeringen gjort det 
svårare att komma åt att fylla formen. 
Problem med gjutsår hade förekommit i något fall, men det är ingen större skillnad i 
jämförelse med en normal betong. Orsaken till att gjutsår hade förekommit i ett av 
fallen berodde på att man hade en speciell form på bron, man kunde inte komma åt att 
fylla ut i alla utrymmen vilket skapade luftfickor, vilket i sin tur gav gjutsår. Detta 
måste konstruktören noga tänka igenom vid dimensionering och projektering, för att 
utförandet ska kunna ske på ett smidigt sätt. Vid ett annat fall hade gjutsåren berott på 
HPBs tröga konsistens eller seghet, detta problem hade åtgärdats genom att tillföra 
flyttillsatsmedel. Tillförandet av tillsatsmedel gjorde att betongen blev mycket dyrare, 
eftersom innehållet av tillsatsmedel var procentuellt mycket stort. I detta fall var inte 
betongreceptet tillräckligt utprovat från början. 
Den snabba härdningen skulle också kunna skapa problem vid gjutning av tjockare 
konstruktioner i HPB. Vid tjockare konstruktioner kan man behöva kyla betongen 
eftersom den avger mer värme än normal betong, detta kräver stor uppmärksamhet för 
att man ska slippa krympsprickor. Därför måste man vara snabb med att täcka över 
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gjutningen och tillföra vatten på betongen för att förhindra stora initiella krympningar. 
Oftast är det den kemiska krympningen som är större, vilket beror på innehållet av 
filler. 
 

Formrivning: 
Tidigare formrivning skulle vara bra, men det är inte alltid gångbart. På sommaren 
skulle det funka att riva formen tidigare, men inte på vintern. Vintertid har man 
problem med frysningsrisker eftersom man måste tillsätta vatten efteråt vilket gör att 
vattnet söker sig ut mot ytan och orsakar frysskador. I BBK står det att man inte får 
vattenhärda vid kallare temperatur än +5°. En lösning kan vara att tillföra ånga, vilken 
avger både värme och fukt. 
 

3.3.2. Leverantörer 
 
Leveranser av höghållfast betong till broar har hittills legat på en låg nivå, det som har 
levererats till dags datum är några hundra kubikmeter till några få broar, vilket är en av 
anledningarna till att betongen är väldigt dyr. Vid större leveranser skulle man kunna 
pressa dagens priser ytterliggare, vilket skulle göra den mer konkurrenskraftig mot 
normal betong. Förutom de små leveranserna så är den större andelen cement också en 
orsak till att HPBn är dyrare. 
Bland leverantörer uppfattar man inte HPBn som svårare än vilken annan betong som 
helst. Tidigare fanns problemet att HPBn hade en kortare öppethållande tid vilket 
innebar att betongen skulle snabbt ner i formen. Speciellt under sommarhalvåret har 
man haft problem med att betongen segnar till snabbare på ytan. Detta inträffade 
främst då det var varmt och blåsigt. Därför är det viktigt att man anpassar produktions-
metoderna och arbetssätten efter de klimatfaktorer och konstruktions typer som 
påverkar gjutningen. 
Ett annat problem med HPB vid tillverkning är att betongen är kletigare och fastnar 
lätt på utrustningen som används. Detta medför mer arbete för den höghållfasta 
betongen, man är bland annat tvungen att tömma silon och rengöra verktygen efter 
varje gjutning. Det är enormt viktigt att utrustningen rengörs, eftersom känsligheten 
vid blandningen är större för HPB.  
 

Betongrecept: 
När man ska ta fram nya recept föregås det av en noggrann förundersökning, vilket 
innebär att mycket arbete läggs ner i att kontrollera lufthalter, frysprov, hållfasthets-
tester och prov pumpning av betongen, vilket tar lång tid. Detta ska man ha i åtanke 
vid val av betong typ, eftersom framtagningen av betongreceptet kan ta upp till 3 
månader. 
Ibland har man inte den tiden på sig för att leverera en anläggningsbetong, därför 
måste man informera leverantören i god tid innan man ska använda HPBn. Tids-
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åtgången för framtagning av recept beror på att man inte får använda gamla recept, 
eftersom noggrannheten i HPB är mycket högre. Därför måste leverantören prova fram 
nya recept för varje gång de ska leverera HPB. 
Vid tillverkning av HPB är det viktigt att man proportionerar rätt för att få rätt 
konsistens på betongen. Det gäller att man bland annat har tillräcklig mängd med filler 
i blandningen. 
HPB kräver också en högre noggrannhet av fuktigheten vid blandningen, annars kan 
betongen få helt andra egenskaper. Mängden vatten som ska användas är vid normala 
satsstorlekar på någon liters noggrannhet. Därför är det viktigt att hålla reda på 
materialens fuktighet. 
Det krävs alltså stor noggrannhet vid blandningen, eftersom små avvikelser från 
receptet kan orsaka stora förändringar i betongens egenskaper. 
 

Tillsatsmedel: 
Tillsatsmedlena har blivit mycket bättre under senaste tiden, de är viktiga eftersom de 
styr mycket av den färska betongens egenskaper. Med tillsatsmedlena kan du styra så 
att du får längre öppethållande (betongen segnar senare) och höja hållfastheten på 
betongen. 
Bearbetbarheten har förändrats mycket under senare tid med hjälp av nya tillsatsmedel, 
det har i sin tur lett till att de produktionsmässiga skillnader som fanns tidigare har 
försvunnit eller reducerats. Idag finns det inga hinder att tillverka en betong som är 
likvärdig normal betong i konsistens. 
Utvecklingen bland tillsatsmedel har varit stor, idag har man tillgång till tredje 
generationens superplasticerare som har gjort stora revolutionerande framsteg för 
HPB. Med de nya superplasticerarna har man större kontroll på konsistensen i 
betongen, detta leder till att problemen med seg konsistens har förbättrats. 
Cementhalten i betongen kan också minskas vilket leder till en lägre kostnad. Som 
jämförelse kan man säga att för en K80 behöver man idag 360 kg cement mot 450 kg 
tidigare.  
De nya tillsatsmedlen har gjort att man inte behöver använda lufttillsatsmedel för att 
göra HPBn mer lättarbetad. 
Det vanligaste tillsatsmaterialet som används är silika, med en andel på 5 % fås 
normalt ett optimalt recept med optimal andel cement. 
 

Ballast: 
Det är inga svårigheter att få tag på bra ballast till produktion av vanlig HPB, för 
tillverkning av kvalitéer upp till K100 - K120, duger den ballast som används till 
tillverkning av normal betong. 
Ballasten har stor betydelse för vilken hållfasthet betongen får. Över K120 krävs det 
därför noggrannare kontroller av ballasten och bättre ballaster, detta kan göra det 
besvärligare att få tag på rätt ballast. 
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Den högsta hållfasthet man kan tillverka beror på den ballast som finns tillgänglig med 
bra ballast finns det inga problem att kunna nå en hållfasthet på upp emot K140 � 
K150. Ibland måste ballasten special beställas från särskilda leverantörer vilket gör 
betongen dyrare. 
En bra ballast till en HPB ska inte vara flisig utan ballasten ska vara kubisk och av ett 
bra material. I vissa regioner kan man ha svårigheter med att få tag på bra ballast, i 
dessa fall är man tvungen att importera ballasten från andra regioner. 
 

Hållfasthet: 
Hållfasthetskraven brukar det inte vara några problem med, däremot fick man oftast en 
överhållfasthet på betongen vilket gav både för- och nackdelar, t.ex. hade man gjort en 
K80 som hade haft en tryckhållfasthet på 100 - 110 MPa. 
 

Kostnader: 
En HPB är något dyrare än normal betong, se tabell 6.1, priset styrs av var du köper 
den och hur mycket. 
K80 är någon hundring dyrare än K50, eftersom skillnaden mellan betongtyperna är att 
man tillsätter mer utav något tillsatsmedel/flytmedel. Det är en enkel procedur att ta 
fram K80 från K50, ofta får man en mycket högre kvalité. 
Kostnaden för att ta fram ett nytt recept för HPB skiljer sig inte mot normal betong. 
Vid framtagning av nya recept är det frysprovning som utgör den största kostnaden. 
Blandningstiderna är något längre för en högpresterande betong, det innebär en större 
arbetskostnad för HPBn. 
Priset har inte stigit nämnvärt under de senaste två åren på HPB, eftersom 
cementåtgången har kunnat minskas genom de nya superplasticerarna. Därför har inte 
kostnaden för HPB ökat i samma takt som för normal betong. 
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3.3.3. Beställare 
 
Bland beställare har man inte tittat så mycket på fördelarna hos högpresterande betong. 
I de fall man har använt HPB har det berott på praktiska orsaker, självkompakterande 
betongen är en sådan. I det fallet har man velat komma ifrån arbetskrävande moment 
som vibrering. Resultaten från självkompakterande betong var blandade, både positiva 
och negativa, i något fall hade receptet varit fel och i ett annat fall hade betongen inte 
uppfyllt de förväntade egenskaperna. 
Vid några tillfällen har de använt HPBn för att konstruera tunnare brobaneplattor, 
eftersom förutsättningarna krävde detta. Vid bygget av Lasarettsbacksbron i Umeå 
utnyttjades K80 för att klara av dimensioneringen av den speciella konstruktionen. 
Andra erfarenheter av HPBn var att med HPB får man en fin och tät yta med färre 
blåsor och att egenskaperna var likvärdiga med normal betong fast lite segare. 
Från Vägverkets sida är man alltid intresserad av att prova ut och ta fram nya material 
och tekniker. HPB är ett sådant material som testats på några broar. Av de resultat och 
slutsatser man drog efter dessa försök fick man en något negativ bild av HPB, därför 
har intresset svalnat drastiskt och idag bygger man inga broar i höghållfast betong. 
Den negativa bilden av HPBn berodde på de produktionsnackdelar som HPB hade vid 
vissa försök. Bearbetbarheten och den tätare och mer koncentrerade armeringen i en 
konstruktion med HPB var två av nackdelarna man hade anmärkt på. 
Ännu idag finns det ingen tradition i att använda HPB, det saknas erfarenheter inom 
området vilket gör att användandet inte har kommit igång. Man ser heller inget stort 
behov av denna betong idag eftersom man tycker att man klarar sig långt på det som 
finns. För konsulter innebär HPBn ingen större skillnad men däremot så ställer det 
högre krav på entreprenörer, vilket skulle kunna underlättas av mer erfarenhet. 
Inga begränsningar sågs i användandet av HPB, bara det fanns passande objekt så 
kunde det vara ett intressant alternativ. Det krävs speciella förhållanden då HPB kan 
användas eftersom HPB är lite dyrare än normal betong. 
Vid broprojektering lades det mesta arbetet ner i att studera den direkta kostnaden vid 
tillverkning och att bron skulle klara de myndighetskrav som ställs i BRO 94 på 
livslängd m.m.. Däremot tittade man inte så mycket på drift- och underhållskostnader i 
konstruktionen och de kringliggande kostnaderna som transporter och andra 
samhällskostnader. Man trodde att sådana aspekter skulle beaktas mer i framtiden. 
Idag har man börjat titta på betydelsen av prefabricerade broar. Genom prefabricering 
kan man minska den tid som vägen är avstängd, vilket i annat fall påverkar samhället 
negativt i diverse störningar och kostnader. 
I allmänhet tyckte man inte att fördelarna var så stora med HPBn och att den hade ett 
begränsat användningsområde, vinsterna från försöken var för små. Däremot tyckte 
beställarna att den kunde utnyttjas vid speciella tillfällen t.ex. då det krävdes tunnare 
plattor och i storstäder där det är trångt om utrymme vilket gör konstruktionerna 
besvärligare att lösa. 
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Beständighet: 
Kravet på beständigheten hos broar är att de ska ha en livslängd på 120 år. I BRO 94 
som är regelverket för broar anges en minsta kvalité på betongen som är K40 och ett 
vct på mindre eller lika med 0.45. Från vägverkets sida hade de dålig kunskap om hur 
HPBn påverkar en konstruktions beständighet mot kloridinträngning och livslängd, 
men de visste att betong med lägre vct hade ett större motstånd mot angrepp. 
För underhållet finns det inga särskilda krav på vad en bro ska uppfylla. Det finns 
heller inga publikationer som styr hur underhållet på broar ska skötas eller förhindras, 
detta kan vara något som man kunde ta med vid projekteringen av nya broar. 
Idag diskuterar man inte så mycket om beständighet och underhållsbehov på broar vid 
projektering. För att öka beständigheten brukar man impregnera bron med gel, vilket 
tränger in i bron och ger ett bra skydd mot kloridinträngning. Att HPB skulle eliminera 
denna åtgärd trodde man inte på eftersom HPBn betedde sig så olika från fall till fall. 
 
Dokumentation: 
Det många saknade var bra dokumentation från tidigare utförda gjutningar i HPB. 
Eftersom det saknades erfarenheter av HPB, kändes det osäkert att använda den. Det 
fanns intresse av att ta del av andras erfarenheter från andra projekt, till exempel 
projekt handlingar eller liknande dokument. Erfarenhetsåterföringen skulle kunna ske 
genom publikationer som tas fram av Vägverket. 
Det publikationerna har tagit upp idag är spännvidder för olika typer av tillverkade 
broar (i detta fall betong) med varierande brobredd, stödvinklar, tjocklekar på plattor, 
voter, höjder på balkar och ifall det är spända konstruktioner. En intressant 
komplettering vore att även ta med vilken betong kvalité som har använts, för att 
kunna studera den ökade tryckhållfasthetens betydelse på tvärsnitt och spännvidder. 
 
Normer och bestämmelser: 
Gränserna för vilka betongkvalitéer som får användas bestäms från de krav som ställs i 
BRO 94. I BRO 94 ställer man krav på en lättarbetad betong samt andra krav som 
frostbeständighet, vilket betongen ska klara av i slutändan. År 2002 kom det nya 
bestämmelser (BRO 2002) som är europeiskt anpassade, där har man tillåtit kvalitéer 
upp till K115. 
Med täckskiktet gör man ingen skillnad vid valet av betongkvalité, därför räknade man 
med samma täckskikt på alla broar oavsett om det var HPB eller normal betong. Detta 
hade de kunnat se av erfarenheter från andra arbeten med hög kvalité på betongen, där 
hade betongen betet sig olika från olika gjutningar med olika tätheter på betongen. 
 

Miljö aspekter: 
För nyproduktion av betong studerade man inte de miljömässiga för-/nackdelarna vid 
användandet av olika betongkvalitéer. Man följer allmänna anvisningar som finns för 
projektering, vilka tar upp hur vattendragen påverkas vid grundläggning och 
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miljöpåverkan vid arbetsplatsen i form av oljeutsläpp och ytbehandlingsmedel som 
används för betong. T.ex. epoxi i isolering är något man försöker få bort, skrivelser 
säger att man ska försöka att minimera användandet av epoxi eller att använda 
alternativa material som är likvärdiga. 
Med HPB skulle man kunna tillverka mer miljövänligt trots att cementhalten är större i 
en HPB. Med en optimerad konstruktion i HPB skulle den totala betongåtgången vara 
mindre än vid användandet av normal betong, därför skulle besparingar kunna ske i 
transporter och cementåtgång. Minskandet av cementåtgången är en stor miljömässig 
vinst eftersom tillverkningen av cement är en mycket energi krävande process. 
Återvinningsbara material var något som inte användes i någon större utsträckning 
idag, men det är också något som är på gång. 
 
Estetik: 
Man tittar en del på estetiska krav också, vilket bestäms individuellt beroende på var 
bron är belägen. 
Fördelarna med HPB är att man kan göra bron smäckrare (tunnare brobaneplattor). 
Den blir estetiskt vackrare och man får en bättre genomsyn. 
 

Trafiksäkerhet: 
Vid projekteringar av nya broar är trafiksäkerheten en viktig del i projekteringen. Med 
hänsyn till en trafiksäkrare miljö vill man i vissa avseenden kunna ta bort det mittersta 
brostödet för att minska risken för en påkörning, vilket utgör en viss trafikfara/risk-
moment. Där kan det vara aktuellt att gå över till HPB för att klara av en längre 
spännvidd för bron men ändå behålla tvärsnittet. Detta kunde vara aktuellt om det inte 
innebar några större kostnader för projektet. 
Man hade också gjort en ändring i BRO 94 angående mittstöden, man har föreskrivit 
att man ska kunna köra av stödet utan att bron ska kollapsa helt. Bron ska kunna hänga 
kvar utan att blockera vägen, vilket har skapat problem för konstruktörerna. 
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3.3.4. Konstruktörer 
 
Många konstruktörer har aldrig varit i kontakt med högpresterande betong, det är 
sällan att det nämns i projekt, varför man inte heller har brytt sig om att använda den. 
Branschen är väldigt konservativ och använder det man vet fungerar. Eftersom arbetet 
sker under tidspress har de oftast inte den tiden på sig att undersöka HPBs betydelse. 
Det man kan använda HPBn till är främst för konstruktioner som är hårt belastade i 
tryck, t.ex. pelare och spända konstruktioner. Inom prefabindustrin används K80 bland 
annat för pelare (ökad tryckhållfasthet), våningspelare, fläns balkar (spända) och 
rektangulära balkar (spända). Vid gjutning av prefabkonstruktioner används vanligtvis 
inte högre kvalitéer än K80. Detta berodde på att bearbetbarheten blev mycket sämre 
då man tillsatte plastfibrer i betongen. Tillsättning av plastfibrer i högpresterande 
betong berodde på de föreskrifter för brand i hus som finns i HPCS design handbook 
(1999). 
HPBn kan också användas vid tvärkrafts upptagning. Med hjälp av HPB kan 
skjuvarmeringen minskas, detta förbilligar produktionen. Eftersom skjuvarmeringen är 
dyr att lägga in så kan man spara både i material- och arbetskostnad. 
 

Dimensionering: 
Konstruktörens uppgift är att kunna konstruera en så optimal och funktionsduglig 
konstruktion som möjligt. Därför är erfarenheterna från tidigare konstruktioner viktiga 
att återföra för att veta i vilka konstruktioner som olika betong kvalitéer och typer är 
lämpliga. 
De erfarenheter som fanns från tidigare projekteringar var bl.a. då en tunnare 
brobaneplatta hade krävts för konstruktionen. Där hade HPB haft en avgörande 
betydelse för beräkningarna. Ett annat fall var för en mer komplicerade efterspänd 
brokonstruktion där det krävdes en högre tryckhållfasthet i betongen. 
I Sverige används HPB mest inom prefabindustrin. De erfarenheter de hade av 
dimensionering med HPB var goda. Det fanns ingen större skillnad vid 
dimensioneringen mellan normal- och högpresterande betong, det enda som skiljde var 
att några värden var annorlunda och att de hade andra program vid beräkningarna. Vid 
projektering av broar var det avsaknaden av erfarenheter som var det största 
problemet. 
Fördelarna med HPB fanns vid brottmomentkapaciteten och särskilt vid 
dimensionering av förspända flänsbalkar. 
I princip gäller för den som projekterar med HPB att vara mer noggrann än med 
normal betong. Det skulle innebära mer arbete, men goda hjälpmedel i form av tabeller 
och datorprogram som underlättar för konstruktören håller på att tas fram. 
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Vinster med HPB: 
Det skiljer sig i användandet av HPB beroende på om konstruktionen är spänn- eller 
slakarmerade. Betongen utnyttjas i högre grad i spända konstruktioner. Vid 
slakarmerade konstruktioner tas ofta vinsten från minskad betongvolym upp av en 
ökad armerings mängd. Med ökad armerings mängd försvåras 
produktionen/tillverkningen, vilken blir svårare och mer tidskrävande. 
Att använda varierande kvalitéer på betongen är inte försvarbart i mindre 
konstruktioner, det är viktigt att tänka på helheten för att tillverkningen ska gå så 
smidigt som möjligt. Vid arbete med flera betongkvalitéer krävs det en bättre 
planering för att det ska kunna utföras problemfritt. En kostnads besparing av betong 
kan leda till att den ökade tillverknings kostnaden kan överskrida besparingen på 
grund av merarbete. 
Från tidigare erfarenheter hade man vid beräkningarna av en bro i Nynäshamn kunnat 
minska plattjockleken med ca 25 %, vid en jämförelse mellan en normalbetong (K45) 
och en självkompakterande betong (K70). 
HPB (K70) har även använts i tunnelprojekt med goda resultat, till exempel under 
arbetena vid södra länken, göts väggarna/valven i självkompakterande betong. Det var 
svårt att hålla flytförmågan i betongen men de lyckades trots allt bra med 
gjutningen/lineingen. Här kunde de minska på betong mängderna med hjälp av HPB. 
Bland annat hade de kunnat minska valvtjockleken med 25 % och armeringsmängden 
med 10 %. 
 

3.3.5. Framtidsutsikter 
 
Framtidsutsikterna ansågs vara delade. De som hade haft dåliga erfarenheter av 
höghållfast betong tyckte att de klarade sig gott och väl med de betongkvalitéer som 
finns redan idag, medan andra tyckte att det inte var några större bekymmer med att 
arbeta med en höghållfast betong bara man kände till betongens egenskaper. 
Den mest intressanta HPBn var den självkompakterande betongen, på grund av att 
arbetet med betong är nog hårt idag och alla förenklingar som gör arbetet lättare är 
välkomna. Med en självkompakterande betong blir arbetet enklare genom att den tar 
bort vibreringen och skapar mindre buller, vilket är positivt för arbetsmiljön. Själv-
kompakterande betong kräver dock stabilare formar än vanligt, beroende på om 
konstruktionen har kunnat utföras slankare eller inte så måste formen kunna klara ett 
större formtryck. Vid självkompakterande betong måste man vara noggrann med att få 
tätt i formen för att det inte ska rinna ut något från formen. I vissa fall är man tvungen 
att dreva fogar för att få tätt. Vid arbete med normal betong har man inte dessa 
problem och då spelar det ingen roll om man har ett litet hål som ger ett litet läckage ur 
formen. 
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HPB i framtiden, trodde man skulle styras av de konstruktionslösningar som gör 
konstruktionen effektivare, om man kan minska betong- och armeringsmängd och ifall 
det kan ge längre livslängd och beständighet på konstruktionen. 
Fördelarna med HPB vid produktionen är att du kan riva formarna lite tidigare. Men 
annars märker du inte av några större förbättringar förutom att du slapp vibreringen i 
en självkompakterande betong. De stora förbättringarna kommer från 
konstruktionsarbetet då du kan göra konstruktionen slankare, billigare och 
beständigare. Vid minskad betongvolym får du även ett mindre formtryck. HPB har 
mest konstruktionsmässiga fördelar. 
Därför tyckte många att det var konstruktörerna som hade störst hjälp av HPB, 
eftersom det gav dem större möjligheter i deras konstruktions arbete. 
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4. Dimensionering med HPB 

4.1. Framtagna dimensioneringsregler 
 
Det har kommit ut två nya handböcker, Betonghandbok högpresterande betong och 
HPCS Design Handbook, som komplement till den redan befintliga BBK 94 
(Boverkets handbok om betongkonstruktioner). Dessa böcker ger regler och råd för 
dimensionering och tillverkning av konstruktioner i högpresterande betong. 
 
Den första boken är på svenska och behandlar material och utförande � 
Betonghandbok högpresterande betong (2000). En rad olika egenskaper och 
frågeställningar tas upp, t.ex. val av bindemedel, långtidsstabilitet, krympning, 
krypning, hållfasthet, brottbeteende, fuktbindning, självuttorkning, frostbeständighet, 
kloridinträngning, spjälkning vid brand, proportionering samt tillverkning, Göran 
Hakfors (2001). 
Den andra boken är på engelska och behandlar konstruktion och dimensionering � 
HPCS Design Handbook (1999). I HPCS Design Handbook ges anvisningar för 
dimensionering av HPB med hållfasthet mellan K80 och K120 MPa. Där finns nya 
avsnitt som inte finns i BBK, t.ex. om seghet och sprödhet, krympning i förseglat 
tillstånd, brandmotstånd, temperaturspänningar och tidig sprickbildning, vibrationer, 
pålar och fiberbetong, Göran Hakfors (2001). 
Till HPCS Design Handbook finns det en exempelsamling som heter HPCS Design 
Examples (1999). Där har man samlat exempel på olika konstruktionstyper i HPB. 
Boken är till för att visa hur man går till väga vid dimensionering med HPB. De 
exempel man har tagit upp är bl.a. balkar, pelare, järnvägs broar och prefabricerade 
element, Göran Hakfors (2001). 
 

                                           
Figur 4.1 Handböcker om högpresterande betong, Göran Hakfors (2001). 
 
Vid dimensionering med högpresterande betong måste man ha i åtanke att kraven på 
noggrannhet och toleranser ställs högre. En fördel är att avståndet mellan 
armeringsstängerna samt täckskiktet kan minskas på grund av det lägre vct i HPB. 
Vid tillverkning, hantering och gjutning med högpresterande betong erfordras en 
utökad kvalitetskontroll jämfört med en normal betong. Detta innebär mer jobb men 
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också att en ur egenskapssynpunkt mer stabil betong erhålls. Därför bör man kunna 
minska toleranskraven i till exempel dimensioneringsprocessen. 
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4.2. Egenskaper hos HPB 

4.2.1. Hållfasthetstillväxt 
 
Den snabba hållfasthetstillväxten i en högpresterande betong med lågt vbt kan göra att 
den kan användas för att öka produktionshastigheten vid krav på hög tidig hållfasthet. 
Genom att använda mer finmalt cement kan mycket snabb hållfasthetstillväxt erhållas. 
Vid test av betong med kvalitén K110 fick man en hållfasthet efter 1 dygn på 65 MPa, 
d.v.s. 60 % av hållfastheten efter 28 dygn. Ballasten var av vanlig svensk granitisk typ. 
Silikastoftet har i detta fall haft liten betydelse, vilket eventuellt kan bero på att 
silikastoftets primära roll är att ge en fillereffekt, vilken nu övertagits av finmalda 
partiklar i cement. 
Hållfasthetstillväxten vid mycket tidig ålder dämpas i högpresterande betong genom 
den höga tillsatsmedelsdosering som krävs av gjutbarhetsskäl. I kombination med 
måttlig värmetillförsel kan dock en mycket snabb hållfasthetstillväxt erhållas. 
Inverkan av ballast på hållfasthet och hållfasthetstillväxt hos högpresterande betong är 
stor, varför förundersökningar erfordras. Man kan inte dra några säkra slutsatser enbart 
på basis av kunskaper om ballastens egna egenskaper. 
 
För betonghållfastheten viktiga ballastegenskaper är: 

! Ballastens tryck- och draghållfasthet. Hållfastheten avgör hur stor andel av 
brottet som kommer att gå genom ballastkornen. Svagare ballast medför även 
sprödare brott. 

! Ballastens elasticitetsmodul. Ju större skillnad mellan ballastens och 
cementpastans elasticitetsmodul, desto större spänningskoncentrationer i pastan. 
Inverkan är komplex. Det är inte säkert att den styvaste ballasten ger den högsta 
hållfastheten. Även med porös lättballast kan en avsevärd tryckhållfasthet 
uppnås. 

! Ballastens kemiska egenskaper. Ökat kiselsyrainnehåll har visat sig ge ökad 
vidhäftning. I andra undersökningar har kalksten visat sig ge högre vidhäftning 
än andra ballasttyper. Å andra sidan har kalkstensballast låg hållfasthet, varför 
nettoresultatet ändå kan bli att betonghållfastheten minskar. 

! Ballastens ytstruktur. Råa ytor har visat sig ge högre hållfasthet än släta. Detta 
förklaras av att sprickutbredningen längs ballastkornen försvåras. Vid överstark 
cementpasta torde därför denna faktor ha mindre betydelse. 

 
Av alla dessa faktorer har ballastens hållfasthet störst betydelse. Man har t.ex. funnit 
att ballastens krossvärde vilket är ett mått på andelen finpartiklar som skapas när 
ballasten krossas under given last, ger ett gott mått på betonghållfastheten hos 
höghållfast betong; ju lägre krossvärde, desto högre betonghållfasthet. 
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4.2.2. Tryckhållfasthet 
 
Viktiga faktorer för en betongs tryckhållfasthet är vattencementtal, 
ballastsammansättning, ålder samt yttre förhållanden som storlek och geometri. 
Hållfastheten är i stort sett omvänt proportionell mot vct. Betong med 10 % silikastoft 
har högre hållfasthet, vilket till viss del beror på att dess vbt är lägre vid konstant vct. 
Dessutom ger silikastoftet ett positivt bidrag genom att förbättra fasgränsen mellan 
ballast och cementpasta. 
Vid låga vbt kommer hållfastheten att i större utsträckning än vid normal betong bli 
beroende av ballastens egenskaper. Cementpastans hållfasthet är nämligen vid låga vbt 
av samma storleksordning som ballastens, samtidigt som vidhäftningen blir 
proportionellt sett allt bättre ju lägre vbt är. 
En tryckhållfasthet på 130 MPa kan utan större problem nås i en gjutbar betong om vbt 
sänks till storleksordningen 0.25 eller något lägre. 
 
Karakteristiska tryckhållfastheten beräknas enligt (HPCS Design Handbook, 2.4.1): 

fcck=0.7⋅⋅⋅⋅fk, där fk är den fordrade kubtryckhållfastheten, t.ex. fk=80MPa för K80. 
 
Vid försök har man kunnat se att fuktförhållandena hade liten betydelse för 
tryckhållfastheten, vilket torde bero på den starka självuttorkningen hos höghållfast 
betong. 
 

4.2.3. Draghållfasthet 
 
Draghållfastheten berörs i högre grad än tryckhållfastheten av ballastens 
sammansättning och kan reduceras avsevärt av omgivande miljöns påverkan. Det 
lägsta värdet på draghållfastheten, fctk,min rekommenderas för beräkningar, men fctk,max 
kan användas om det är ogynnsamt med hög draghållfasthet. 
 
Karakteristiska draghållfastheten beräknas enligt (HPCS Design Handbook, 2.4.2): 

fctk,min=0.145⋅⋅⋅⋅fk
2/3 

 
Draghållfastheten uttryckt som andel av tryckhållfastheten minskar normalt med höjd 
hållfasthetsnivå. Relationen spräckhållfasthet/tryckhållfasthet minskar från ca 7 % vid 
hållfasthetsnivån 40 MPa till ca 5 % vid 120 MPa. 
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Figur 4.2 Samband mellan tryckhållfasthet och spräckhållfasthet. (Ofyllda 
symboler: vattenlagring från 1 dygn. Fyllda symboler: lagring torrt från 
28 dygn.), Betonghandbok material (1997). 

 
Försök där enbart cementpastahållfastheten varierats visar att spräckhållfastheten i 
stort sett ökar linjärt med tryckhållfastheten i området 40 � 135 MPa. 
 

4.2.4. Brottbeteende 
 
Ett brott i en betongkropp börjar med att mikrosprickor bildas i brottzonen redan långt 
innan materialets maximala spänning uppnås. Så långt i processen sker endast en 
elastisk deformation i materialet. Mikrosprickbildningen fortgår fram till brott och det 
är den totala energin per areaenhet av brottytan som går åt till att bilda sprickorna, som 
betecknas brottenergi, GF [Nm/m2]. 
Det här är ett nytt begrepp i konstruktörssammanhang, men har använts relativt länge 
inom forskningen. Det är först i den nya handboken för högpresterande betong som 
begreppet brottenergi förekommer vid dimensionering, bl.a. föreslås det vid 
bestämning av genomstansningskapacitet för plattor. 
Brottenergin och elasticitetsmodulen ökar mycket litet med höjd tryckhållfasthet. 
Däremot ökar draghållfastheten. 
Parametern brottenergi innebär en mer nyanserad bedömning av betongens sprödhet 
eller seghet. Principen är att ju större brottenergi desto segare material. Trots detta kan 
ett material med hög brottenergi ha ett sprött beteende vid brott. 
Tillsammans med en annan faktor, materialets karakteristiska längd lck, ger 
brottenergin en bättre uppfattning om betongens beteende vid brott. Med lck kan 
betongens grad av sprödhet kvantifieras. Ju lägre lck är, desto sprödare är betongen. 
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Rekommenderade värden för brottenergi, 80 ≤ fk ≤ 120, HPCS Design Handbook 2.4.2 
 
 100 Nm/m2 vid dmax = 8 mm 
GF = 120 Nm/m2 vid dmax = 16 mm 
 150 Nm/m2 vid dmax = 32 mm 
 
Dmax är största ballaststorlek i aktuell betong. Brottenergi för en betong påverkas alltså 
av dess kornstorlek samt av vct, vbt och ballasttyp. Så t.ex. kan man öka betongens 
styvhet påtagligt genom att välja ballast med hög styvhet, t.ex. diabas eller gabbro. 
Oprövad ballast bör därför provas i den aktuella betongen, helst med brottmekaniska 
metoder. Även dimensioner hos betongkroppen har betydelse, Petra Grafström (1999). 
I högpresterande betong med lågt vbt, d.v.s. höghållfast betong, går brottet i stor 
utsträckning genom ballastkornen. I normal betong går de däremot huvudsakligen i 
fasgränsen till ballastkornen och i cementpastafasen. I en normal betong är därför 
brottytan mindre plan än i en HPB. Varje riktningsförändring hos brottytan kräver en 
extra energiförbrukning. Den totala brottenergin blir därför proportionellt sett lägre i 
en höghållfast betong. Denna blir följaktligen sprödare än en normal betong. 
 
a)   b) 

   
Figur 4.3 Brottlinje principiellt. a) Normalbetong och b) Högpresterande betong, 
Betonghandbok material (1997). 
 
Spräckbrottandelen, d.v.s. andelen spräckt ballastarea i brottytan i förhållande till total 
ballastarea, ökar kraftigt med sänkt vct. Vid vct = 0,55 är spräckbrottandelen ca 35 %; 
vct = 0,25 är den ca 85 %. Vid inblandning av silikastoft ökar spräckbrottandelen med 
ca 10 procentenheter. Dessa värden har uppmätts vid spräckprovning av cylindrar. 
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4.2.5. Elasticitetsmodul 
 
Elasticitetsmodulen för en betong beror av de material den är sammansatt av, men 
ballastens elasticitetsmodul dominerar hos både normal betong och högpresterande 
betong. 
En sänkning av vct medför att cementpastans, och därmed betongens, hållfasthet ökar. 
Eftersom cementpastan inte har någon större inverkan på betongens elasticitetsmodul, 
ökar inte betongens E-modul i samma takt som dess hållfasthet. 
Betongens elasticitetsmodul beskrivs av cementpastans och ballastens 
elasticitetsmoduler samt av dessa fasers volymandelar. I högpresterande betong har 
cementpastan något högre elasticitetsmodul än i normal betong. Skillnaden är 
emellertid inte särskilt stor, vilket beror på att porositetsskillnaden mellan en 
högpresterande pasta och en normal pasta är tämligen liten. Även i en HPB är således 
cementpastafasens elasticitetsmodul lägre än ballastens, som är av storleksordningen 
50 - 80 GPa. 
I en HPB med lågt vbt blir ofta cementpastahalten något högre än i normal betong, 
vilket minskar effekten av den ökade elasticitetsmodulen i cementpastan. 
För att betongens elasticitetsmodul skall kunna ökas måste man öka ballastens 
elasticitetsmodul. Den maximalt möjliga elasticitetsmodulen hos betong med 
naturballast är av storleksordningen 65 GPa, vilket kräver en mycket styv ballast. Vill 
man nå ännu högre elasticitetsmodul måste syntetisk ballast användas, t.ex. kalcinerad 
bauxit. 
 

4.2.6. Krypning 
 
Krypdeformationen uttrycks enligt Design Handbook som summan av momentan och 
tidsberoende deformation. Den momentana deformationen sker inom 0,001 dagar efter 
pålastning. 
En del krypning beror av fuktutbyte med omgivningen, s.k. uttorkningskrypning. 
Fenomenet självuttorkning gör att det hos HPB förekommer uttorkningskrypning i 
ytterpartier av betongkonstruktioner trots hög omgivande fuktighet, Petra Grafström 
(1999). 
Uttorkningskrypningen beskrivs enligt: 
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där 

εcσ(∆tload,t0) betongens kryptöjning 

∆tload tiden efter påförande av last, dygn 
t0 betongålder vid pålastning, dygn 

σc(t0) pålagd betongspänning, Pa 
Ec(t0) elasticitetsmodul vid belastningsåldern t0, Pa 
Eck (i) karakteristisk E-modul beräknad utifrån känd tryckhållfasthet, Pa 
 (ii) 28-dygns E-modulen om den är känd för aktuell betong, Pa 

φ(tload,t0) kryptal (beräkning av kryptal se bilaga 2) 
 
Kryptalet beskrivs med hänsyn till tidsförloppet och fuktighetsutbytet med 
omgivningen: 
 

φ(tload,t0)=φ0⋅βage⋅βcd 
 
där 

φ0 referenskryptal för HPB = 1,1 

βage koefficient som beaktar både belastningsålder och belastningsvidd 

βcd koefficient som beaktar variation i fuktighet 
 
Högpresterande betong med låga vct har liten krypning, mindre än i normal betong. 
Fukttillståndet inverkar inte nämnvärt, d.v.s. grundkrypningen är ungefär lika hög som 
sorptionskrypningen. Kryptalet för HPB är ca 70 % av normal betongens kryptal. 
Effekten av sorptionskrypning minskar kraftigt med höjd hållfasthetsnivå. Vid 110 
MPa är effekten i stort sett borta. 
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Figur 4.4 Exempel på fullständiga spännings-stukningskurvor vid tryckprovning av 
betong av olika hållfasthetsnivå, Betonghandbok material (1997). 

 
Den låga krypdeformationen och okänsligheten för fukttillståndet beror troligen på 
följande faktorer: 

! Spännings-deformationsskurvan hos HPB är betydligt mera linjär än för normal 
betong, vilket tyder på att mikrosprickbildning runt ballastkorn och i 
cementpastan inte inträffar förrän lastnivån är mycket hög. Detta beror troligen 
främst på att vidhäftningen mellan ballastkorn och pasta är mycket hög och att 
diskontinuiteterna vid ballastytorna är mindre. Krypning förorsakad av 
mikrosprickbildning, som i en normal betong uppträder vid normala lastnivåer, 
är därför mycket mindre i högpresterande betong. 

! Självuttorkningen hos högpresterande betong gör att fukttillståndet är mycket 
stabilt även under sorptionskrypning och i stort sett lika högt som om betongen 
ligger i vatten. Även krypningen bör då i stort sett vara opåverkad. 

 
Vid normal betong ökar kryptalet progressivt med lastnivån. Vid praktiska beräkningar 
brukar man anta att kryptalet ökar med t.ex. faktorn 1,35 när lastnivån ökar från 40 till 
60 % brottlasten. För höghållfast betong i hållfastnivån 120 MPa är motsvarande 
ökning enbart 1,05. Också detta beror på att mikrosprickor först uppkommer vid 
mycket höga lastnivåer, Betonghandbok material (1997). 
 

4.2.7. Krympning 
 
Krympning hos HPB har ett annat tidsförlopp än i normal betong, vilket måste beaktas 
av konstruktörer och entreprenörer. 
På grund av det låga vatteninnehållet vid blandning, det låga vbt och den högre 
elasticitetsmodulen skulle man förvänta sig att krympningen hos högpresterande 
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betong är lägre än för normal betong. Normal betong och HPB har emellertid i stort 
sett samma uttorkningskrympning. För normal betong råder ett samband mellan 
krympning och vattenhalt. Detta samband är inte giltigt när vbt är mycket lågt, 
krympningen är stor trots låg vattenhalt. 
Orsaken till detta problem är inte klarlagd. En tänkbar orsak är den högre mängden 
cementgel hos HPB. Hos normal betong med vbt = 0,50 utgör mängden cementgel ca 
75 % av cementpastavolymen. Vid vbt = 0,20 utgör den 90 %. Cementgelen torde 
genomgå en egen krympning när absorberat vatten avgår. Den något högre 
cementpastahalten hos HPB bidrar dessutom till att öka krympningen. 
Det låga vattencementtalet hos HPB innebär att betongen får ett tätare porsystem än 
normal betong, vilket gör fukttransporten inom materialet mycket långsam. Bara en 
del av betongen närmast ytan deltar i fuktutbyte med omgivningen, varför en massiv 
betongkropp till största delen utsätts för krympning utan vattenutbyte med 
omgivningen, så kallad autogen krympning. Detta gäller även då betongkroppen är 
lagrad i vatten. En kropp med litet tvärsnitt påverkas däremot helt av omgivningens 
fuktighet. 
Den främsta orsaken till den autogena krympningen är att vattnet binds kemiskt till 
cementet i den hårdnande betongen, hydratisering. Det täta porsystemet ger den 
effekten att betongens inre del självuttorkar då porvattnet efterhand binds upp i 
cementet utan att mer fukt har möjlighet att transporteras in, Petra Grafström (1999). 
I Design Handbook ges inga slutvärden för krympningen hos betong med fck > 80 
MPa. Töjningen av krympning definieras som 
 

εcs(t)=εcs0(t)+ εcsd(t)  
 
där 
t betongens ålder, dygn 

εcs0(t) autogen krympning, d.v.s. den yttre observerade krympningen vid 
förseglat tillstånd (inget fuktutbyte och konstant temperatur) 

εcsd(t) töjning av fuktutbyte med omgivningen, kan vara krympning eller 
svällning. 

 
Den stora självuttorkningskrympningen hos högpresterande betong, särskilt när 
silikastoft används, innebär att risken för inre mikrosprickbildning är stor. 
Krympningen hos betong med låga vbt beror i stor utsträckning på självuttorkning. 
Självuttorkningskrympningen är mer än dubbelt så stor hos HPB som hos normal 
betong. Den del av krympningen som beror på vattenavdunstning är däremot mycket 
mindre. Summerar man båda krympeffekterna kommer den högpresterande betongen 
att efter många år få en större krympning än normal betongen, Betonghandbok 
material (1997). 
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4.2.8. Vidhäftning och förankring 
 
Vidhäftning och förankring är också en viktig egenskap eftersom man vill belasta 
konstruktionen under ett tidigt skede. Ju tidigare man kan belasta konstruktion desto 
mer kostnadseffektiv blir den. 
En god vidhäftning mellan cementpasta och en yta med andra egenskaper är av stor 
vikt. Vidhäftningen är avgörande för att få en bra samverkan mellan betong och 
armering. Vidhäftningen har stor betydelse då en befintlig betong skall påföras ett nytt 
ytskikt av betong. Den har också en avgörande betydelse vid olika sorters fogningar 
och sammangjutningar av element. 
Vidhäftningszonen utsätts för stora påkänningar. Dessa uppkommer på grund av att de 
inblandade materialskikten får olika längdändringar vid variationer i fukt och 
temperatur. Främst förekommer skjuvpåkänningar, vilka även kan uppkomma vid 
påverkning av yttre laster. Dessutom uppträder tryck-, drag- och böjdragspänningar i 
fogytan där de olika materialen möts. Dessa spänningar kan ofta uppträda samtidigt, 
och det kan vara svårt att uttyda ett renodlat spänningstillstånd, Hanna Hansson och 
Magnus Karlsson (1999). 
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4.3. Kvalitet och normer 
 
Det ställs högre krav och noggrannhet vid tillverkningen av HPB än för normal 
betong, eftersom små fel kan leda till att betongen inte uppfyller dess förutsatta 
prestanda. Därmed blir entreprenören mer beroende av betongleverantörens kompetens 
och tillförlitlighet rörande tillverknings-, transport- och kontrollogistik. 
Det är viktigt för båda parter att, i förväg upprätta dokument som reglerar 
leveransintervaller � leveranstider, acceptabelt �egenskapsintervall� för den 
högpresterande betongen samt omfattning av kontroll på byggplats. Observera att 
entreprenören formellt är ansvarig för mottagningskontroll av betongen. 
Åtgärder och konsekvenser vid avvikelser i fråga om levererad kvalitet, avvikelser i 
leveranstidplan, haverier (byte av fabrik etc.) etc. måste gås igenom och fastslås i 
förväg. 
 

Förberedelser inför leveranser: 
Entreprenören bör i god tid innan gjutningar blir aktuella informera sig om utförda 
förprov hos betongtillverkaren, inkluderande den högpresterande betongens 
sammansättning och utfall av förprov. 
OBS! BBK:s och BRO 94:s krav gäller! 
En mindre provgjutning bör utföras i samarbete med betongleverantören och 
betongtillverkaren minst en månad innan leveranser startar till ett nytt objekt. 
Värdefull information kan därvid inhämtas om betongens robusticitet/stabilitet, 
känsligheten mot gjutveck och ytkvalitéer mot olika formytor och ytbehandlingar. 
I samband med en provgjutning bör stighastigheten varieras för att simulera olika 
tidsintervaller för betong på betong (för att kunna fånga in tidsgränser för 
veckbildning). Obs! Temperaturen har en klar inverkan. 
Om möjligt bör även någon form av bedömning av glättningshållfastheten vid olika 
tider efter avslutad gjutning utföras som underlag för bedömning av tider och 
kapaciteter. 
 

Provtagning (på plats): 
Provtagning bör åtminstone omfatta flytsättmått och lufthalt. Provningsfrekvensen bör 
väljas baserat på erfarenheter.  
Öppethållandetiden måste man vara noggrann med. Ofta kan flyttillsats behöva 
blandas in då betongen ankommer till byggplatsen. För att detta ska kunna göras 
korrekt måste chauffören kunna ta ett konsistensprov, och sedan kontakta fabriken för 
att veta hur mycket tillsatsmedel som ska blandas i lasset. 
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Betongföreningen håller för närvarande på att utarbeta en rapport om bland annat 
självkompakterande betong. I denna kommer provningsomfattning och utförande av 
provning i samband med mottagningskontrollen att beröras, Thomas Österberg (2001). 
 

4.3.1. Certifiering 
 
I BRO 94 kräver Vägverket att betongen ska levereras av certifierad betongtillverkare.  
Certifiering ska utföras av organ som ackrediterats av Styrelsen för ackreditering och 
teknisk kontroll, SWEDAC, eller av annat ackrediteringsorgan som kan visa att de 
uppfyller och tillämpar kraven i EN 45 010. 
 
Produktcertifieringarna av fabriksbetong, betongvaror och ballast innebär för 
tillverkarna följande åtaganden: 

! Att följa allmänt accepterade tekniska specifikationer som gäller för respektive 
produkter 

! Att ha dokumenterat egenkontrollsystem 
! Att ha utsedd person med viss teknisk kompetens som svarar för 

produktkvaliteten 
! Att ha rutiner för att ta hand om reklamationer och avvikelser 
! Att journalföra vad som är kontrollerat och gjort 

 
Certifieringsorganet utfärdar efter prövning produktcertifikat, som bl.a. medger rätt till 
utnyttjande av certifieringsorganets märke på produkterna eller följesedlarna. 
Certifieringsorganet kontrollerar att tillverkarna efterlever kraven, genom besiktningar 
och uppföljande kontroll vid avvikelser. 
En viktig del av certifieringsorganets certifieringsverksamhet är också att genom 
information i olika former, utbildning och rådgivning bidra till erfarenhetsåterföring 
och därmed till att fel förebyggs i berörda verksamheter. 
 
Idag är Betong och Ballastcertifiering AB (BBC) och Vattenfall Utveckling 
Certifiering AB (VUC) ackrediterade för certifiering av fabriksbetong. 
Den tillverkare, vars produktion är tillverkningskontrollerad av ett certifieringsorgan 
erhåller ett tidsbegränsat certifikat och skall märka följesedeln med 
certifieringsorganets kännetecken. 
SFF:s kvalitetsmanual ligger till grund för de certifierade företagens kvalitetssystem 
och anläggningen ska godkännas av ett certifieringsorgan efter en förbesiktning 
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4.3.2. Normer 
 
Tabell 4.1 Normer som behandlar högpresterande betong, Christina Claeson (1999). 
Land       Dokument          Maximal tryckhållf.      Provkropp 
Internationell EC2, ENV 1992 50 MPa Cyl 150/300 mm 

Internationell CEB-FIP, MC-90 80 MPa Cyl 150/300 mm 

Internationell CEB-FIP 
MC-90 extension 

100 MPa Cyl 150/300 mm 

Norge NS 3473 (1992) 105 MPa 
94 MPa 

Kub 100 mm 
Cyl 150/300 mm 

Finland Rak MK B4 (1993/94, 
suppl.1989) 

100 MPa Kub 150 mm 

USA ACI 318-89 (1989) Ingen maximal 
tryckhållfasthet 
specificerad 

Cylinder 6/12 in. 
(152/304 mm) 

Canada CSA (1984)  Ingen maximal 
tryckhållfasthet 
specificerad 

Cylinder 150/300 
mm 

Japan Specifikation för HSC 80 MPa Cyl 100/200 mm 

Tyskland Suppl. Till DIN 1045, 
DIN 488 och DIN 1055 

115 MPa Kub 200 mm 

Sverige BBK 94 80 MPa Kub 150 mm 

Sverige HPC Design Handbook 120 MPa Kub 150 mm 

Holland Suppl. Till NEN 6720, 
NEN 5950 

105 MPa Kub 150 mm 

Frankrike BAEL 1991 60 MPa Cyl 160/320 mm 

Frankrike HSC suppl. 80 MPa Cyl 160/320 mm 

Österrike HSC suppl.   

 
Det finns en liten skillnad i tryckhållfasthet beroende på hur provkroppen ser ut. Med 
en mindre provkropp klarar man en högre tryckhållfasthet än med en större provkropp. 
Detta finns beskrivet i Design Examples 3.6, där finns det formler som kan användas 
för att skriva om tryckhållfastheterna så att man kan jämföra dem mellan olika länders 
tester, HPCS Design Examples (2000). 
Omvandling mellan 100 mm kub och 150 mm kub: 
fc

cube150 = fc
cube100 / 1,05 
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4.4. Estetisk utformning 
 
Broestetik är en viktig del i broprojekteringen, med en väl genomtänkt estetisk 
bearbetning ger man broarna en positiv identitet. Vackra broar blir kännetecken för 
olika platser och förhöjer trafikantens reseupplevelse. 
För att en bro skall ha goda proportioner bör den i de flesta fall ligga högt i landskapet 
och ha stöd som är smäckra. Med ett sådant synsätt vinner man också god genomsikt. 
Eftersom broar är en mycket tekniskt komplicerad konstruktion bör estetiken alltid gå 
hand i hand med tekniken. Betongen är ett material med stora möjligheter till estetisk 
variation. Materialet är plastiskt och bara hållfastheten och fantasin sätter 
begränsningar för hur det kan användas, Inger Berglund (1996). 
 

 

 
Figur 4.5 Exempel på en estetiskt vacker bro med rundat formspråk, Inger Berglund 

(1996). 
 
För att åstadkomma en bättre estetisk utformning kan den högpresterande betongen 
användas och ge konstruktören och arkitekten fler valmöjligheter att utföra sina 
konstruktioner. Med HPB kan du skapa konstruktioner som har längre spännvidder, 
mindre tvärsektioner och mindre grundläggning i jämförelse med normal betong. Detta 
kan ha betydelse ifall man vill skapa en smäcker bro eller om man av 
konstruktionstekniska krav vill få ner dimensionerna för att klara de förutsättningar 
som ställs på konstruktionen. 
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5. Jämförande konstruktionsberäkningar 
 

5.1. Tillvägagång vid beräkningar 
 
Beräkningarna har utförts för en redan dimensionerad plattrambro. För den utvalda 
bron studerades hur den högpresterande betongen påverkar åtgång av betong och 
armering i jämförelse mot användande av normal betong. Detta gjordes för att se om 
det går att tillverka bron mer kostnadseffektivt med HPB. 
I studien gjordes två stycken jämförelser av överbyggnaden. Att studien enbart 
omfattade överbyggnaden berodde på att det är den mest intressanta 
konstruktionsdelen på bron. Ur estetisk synvinkel är den också den intressantaste 
konstruktionsdelen, för en tunnare brobana kan vara av stor betydelse vid 
projekteringen. 
I den första jämförelsen gjordes en undersökning hur HPB påverkar armeringen i 
jämförelse med den redan dimensionerade och byggda bron i K45 (AC1745). Vid 
denna jämförelse behölls spännvidden, dimensionerna på rambenen och bredden som i 
bron AC1745 och jämfördes mot alternativ med betongkvalitéerna K80, K100 och 
K120. 
I den andra jämförelsen gjordes en undersökning hur armeringen förändrades med 
varierande tjocklek på överbyggnaden. Där studerades två olika betongkvalitéer, K80 
och K120. Tjockleken varierades med ett intervall på var 50:e mm och startade med en 
tjocklek på 400mm för att sedan minskas. Tjockleken på bron begränsades av 
nedböjningen, vilket föreskrivs i BRO 94 till L/400. 
Vid jämförelserna utfördes beräkningarna i FEM-programmet BRIGADE 3.2 samt 
CAE broprogram och genom handberäkningar. I finita elementprogrammet BRIGADE 
analyserades de olika lastfallen för att ta reda på dimensionerande moment, 
normalkrafter och tvärkrafter. Av resultaten från BRIGADE kunde även nedböjningen 
studeras, detta var intressant i den andra jämförelsen eftersom det begränsar hur tunn 
platta man kunde räkna på. Efter analysen av själva bron och resultaten från 
BRIGADE kunde dimensionerande armeringsmängder tas fram grafiskt genom CAE 
broprogrammets utskrifter och handberäkningarna. 
Vid framtagandet av armeringen gjordes en del förenklingar som inte påverkade 
resultatet nämnvärt. En av dessa förenklingar var att armeringen för kantbalkarna inte 
togs med, eftersom de antas vara lika i alla alternativen och anses bära kantbalken. En 
annan förenkling var att samma armeringsdimension användes vid beräkningen av all 
längs-, tvärs-, krymp-, skjuv- och minimiarmering. Där valdes en dimension på ø16 
med kvalitén Ks60. 
Beräkningarna utfördes enligt gällande regelverk som BBK 94 och BRO 94 inklusive 
supplement 4, där studerades lastkombinationerna III, IV:a, V:b, V:c och VI. De 
tillstånd som kontrollerades vid dessa kombinationer var bruksgränstillstånd med 



61 
Broar av högpresterande betong 

 Fredrik Larsson, Luleå tekniska universitet, 2003 

 

 

avseende på sprickfrihet och brottgränstillstånd med hänsyn till moment- och 
tvärkraftskapacitet samt utmattning. 
Ett alternativ till programmet BRIGADE är det 2-dimensionella FEM-programmet 
STRIP STEP 2, där man tittar på olika strimlor i plattan och analyserar dem. Det 
programmet används ofta vid dimensionering av plattrambroar, eftersom resultaten 
man får fram är lättare att hantera. Skillnaden mellan programmen är att med 
BRIGADE klarar du av att genomföra mer avancerade beräkningar, vilket också 
kräver mer tid och kunskap om programmet. BRIGADE kan därför vara motiverat då 
man vill optimera konstruktionen så mycket som möjligt, Lars Öström (2001). 
 

5.1.1. FEM-programmet BRIGADE 3.2 
 

Allmänt: 
BRIGADE är ett program, baserat på finita elementmetoden som används för 
analysering och dimensionering av brokonstruktioner. BRIGADE är baserat på ett 3-
dimensionellt analyskoncept och en rationell och interaktiv teknik för in- och 
utdatahanteringen. 
Grundkonceptet av programmet är fokuserat på de krav som brokonstruktörer ställer 
för att göra hela arbetsgången enklare, från första utkast och preliminära beräkningar 
fram till de slutliga dimensionerande beräkningarna. 
BRIGADE har en av de bästa trafiklast och lastfalls kombinerings tekniker som finns 
idag på brokonstruktionsmarknaden. 
Finita element systemet ABAQUS är integrerat i BRIGADE som en finit element 
lösare, detta ger användaren en fördel då programmet använder sig av det senaste i 
finita element teknologin. 
Det speciella med BRIGADE jämfört med andra FEM-program är hur den analyserar 
lastfallen. I BRIGADE kan du använda olika typer av lastkombinationer som är 
anpassade enligt många länders bronormer och nationella regler, bland annat 
vägverkets och banverkets gällande regelverk BRO 94 och BV BRO. 
 

Geometri: 
Geometrin skapas genom att bestämma byggnadslinjer, stödlinjer, överbyggnad, 
underbyggnad och grundläggningens utformning. 
Byggnadslinjer: 
Geometrin av vägen eller järnvägen beskrivs generellt genom en utstakningslinje och 
två begränsningslinjer. I BRIGADE är dessa tre linjer refererade till byggnadslinjerna 
och används som referenslinjer för att beskriva geometrin på bron. 
Stödlinjer: 
Detta fönster används för att definiera positionen av stödlinjerna. 
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Överbyggnad: 
Här beskrivs geometrin för brobanan, kantbalkar och eventuella spännkablar. 
Underbyggnad: 
Här beskrivs geometrin för rambenet, vingmurarna och pelare. 
Grundläggning: 
I BRIGADE används två metoder för att beskriva randvillkoren, Point Supports och 
Foundation Slabs. Dessa två typer kan användas oberoende av stödlinjer. 
Material: 
Alla typer av material kan användas vid beräkningarna, förutom isotropa material så 
kan även ortotropa material användas. 
 

 
Figur 5.1 Utskrift ur beräkningsprogrammet BRIGADE. 
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Figur 5.2 Utskrift ur beräkningsprogrammet BRIGADE. 
 
FE modellen: 
I BRIGADE, definierar användaren geometrin på brokonstruktionen genom att 
använda en tredimensionell interaktiv teknik. BRIGADE skapar då automatiskt en 
finita element modell av konstruktionen. Användaren kan då modifiera och förbättra 
elementnätet. Med ett tätare nät blir resultatet mer exakta, men samtidigt mer 
tidskrävande. I beräkningen av plattrambron delades brobanan in i 26 skalelement i 
tvärled och 20 element i längsled. Kantbalkarna antas inte ha någon bärande effekt 
utan modellerades som balkelement utan böjstyvhet (detta för att få med egentyngden). 
Rambenen modellerades med 26 element i tvärled och 9 element i vertikalled. 
 

 
Figur 5.3 3D-modell av bron i beräkningsprogrammet BRIGADE. 
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Konstruktions element: 
Balkelement: 
Balkelement är till för att modellera pelare, längsgående balkar, tvärgående balkar och 
kantbalkar. BRIGADE utnyttjar 2-nods linjära balkelement med en integrerande 
punkt. Dessa element tar hand om böjning, dragning och vridning. Timoshenkos balk-
teori används och inkluderar tvärgående skjuvdeformationer. 
Skalelement: 
BRIGADE utnyttjar 4-nods skalelement med en integrerande punkt. Skalelementen 
används för att modellera brobanedelen av överbyggnaden, landfästet, ändskivorna, 
vingmurarna och grundplattorna. Dessa element används för både tunna och tjocka 
skalkonstruktioner, då de kan ta tillvara tvärgående skjuvkrafter. Resultaten blir 
interpolerade/extrapolerade från den integrerade punkten till noderna. 
Stångelement: 
Förspända kablar är modellerade som tredimensionella 2-noders stångelement. Stång-
elementen är stänger som endast överför axiella krafter. Stång elementet kan endast 
användas i överbyggnaden. 
I modellen för plattrambron användes fyra-noders skalelement. Avståndet mellan 
betongplattan och överflänsen hanterades enklast genom att förbinda dessa med 
vertikala skalelement. Tvärförbanden inkluderades för fullständighetens skull även fast 
dessa inte har någon betydelse i sammanhanget. 
Kantbalkarna medräknas ej vid dimensioneringen men inkluderas här vid beräkningen 
av plattans medeltjocklek. 
 
Randnoder: 
Vid de nedre kanterna av alla landfästen, lager och pelare längs samma stödlinje blir 
en randnod tvingad till konstruktionen, förutom i fallet av en underbyggnad med en 
grundplatta. Tekniken som används för att ansluta randnoden till konstruktionen 
beskrivs här nedan vid inspänning mellan olika konstruktions delar. Vid dessa noder 
kan användaren definiera randvillkoren i sex frihetsgrader. 
I BRIGADE kan användaren ställa upp det erforderliga randvillkoret om det följer det 
globala s- och a-koordinatsystemet eller det lokala systemet av stödlinjer. 
Inspänning mellan olika konstruktions delar: 
Inspänning mellan kantbalk och brobanan: 
En styv balk anslutning behövs mellan kantbalksnoden och skalnoden i brobanan, för 
att tvinga förskjutningen och rotationen av balknoden till förskjutningen och rotationen 
av skalnoden. 
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Inspänning mellan rambenet och brobanan: 
Inspänningen mellan rambenet och överbyggnadens brobana beror på lagret om det är 
en fast inspänning som behövs. Ifall ett lager behövs, kommer nätet för rambenet att 
sluta vid nedre kanten av brobanan. Lagret är därför inspänt till de två närmaste 
noderna vid toppen på rambenet. Den relativa inspänningen till varje nod beror på 
avståndet till lagret. Om det horisontella avståndet till den närmaste noden är mindre 
än 1mm, då kommer lagret att spännas in mot endast denna nod. Ifall rambenet och 
brobanan är fast inspänt så kommer rambenets nod att bli inspänd till brobanans nod. 
Inspänning mellan rambenet och bottenplattan: 
Bottenraden av noderna i rambenet är inspända till noderna i bottenplattan, genom en 
fast inspänning av varje nod i botten raden på rambenet till de två närmsta bottenplatt 
noderna. Inspänningen till varje nod beror på det horisontella avståndet till varje 
rambens nod. Ifall det horisontella avståndet mellan rambenets nod och den närmsta 
platt noden är mindre än 1 mm, så kommer rambenets nod att bli inspänd till denna 
ensamma nod. 
Inspänning mellan vingmuren och rambenet: 
Vingmuren är inspänd till den yttre kanten på rambenet eller ändstödet på samma sätt 
som rambenets inspänning till bottenplattan. 
 
Lasthantering: 
Lasthanteringstekniken är också tredimensionell. De varierande lasterna som påverkar 
brokonstruktionen kan enkelt skapas. BRIGADE använder en influensyteteknik för att 
finna det dimensionerande trafiklastfallets läge för varje punkt och varje 
resultatkomponent i konstruktionen och i kombination med andra laster som agerar 
samtidigt. Sök-algoritmen kan hantera effekten av varierande avstånd mellan 
hjulaxlarna. 
 
Laster: 
I lastdelen tar man hänsyn till bland annat egenvikt, beläggning, överlast, jordtryck, 
stödförskjutning, krypning, vertikala trafik laster, bromskrafter, tvärkrafter, 
överbelastning, temperaturlast, vindlast, olyckslast och seismisk last. 
Lastgrupper och lastkombinationer: 
BRIGADE utnyttjar fyra olika metoder för summering av laster och lastgrupper till 
lastgrupper och av variabla laster och lastgrupper till lastkombinationer. 
Ovillkorlig summering 
Villkorlig summering 
Mest ogynnsammast 
Egen definierad 
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Beräkningen: 
Analysen delas in i följande delar vid beräkningen. 
Influensytor 
Beräkning av reaktionerna från de enskilda punktlasterna på brobanan. Resultatet 
används senare för att bilda influensytor och linjer. 
Baslastfallen 
Beräkning av alla baslastfall förutom lastfallen som används för att bilda influensytor 
och linjer. 
Egenvärden 
Egenvärdesuttagning och spektral analys. 
Lastpositioner 
Utskriften från influensyteanalysen läses och influensytorna och linjerna byggs. Värsta 
fallet av lastläget för vertikala trafiklasten, sidokraft, centrifugalkraft och vindlast 
uträknas. 
Kombinationer 
Beräkning av lastkombinationer. 
 
Resultat: 
Resultatet redovisas grafiskt och i tabellform. Användaren har fritt fram för att studera 
resultatet tredimensionellt eller att välja sektioner i längs- och i tvärled av bron för att 
visualisera sektionskrafterna eller deformationerna för valda laster eller last 
kombinationer. På samma sätt kan influensytor för valda sektionskrafter fås utskrivna. 
En grafisk bild av det dimensionerande trafiklastfallet för valda noder och 
komponenter kan också utnyttjas. 
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Figur 5.4 Resultatfönster ur beräkningsprogrammet BRIGADE 
 
Övrigt 
Programmet uppfattas som lättarbetat vid indatadelen. Det är lätt att ta fram geometrin 
för den bro som ska beräknas. Likadant är det med lasterna. Utan någon större 
tidsåtgång kan du lägga in de lastkombinationer som du vill analysera. Problemen 
kommer senare vid studierna av resultaten, eftersom programmet ger ut en hel del 
resultat. I det momentet kan det vara svårt att få en överblick för vilka utdata som ska 
användas i beräkningarna. 
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5.1.2. Materialparametrar för beräkningarna 
 

Egenvikt: 
Normal betong =2400 kg/m3 

Högpresterande betong =2500 kg/m3 

Egenvikten för en högpresterande betong skiljer sig från normal betongens 2400 
kg/m3, för den högpresterande betongen ligger den mellan 2400 � 2600 kg/m3. Detta 
beror på vilken typ av ballastmaterial som används i receptet och att HPB är tätare 
(mindre luftporer), HPCS Design Handbook (2000). 
 
Lastupprepningsfaktorn: 

Enligt BBK 94, 4.5.5 och långtidslast och upprepade belastningar väljs faktorn β=0,5. 
 
Spricksäkerhetsfaktorn: 

Enligt BBK 94, 4.5.4 och miljöklass A4 väljs spricksäkerhetsfaktorn ζ=1,5. 
 
Sprickvidd: 
Enligt BBK 94, 4.5.4 och miljöklass A4 väljs tillåten sprickvidd wk= 0,20 mm. 
 

Kryptalet: 
Kryptalet för högpresterande betong är cirka två tredjedelar av kryptalet för normal 
betong (enligt BBK 94 är kryptalet φ=2,0 för en normal betong utomhus med RH ca 
75 %). Kryptalet för HPB beräknas enligt formel ur HPCS Design Handbook (2000) 
ekv. 2.4.7.11: 

φ(∆tload,t0)=φ0⋅βage⋅βcd  
 
Tabell 5.1 Ungefärliga värden för normal- och högpresterande betongens kryptal. 

 K45 och K50 K80 K100 K120 

φ(∆tload,t0)  2,0  1,32 1,32 1,32 
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Betongens krympning: 

För broar med en normal betong används ett slutkrympningsvärde, εcs som väljs för 
normalt utomhus med ett RH på ca 75 % till 2,5. För högpresterande betong måste 
värdet räknas ut enligt formler i HPCS Design Handbook, värden se tabellen nedan. 
Värdet för maximal betongstukning, εcu räknas enligt formel 2.4.5c ur BBK 94. 
 
Tabell 5.2 Värden för normal och högpresterande betongens slutkrympning. 

 K45 och K50 K80 K100 K120 

εcs (o/oo)  2,5  2,68 3,12 3,55 

 
Tabell 5.3 Värden för normal och högpresterande betongens betongstukning. 

 K45 och K50 K80 K100 K120 

εcu (o/oo)  3,5  3,0 3,0 3,0 

 
Vct, vbt och cementhalt: 
Cementhalten är högre i en högpresterande betong än i en normal betong. Samtidigt 
som cementhalten stiger så minskar vatten innehållet, detta betyder att både vct och 
vbt blir lägre för den högpresterande betongen. 
 
Tabell 5.4 Ungefärliga värden för normal- och högpresterande betongens vct, vbt 

och cementhalt, Betonghandboken material (1997). 
 K45-K50 K80 K90 K105 K120 

vct  ∼ 0,35 ∼ 0,33 0,31 0,28 0,24 

vbt  ∼ 0,30 ∼ 0,27 0,25 0,22 0,19 

cementhalt (kg) ∼ 400 ∼ 440 447 471 495 

 
Täckskikt: 
I BRO 94 och supplement 4 finns det angivet vilka täckskikt man ska använda vid 
dimensionering av broar. Täckskiktet beror på vilken täthet och miljöpåverkan som 
betongen har, detta styrs efter vct och miljöklass för betongen. Eftersom en bro utförs i 
en armeringsaggressiv miljö ställer det högre krav på betongens vct. 

HPB har generellt ett lägre vct (≤ 0,35) jämfört mot normal betong, detta innebär att 
man kan använda ett mindre täckskikt i HPB enligt nedanstående tabell. 
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Tabell 5.5 Täckskikt enligt BRO 94 och supplement 4. 
Vattencementtalet, vct  Täckskikt (mm) med livslängd 120 år (L2) 

A4 Extremt armeringsaggressiv 
0,40   55 
0,35   50 
0,30   45 

 
För brobanor ökas täckskiktet med 10 mm när korrosionskänslig armering används. 
 
Karakteristiska värden för HPB: 
 
Tabell 5.6 Rekommenderade värden för betongens karakteristiska draghållfasthet, 

tryckhållfasthet och elasticitetsmodul, BBK 94 (1998). 
  

Betongkvalité fctk (MPa) fcck (MPa) Eck (GPa) 

K40 1,95 28,5 32,0 

K45 2,1 32,0 33,0 

K50 2,25 35,5 34,0 

K80 2,7 56,5 38,5 

K90 2,9 63,0 39,5 

K100 3,1 70,0 40,5 

K110 3,3 77,0 41,5 

K120 3,5 84,0 42,5 
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5.2. Beräkning av plattrambro 

5.2.1. Presentation av bron vid Hörneå 
 
Denna bro var en del i ett projekt som ingick i en uppgradering av E4:an mellan 
Nordmaling och Umeå, se bild på omslaget. På denna del av E4:an har man övergått 
till körbanor med 2 + 1 körfält för att höja trafiksäkerheten. För att kunna gå över till 2 
+ 1 var man tvungen att bredda ett antal broar, bron över lokalväg i Hörneå var en av 
dessa och denna bytes ut mot en ny bredare bro. 
Stora ansträngningar lades ner på att minska materialmängderna, eftersom 
entreprenören hade önskemål om så små mängder som möjligt. För att hålla nere 
material kostnaderna optimerades betong- och armeringsmängder i så stor utsträckning 
som det gick. Detta ledde till att brobaneplattan gjordes tunnare och rambenen votades. 
Resultatet var att bron blev relativt tätarmerad och svår att utföra, Lars-Olov Ohlsson 
(2002). 
Bron är en slakarmerad plattrambro i ett spann (16 m). Brobaneplattans höjd varierar 
mellan 420 och 720 mm och har en total brobredd på 16 m. 
Betongkvaliteten på överbyggnaden var en vattentät K45 med ett vct på 0,35. 
Bron konstruerades av KM Anläggningsteknik AB, i Umeå och Stockholm och 
uppfördes av NCC Anläggning, Umeå 2000 � 2001. 
Beräkningarna utfördes i BRIGADE och CAE broprogram, för att kunna utföra 
optimeringen på ett effektivt sätt. 

 

 
Figur 5.5 Vägbro (AC1745) vid väg E4 och Hörneå, Fredrik Larsson (2001). 
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5.2.2. Jämförande beräkningar 
 
Första steget i varje beräkning är systemanalysen i programmet BRIGADE. Där 
skapas en modell över bron som används för alla alternativ. Modellen tas fram genom 
en konvergensstudie, där betraktas egentyngdens inverkan på strukturen för ett antal 
FE-modeller. Konvergens erhölls i linjerna vid elementindelningen 20x26. Laster och 
lastkombinationer som behövs för de jämförande beräkningarna definieras. De laster 
som används i beräkningarna är egentyngd, beläggning, jordtryck, stödförskjutning, 
krympning, krypning, trafiklaster (ekv. last typ 1, 2 och 4 samt utmattning), 
bromskraft, ökat jordtryck p.g.a. broms, överlast, ökat jordtryck p.g.a. ensidig överlast, 
temperaturlast och ökat jordtryck p.g.a. temp.last. 
För varje alternativ görs tre beräkningar. I den första beräkningen studerades alla de 
lastkombinationer som valts. Detta gjordes för att ta fram dimensionerande moment, 
normalkrafter och tvärkrafter. I de två andra körningarna studerades enbart axellaster 
vid upplagen, med tvärkrafterna från studien kontrollerades den ökade 
tvärkraftskapaciteten vid upplaget. 
Indatadelen anpassas efter varje beräkning. Skillnaderna är relativt små för 
indatadelen, endast geometrin och material parametrarna varieras. 
Resultatet valdes från linje 4 och 17, linje 4 är en kantlinje (ca 1,5 x plattjocklek från 
kant) längs brobanan och linje 17 är mittlinjen längs brobanan, se bilaga 3 och figur 
4.1. 
Från analysen i BRIGADE tas resultaten för nedböjningen samt dimensionerande 
tvärkrafter, normalkrafter och moment med i de fortsatta beräkningarna. Resultaten 
används i CAE broprogram, Excel mallar och handberäkningar. 
I CAE broprogram beräknas den erforderliga armeringen i både längs- och tvärled, 
detta görs för både bruks- och brottgränstillstånd. Ur resultatet studeras 
momentdiagrammen grafiskt för att ta reda på den mängd armering som behövs. 
Dimensionerande armering jämförs med den minimiarmering som behövs för plattan. 
Enligt BRO 94 ska minimiarmeringen vara minst 0,08 % av tvärsnittet, dock minst 
400 mm2/m. Där kan det vara en fördel med en tunnare konstruktion, även 
krymparmeringen minskar vid tunnare platta. Krymparmering styrs mest av vilken 
betongkvalité som används, då cementinnehållet har en avgörande betydelse. Detta är 
alltså till nackdel för högpresterande betong som normalt sett har ett högre 
cementinnehåll. Förankringslängderna blir kortare för högpresterande betong. 
Krymparmeringen var dock en liten andel av den totala armeringen eftersom den lades 
ut 4m från stödet över voterna i tvärled, detta påverkade mestadels i underkant på 
voterna där det blev dimensionerande. Anledningen till att krymparmeringen lades ut 
över voterna och 4 m från landfästet var att brobaneplattan var som tjockast där och 
eventuella krympsprickor kunde inträffa där. 
Vid kontrollen av brobanan med hänsyn till tvärkraft studerades behovet av 
skjuvarmering. Det fall som kom att vara dimensionerande för skjuvarmeringen var 
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tvärkrafterna i brottgränstillståndet. Denna kontroll var till fördel för den 
högpresterande betongen som klarade sig från skjuvarmering i de flesta fallen. 
Vid kontroll av utmattning kontrolleras tre snitt på brobanan; insida ramben, votslut 
och fältmitt. Enligt den tekniska beskrivningen bro (TBb) ska utmattningslasten 
beräknas för 400 000 lastcykler. I diagrammen för bestämning av 
utmattningshållfasthet för betong i BBK 94 kontrolleras om utmattning sker. 
Till sist kontrolleras deformationen på bron, vilken är begränsad till l/400 enligt BRO 
94. 
 

5.2.2.1. Kontroll av armeringsmängd vid varierande 
hållfasthetsklass 

 
Vid jämförelserna ändrades materialegenskaperna för bron; egentyngden, tryck- och 
draghållfasthet samt elasticitetsmodulen. Beräkningarna visade att bruksstadiet var 
dimensionerande. 
 

5.2.2.2. Kontroll av armeringsmängd vid varierande 
plattjocklek 

 
Förhållandet mellan tjocklek och armeringsmängd och hur mycket man kunde tunna 
av plattan för både K80 och K120 kontrollerades. 
Tjockleken testades med ett intervall på 50 mm och startade med en tjocklek på 400 
mm. Tjockleken på bron begränsades av nedböjningen. 
Enligt BRO 94 tillåts en nedböjningen på L/400, brobanan får inte vara tunnare än 170 
mm. 
När brobaneplattan blir tunnare blir det svårare att armera plattan, utförandemässigt 
kan bron bli betydligt mer avancerad. 
Vid beräkningarna kunde man se att brottgränstillståndet blev dimensionerande vid en 
tunnare konstruktion. Vid en tjockare brobane platta var det däremot 
bruksgränstillståndet, med avseende på sprickfrihet, som blev dimensionerande. 
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5.2.3 Beräkningsresultat 
 
Nedan följer en resultatsammanställning av beräkningsjämförelserna. Värdena gäller 
för hela brobaneplattan enligt den beskrivning som ges för varje jämförelse. 
 

5.2.3.1. Kontroll av varierande hållfasthetsklass 
 
Vid den första jämförelsen kontrolleras förhållandet mellan armeringsmängd och 
betongkvalité för ett alternativ med samma tjocklek och likadana voter på brobanan 
men med olika betongkvalitéer. De data som används är följande. 
Brobanans tjocklek: t= 420 mm 
Mått på voten: L= 3000 mm H= 300 mm 
Betongvolymen är lika stor i alla alternativen, volym=121,9 m3, skillnaden blir i 
mängd armering. 
 
Tabell 5.7 Sammanställning av beräkningsresultat för brobanan 

Kvalité Längsarm. Tvärsarm. Bygelarm. Förankr.arm. Totalt (kg) 

K45 7420,8 5257,4 475,2 1362,6 14516,0 

K80 7552,0 5575,3 0 1044,3 14171,6 

K100 7502,4 5671,1 0 895,6 14069,1 

K120 7516,8 5949,4 0 808,0 14274,2 

 
Av resultatet kan man se att tvärsarmeringen ökar med ökad betongkvalité, vilket 
beror på sprickarmeringen. Sprickarmeringen styrs av cementinnehållet och tjockleken 
på konstruktionen, därför ökar armerings mängden med högre betongkvalité vilken har 
ett högre cementinnehåll i betongen. 
I längsled är armeringen nästan konstant för de högpresterande betongkvalitéerna, 
eftersom egenvikten räknas med samma värde. Det behövs mindre armering för K45 
som har lägre egenvikt. Men K45 klarar inte tvärkraften nära stöd utan behöver 
skjuvarmeras. 
Mängden förankringsarmering minskar med ökad hållfasthet, eftersom högpresterande 
betong har högre draghållfasthet än normal betong. Förankringslängderna räknas fram 
genom att det antas att alla armeringsstänger längre än 8m behövde en skarvlängd som 
motsvarade en förankringslängd och varje enskilt järn adderades med en 
förankningslängd. 
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Figur 5.6 Inlagd armerings för K45 med t=420, övre figuren visar snittet vid 

bromitt och den nedre figuren visar snittet vid stödet. 
 

 
Figur 5.7 Inlagd armerings för K80 med t=420, övre figuren visar snittet vid 

bromitt och den nedre figuren visar snittet vid stödet. 
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Figur 5.8 Inlagd armerings för K120 med t=420, övre figuren visar snittet vid 

bromitt och den nedre figuren visar snittet vid stödet. 
 

5.2.3.2. Kontroll med varierande plattjocklekar för K80 och 
K120 

 
I den andra jämförelsen studerades variationen av betongkvalitet, K80 och K120, och 
variationen av tjocklek t=300, 350 och 400 mm. 
Mått på voten var för K80: L= 3000 mm H= 275 mm 
 
Tabell 5.8 Sammanställning av beräkningsresultat för brobanan (K80) 
Tjockl. Längsarm Tvärsarm Bygelarm Förankr.arm Totalt (kg) Volym (m3)

400 7590,4 5327,3 0 1040,3 13958,0 115,6 

350 7697,6 4995,1 69,5 1135,4 13897,6 102,8 

300 8443,2 5214,0 110,4 1279,2 15046,8 90,0 
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Figur 5.9 Inlagd armering för K80 med t=300, övre figuren visar snittet vid bromitt 

och den nedre figuren visar snittet vid stödet. 
 
För K120 hade voten måtten L= 3000 mm och H= 250 mm. 
 
Tabell 5.9 Sammanställning av beräkningsresultat för brobanan (K120) 
Tjockl. Längsarm Tvärsarm Bygelarm Förankr.arm Totalt (kg) Volym (m3)

400 7587,2 5610,7 0 857,8 14055,7 114,4 

350 7659,2 5409,1 0 899,7 13968,0 101,6 

300 8432,0 5460,2 0 1002,0 14894,2 88,8 

 
I båda fallen, K80 och K120, kan man se att mer armering behövs för minskad 
tjocklek. Samtidigt som plattjockleken minskar så minskar även behovet av 
minimiarmering och sprickarmering. 
I båda fallen kan man se att tvärarmeringsmängden är lägst för tjockleken, t=350 mm. 
När plattan blir tunn krävs mer armering som fördelar lasten i sidled. BRIGADE väljer 
då att fördela ut lasten istället för att öka armeringen i längsled. 
Med en tunnare tjocklek på brobanan fås en tätare armerad konstruktion som kan vara 
svårare att gjuta. 

 



78 
Broar av högpresterande betong 

 Fredrik Larsson, Luleå tekniska universitet, 2003 

 

 

 
Figur 5.10 Inlagd armering för K120 med t=300, övre figuren visar snittet vid 

bromitt och den nedre figuren visar snittet vid stödet. 
 
Det som är avgörande för hur tunn brobanan kan göras är överbyggnadens nedböjning. 
Nedböjningen begränsas av BRO 94, den får inte överstiga L/400. För denna bro 
innebar detta att nedböjningen får vara maximalt 40 mm (16000/400). 
För både K80 och K120 begränsas tjockleken på brobanan till t=300 mm, eftersom 
t=250 mm ger för stora deformationer, däremot t=260 mm och K120 skulle nog gå. 
 
Tabell 5.10 Sammanställning av nedböjningen för de olika kvalitéerna för brobanan. 

Kvalité t=420(mm) t=400(mm) t=350(mm) t=300(mm) t=250(mm)

K45 26,1 - - - - 

K80 23,7 25,4 29,0 34,4 43,3 

K100 22,6 - - - - 

K120 21,7 23,8 27,2 32,4 40,7 
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6. Ekonomisk jämförelse 
 
Högpresterande betong är som material dyrare än normal betong. Men kan istället föra 
med sig minskade byggkostnader genom slankare pelare, tunnare plattor eller minskat 
behov av skjuvarmering. För HPB kan även den färska betongens egenskaper utnyttjas 
för att ge en mer ekonomisk byggprocess, om betongens snabbtorkande effekter kan 
utnyttjas. Dessutom har den högpresterande betongen en högre beständighet och 
livslängd vilket kan vara till fördel för HPB vid en livscykelanalys. 
Det är många entreprenörer som uppfattar HPB som en �högkostnadsbetong�. Men i 
själva verket är kostnadsskillnaden mellan K45 och K120 bara cirka 300 kronor per 
kubikmeter. Denna skillnad utgör enbart 2 � 3 procent av totalkostnaden för en bro 
medan ökningen av tryckhållfastheten är cirka 200 procent, Lutfi Ay (2000). 
Hela tiden händer det nya saker kring HPB, vilket gör att betong kan tillverkas 
billigare genom nya recept med nya superplasticerare och mindre cementinnehåll. Det 
är en av anledningarna till att priset på HPB har legat stilla de senaste åren, Jörgen 
Åström (2002). 
Vid den ekonomiska jämförelsen studeras enbart den initiella kostnaden för 
plattrambrons överbyggnad. I exemplet tas endast kostnaderna för betong och 
slakarmering inklusive arbetskostnader med. 
Denna ekonomiska jämförelse är till nackdel för HPB eftersom där kan man eventuellt 
räkna med lägre underhållskostnader och längre livslängd. För att göra en rättvis 
jämförelse bör en LCC-analys utföras. I denna tas hänsyn till alla kostnader under hela 
brons livslängd. 
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6.1. Material- och arbetskostnader 
 
Följande antaganden gjordes för kostnadsjämförelsen. 
Kostnaderna för betong har inhämtats från en betongleverantör som har erfarenhet av 
tidigare leveranser av HPB. Eftersom det är få som har erfarenhet av högpresterande 
betong i Sverige, valdes leverantören till bron i Umeå (Lasarettsbacksbron), för att ta 
reda på vilka priser som gäller för K45, K80, K100 och K120. 

Kostnaderna för slakarmeringen inhämtades för typerna Ks500ST (φ12) och Ks60S 
(φ16) från erfarenheter av tidigare genomförda projekt inom J&W. Tidsåtgången för 
att lägga in slakarmeringen antogs till 20-25 h/ton, för en tätarmerad överbyggnad. I 
arbetet ingår sortering och klossning för iläggning av armeringen. Omräknat blir tiden 
för iläggning av slakarmeringen 0,02-0,025 h/kg. Totala kostnaden för slakarmeringen, 
inklusive sortering, bockning och iläggning antogs till 14 kr/kg, Ola Renström (2001). 
För arbetet med betongen har kostnader och tider antagits enligt uppgifter från 
betongleverantörer och entreprenörer. Det pris som användes för arbetskostnaden var 
360 kr/h och person. Vid gjutningarna antogs att det behövs 5 man och en pump för att 
utföra arbetet. Kapaciteten har antagits till 8 m3/h färdig bearbetad betong, inklusive 
gjutning och vibrering. Tidsåtgången för arbetet har då antagits till 0,125 h/m3 och 
person för normal betong. För HPB har det antagits att arbetet tar lite längre tid på 
grund av mindre erfarenhet av betongen, tiden valdes till 0,14 h/m3. Totalt blir 
arbetskostnaden för betong arbeten till 225 kr/m3 normal betong och 252 kr/m3 
högpresterande betong. 
Formkostnaderna har antagits vara ungefär lika för alla fallen, varför jag inte tar med 
det i jämförelsen. 
 
Tabell 6.1 Sammanställning av materialkostnader/enhet inkl. arbete. 
Material Materialkostnad/enhet Kostnad inkl. arbete/enhet 

Slakarmering, K500ST 5 kr/kg 14 kr/kg 

Slakarmering, KS60 5 kr/kg 14 kr/kg 

Betong K45 1138 kr/m3 1363 kr/m3 

Betong K80 1317 kr/m3 1569 kr/m3 

Betong K100 1392 kr/m3 1644 kr/m3 

Betong K120 1442 kr/m3 1694 kr/m3 
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6.2. Jämförelse av plattrambro 
 
För plattrambron studerades endast överbyggnaden, eftersom det ansågs vara den mest 
intressanta konstruktionsdelen. I de olika jämförelserna har plattjockleken och 
voternas dimensioner varierats. De kvalitéer som jämfördes för plattrambron var K45, 
K80, K100 och K120. 
Kostnadsjämförelsen har gjorts genom att granska åtgången av slakarmering och 
betong för bron. Vid jämförelsen har det primära varit att ta reda på hur betongen och 
armeringen förhåller sig till varandra kostnadsmässigt vid varierande tjocklekar, ifall 
det finns någon ekonomisk vinst med en tunnare platta. Eftersom armeringsmängden 
ökar vid tunnare platta är det av stor vikt att veta hur mycket mer armering som 
tillkommer för plattan. För alternativen med tunnare plattor får man en besvärligare 
gjutning genom att armeringen måste packas tätare. Det är svårt att sätta en siffra på 
vad det extra arbetet kostar i kronor och ören, jag har ändå antagit en liten ökning för 
att vara på den säkra sidan. 
Jag har inte tagit med de kostnads besparingar som görs på grund av den högre 
beständigheten som borde medföra ett mindre underhåll samt en längre livslängd för 
bron. 
 
Alternativen som har jämförts är: 
Jämförelse I Broar tillverkade med samma plattjocklek och vot, med 

varierande betongkvalité. 
Jämförelse II Broar tillverkade i K80 och K120, med varierande voter och 

plattjocklekar. 
 
Jämförelse I 
I den första jämförelsen kan man se att kostnaden för armeringen är likvärdig för alla 
fyra alternativen, skillnaden är endast 3 % mellan lägsta och högsta. Med en 
högpresterande betong minskar armeringen marginellt vilket gör att kostnads 
besparning uteblir, då den högpresterande betongen är dyrare än normal betong. 
 
Tabell 6.2 Sammanställning av material- och arbetskostnaderna för brobanan med 

samma dimensioner på brobanan och olika kvalitéer. 
Kvalité Betong (kr) Armering (kr) Totalkostnad (kr) 

K45 166.150:- 203.224:- 369.374:- 

K80 191.261:- 198.402:- 389.663:- 

K100 198.941:- 196.967:- 395.908:- 

K120 206.499:- 199.839:- 406.338:- 
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Jämförelse II 
Enda möjligheten för den högpresterande betongen att kunna konkurrera med en 
normal betong är att göra överbyggnaden slankare. Med en slankare konstruktion 
minskar betongåtgången samtidigt som den höghållfasta betongen bidrar med ett 
minskat behov av skjuvarmering. Blir konstruktionen tillräckligt tunn kan det vara 
även en risk för HPB att det behövs skjuvarmering, alternativet är då att gå upp i 
betongkvalité för att undvika det. Detta märktes vid jämförelsen mellan K80 och 
K120, för K80 och tjocklekarna t=300 och t=350 fanns det ett behov av 
skjuvarmeringen men inte för K120 med samma tjocklekar. 
Av resultaten kunde man se att kostnaderna för betongen var betydande, vid 
jämförelser mellan olika betongkvalitéer hade den billigare betongen en klar fördel 
mot den dyrare. 
 
Tabell 6.3 Sammanställning av kostnaderna för överbyggnaden tillverkad i K80 med 

varierande plattjocklekar. 
Tjocklek Betong (kr) Armering (kr) Totalkostnad (kr) 

t=300 141.210:- 210.656:- 351.866:- 

t=350 161.293:- 194.566:- 355.859:- 

t=400 181.376:- 195.412:- 376.788:- 

 
Tabell 6.4 Sammanställning av kostnaderna för överbyggnaden tillverkad i K120 

med varierande plattjocklekar. 
Tjocklek Betong (kr) Armering (kr) Totalkostnad (kr) 

t=300 150.427:- 208.519:- 358.946:- 

t=350 172.110:- 195.552:- 367.662:- 

t=400 193.794:- 196.780:- 390.574:- 
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7 SLUTSATSER 
 

7.1 Allmänna diskussioner 
 
Av de diskussioner som fördes med beställare, entreprenörer och konstruktörer kom 
jag fram till att den högpresterande betongen kan vara ett alternativ vid brobyggande 
då speciella krav ställs. Bland entreprenörerna och beställarna upplevdes den 
högpresterande betongen som besvärlig att arbeta med. Med de tillsatsmedel och 
superplasticerare som finns idag kunde dessa problem med bland annat segheten 
åtgärdas eller reduceras. De konstruktörer som kommit i kontakt med HPB tyckte 
däremot att den inte var mer komplicerad än normal betong. Kunskapen uppfattades 
som otillräcklig bland många inom branschen, vid en jämförelse med den kunskap 
som har tagits fram om HPB. Då folket i branschen inte har tillräcklig med kunskap 
inom ämnet, har man svårt att finna bra användningsområden för den högpresterande 
betongen. Det tar alltid tid för en ny produkt att finna dess användningsområden. Det 
är en anledning till att man måste fortsätta prova och följa upp utvecklingen av HPBn 
för att finna nya och bättre användningsområden. 
Vid diskussionerna om HPB tittar man oftast bara på de initiella kostnaderna, vad den 
kostar att tillverka och jämför bron mot andra alternativ med normal betong. Detta gör 
det svårt i dagens läge med de rådande priserna på HPB att kunna konkurrera med 
normal betong. Men i framtiden om man får ner kostnaden på betongen ger det ett helt 
annat utgångsläge för HPB. Men det är inte bara priset på betongen man borde titta på, 
eftersom den högpresterande betongen har en rad andra intressanta egenskaper som 
högre beständighet och därmed en längre livslängd med lägre underhållskostnader. 
Detta borde vara en intressant aspekt för beställaren att ta med vid projektering av nya 
broar i landet. 
 

7.2 Slutsatser 
 
Det mest troliga är att den förbättrade beständigheten som uppnås är den viktigaste 
egenskapen vid framtida användningar. Behovet av en beständig infrastruktur kräver 
att man tar lika mycket hänsyn till materialets beständighetsegenskaper som till 
konventionell bärighetsberäkning och detaljering. 
Det viktigaste vid användandet av högpresterande betong är att ha ett helhetstänkande. 
Att välja materialet enbart för att uppnå ökad hållfasthet är ej gångbart. Om man 
istället ser på de konstruktiva fördelarna (slankare konstruktion, större spännvidd etc.) 
i kombination med de produktionsmässiga (tidigare formrivning, tidigare uppspänning, 
snabbare produktionstakt) och socioekonomiska effekterna (till exempel färre 
reparationer och transporter vilket leder till mindre störningar i samhället) kan man 
uppnå den bästa totallösningen. 
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Därför borde den självkompakterande betongen vara en av de mest intressanta av de 
högpresterande betongerna. Man kommer upp i en hög hållfasthet och dessutom 
underlättas arbetet med gjutningen. Detta ger ekonomiska fördelar för många av 
intressenterna, konstruktören kan konstruera slankare konstruktioner, beställaren får en 
beständigare konstruktion och entreprenören kan utföra en enklare gjutning. 
 

Jämförande beräkningar 
Av de resultat som uppnåddes med plattrambron kan man konstatera att HPB ska ses 
som ett komplement till normal betong. Då det krävs speciella förutsättningar kan det 
vara en fördel att använda HPB. En slakarmerad plattrambro är inte alltid det mest 
passande användningsområdet för HPB utan skillnaden var så pass liten att det inte var 
någon större vinst i att använda en högpresterande betong. Istället lämpar sig HPB 
bättre i en spänd konstruktion där betongens högre tryckhållfasthet kan utnyttjas 
effektivare. 
Vad gäller de produktions tekniska aspekterna så talar det också emot det 
högpresterande alternativet, eftersom alternativet med HPB var billigare än normal 
betong då man hade en tunnare platta. Med en tunnare platta innebär det att 
armeringen måste placeras tätare. En tätarmerad platta ger då ett merarbete vid 
gjutningen, eftersom gjutningen och armeringen blir mer komplicerad. Därför är det 
viktigt för konstruktören att tänka igenom hur han placerar armeringen. En lösning kan 
annars vara den självkompakterande betongen som tar bort behovet av vibreringen. 
 

Framtiden 
Framtiden för HPB styrs delvis av det pris som betongtillverkarna tar för betongen, 
idag tar de ut ett högt pris för betongen vilket hämmar utvecklingen av betongen. Kan 
man få ner kostnaden på betongen är den ett bra komplement till de kvalitéer som 
finns idag. Hela tiden händer det nya saker kring högpresterande betong, som t.ex. den 
ultra höghållfasta betongen med en tryckhållfasthet på 230 MPa är ett sådant exempel. 
Genom den nya bronormen (BRO 2002) kommer det att finnas hänvisningar till 
�HPCS Design Handbook�. Då kan man använda HPB i vägverkets broar mera 
allmänt. Innan dess krävdes en lång kontroll procedur innan man fick beräkningarna 
godkända. 
Inom brokonstruktion har HPB kommit för att stanna, det är ett intressant alternativ till 
den betong som används idag. Med den högpresterande betongen får man ett större 
användningsområde för betongen och ger konstruktören större flexibilitet i sitt arbete. 
Dessutom kan man göra billigare och beständigare broar vilket ger miljömässiga och 
ekonomiska vinster för lång tid framöver. 
Nu är det alltså industrins uppgift att ta hand om och tillämpa de resultat som kommit 
fram. Vi kommer säkert om ett tiotal år att ha inlemmat en rad metoder och produkter i 
det vardagliga byggandet, sådant som vi då inte kan förstå att vi kunnat klara oss utan. 
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Bilaga 1. 
Översikt av broar och övriga konstruktioner i högpresterande betong i världen 
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Bilaga 1 – Översikt av broar och andra konstruktioner med 
inslag av högpresterande betong (HPB) [P-C AÏTCIN, 1998, 
Christina Claeson, 1999 och Petra Grafström, 1999] 
 

Broar: 
Konstruktion  Land År          Max tryckhållfasthet (MPa) 
                       (*) uppmätt efter 28dygn 

Nitta Highway  Japan 1968  59,0 
Kaminoshima Highway  Japan 1970  59,0 
2nd Ayaragigawa  Japan 1973  60,0 
Ootanabe Railway  Japan 1973  79,0 
Iwahana   Japan 1973  89,0 
Fukamitsu Highway  Japan 1974  69,0 
Akkagawa Railway  Japan 1976  79,0 
Kylesku Bridge  Skottland   53,0 
Deutzer (höghållfast lättbetong) Tyskland 1978  73,0 
Red River Cable-Stayed Bridge Kina 1980  60,0 
Tower Road Bridge  USA 1981  62,0 
East Hunting Bridge  USA 1984  55,0 
Annacis Cable-Stayed Bridge Kanada 1986  55,0 
Sylans & Glacières viaduct Frankrike 1986  60,0 
Braker Lane Bridge  USA 1987  92,0 
Pont Chateaubriand  Frankrike 1988-90  81,0 
Pont du Pertuiset  Frankrike 1988  65,0 
Île de Ré bridge  Frankrike 1988  67,7 (*) 
Giske   Norge 1989  52,0 
Sandhornoya (höghållfast lättbetong) Norge 1989  56,0 
Arc sur la Rance  Frankrike 1989  60,0 
Joigny bron   Frankrike 1989  78,0 (*) 
Stora bält   Danmark 1990-98  70,0 
Boknasundet (höghållfast lättbetong) Norge 1990  60,0 
Liangshui River Bridge  Kina 1990  60,0 
St. Eustache Bridge  Kanada 1990  60,0 
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Kwung Tong By Pass  Hong Kong 1990  65,0 
Stongsundet   Norge 1990  75,0 
Elorn Bridge  Frankrike 1991-94  97,0 
Helglandsbrua  Norge 1991  73,0 
Salhus High Bridge  Norge 1992-93  73,0 
St. Eustacje   Kanada 1992  60,0 
Tower of Aomor Ohashi  Japan 1992  60,0 
Laval (GC-bro)  Kanada 1992  70,0 
Portneuf Bridge  Kanada 1992  75,0 
Mirabel   Kanada 1993  60,0 
Montée St-Rémi bridge  Kanada 1993  60,0 (*) 
Stovset (höghållfast lättbetong) Norge 1993  74,0 
The´Pont de Normandie  Frankrike 1993  79,0 (*) 
Louetta Road Overpass  USA 1993  90,0 
CNT   Japan 1993  122,0 
Elorn   Frankrike 1994  97,0 
San Angelo Bridge  USA 1995  101,0 
Confederation bridge  Kanada 1997  100,0 
Umeå (GC-bro)  Sverige 1998  80,0 
Mölndal (GC-bro)  Sverige 1998  100,0 (*) 
Örgrytemotet  Sverige 2000  80,0 
Gångbron för fred  Syd Korea 2002  230,0 
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Övriga konstruktioner: 
Konstruktion Typ Land År          Max tryckhållfasthet (MPa) 
                       (*) uppmätt efter 28dygn 

Lake Point Tower Hög hus USA 1965  53,0 
Water Tower Place Hög hus USA 1970  60,0 
River Plaza  Hög hus USA 1976  77,0 
Gullfaks oljeplattform Offshore Norge 1981  100,0 
Scotia Plaza  Hög hus Kanada 1988  93,6 (*) 
Two Union Square Hög hus USA 1988  130,0 (*) 
Two Prudential Plaza Hög hus USA 1989  82,7 
Pacific First Center Hög hus USA 1989  131,0 
BFG Byggnad Hög hus Tyskland 1990  122,0 
(tryckhållfastheten uppmätt efter 56 dygn) 
Gateway Tower Hög hus USA 1990  117,2 
Society Center Hög hus USA 1991  82,7 
Dain Bosworth Tower Hög hus USA 1991  96,5 
Troll GBS  Offshore Norge 1992  94,7 
Heidrun TLP (LC) Offshore Norge 1993  70,0 
Petronas Twin Towers Hög hus Malaysia 1995  80,0 
Hibernia oljeplattform Offshore Kanada 1996  69,0 
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Bilaga 2. 
Beräkning av kryptal och slutkrympningsvärde för HPB 
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Beräkning av kryptal för HPB (K80) 
 
Beräkningen av kryptalet utförs enligt HPCS design handbook (2000). Där står det 
beskrivet i stycket 2.4.7 hur man går tillväga för att beräkna kryptalet, φ(∆tload,t0). 
 

Förutsättningar: 
Pålastning efter 14 dagar 
RH antas till 75 %, RHref och RH0 anges enligt HPCS Design Handbook till 60% resp. 
80%. 
K80 med vbt=0,27 
∆tload=120 år=43800 dagar 
u=32,7m 
Ac=5,6m2 

 
där 
∆tload pålastningstid [dagar] 
u omkrets av tvärsnittet som angränsar till yttre miljön [m] 
Ac tvärsnittsarea [m2] 
 

Beräkningar: 
φ(∆tload,t0)= φ0·βage·βcd 
 
där 
t0 beräknad ålder för betongen vid pålastning [dagar] 

φ0 1,1 = typiskt värde för HPB 
βage koefficient som tar hänsyn till när och hur länge pålastning sker 
βcd koefficient som tar hänsyn till den yttre miljön 
 

)()( 0 loadcage tt ∆⋅= βββ φ  för t0 ≥ 4 dagar 
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Koefficienten för den yttre miljön beräknas enligt: 

∞⋅+= ,,1 cdtotcdcd αββ  

 
där 
βcd krypfaktor mht yttre miljöpåverkningar för hela konstruktionen 
αcd,∞ formfaktor beroende av fuktförhållandena 
 

RHcdcdtotcd ,, βφβ ⋅=  

 
där 

φcd 1,4 = typiskt värde för HPB 
βcd,RH koefficient beroende av miljöns relativa fuktighet 
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där 
lcd längd som påverkas av krypning [m] 
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Beräknade kryptal: 
K80 och vbt=0,27 φ(∆tload,t0)=1,32 
Enligt samma beräkningsgång fås kryptalet för K100 och K120 till: 

K100 och vbt=0,23 φ(∆tload,t0)=1,32 

K120 och vbt=0,19 φ(∆tload,t0)=1,32 
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Beräkning av slutkrympningsvärde för HPB (K80) 
 

Beräkningen av slutkrympningsvärdet, εcs(t), utförs enligt HPCS design handbook 
(2000). Beräkningsgången finns beskrivet i stycket 2.4.6. 
 

Förutsättningar: 
RH antas till 75%, RHref och RH0 anges enligt HPCS Design Handbook till 60% resp. 
80%. 
K80 med vbt=0,27 
t=120 år=43800 dagar 
u=32,7m 
Ac=5,6m2 

 
där 
t tiden efter gjutning [dagar] 
u omkrets av tvärsnittet som angränsar till yttre miljön [m] 
Ac tvärsnittsarea [m2] 
 
Beräkningar: 
εcs(t)=εcs0(t)+εcsd(t) 
 
där 

εcs0(t) autogen krympning, d.v.s. den yttre observerade krympningen vid 
förseglat tillstånd (inget fuktutbyte och konstant temperatur) 

εcsd(t) töjning av fuktutbyte med omgivningen, kan vara krympning eller 
svällning 

 

000 sscs βεε ⋅= ∞  

där 

εs0∞ referens krympning 

βs0(t) koefficient som beskriver förhållandet för krympningen vid slutet tillstånd 
med tiden 

 
3

0 10)2,16,0( −
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där 

εsd∞ slutlig fuktighets påkänning 

βsd(t) koefficient som beskriver utvecklingen av fuktighets påkänningen med 
tiden 

βsd,RH koefficient beroende av miljöns relativa fuktighet 
 

totsdsdsd ,εαε ⋅= ∞∞  

 
där 

αsd∞ slutlig del av studerad tvärsektion med avseende på det yttre fuktighets 
utbytet 

εsd,tot slutlig fuktighets påkänning för ett tvärsnitt 
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där 
lsd längd som påverkas av krympning [m] 
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33 10009,025,0998,010602,3)( −− ⋅−=⋅⋅⋅−=tcsdε  

 
33 10268,010)009,0259,0()( −− ⋅−=⋅−−=tcsε  

 

Beräknad slutkrympning: 
K80 och vbt=0,27 εcs(t)=-0,268⋅10-3 

Enligt samma beräkningsgång fås slutkrympningen för K100 och K120 till: 

K100 och vbt=0,23 εcs(t)=-0,312⋅10-3 

K120 och vbt=0,19 εcs(t)=-0,355⋅10-3 
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Bilaga 3. 
Konstruktionsberäkningar för plattrambro, alternativ K80 t=300. 
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Beräkningarna är utförda enligt beräkningsförelägget för den jämförda bron AC 
1745, bro över lokalväg i Hörneå. Beräkningarna är koncentrerade till 
överbyggnaden av bron. 
 

1. Allmänna förutsättningar 
 

1.1 Bärande system 
Slakarmerad plattrambro i ett fack 
Spännvidd = 16m 
Total brobredd = 16m 

1.2 Beräkningsbeskrivning 
Bron beräknas med FEM-programmet BRIGADE version 3.2 som är ett program för 
analys och konstruktion av brokonstruktioner. Programmet är utformat i 
överensstämmelse med krav enligt Vägverkets, BRO 94. 

1.3 Grundläggning 
Stöd 1 grundläggs med platta på mark på min 0,3 m packad sprängfyllning (enl. BRO 
94, 33.22 samt 34.31) på 0,7 m sand på berg. 
Stöd 2 grundläggs med platta på mark på min 0,3 m packad sprängfyllning (enl. BRO 
94, 33.22 samt 34.31) på 0,3 m sandig siltig morän på berg. 
 
Material           Friktionsvinkel Ekbruks  Tunghet/Eff.tunghet 

Packad sprängstens  45° γm =1,2 50 MPa   γ bruksm =1,4 17kN/m3 / 10kN/m3                                  
fyllning 

Sand             41°    γm =1,2 75 MPa   γ bruksm =1,5 17kN/m3 / 10kN/m3                                  

Sandig siltig morän   32°    γm =1,2 25 MPa   γ bruksm =1,5 17kN/m3 / 10kN/m3                      

 

I systemberäkningen har en korrigerad E-modul för närheten till berg ansatts, se bilaga 2.1 
och 2.2. 

Friktionsvinkeln var antas till 34° 

Anm. Grundvattenytan skall sättas till en nivå på +9.0 enligt förelägget AC1745. 

 

1.4 Normer 
Dimensionering är utförd enligt BRO 94 och supplement 4. 
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1.5 Säkerhetsklass 
Överbyggnad Sk3 

1.6 Livslängdsklass 
Bron utförs i Livslängdsklass 2 (L2) = 120 år 

1.7 Material 
Säkerhetsklass 3 
Betong K80 fccd=56,5 MPa fctd=2,70 MPa 
  Eck=38,5 GPa 
Armering B500B fstd=362,3 MPa 
 KS60 fstd=449,3 MPa 
 Ø16 g=1,67 kg/m 

1.8 Miljöklasser: 
 

Överbyggnad           Livslängd   Miljöklass         vct         TB (mm)     ζ          wk (mm)                  

Farbana ök  L2            B4/A3            0,35             35         1,5          0,20 
Farbana uk                  B4/A4                                50*        1,5          0,20 
Kantbalk  L2            B4/A4            0,35             50          1,5          0,20 
 

*) Avstånd till konstr. Arm. Ökas m.h.t. monteringsarmering φ10 => TB+10 
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2. System 
 

2.1 Konvergensstudie 
För att kunna göra ett bra val av FE-nätet görs en konvergensstudie där egentyngdens 
inverkan på strukturen för ett antal olika FE-modeller studeras. 
Konvergens av moment Ma samt Ms av lastfallet egentyngd har undersökts i 2 linjer 
(Linje 4 och 17 i farbana enligt punkt 4.1 nedan). 
Man kan se enligt beräkningsförelägget AC 1745 att konvergens erhålls i linjerna vid 
elementindelningen 20x26. 
 

2.2 FE-modell 
Farbanan byggs upp av skalelement 26 i tvärled och 20 i längsled. Kantbalkarna antas 
inte ha någon bärande effekt utan modelleras som balkelement utan styvhet (Detta för 
att få med egentyngden). Rambenen modelleras 26x9 element i tvärled respektive 
vertikalled. 
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3 Laster 
 

Egentyngd 
Egentyngd av överbyggnad, ramben och bottenplattan analyseras automatiskt under 
lastfallet deadweight. Egentyngden för K80 sätts till 25 kN/m3. 

Beläggning 
I beräkningarna antas typbeläggning nr 1 gälla g=2,1 kN/m2. 
Tyngd av beläggning analyseras automatiskt under lastfall surfacing. 

Jordtryck 
Återfyllningsmaterial: 

Grus: γ=19 kN/m3, K 0 =0,38 
Jordtryck analyseras automatiskt under lastfall earth pressure. 

Stödförskjutning 
Ramen har räknats med 10mm vertikal och horisontell stödförskjutning. 

Krympning och krypning 
Enligt BRO 94, 21.16 förutsätts RH=75 % och utomhusmiljö. BBK 94, 2.4.6 ger 
εcs=0,268*10 3− . 

Trafiklast 
På strukturen läggs 21 st trafiklastlinjer. 
Bron beräknas för följande trafiklaster enligt BRO 94. 
Ekvivalent last typ 1 
Ekvivalent last typ 2 
Ekvivalent last typ 4 
Utmattningslast 

Bromskraft 
Influenslängd broms 17,6 m  =>  P=276 kN 

Ökat jordtryck p.g.a. Broms 
Enligt handberäkningar ur beräkningsförelägget AC 1745. 

Sidokraft 
Ej relevant p.g.a. ramens stora bredd 16m. 
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Centrifugalkraft 
Ej relevant p.g.a. ramens stora bredd 16m. 

Överlast 
qö=20 kN/m2 på 6m bredd, i övrigt 10 kN/m2. 
Lastfallet heter surcharge i BRIGADE. 

Ökat jordtryck p.g.a. ensidig överlast 
Enligt handberäkningar ur beräkningsförelägget AC 1745. 

Temperatur 
Jämn temperatur, farbana, ramben: 

T + =+25 °C 

T − =-22 °C 
Ojämn temperatur (gäller endast farbana): 

T + =+10 °C 

T − =-5 °C 

Ökat jordtryck p.g.a. temperaturlast, T +  
Enligt handberäkningar ur beräkningsförelägget AC 1745. 

Vindlast 
Ej aktuellt p.g.a. ramens stora bredd 16 m. 
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4. Redovisning 
 

 
 
Figur 4.1 Resultatlinjer på farbanan. 
 

4.1 Val av resultatlinjer 
Linjebeteckningarna pekar på linjens slutpunkt, d.v.s. diagrammens slutpunkt (höger 
sida). 
Linje 17 Mittlinje för farbana 

Linje 4 Kantlinje längs farbana (ca 1.5 x plattjocklek från kant) 

4.2 Val av linjer 
Vid dimensionering vid kantbalk har en linje valts som ligger ca 1.5*plattjocklek in 
från kant då utjämning av snittkrafter kan göras på 3*plattjockleken. 

4.3 Utdata Armering 
Utdata från BRIGADE vad gäller Armeringsdimensionerande moment betecknas MRl 
resp. MRt för inläggning av armering i längs- resp. tvärriktning. 
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5 Dimensionering platta mht moment 
 

Armeringsdiagram 
 

 
 
Längsarmering vid linje 4, farbana. 
 
Minimiarmering=s430 eller As=467 mm2 

Överkants armering per breddmeter och sida: 
L=80,1 m 
Vikt=1,67·80,1=133,7 kg/m 
Underkants armering per breddmeter och sida: 
L=93,6 m 
Vikt=1,67·93,6=156,3 kg/m 
 
Totalvikt=2·8·(133,7+156,3)=4640,0 kg 
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Längsarmering vid linje 17, farbana. 
 
Minimiarmering=s430 eller As=467 mm2 

Överkants armering per breddmeter och sida: 
L=66,8 m 
Vikt=1,67·66,8=111,5 kg/m 
Underkants armering per breddmeter och sida: 
L=75,6 m 
Vikt=1,67·75,6=126,2 kg/m 
 
Totalvikt=2·8·(111,5+126,2)=3803,2 kg 
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Tvärarmering vid linje 4, farbana. 
 
Krymparmering=s240 eller As=492 mm2 

Överkants armering per sida: 
L=601,6 m 
Vikt=1,67·601,6=1004,7 kg/m 
Underkants armering per sida: 
Se armering linje 17. 
 
Totalvikt överkant=2·1004,7=2009,3 kg 
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 Tvärarmering vid linje 17, farbana. 
 
Krymparmering=s240 eller As=492 mm2 

Överkants armering per sida: 
Se armering linje 4. 
Underkants armering per sida: 
L=959,5 m 
Vikt=1,67·959,5=1602,3 kg/m 
 
Totalvikt överkant=2·1602,3=3204,7 kg 
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Inläggning av armering mht moment 
 
 
 

 
 
 
 
Armering läggs i längsled enligt linje 4 i de yttre ytorna och enligt linje 17 i mitten 
ytan. 
I tvärled läggs armeringen enligt linje 4 i överkant och enligt linje 17 i underkant för 
hela brolängden. 
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Beräkning av armering, farbanan 
 
 
Erforderlig minimiarmering   (BRO 94 42.322) 
Farbana 0,08 % Dock minst 400 mm2/m (BRO 94 42.321, supplement 4) 
H1=300 ger As=240 mm2/m => ø16s503 
H1=575 ger As=460 mm2/m => ø16s437 
Alltså ø16s430 väljes. 
 
Förankringslängder   (Betonghandboken Konstruktion 3.9:1) 
 
 
                  (Enligt Betonghandboken 3.9.123 (3)) 
 
fst=449,3 MPa 
fct=1,5 MPa 
η=1,4 
först=1 först = förstoringsfaktor pga gles armering i ett lager 
η1=0,7 (ök) och η1=1,0 (uk) 
η1 är reduktion för undergjutning eller dragsprucken betong vinkelrätt 
ø=16 mm 
tb=35 mm (ök,längs), tb=51 mm (ök,tvärs) och tb=60 mm (uk) 
 
Läge  fb fb,max fb,dim lb Välj 

farb ök,l  2,634 3,15 2,63 683,3 700 mm 
farb ök,t  3,614 3,15 3,15 570,5 600 mm 
farb uk  5,95 4,5 4,5 399,4 400 mm 
 

4
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Erforderlig krymparmering   (BRO 94 42.327) 
 
Betapp= 16 m 
t1= 0,575 m 
t2= 0,3 m 
 
tmedel= 0,438 m 
 
k= 1,0 
C= 440 kg/m3 (Cementinnehåll) 
 
ρerf= 0,375    (Se formel i BRO 94) 
 
ρerf är medelarmeringsinnehåll (%) vinkelrät gjutfogen inom avståndet B/4 från 
ramben. 
 
As= 1641 mm2/m 
 
ø= 16 mm  (Val av armering) 
savst.= 245,1 mm Liggande vid ök och uk farbana i tvärled. 
 
OBS! Lägges ut till 4,0 m från insida ramben, på grund av bromitts tunna tjocklek 
antas den ej påverkas av krympningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2
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6 Kontroll av farbana mht tvärkraft 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tvärkraftskapacitet   (Betonghandboken 3.7:3) 
 
 
    fct= 1500 kPa 
    bw= 1000 mm 
 
 
 
deff(1)= 0,524 m ξ1= 1,090 
deff(2)= 0,257 m ξ1= 1,343 
deff(3)= 0,208 m ξ1= 1,392 
deff(GV)= 0,232 m ξ1= 1,368 
 
Minsta dragarmeringsarea vid de olika snitten: 
 
As0(1)= 3227 mm2/m (armering i ök linje 17) 
As0(2)= 1976 mm2/m (armering i ök linje 17) 
As0(3)= 4278 mm2/m (armering i uk linje 4) 
As0(GV)= 970 mm2/m (armering i uk linje 4) 
 

ct
effw

s
effc f
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Vc(1)= 336 kN/m Se snitt beskrivningen ovan 
Vc(2)= 215 kN/m Se snitt beskrivningen ovan 
Vc(3)= 264 kN/m Se snitt beskrivningen ovan 
Vc(GV)= 173 kN/m GV=Grundvärde 
 
Inverkan av variabel effektiv höjd   (enligt Betonghandboken 3.7:36) 
 
 
 
 
Md(0,0)= -1015 kNm (enligt resultat ur BRIGADE) 
Md(0,0)= -216 kNm (enligt resultat ur BRIGADE) 
 

tanγ= -300/3000 
 
Vi(0,0)= 178 kN/m (linje 4 är dimensionerande) 
Vi(votslut)= 77 kN/m (linje 4 är dimensionerande) 
 
Last nära upplag   (enligt Betonghandboken ekvation 8) 
 
Last inom området 3d får reduceras. 

d= 416,7 mm ⇒ 3d= 1250,2 mm Väljer 3d= 1,6 m 
 
Två alternativ: 

1) Axellaster står över upplag 
2) Axellaster står utanför 3d 

 
Alternativ 1 
 
 
 
 
qd= 24 kN/m 

γtan⋅=
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Fi= 126 kN/m (enligt resultat ur BRIGADE � axellast över upplag) 
Vd,LK IV= 381 kN/m (enligt resultat ur BRIGADE) 
 
Vd,red(0)= 265 kN/m 
 
Alternativ 2 
 
Fi= 47 kN/m (enligt resultat ur BRIGADE � axellast i 3d) 
Fi= 126 kN/m (enligt resultat ur BRIGADE � axellast över upplag) 
Vd,LK IV= 381 kN/m (enligt resultat ur BRIGADE) 
 
Vd,red(0)= 287 kN/m Dimensionerande! 
 

Förhöjning av tvärkraftskapaciteten 
 
Vcr= Vd / Vd,red= 1,326 kN/m   (stöd) 
 
 
 
Vc,red= 446 kN/m   (stöd) 
 

Kontroll av   f  vR,red<<<<f  ct 

 

Vid laster som är belägna på litet avstånd (<3d) från upplaget, ger att man kan utnyttja 
en ökad tvärkraftskapacitet nära upplaget. Man får ett förhöjt värde, fvR, för den 
formella skjuvhållfastheten. 
 
              (enligt Betonghandboken 3.7:33 (6b)) 
 
fvR,red= 0,85 MPa (innerkant ramben) 
 
fvR får dock enligt BBK inte ges ett högre värde än fct. 
 

fvR,red= 0,85 MPa   <   fct= 1,50 MPa Ok! 
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Inverkan av tryckande normalkraft 
 
 
 
 
 
 
 
Vid tryckande normalkraft kan termen Vp adderas till Vc. Vp beräknas enligt formel 
ovan, varvid tryckande normalkraft förutsätts angripa centriskt och moment av dess 
eventuella excentricitet medräknas i yttre momentet Md. 
(M0/Md)min är minsta värdet på kvoten M0/Md för alla snitt inom betraktad balkdel. 
 
Nvotslut= -135 kN/m (enligt resultat ur BRIGADE) 
M0,votslut= -7 kN/m 
Vd,votslut= -237 kN/m (enligt resultat ur BRIGADE) 
Md,votslut= -216 kN/m (enligt resultat ur BRIGADE) 
 
Vp,votslut= 5 kN/m 
 

Dimensionering av skjuvarmering i vot 
 
Vs= 17 kN/m 
 
Vd= 237 kN/m 
Vc= 215 kN/m 
Vp= 5 kN/m 
 
Vs,min; beräknas inom vot området som medelhöjd inom behovsområdet. 
 

Medelhöjd-behovsområdet= 0,438 m ⇒ deff= 0,370 m   (i underkant) 
 
  (enligt BBK 94, 3.7.4.2c) 
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Vs,min= 111 kN/m 
 
 
 
 

sin30°= 0,5   och cos30°= 0,866 
 
SL= 0,617 m 
 
  (enligt BBK 94, 3.7.4.3) 
 
Smax= 0,554 m   (vot) 
 

Dimensionering av skjuvarmering 
 
Vs= 17 kN/m (enligt tidigare) 
 
  (enligt BBK 94, 3.7.4.2c) 
 
Vs,min= 77 kN/m Dimensionerande! 
 
     
 
 
 
 
 
SL= 0,497 m 

Smax= 1,5⋅deff= 0,386 m   (votslut) 

Smax= 1,5⋅deff= 0,786 m   (innerkant ramben) 
 

Välj φ16 st=0,6 
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Avstånd i längsled: max= 0,35 m 
 
Skänkel avkortas med hänsyn till utnyttjad kapacitet = 0,704 m (skänkellängd enligt 
nedan) 
 
Förankringslängd byglar   (betonghandboken 3.9:123 (3):) 
 

η1= 0,7 

η= 1,4 (kamstänger) 
 
c= 35 mm (TB-ök) 

φ= 16 mm   (bygeldiameter) 
fct= 1500 kPa 
 
   (enligt Betonghandboken 3.9:123 (3):) 
 
 

fb= 2634 kPa     3⋅fct= 4500 kPa 
 

fb får ej överstiga 3⋅fct ⇒ fb= 2634 kPa 
 
fst= 362 MPa   (Ks500 armering) 
 
  (enligt Betonghandboken 3.9:125) 
 
lb= 0,550 m 
lb reduceras till 0,387 m enligt ovan 
 
Kontroll av risk för tryckbrott 
 
 
 
bw= 1,0 m 
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deff= 0,257 m 
fcc= 31,4 MPa 
 

Vd,votslut= 160   <   2017 kN/m     Ok! 
 
 
Enligt beräkningsförelägget och kontroll av farbana mht tvärkraft behöver plattan 
skjuvarmeras omkring votslut. 

Vd,votslut= 237 kN/m   >   Vc+Vp= 220 kN/m   ⇒     Alltså skjuvarmeras! 
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7 Kontroll av böjutmattning 
 
 
  Enligt TBb (Teknisk Beskrivning bro) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beskrivning av de olika snitten. 
 

Snitt 1 (insida ramben)  Linje 4 är dimensionerande 
h= 575 mm  TB(ök)= 35 mm TB(uk)= 60 mm 
d�= 66 mm  As�= 4560 mm2/m (ök) 2680 mm2 1880 mm2 
d= 507 mm  As= 467 mm2/m (uk) (ök lager 1) (ök lager 2) 
 
 
 

Effektivt krymptal, ϕeff= 0,93  motsvarar α=10, enligt BRO 94 42.441 (supplement 4) 
 

Mmin= -457 kNm/m ⇒ σ1/fcc= 0,366    Ok! Ej tryckutmattning 
(enligt resultat ur BRIGADE)             Se diagram BBK 94 2.4.3, fig 2.4.3 
Ntillh= -59 kN/m 
(enligt resultat ur BRIGADE) 
 

Mmin= -140 kNm/m ⇒ σ1/fcc= 0,118    Ok! Ej tryckutmattning 
(enligt resultat ur BRIGADE)             Se diagram BBK 94 2.4.3, fig 2.4.3 
Ntillh= 43 kN/m 
(enligt resultat ur BRIGADE) 
 

5104 ⋅=fη

1−
⋅

=
s

c
eff E

E αϕ
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σ1= 215,3 MPa σ2= 71,3 MPa Från CAE-beräkn. (stål-spänning) 

σ1= 11,5 MPa σ2= 3,7 MPa Från CAE-beräkn. (btg-spänning) 
 
fcc= 31,4 MPa 
 

∆σs= 144 MPa   <   ∆fst= 270 / 1,2= 225 MPa Ok! 

Värden för spänningsvidd ⇒ enligt BBK 94 (tabell 2.5.3a) 
 

Snitt 2 (votslut)  Linje 4 är dimensionerande 
h= 300 mm  TB(ök)= 35 mm TB(uk)= 60 mm 
d�= 43 mm  As�= 1975 mm2/m (ök) 
d= 232 mm  As= 970 mm2/m (uk) 
 

Effektivt krymptal, ϕeff= 0,93  motsvarar α=10, enligt BRO 94 42.441 (supplement 4) 
 

Mmin= -112 kNm/m ⇒ σ1/fcc= 0,363 
(enligt resultat ur BRIGADE) 
Ntillh= -316 kN/m 
(enligt resultat ur BRIGADE) 
 

Mmin= 9 kNm/m ⇒ σ1/fcc= 0 
(enligt resultat ur BRIGADE) 
Ntillh= -155 kN/m 
(enligt resultat ur BRIGADE) 
 

σ1= 156,9 MPa σ2= - MPa Från CAE-beräkn. (stål-spänning) 

σ1= 11,4 MPa σ2= - MPa Från CAE-beräkn. (btg-spänning) 
 
fcc= 31,4 MPa 
 

∆σs= 156,9 MPa   <   ∆fst= 270 / 1,2= 225 MPa Ok! 
 

Teckenväxling ⇒ Ec/2= 13,4 MPa (enligt BBK 94 3.3) 
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Då växling sker mellan tryck och drag i tvärsnitt, kan tryckspänningen beräknas 
genom att anta dragspänningen lika med noll. Därmed kan σ1,max tas fram genom 
diagram i BBK 94. 
 

σ1/fcc= 0,63 MPa     För n=4⋅105 (enligt fig. 2.4.3 i BBK 94)  ⇒ 
 

σ1,max= 19,775 MPa 

Reduktion med 0,56 (enligt BBK 94 3.3) fås   σc,max= 11,1 MPa 
 

σ1 < σc,max   ⇒   11,4 < 11,1 Ok! 
 
Snitt 3 (fält mitt)  Linje 4 är dimensionerande 
h= 300 mm  TB(ök)= 35 mm TB(uk)= 60 mm 
d�= 43 mm  As�= 467 mm2/m (ök) 
d= 211 mm  As= 4278 mm2/m (uk) 2680 mm2 1598 mm2 

(uk lager 1) (uk lager 2) 
 

Effektivt krymptal, ϕeff= 0,93  motsvarar α=10, enligt BRO 94 42.441 (supplement 4) 
 

Mmin= 53 kNm/m ⇒ σ1/fcc= 0,201    Ok! Ej tryckutmattning 
(enligt resultat ur BRIGADE)             Se diagram BBK 94 2.4.3, fig 2.4.3 
Ntillh= -33 kN/m 
(enligt resultat ur BRIGADE) 
 

Mmin= 128 kNm/m ⇒ σ1/fcc= 0,446    Ok! Ej tryckutmattning 
(enligt resultat ur BRIGADE)             Se diagram BBK 94 2.4.3, fig 2.4.3 
Ntillh= 73 kN/m 
(enligt resultat ur BRIGADE) 
 

σ1= 63,4 MPa σ2= 177,2 MPa Från CAE-beräkn. (stål-spänning) 

σ1= 6,3 MPa σ2= 14,0 MPa Från CAE-beräkn. (btg-spänning) 
 
fcc= 31,4 MPa 

63,0max,1 ⋅= ccfσ
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∆σs= 144 MPa   <   ∆fst= 270 / 1,2= 225 MPa Ok! 

Värden för spänningsvidd ⇒ enligt BBK 94 (tabell 2.5.3a) 
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8 Deformationer 
 
Maximala deformationer enligt beräkningar i BRIGADE fås till: 
 

Linje 4 ⇒ u= 30,7 mm, nedböjningen blir L/516 Ok! 

Linje 17 ⇒ u= 34,4 mm, nedböjningen blir L/464  Ok! 
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