
F
örst kanske man ska fråga sig
om det behövs nya material i
byggbranschen – är de material
som vi har inte tillräckligt bra

eller kan det vara att vi ibland använ-
der dom på fel sätt? Eller kan det till
och med vara så att materialutveck-
lingen har varit en stor del i hur vi byg-
ger idag och hur vi har byggt tidigare?

I denna artikel ska jag försöka ge svar
på ovanstående frågor, men innan jag gör
detta ska vi gå tillbaka i historien ett par
tusen år. Då hamnar vi i romarriket. Från
denna tid finns det fortfarande kvar vack-
ra akvedukter och valvbroar vilka båda
har gemensamt att de fördelar lasten ge-
nom tryckbelastning. Förvisso kunde
man över mindre vattendrag använda sig
av stockar vilka då både utsattes för tryck
och drag, men för lite längre spännvidder
använde man sig av valvkonstruktioner.
Det bör också nämnas att hängkonstruk-
tioner i form av gångbroar har funnits
många tusen år bland naturfolken.

Vi får inte heller glömma att de första
kända hängkonstruktionerna såg sitt ljus
i Kina under 1000-talet, här användes
bland annat smidda kättingar. Denna tek-
nik att bygga kom dock inte till väst för-
rän under 1700-talet.

Hur som helst, tryckta konstruktioner
har sina fördelar. I jämförelse med be-
tongkonstruktioner behövdes ingen ar-
mering och som bekant: utan armering
ingen korrosion. De verkar dessutom
också ha varit relativt enkla att underhål-
la då det idag ännu finns många kon-
struktioner som fortfarande är i bruk.
Självklart följer även en del nackdelar
med att bygga valv – om inte annat gäl-
lande begränsning i spännvidd.

Tog både drag och tryck
Under århundradena som följde utveck-
lades järn för att idag utmynna i ett stort

antal avancerade stålprodukter. I slutet
på 1800-talet introducerades den arme-
rade betongen, vilket måste anses ha va-
rit revolutionerande. Nu kunde man byg-
ga konstruktioner som kunde uppta såväl
drag som tryck och med relativt stora
spännvidder.

För betongkonstruktioner började
man även undersöka möjligheterna att
förspänna stålet. Dock var stålen fortfa-
rande för spröda för att detta skulle fun-
gera tillfredsställande, men under 1930-
och 1940-talen utvecklades spännbe-
tongtekniken till i stort den funktion den
har idag.

Under de senaste årtiondena har ut-
vecklingen på materialområdet varit
enorm, tittar vi till exempel på betong så
har den utvecklats till så väl kompakte-
ringsfri betong som till betong med myc-
ket hög hållfasthet. Även på stålsidan har
vi sett en utveckling mot såväl högre håll-
fastheter som stål som har mycket hög
nötningsbeständighet.

Kan ha hög fiberhalt
Vi får dock inte glömma bort materialut-
vecklingen inom andra områden – här
tänker jag närmast på avancerade kom-
positmaterial.

Först: Vad är en komposit? Vi kan för
enkelhetens skull definiera tre typer av
kompositer; först plywood – detta kan
representera en laminerad komposit, se-
dan en betongmassa – som då represen-
terar en partikelkomposit. 

Den armerade betongen får här utgöra
en fiberarmerad komposit, där fibern i
detta fall utgörs av stålarmeringen. En
polymerkomposit skiljer sig förstås från
den armerade betongen, och här utgörs
armeringen till exempel av kolfiber eller
glasfiber. Matrismaterialet kan vara vi-
nylester eller till exempel epoxi. Till
skillnad från armerad betong där ”fiber-

halten” uppgår som mest till cirka två
procent kan man för en polymer kompo-
sit ha fiberhalter upp mot cirka 70 pro-
cent .

Även materialegenskaperna skiljer sig
åt. I figur 1 nedan har en jämförelse mel-
lan varmvalsat stål, förspänningsstål och
några olika typer av fibrer gjorts.

I jämförelse med vanligt armeringsstål
har fibermaterialen väldigt intressanta
egenskaper. Om vi fokuserar på kolfiber
så kan elasticitetsmodulen spänna från
cirka 200 GPa upp till hela 800 GPa, mot-
svarande brottöjning är cirka 0.5–1.8 pro-
cent, där den högsta elasticitetsmodulen
har lägsta töjningen.

Det kan också noteras att fibermate-
rialen är linjärelastiska upp till brott –
detta innebär dock inte automatiskt att
brottet för en konstruktion där komposi-
ter används blir sprött – man måste här
skilja på materialsprödhet och duktilitet
hos konstruktionen som helhet. Vidare är
en kolfiberkomposit i allmänhet cirka
fem gånger lättare än stål. För att en kom-
posit ska komma till sin rätt ska den helst
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BYGGMATERIAL Behövs det nya material i byggbranschen? Har 
till exempel kompositmaterial egenskaper som kan öka hållbarheten eller sänka
kostnaderna. Eller lämpar det sig kanske bäst för reparationer.

Kompositmaterial passar
bra till reparationer
Av björn täljsten, professor, Danmarks tekniska universitet och Luleå tekniska universitet
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dragbelastas, vid tryck finns det risk för
bucklingfenomen – detta beror självklart
även på hur materialen integreras i kon-
struktionen och även hur de samverkar
med omgivande material.

Fördelar och nackdelar
I likhet med traditionella byggnadsmate-
rial finns det självklart såväl fördelar som
nackdelar med kompositer.

För traditionella material kan det vara
korrosion hos armering, tungt handha-
vande på arbetsplatsen som för betong,
eller stor inverkan av fukt som till exem-
pel för vissa träkonstruktioner. Fördelen
med de traditionella materialen är dock
att de är kända och vi har lärt oss att han-
tera deras brister och att använda mate-
rialen på rätt plats vid rätt tillfälle – åt-
minstone oftast. 

För kompositer finns ett flertal fakto-
rer som för de flesta är okända, vilket då
självklart är en nackdel. I tillägg är mate-
rialen per kg eller meter oftast betydligt
dyrare än traditionella material, därtill så
saknas standarder och i vissa fall även di-
mensioneringsregler.

Detta ska dock inte avskräcka använd-
ningen av kompositer, utan istället bör
man lägga fokus på utbildning och förstå-
else av hur dessa material bäst kommer
till nytta. Fördelar kan vara att komposit-
materialen ofta är lätta och därmed enk-
la att hantera. Kolfiberkompositer väger i
jämförelse en femtedel av stål. Det går
också att tänka sig system med kvarsit-
tande formar som är enkla att montera
och som sedan fylls med betong.

Speciellt kolfiberkompositer har vida-
re mycket god beständighet mot de allra
flesta påverkande faktorer som uppkom-
mer i byggindustrin – inte minst i sam-
band med utmattning.

Glasfiberkompositer har kommit till
relativt stor användning inom betong-
byggandet med tanke på ökad beständig-
het – speciellt i områden där normalt klo-
rider finns, till exempel kantbalkar på
broar eller skvalpzonen i marina kon-
struktioner. Detta medför då minskat
framtida underhåll för konstruktionen.

Tid är oftast en kritisk faktor i bygg-
industrin, om tiden kan reduceras för-
bättras ofta ekonomin. Kompositmate-
rialen är betydligt lättare att hantera än
traditionella byggnadsmaterial, vilket då
ofta innebär snabbare produktionspro-

cess, men också ofta bättre arbetsmiljö
genom minskade tunga lyft. I tillägg till
detta kan kompositkonstruktioner ofta
skräddarsys och anpassas till de mest va-
rierande ändamål. Därtill kan man genom
fiberplaceringen styra den kraftuppta-
gande förmågan och på så sätt optimera
konstruktionerna.

Egenskaper över tid
Några potentiella nackdelar kan vara att
eftersom kompositmaterialen förhållan-
devis är nya inom byggindustrin finns det
också en viss skepticism och konserva-
tism. Detta innebär att man, trots i vissa
fall bättre funktion och lägre kostnad, väl-
jer traditionella material.

Det förekommer också en viss osäker-
het när det gäller långtidsegenskaper. Ac-
celererade försök visar dock i de flesta fall
på bra beständighet – men går dessa för-
sök att direkt översätta till verkligheten? 

Det saknas i vissa fall dimensione-
ringsföreskrifter och standarder när det
gäller tillämpningar av kompositer inom
byggindustrin. För reparation och för-
stärkning finns det idag underlag för di-
mensionering, detta gäller också till viss
del i de fall man vill använda kompositar-
mering. Dock är detta inte fallet i sam-
band med nya konstruktioner av kompo-
sitmaterial. 

Vidare har vi i byggindustrin som vana
att svetsa, bulta eller som för betong gju-
ta samman olika byggnadsdelar. För de
rena kompositmaterialen är idag endast
bultning eller limning de alternativ som
finns att tillgå för sammanfogning. En
stor nackdel, som man relativt enkelt kan

råda bot på, är att kunskapsnivån hos så-
väl entreprenörer som konsulter är rela-
tivt låg när det gäller kompositmaterial.
Här behövs utbildning.

Den största nackdelen får dock anses
vara kostnaden. I samband med förstärk-
ning av betongkonstruktioner har det vi-
sat sig att användningen av kompositer är
kostandseffektivt. Dock gäller detta inte i
samma utsträckning när det gäller kom-
positarmering eller nya konstruktioner.
Här behövs en vidare utveckling, eller
möjligen ett annat betraktelsesätt där
man inte enbart fokuserar på investe-
ringskostnaden utan på livscykelkostna-
den.

Vi bör lyfta blicken och se hur kompo-
sitmaterialen på bästa sätt, ibland kanske
med nytt tänkande, kan komma till an-
vändning i byggnadsindustrin.

Rostar inte
Varför ska man då använda kompositer i
byggnadsindustrin? Ser man till kon-
struktioner av betong och stål är de nor-
malt väldigt funktionsdugliga, och om
man bygger på rätt sätt kan även förhål-
landevis mycket långa livslängder för-
väntas. Fortfarande kan det dock vara
problem med beständigheten, särskilt på
kraftigt klimatbelastade konstruktions-
detaljer som kantbalkar i broar eller om-
råden för skvalpzonen på pelare. Därut-
över har vi exempel på konstruktioner
som av olika anledningar brutits ned och
behöver repareras eller förstärkas.

Här kan kompositer utgöra ett komp-
lement till de konventionella materialen.
Armeringsstänger av komposit rostar
inte och används idag kommersiellt i bä-
rande konstruktioner. Kompositmaterial
används även, i relativt stor omfattning i
samband med reparation och förstärk-
ning. Andra områden där dessa material
kan komma till användning kan vara i
samband med spännarmerad betong eller
som snedkablar i broar.

Ytterligare områden skulle kunna vara
som ersättning för stålreglar eller för att
minska eventuella köldbryggor i byggna-
der då materialen leder värme dåligt. För
husbyggnad kan man även tänka sig un-
derhållsfria fönster – vilket är en ny
tillämpning som så smått börjat komma
till användning.

För byggbranschen börjar det finnas
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Figur 1. Töjnings- och spänningssamband
mellan olika fibrer och stål, Dejke (2001).
(HM = High Modulus, HS = Highs Strength, E
= E-glas, AR = Alkaliresistent glas)



ett stort utbud av produkter för de mest
varierande tillämpningarna. Valet om fi-
berkomposit ska väljas före konventio-
nella material är en avvägning mellan
kostnad och funktion. De senaste årens
tendens till en kraftig ökning av använ-
dandet av fiberkomposter runt om i värl-
den leder till att nya produkter hela tiden
kommer till. Här har jag valt att dela in fi-
berkompositer efter typ av produkter,
nämligen produkter för: slakarmering i
betong, spännarmering i betong, för-
stärkning av konstruktioner samt nya
konstruktioner tillverkade av komposit-
material.

Glasfiber används också i samband
med fiberoptik och i samband med ut-
vecklingen inom mätområdet finns det
möjligheter att använda optiska mätme-
toder för att mäta påkänningar i kon-
struktioner.

Armerad betong
Den vanligaste typen av slakarmering
idag, kan vara till exempel armerings-
stänger av aramid, kolfiber eller glas, där
det sistnämnda materialet är det mest fö-
rekommande, och här finns sedan en lång
tid tillbaka ett antal stora aktörer. I figur
2a visas en armeringsprodukt i såväl glas-
som kolfiberkomposit där den traditio-
nella armeringens form efterliknas. Ar-

meringen kan liksom stål vara i form av
stänger eller i form av armeringsnät, se
figur 2b.

Några exempel på användningsområ-
den kan vara i armeringsaggressiva mil-
jöer till exempel i marina områden, eller
där det förekommer mycket tösaltning
som till exempel p-däck, brodäck, pipe-
lines etcetera. Andra tillämpningsområ-
den kan vara i betongkonstruktioner där
täckskiktet är väldigt litet, eller tvärsnit-
tet smalt. Ytterligare områden där slak-
armering av Fibre Reinforced Polymers,
FRP, använts, är för konstruktioner som
till exempel antenninneslutningar, sjuk-
hus, fundament till elkraftsgeneratorer,
det vill säga till konstruktioner där ar-
meringen inte får vara elektriskt ledande
eller påverkbar av elektromagnetiska vå-
gor etcetera. 

Eftersom FRP-materialen är lätta och
enkla att transportera är de också lämpli-
ga för modulbyggande där man kan tänka
sig helt färdiga armeringsmoduler som
transporteras till arbetsplatsen. Detta
kan också medföra en bättre ekonomi än
rena platsbyggen då man enkelt uttryckt
flyttar timmar från ”arbetsplats till
fabrik”. 

I figur 3 visas hur Glass Fibre Reinfor-
ced Polymers, GFRP, armering används i
samband vid byggandet av en bro. Här
hade man till viss del använt sig av förtill-
verkade armeringsmoduler innan trans-
port och gjutning.

Det är också möjligt att förspänna kom-
positmaterial. En tillämpning är sned-
kablar i broar eller som ersättning för tra-

ditionell spännarmering. Det kan också
vara en fördel att förspänna kompositen i
samband med förstärkning av betong-
konstruktioner.

Ett omfattande utvecklingsarbete har
genomförts vid Luleå tekniska universi-
tet. Här har vi tittat på olika sätt att an-
vända kolfiber i samband med förspän-
ning och förstärkning. I figur 4 visas ef-
fekten av förspänning i jämförelse med en
referensbalk och en balk med förstärk-
ning och utan förspänning samt med för-
spänning. Det framgår tydligt att man kan
öka såväl spricklasten hos betongkon-
struktionen som lasten när flytning hos
stålarmeringen sker. Mer om denna tek-
nik finns att läsa i (Nordin, 2003).

Reparation och förstärkning
I slutet på 1980-talet var det ett flertal
händelser som medförde att komposit-
materiel började användas i samband
med förstärkning av betongkonstruktio-
ner. 

Det första som hände var att militärin-
dustrins efterfrågan på kolfiber sjönk ge-
nom den omstrukturering som började
inom försvarsmakterna runt om i världen
vid denna tidpunkt – det medförde då att
producenterna av kolfiber och andra så
kallade ”high tech” material började se
sig om efter andra avsättningsmarknader.
Här visade det sig finnas ett potentiellt
behov inom byggnadsindustrin. Detta
medförde samtidigt att priserna på dessa
material sänktes kraftigt.

Den andra faktorn var jordbävningen i
Kyoto i slutet av 1980-talet. Här började
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Figur 2a. Slakarmering för komposit.

Figur 2b. Kolfibernät.

Figur 3. GFRP armering för brobaneplatta i samband med byggandet av en bro.
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man använda kompositer i samband med
förstärkning av betongkonstruktioner
och i första hand genom omlindning av
pelare och i vissa fall skorstenar.

I Sverige påbörjades en vidareutveck-
ling av denna förstärkningsteknik under
början av 1990-talet. I huvudsak talar
man om två olika sätt att förstärka kon-
struktioner – dessa är handuppläggning
av väv samt limning med förtillverkade
element på ytan eller i täckskiktet. 

Kompositmaterialet för förstärkning
är kolfiber. Kolfiber är inte bara lätt och
beständigt det har också sådana material-
egenskaper att det lämpar sig bra för för-
stärkning av betongkonstruktioner. Det
finns också många olika varianter på hur
förstärkningsmetoden tillämpas, i figur 5
visas fyra olika tillämpningar.

Utvecklingen av förstärkningstekni-
ken med utanpåliggande kolfiberkompo-
sit startade som tidigare nämnts i början
av 1990-talet i Sverige. Fokus har varit att
utveckla teoretiska beräkningsmodeller
för dimensionering av förstärkningar och
verifiera dessa med såväl laboratorieför-
sök som försök i full skala, det vill säga
från forskning och utveckling till demon-
stration och implementering.

I Sverige har forskningen sin tyngd-
punkt på Luleå tekniska universitet, där
forskargruppen ”Innovativa material och
konstruktioner” har varit förhållandevis
framgångsrika inom området vilket ock-
så lett till omfattande internationellt
samarbete. Här kan bland annat nämnas
dimensioneringsföreskrifter för såväl
böjning som tvärkraft, (Carolin 2003), ut-

vecklade system för förstärkning med la-
minat och väv, samt även förstärkning av
stål och träkonstruktioner i tillägg till be-
tong.

Dimensioneringar och normer
För att en teknik ska få genomslagskraft
och komma till användning inom bygg-
nadsindustrin är det viktigt att det finns
dimensioneringsanvisningar. I Sverige
var vi relativt tidiga med att acceptera
utanpåliggande pålimmad förstärkning
och redan år 1989 togs detta upp i dåva-
rande bronorm. Förstärkning med kolfi-
ber är också godkänt och i Sverige finns
det i dag en handbok att tillgå som i steg
beskriver dels hur man dimensionerar
men också hur arbetet ska utföras, (Tälj-
sten, 2003).

Liknande arbete pågår också i andra
länder – så idag kan man säga att denna
reparations- och förstärkningsteknik är
fullt accepterad. Det finns också dimen-
sioneringsföreskrifter att tillgå när det
gäller slakarmerade konstruktioner –
dock inte i Sverige.

Nya konstruktioner
Under åren 1998–2002, ingick Skanska
Sverige AB som en av sju partner i ett
europeiskt finansierat projekt benämnt
ASSET (Advanced Structural Systems for
Tomorrows Infrastructure) med målsätt-
ning att bygga en bro helt i kompositma-
terial. Den totala projektsumman upp-
gick till cirka 32 miljoner kronor.

Totalt var vi sju partners; förutom

Figur 4. Förspänd kolfiberarmering för förstärkning av konstruktioner.

Figur 5a. Förstärkning av pelare genom
automatiserad omlindning. Här kan man
även använda hand-uppläggningsmetoder.
Val av metod beror på omfattningen och
storleken på förstärkningen. Fotot visar
förstärkning på en bro i Kalifornien under
Highway 5.

Figur 5b. Platta och tunna skivor, sk laminat
är tillverkade genom pultrudering. Vanligen
används laminat med tjockleken 1-1.5 mm
och bredden 50-150 mm.

Figur 5c. Hand-uppläggning med väv kan
vara lämpligt om konstruktionen behöver
förstärkas i flera olika riktningar eller till
exempel i samband med förstärkning av
krökta ytor. Fotot visar förstärkning av en
järnvägsbro.

Figur 5d. En ny teknik som utvecklats vid
Luleå tekniska universitet är att limma
rektangulära stavar i uppsågade spår i
betongens täckskikt. Tekniken benämns
Near Surface Mounted Reinforcement,
NSMR, och är lämplig när betongytan är
ojämn eller när förstärkningen av någon
anledning behöver skyddas.

Figurerna 5a–d. Olika tillämpningar för re-
paration och förstärkning med kompositer.
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Skanska deltog Mouchel, konsult från
England, Oxfordshire County Council,
ägare av den byggda bron, även dom från
England. HIM från Holland utvecklade
och levererade ytbeläggningen för farba-
nan. KTH (flyg) från Sverige var med och
provade och utvecklade kompositmateri-
alet. IETCC, ett spanskt provningsinsti-
tut undersökte storskaligt lastkapacite-
ten hos brodäcket. Leverantör och till-
verkare av kompositprofilerna var Fiber-
line från Danmark. Sammanfogningstek-
niken och tillverkning samt provning av
de längsgående huvudbalkarna stod Lu-
leå tekniska universitet för (avdelningen
för byggkonstruktion) vilka togs in som
underkonsulter till projektet.

Några av de uppställda önskemålen i
projektspecifikationen när projektet star-
tades var att man på sikt skulle kunna byg-
ga en kompositbro till samma kostnad som
en traditionell bro av stål eller/och betong,
att byggtiden avsevärt skulle förkortas
samt att underhållsbehovet skulle mins-
kas i jämförelse med en traditionell bro. 

Kompositdelar limmades ihop
Efter inledande studier och beräkningar
kom vi fram till ett brodäck enligt figur 6,
detta däck limmades sedan mot huvud-
balkarna – även dessa av kompositmate-
rial. Det dominerande fibermaterialet var
glasfiber, förutom flänsarna på huvudbal-
karna – här användes kolfiber. Samtliga
kompositdelar limmade ihop.

I figur 7 lyfts bron på plats och figur 8
visas bron i samband med invigning. Vid
projektstarten fanns idéer hur man ville
att bron skulle se ut och krav på längd och
bredd. Projektet utvecklade såväl mate-
rial för byggande som sammanfognings-
tekniker. Därtill nyttjades omfattande
numeriska beräkningsverktyg. Laborato-
rietester utfördes i Sverige och i Spanien
och både försök på beständighet och håll-
fasthet genomfördes. 

Projektet följdes sedan upp med full-
skaleförsök och vid en belastning av cirka
45 ton uppmättes en nedböjning av cirka

2,5 mm i brons mittsnitt. En jämförelse
mellan mätningen och de teoretiska be-
räkningarna visar att full samverkan mel-
lan huvudbalkar och brodäck uppnåtts.

I det aktuella projektet var det inte
möjligt att uppnå kostnadsönskemålet,
byggtiden var dock förhållandevis kort
och bron byggdes i en fältfabrik på sidan
om den slutliga placeringen. Samtidigt
som bron monterades ihop revs en gam-
mal bro och nya fundament byggdes. Hu-
ruvida kravet på minskat underhåll upp-
fylls får framtiden visa.

Blir vanligare inom bygg
Det är ingen tvekan om att kompositma-
terial i allt större utsträckning kommer
att användas inom byggbranschen. I förs-
ta hand för förstärkning och reparation,
men möjligen också som ersättning eller
komplement till de material vi har idag. 

Jag tror dock inte att vi kommer få se
stora konstruktioner helt av komposit –
stål och betong är en bra kombination och
lär nog så förbli en väldigt lång tid fram-
över. Dessutom behöver vi tid på oss att
förstå hur materialen ska nyttjas på bästa
sätt för att fullt komma till sin rätt. D
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Figur 6. Tvärsnitt av brodäck tillverkat av
glasfiberkomposit.

Figur 7. Inlyftning av den så kallade ASSET-bron vid West Mill i Oxforshire County Council.

Figur 8. Invigning av ASSET-bron. Provbelastning gjordes med mindre spektakulär belast-
ning innan invigningen. Projektet följs upp genom kontinuerlig mätning med hjälp av fiber-
optiska sensorer.
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