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 K
olfiberförstärkning, som 
även kallas för Carbon Fibre 
Reinforced Polymers (CFRP), 
är en produkt som får anses 

vara relativt ny på marknaden. Materialet 
i sig har funnits i många år men det är en-
bart under de senaste 20 åren som kolfi -
berförstärkning har blivit vanligare i 
byggbranschen. Mycket svensk forskning 
har under denna tid bedrivits.

Forskningen har resulterat i produkter 
och metoder som lämpar sig väl för att 
förstärka olika typer av betongkonstruk-
tioner. Eftersom produkterna är relativt 
nya i sammanhanget behöver fortfarande 
långtidseffekter undersökas i större ut-
sträckning. Men i och med att metoderna 
blir vanligare, och många av de förstärk-
ningar som utförts hålls under noggrann 
uppsikt, så ökar kunskapen om hur kom-
positen beter sig på lång sikt.

Fibrerna kan bucklas

Förstärkningen är ett kompositmaterial 
som består av kolfi ber och epoxi.

Epoxin har väldigt goda egenskaper 

och har bra vidhäftning mot i stort sett 
alla material, epoxin används alltså både 
i kompositen och som vidhäftare.

Förstärkningen kan förekomma i lite 
olika varianter men syftet är detsamma: 
att förstärka en konstruktion för att för-
hindra brott. Förutom kolfi ber förekom-
mer även komposit mellan epoxi och an-
dra fi brer, till exempel aramidfi brer. Kol-
fi bern är dock den absolut starkaste fi -
bern och kan utsättas för dragspänningar 
över 2 500 MPa.

Här är det viktigt att poängtera att kol-
fi berförstärkningar endast får utsättas 
för dragspänningar. Om förstärkningen 
utsätts för tryck kommer fi brerna att 
bucklas och slutligen gå sönder. Buckling 
av fi brerna kan också ske om förstärk-
ningen fästs på ett underlag som är väl-
digt ojämnt. Ojämnheter i betongen mås-
te slipas ned innan kompositen sätts på 
plats för att fi brerna inte ska ta skada.

Laminat eller väv

Den första typen av kolfi berförstärkning 
är så kallad kolfi berlaminat. Den produ-

ceras i en fabrik för att slutligen fästas i 
underkant på exempelvis balkar. När för-
stärkningen sitter på plats ökar balkens 
förmåga att ta upp dragspänningar i un-
derkant markant.

Laminaten framställs med så kallad 
pultrudering där fl era lager kolfi ber väts 
med epoxi för att sedan dras genom en 
maskin där epoxin får härda. Laminatens 
styrka beror på antalet lager kolfi ber i 
kompositen.

Den andra typen av kolfi berförstärk-
ning är väv. Till skillnad från laminaten 
som tillverkades i en fabrik så måste kom-
positen mellan kolfi berväven och epoxin 
färdigställas för hand på arbetsplatsen. 
Det är viktigt att alla fi brer i väven väts av 
epoxin för att förstärkningen ska uppnå 
maximal styrka. Även väven kan använ-
das vid förstärkning av balkar. Balkar kan 
omslutas med kolfi berväv vilket medför 
att balken kan utsättas för större tvärkraf-
ter.

Den tredje och sista förstärkningsty-
pen kallas för Near Surface Mounted 
Reinforcement (NSMR). Denna förstärk-
ning skiljer sig lite från de övriga två. För 
det första så består NSMR inte av kolfi -

BETONG Kolfi berkomposit klarar stor dragspänning i relation till sin vikt. Men som för 

alla nya produkter och metoder medföljer också nya problem, bland annat för att kolfi bern 

måste brandskyddas. Med en standardisering skulle användandet troligen öka.

Kolfi berkomposit förstärker 
betongkonstruktioner
Av mattias nordlander, byggnadsingenjör, Högskolan i Gävle

Entreprenörer sätter upp kolfi berlaminat på undersidan av en betongbalk. Foto: Sika Sverige AB
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berark som limmats ihop utan av kolfi ber-
stavar. De liknar vanlig armering av stål. 
För det andra så fästs NSMR inte utanpå 
betongelement utan de fästs i spår vilka 
sågas i exempelvis en betongplatta. Spå-
ren fylls sedan med epoxi och kolfi bersta-
varna trycks in i spåren. Slutligen så är det 
också möjligt att gjuta ett nytt lager be-
tong ovanpå spåren för att helt gömma 
förstärkningen i konstruktionen.

Lätt att hantera

Kolfi berförstärkning har en mängd för-
delar, inte minst den extremt goda förmå-
gan att ta dragspänningar i förhållande 
till sin vikt. Några få band kolfi berlami-
nat, vilka endast är ett fåtal millimeter 
tjocka, kan ta upp väldigt stora dragspän-
ningar. Om en balk hade använts för att 
förstärka en betongplatta kan den, om 
lasterna är stora, bli väldigt hög och 
skrymmande. Med kolfi berförstärkning 
kan rumshöjden fortfarande vara till-
räcklig samtidigt som önskad bärförmåga 
uppnås.

En annan stor fördel är att kompositen 
är väldigt lätthanterlig i förhållande till 
stål. En stålbalk av större storlek kan krä-
va ett fl ertal personer eller rentav maski-
ner för att lyftas på plats medan kolfi ber-
komposit enkelt bärs in och bearbetas av 
en eller ett fåtal personer.

Rent och torrt

Miljön på arbetsplatsen är mycket viktig 
vid arbete med kolfi berförstärkning. Kol-
fi bern i sig är väldigt tålig men epoxin 
som används tillsammans med fi brerna 
är  desto känsligare. Fuktiga miljöer kan 
medföra att epoxin inte härdar korrekt. 
Den relativa ånghalten får inte överstiga 
80 procent.

Smuts, damm och andra kontaminatio-
ner på betongens yta kan dessutom leda 
till att vidhäftningen mellan epoxin och 
betongen försämras. Därför är det nöd-
vändigt att arbetsplatsen och betongen 
där förstärkningen ska fästas är ren och 
hålls under noggrann uppsikt under hela 
förstärkningsarbetet.

Även temperaturen på arbetsplatsen är 
viktig. Epoxi härdar som bäst vid cirka 20 
grader Celsius. Om temperaturen sjunker 
till under 10 grader Celsius vid betong-
ytan får kompositen inte sättas upp efter-
som epoxin kommer att påverkas och inte 
härda på ett korrekt sätt.

Om entreprenören som utför förstärk-
ningsarbetet inte är noggrann och ser till 
att hålla dessa faktorer under uppsikt får 
förstärkningen försämrade egenskaper, 
vilket i värsta fall kan leda till ras.

Sämre vid hetta

Förutom låg temperatur, smuts och fukt, 
vilka är de mest kritiska faktorerna när 
förstärkningen sätts på plats så är brand 
det farligaste en kolfi berförstärkning kan 
utsättas för. Återigen är det epoxin som är 
ytterst känslig för höga temperaturer. 
 Redan vid temperaturer kring 50 grader 
Celsius påverkas kompositen negativt 
och dess förmåga att ta dragspänningar 
försämras. Därför är det nödvändigt att 
alla förstärkningar, oavsett vilken typ det 
handlar om, förses med ett godkänt sys-

tem som skyddar mot för höga tempera-
turer och brand.

Det råder delade meningar om hur 
känslig kompositen är för UV-strålning. 
Detta är dock i regel inget problem efter-
som förstärkningen alltid måste förses 
med ett brandskydd som även skyddar 
mot solstrålning.

Osäkra projektörer

På grund av att dimensioneringsproces-
sen vid första anblick upplevs som kom-
plicerad och på grund av att miljön på 
arbetsplatsen ställer höga krav kan det 
leda till en osäkerhet inför produkten 
bland både projektörer och entreprenö-
rer. Osäkerheten kan skapa en motvilja 
mot att lära sig använda kolfi berförstärk-
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Banden med kolfi berlaminat kan vara tunna. Foto: Sika Sverige AB

Kolfi berlaminat på undersidan av balkar gör att balkarna kan ta större dragspänningar, med-

an laminat på sidorna förstärker balken mot tvärkrafter. Foto: Sika Sverige AB
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Ny handbok

TRÄFASADER
Handboken innehåller anvisningar om material, 

ytbehandling och konstruktionsdetaljer för utformning av 

hållbara träfasader. Den är ett hjälpmedel för alla som vill 

skapa vackra och funktionella byggnader med träfasader.
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ning eftersom den kan kännas främman-
de och svår att arbeta med.

Det är dock en felaktig inställning. Så 
länge de som utför dimensioneringen och 
monteringen av förstärkningen är nog-
granna fi nns det ingen grund för att vara 
orolig för att använda produkten.

Motviljan mot kolfi berförstärkning 
 beror troligen på att metoderna fortfa-
rande inte uppfattas som allmängiltiga, 
vilket i sin tur beror på att metoderna 
ännu är ganska nya på marknaden. Kun-
skaperna om hur man dimensionerar och 
hanterar kolfi berförstärkning på ett kor-
rekt sätt har ännu inte spridit sig tillräck-
ligt. Det hämmar användningen.

Men förutsatt att inblandade aktörer 
har korrekt kunskap om kolfi berförstärk-
ning ska det inte behöva råda något tvivel.

Mer kunskap behövs

Utbildning, och erfarenhetsåterföring 
från utförda arbeten, är avgörande för att 
utvecklingen och användningen av kolfi -
berförstärkning ska gå framåt. I inter-
vjuer med aktörer som arbetar inom om-
rådet framkom att det är leverantörerna 
som bör se till att personer kan handskas 
med deras produkter. Det bedrivs redan 
nu en del utbildning.

I intervjusvaren framkom även viss oro 
för ytterligare ombyggnationer efter att 
kolfi berförstärkning använts. Farhågor-
na beror på att förstärkningarna måste 
kläs in med brandskyddande material, 
det kan vara svårt att se exakt var för-
stärkningen sitter. Oaktsamhet, ovetskap 
eller rentav slarv kan även leda till att för-
stärkningen sågas av eller skadas på lik-
nande sätt.

För att tydliggöra var och hur förstärk-
ningarna är placerade föreslås dokumen-
tation på plats, i form av exempelvis rit-
ningar eller skyltar som beskriver för-
stärkningarnas placering. Om det este-
tiska utseendet inte är av avgörande bety-
delse är det även möjligt att använda 
klara färger.

Finns lite i AMA

I Sverige fi nns det väl utförda dimensio-
neringsanvisningar och arbetsbeskriv-
ningar för montering för alla typer av 
kolfi berförstärkning. Det fi nns anvis-
ningar för både dimensionering och 
montering som har utformats av Björn 
Täljsten vid Luleå tekniska universitet. 
Han har även forskat inom området. Det 
fi nns även dimensioneringsanvisningar 
av Bo Westerberg vid Tyréns AB.

Men trots dessa utförliga beskrivning-
ar fi nns metoderna fortfarande inte do-
kumenterade i några svenska byggnor-
mer. Hitintills tas metoderna enbart 
upp i vägverkets BRO, samt till viss del i 
AMA.

Starkare produkter

Standarder beskriver hur en produkt ska 
användas på ett korrekt sätt och sätter 
upp riktlinjer för produkter och tjänster. 
I Sverige utarbetas standarder av Swed-
ish Standards Institute, SIS, och om an-
vändningen av en produkt standardiseras 
leder det till säkrare produkter, främjan-
det av teknisk och ekonomisk utveckling, 
säkerställande av kvalitet med mera. I 
dagsläget fi nns ingen standard kopplad 
till kolfi berförstärkning.

Om det funnits en standard för kolfi -

berförstärkning hade forskningsresultat, 
samt olika förstärkningssystem, enklare 
kunnat jämföras med varandra. Som det 
ser ut i dagsläget så kan experimenten ut-
formas oberoende av varandra. Ett test 
som utförs vid en tidpunkt behöver inte 
ha en koppling till ett liknande test som 
utförs vid ett senare tillfälle. Detta kan 
göra det komplicerat att jämföra resulta-
ten med varandra eftersom det saknas en 
gemensam nämnare.

Utan en standardisering kan forskning 
som utförs endast gälla för just det för-
stärkningssystem som användes vid till-
fället i fråga. Resultaten kan bli svåra att 
applicera på andra system på grund av att 
förutsättningarna kan skilja sig från var-
andra.

Även system i sig själva behöver inte 
vara uppbyggda på samma sätt. Mängden 
fi brer, mönstret på fi brerna eller epoxin 
kan variera. Om en felaktig jämförelse 
görs kan det leda till felaktiga värden för 
ett förstärkningssystem. Principerna är i 
stort sett lika men faktorer som partial-
koeffi cienter med mera kan variera.

Borde bli standard

Många upplever fortfarande att meto-
derna är komplicerade och känner sig 
osäkra inför att arbeta med kolfi berför-
stärkning. Om kolfi berförstärkning togs 
upp i gällande svenska normer, alterna-
tivt att det skedde en standardisering av 
både produkter och metoder, så skulle 
med all säkerhet användningen öka. 
Svenska normer skulle ge allmänt accep-
terade säkerhetsmarginaler med mera.

Och om användningen ökade skulle det 
sannolikt även påverka priset så att det 
sjönk i takt med att efterfrågan ökar. I 
dagsläget är fortfarande produkterna 
kostsamma i förhållande till förstärk-
ningar av stål. Det fi nns alltså en mängd 
fördelar med standarder vilka kan främja 
användningen av produkter och ge oss 
bättre och mer funktionella byggna-
der. D
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En standardisering av kolfi berförstärkning skulle förmodligen öka användningen. 

Foto: Sika Sverige AB

Balken är förstärkt med laminat både på un-

dersidan och på sidorna. Foto: Sika Sverige AB
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