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ABSTRACT 

In connection with EU-directives goal to reduce the energy consumption by 20 % until the 

year of 2020, the Swedish building regulations have raised the requirements for energy use in 

Sweden. The purpose of the thesis was to investigate the possibility to minimize energy losses 

in the attachment between cantilever balconies and joists. This was done to give concerned 

entities in the building sector an idea of how much the influence of an optimization is in the 

most commonly neglected elements in a project. Glass fiber reinforced polymers (GFRP) 

insulates about 120 times better than steel reinforcement and can at the same time with 

stand the tensile forces in a concrete structure if formed as a rebar. From a selection of 

several GFRP products that were reviewed, the chosen product with name “ComBAR” was 

studied and verified as a replacement for steel rebar in balcony fixings because it is believed 

to have all the properties needed to function as reinforcement in concrete. The thesis includes 

a complete survey if the change of the material in the balcony attachment is feasible. The 

execution of calculations and analyses is divided into three parts that cover an analysis of the 

structural mechanics to determine the required reinforcement in the balcony joist, a 

simulation of the thermal heat in the structure and an economical analysis to estimate yield 

time. Calculation has been carried out by hand together with simulation software to study the 

case. Out of the calculations we can draw the conclusion that one less rebar of ComBAR is 

needed than steel to carry the balcony structure. From a static point of view it is appropriate 

to use ComBAR as rebar in the balcony fixing instead of steel. The payback time of over 100 

years for this investment is not considered to be reasonable for the current price of ComBAR. 

The price would need to be cut in half before considering to be used.  

 

Keywords: Energy flow, Payback-method, Cantilever balconies, Glass fiber reinforced 

polymer.  



 

SAMMANFATTNING!

I samband med EU-direktivs mål att reducera energikonsumtionen med 20 % fram till år 

2020 har kraven i Boverkets byggregler skärpts för energianvändningen i Sverige. Dessa krav 

håller den totala energiförbrukningen i sektorn bostäder och service på jämn nivå trots att 

det sker en ständig ökning av antalet bostäder.  

Syftet med detta arbete är att undersöka om det finns möjlighet till att minimera 

energiförluster i infästningen mellan inspända balkonger och bjälklaget. Detta utfördes för 

att ge samtliga aktörer inom byggbranschen en uppfattning om hur stor inverkan en 

optimering av de oftast försummade detaljerna i ett projekt har.   

Glasfiberförstärkta polymerplaster (GFRP) isolerar ca 120 gånger bättre än konstruktionsstål 

och klarar samtidigt av att ta upp dragkrafter i en betongkonstruktion om de formas som 

armeringsstänger.  Från ett urval har flera GFRP produkter granskats där ComBAR har valts 

att studeras och kontrolleras som en ersättningsprodukt för stålarmering i 

balkonginfästningar. ComBAR uppfyller samtliga konstruktionskrav för att fungera som 

armering i betong och har egenskaper som är att föredra framför stål vilket även gör den 

användbar i flera andra konstruktionsdelar i en byggnad eller anläggning.  

Utförandet av beräkningar och analyser är indelat i tre delar som är analys av byggstatik för 

att bestämma den erforderlig armering i balkonginfästningen, simulering av energiflöde 

mellan balkongen och bjälklaget samt ekonomisk kalkyl för att uppskatta avkastningstiden. I 

den ekonomiska kalkylen knyts resultaten ihop från analysen av byggstatik och beräkning av 

energiflödet för att sedan kunna avgöra om en investering är lönsam. 

Ur resultaten från analysen av byggstatik som består av handberäkningar och simuleringar i 

beräkningsprogrammen Concrete Beam och FEM-Design kan vi dra slutsatsen att det behövs 

en armeringsstång mindre av ComBAR än stål för att bära upp balkongen i studien. Ur 

statisk synpunkt är det lämpligt att använda glasfiberbaserade armeringsstänger i 

balkonginfästningen. Energiflödesberäkningarna har utförts i programmet Comsol för att 

erhålla ett noggrant resultat på energiflödet igenom infästningen.  Återbetalningstiden på 

över 100 år för det pris som ComBAR ligger på i dagsläget anses inte vara rimligt och det 

behövs en halvering av priset innan det kan komma på tal att användas. 

 

Nyckelord: Energiflöde, Payback-metod, Inspända balkonger, Glasfiber förstärkt polymer.  
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Tekniska begrepp 

 

Bärförmåga    En konstruktionsdels förmåga att bära yttre last. 

Böjmoment Kraft multiplicerat med hävarm. Hävarmen mäts 
vinkelrät mot kraften och en egen given referenspunkt. 

Draghållfasthet   Materialets förmåga att ta dragkrafter. 

Elasticitetsmodul   Beskriver förhållandet mellan spänning och töjning. 

Krypning  Kvarstående deformation som uppstår när ett material 
utsätts för konstant last. 

Köldbrygga   Delar av klimatskärmen där mer värme leds ut i 

förhållande till övriga intilliggande byggnadsdelar 

Spänning  Kraft per ytenhet. 

Tryckhållfasthet   Materialets förmåga att ta tryckkrafter. 

Töjning  Förhållandet mellan ett materials längd före och efter 
deformation. 

Värmegenomgångskoefficient  Anger isoleringsförmåga hos en byggnadsdel. 

Värmekapacitet  Beskriver förhållandet mellan värmemängd som ett 
objekt tillförs eller avger och objektets resulterande 
temperaturändring. 

Värmekonduktivitet  Anger isoleringsförmåga hos en byggnadsdel. 

Värmeledningsförmåga  Anger hur bra ett material leder värme. 

Värmemotstånd   Anger isoleringsförmåga hos ett materialskikt. 

Värmeutvidgningskoefficient  Anger hur fasta kroppar ändrar volym vid en 
temperaturförändring. 

Isolerande balkonginfästningar  Produkter som bryter köldbryggan genom att separera 
byggnadsdelar termiskt från varandra. 

  





 

 

Förkortningar 

 

BBR  Boverkets byggregler 

BKR  Boverkets konstruktionsregler  

SS     Svensk standard  

EN     Europastandard  

Eurocode  Gemensamma dimensioneringsregler för 
byggnadsverks bärförmåga inom Europa. 

GFRP     Glasfiberförstärkt polymerplast. 

CRFP     Kolfiberförstärkt polymerplast. 

ComBAR    GFRP produkt som har utvecklats av företaget Schöck. 

FEM-Design  Baserat på numeriska metoder där FEM står för Finita 
elementmetoden. 

Concrete beam   Beräkningsprogram för att ta fram byggstatiska värden 
för en balk.  

Comsol multiphysics   Ett FEM baserat datorprogram för simulering av flera 
olika fysiska element samtidigt. 
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1 INLEDNING 

Den globala uppvärmningen har under det senaste decenniet spridit kunskap för 

allmänheten om den negativa miljöpåverkan som vår ökade energikonsumtion medfört. 

Detta har lett till en ny syn på miljöbelastningen som kräver en förändring på både lokal och 

global nivå. 

Europeiska unionen (2010) har som mål att till år 2020 reducera energikonsumtion med 20 

%. Enligt direktiv från Europeiska unionen har en handlingsplan identifierat att signifikanta 

energibesparingsåtgärder finns att göra i byggsektorn. Energimyndighet i Sverige (2013) 

beräknar att bostad- och servicesektorn i nationen står för ca 38 % av den totala slutliga 

energianvändningen. Sverige strävar samtidigt att ligga i framkant samt följa kraven genom 

att sätta skarpa målsättningar för framtida energianvändning. Boverket (2011b) har skärpt 

kraven genom att reducera den totala tillåtna energianvändningen för byggnader med 20 % 

redan från den 1 januari 2012 för att nå målen. 

Energikonsumtion kan göras mer hållbar dels genom att använda förnyelsebara energikällor 

och dels genom att minimera energiförluster. En av de största källorna till energiförluster i 

byggnader som underskattas är köldbryggor och enligt Anderlind (Refererad i Wingård, 

2009) utgör köldbryggor ca 20-30% av transmissionsförlusterna i en byggnad. Nilsson 

(2004) påpekar att det finns felmarginaler på 40-60 % av det beräknade energibehovet för de 

flesta fastigheter.  

I dagsläget finns olika lösningar för att minska köldbryggor i en viss konstruktionsdel där 

vissa är ekonomiskt fördelaktiga och andra inte. En forskning som leder fram till optimala 

tekniska lösningar samt åskådliggör nya effektiva materialval är nyckeln till 

energioptimering. 
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1.1 Problemformulering 

För att uppfylla samtliga energi och hållfasthetskrav i olika byggregelverk och 

bostadsbestämmelser krävs det att byggnaden optimeras för samtliga konstruktionsdelar. 

Många byggnader som projekteras och konstrueras har idag ingen standardlösning gällande 

infästningar i fasader. För infästningar som t.ex. balkong, skärmtak, markiser, belysningar 

gäller det att skapa en lösning där det inte enbart optimeras ur t.ex. fukt-, energi- eller 

konstruktionssynpunkt. En helhetslösning måste skapas från grund vid varje projekt där 

ovan nämnda aspekter ingår i en optimal lösning. För att kunna åstadkomma den optimala 

lösningen är det viktigt att hitta en balans mellan statik och estetik under projekterings-

skedet. Detta kräver att ett samarbete mellan arkitekt, konstruktör, byggherre och balkong-

leverantör måste ske för att skapa trivsamma balkonger. Arkitekten har vid balkong-

utformning en stor influens men saknar ofta kunskap om de byggtekniska aspekterna som 

behandlas av konstruktören vid dimensioneringen. Köldbryggor är ett tydligt exempel på en 

av dessa aspekter som arkitekten inte beaktar.   

Köldbryggor förekommer i byggnadsdelar vars värmeledningsförmåga är högre än de övriga 

byggnadsdelarna. Köldbryggor uppstår i flera olika delar av en byggnad t.ex. vid anslutning 

vägg och tak, vägg och platta på mark, vägg och fönster och dörrar samt i balkongs-

infästningar.  Vid balkongsinfästningar mot fasaden anses detta vara ett återkommande stort 

problem ur energi och miljösynpunkt. (Petersson, 2013;Energimyndigheten, 2011) 

1.2 Syfte och Mål 

Huvudsyftet med detta examensarbete är att optimera balkongsinfästningen genom att 

minska värmeförlusten och samtidigt att klara byggkonstruktionskrav. Detta ska ge aktörer 

inom byggbranschen en inblick över effekten som en optimering av de oftast försummade 

detaljerna i ett projekt har.   

För de aktuella isolerande balkonginfästningar som minskar värmeförluster studeras om de 

kan optimeras ytterligare. Ett steg i optimeringen är att upprätta ett underlag som visar 

skillnaden mellan stålarmering och ComBAR ur ett tekniskt och ekonomiskt perspektiv.  

Utifrån en analys av byggstatik, beräkning av energiflöde igenom köldbryggan och ekonomisk 

kalkyl bedöms det om ComBAR är en lämplig produkt att använda i balkonginfästningar.  

  



 3 

1.2.1 Frågeställningar 

Vilka komplikationer på grund av materialegenskaper uppstår vid balkongsupplaget genom 

att ersätta stålarmering med ComBAR? Är dessa komplikationer hanterbara i projekterings-

skedet?  

Hur mycket reduceras energiflödet i balkongsinfästningen vid användning av ComBAR? Hur 

stor blir energibesparingen i ett referensobjekt? 

Är det ekonomiskt fördelaktigt att byta ut stål mot ComBAR som armering i balkonginfäst-

ningar? Hur ser avkastningsperioden ut?  

1.3 Avgränsning 
Beräkning och analys av interaktionen mellan samtliga ingående material som de isolerande 

balkongsinfästningarna består av blir svårt att bedöma. Svårigheten vid analys av de 

isolerande balkonginfästningarna uppstår då materialkompositionen inte helt tydliggörs från 

tillverkare och företag. Utredningen görs därför endast för den armering som går igenom en 

homogen betongklack.  

Eftersom interaktionen mellan ComBAR och betongen är det kritiska ur statisk synpunkt så 

har detta valts att avgränsas till. Ingen produktutveckling utav ComBAR kommer att ske utan 

all information som används är baserat på fakta från leverantör, tillverkare och testrapporter. 

Fördjupning i form av beräkningar samt analyser vid jämförelsen mellan stålarmering och 

ComBAR sker endast för inspända balkonger.  

En ekonomisk kalkyl framställs för ett referensobjekt där ComBAR används. En jämförelse 

görs med ett fiktivt objekt för att kunna beräkna energibesparingen i ett kallare 

klimatområde i Sverige.  

Vid jämförelsen i beräkningar mellan stålarmering och ComBAR avgränsas detta arbete med 

att beaktas följande: 

• Beräkning av energiflödet i balkongsinfästning. 

• Förankringslängd 

• Nedböjning 

• Bärförmåga 

Med tanke på att ComBAR i skrivande stund är en relativt ny produkt i byggbranschen har en 

omfattande beskrivning om produktens för och nackdelar, tillverkningsmetod, användnings-

områden samt materialegenskaper valts att göra.  
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2 METOD 

Nedan följer de tillvägagångsätt för att skaffa information och en beskrivning av de 

datorprogram som används. Datorprogrammen ska kunna simulera värmeberäkningar samt 

genomföra en analys av byggstatik. Teorin avser bland annat produkten ComBAR, de aktuella 

isolerande balkonginfästningarna och referensobjektet. 

2.1 Litteraturstudie 

Faktainsamling har skett huvudsakligen genom att läsa relaterad litteratur för ämnet samt 

söka igenom databaserna Diva, SWEPUB, web of science och Discovery för att hitta rapporter 

och artiklar. Sökning i internet har gjorts för att jämföra olika GFRP-produkter och därmed 

begränsa rapporten till att endast studera ComBAR.  

2.2 Datainsamling för objekt 

Samtlig fakta och information om ComBAR har hämtats från Schöcks hemsida som bland 

annat innehåller tekniska dokument och resultat från ett flertal genomförda prov och tester. 

(Schöck, 2014b) 

Företaget Schöck som utvecklat ComBAR har ett samarbete med företaget Haucon i Sverige 

där Marcus Johansson är kontaktperson för tekniska frågor. Marcus har varit tillgänglig att 

kontakta vid eventuella funderingar och frågor samt förmedla produktionslinjen som 

befinner sig i Amsterdam för övriga frågor.  

Som lämpligt projekt har ett referensobjekt valts med hjälp av Stomkon Byggprojektering AB 

där tillhörande geometri och ritningar har hämtats från deras arkiv. Allmän information har 

kompletterats från referensobjektets hemsida (HSB, 2013). 
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2.3 Beräkningsmetoder  

Beräkningar för byggstatiken och energiflödet har skett parallellt och sedan sammankopplats 

genom den ekonomiska analysen.  

2.3.1 Analys utav byggstatik 

För beräkning av byggstatik finns olika simuleringsprogram att använda. FEM-design (2014) 

är ett beräkningsprogram som företaget StruSoft har utvecklat. Programmet har valts med 

syfte att kunna ta hänsyn till interaktionen av balkongen som ett helt element samt att 

beräkna nedböjningen och sprickvidden med hög noggrannhetsnivå.  

Concrete Beam (2014) tillhör programserie WIN-Statik som företaget Strusoft har tagit fram 

och används för att simulera balkar enligt Eurocode. Programmet har valts för att beräkna 

bärförmågan i brottgränstillstånd för infästningen mellan balkongen och bjälklaget. Detta för 

att ta fram erforderlig armeringsmängd i infästningen.  

2.3.2 Energiflöde igenom köldbrygga 

Energiflödet igenom en köldbrygga vid balkonginfästningar är en tredimensionell interaktion 

och därför har dessa beräkningar valts att göras med program. Blomberg (1996) förklarar att 

tredimensionella numeriska beräkningar måste användas för att få korrekta värden på 

värmemotståndet. För simulering av energiflödet igenom en byggnadsdel finns det flera olika 

beräkningsprogram på marknaden som kan användas. Programmen beräknar energiflödet 

baserat på den geometri som ritats upp och de indata som används utifrån vilka förutsätt-

ningar som råder.  

Energiflödet har valts att simuleras med programmet Comsol Multiphysics (2013)  i samråd 

med Peyman Karami vid byggfysikavdelningen på KTH samt från Peter Roots (Personlig 

kommunikation, 10 mars, 2014) som är konsult inom ämnet byggnadsfysik. Wingård (2009) 

har i ett examensarbete med titeln ”Metoder för köldbryggeberäkningar” jämfört olika 

energiberäkningsprogram och motiverar att Comsol bland annat har ett enklare och 

modernare användargränssnitt. Det motiveras vidare att justeringar av 

konstruktionsmodeller är enkla att hantera i Comsol. I detta program kan även diskretisering 

anpassas bättre till komplexa konstruktioner som inte innehåller rektangulära element, 

lutande ytor eller liknande. Comsol kan simulera flera olika fysiska processer samtidigt men 

för vårt fall har endast energiflöde i form av värme beräknats. Inga noterbara begränsningar 

har observerats under simuleringsskedet.  
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2.3.3 Ekonomisk kalkyl 

För att beräkna den ekonomiska lönsamheten har den diskonterade payback-metoden valts. 

Metoden används för att uppskatta återbetalningstiden på en investering där samtliga 

framtida utgifter och inkomster i form av energibesparing omräknas till ett nuvärde. 

Beräkningarna utförs med hjälp av programmet Excel.  
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3 TEORI  

Detta kapitel omfattar den tekniska lösningen för inspända balkonger samt dess för- och 

nackdelar. Köldbryggan som uppstår i balkonginfästningen förklaras och de olika isolerande 

balkonginfästningar som finns i marknaden beskrivs. För att ge läsaren en inblick om 

energiläget i Sverige beskrivs bostadssektorn, energianvändningen och de krav som ställs 

från BBR och EU-direktiv. 

3.1 Inspända balkonger  

Ur arkitektonisk synvinkel är inspända balkonger är att föredra med tanke på det fria och 

luftiga intrycket de ger. Inspända balkonger kan anpassas efter förspända prefabricerade 

bjälklagsplattor och även efter platsbyggt bjälklag med slakarmering. Balkongelementen är 

oftast prefabricerade då det är både billigare och mindre tidskrävande att montera på plats 

(Skandinaviska byggelement, 2014). 

Monteringen sker på plats genom att det förtillverkade elementet stämpas upp i position 

innan det fästs in mot bjälklaget. Infästning sker med hjälp av armeringen som går igenom 

en betongklack. Överkantsarmeringen som sticker ut från balkongsklacken skarvarmeras i 

båda änderna med en bestämd längd beroende av stångdiametern. Efter gjutning när 

betongen har nått tillräcklig hållfasthet tas stämpen bort.  

Vid dimensionering beräknas inspänningsklacken som en konsolbalk som sticker ut från 

bjälklaget. I infästningen uppstår ett moment, tryckkrafter i underkant och dragkrafter i 

överkant. Tryckkrafterna i underkant tas upp av fastanslutningen av balkongelementet mot 

bjälklaget. Dragkrafterna i överkant tas upp av armering som gjuts in i bjälklaget. Vid 

infästningen mellan balkongen och bjälklaget överförs även skjuvkrafter. Dessa skjuvkrafter 

tas antingen upp av betongklacken med underkantsarmering eller av tvärkraftsbyglar. 

(Kulasin, 2009; Ronnegren, 2005) 
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3.2 För- och nackdelar mellan olika balkongstyper  

Nedan jämförs för- och nackdelar med pelarburna och dragstagsburna jämfört med inspända 

balkonger. 

Pelarburna balkonger 

Nackdelen med pelarburna balkonger är att mark arean mellan pelarna måste ingå i 

bygglovets byggbara yta. Pelarburna balkonger har inte samma frihet när det gäller placering 

utmed fasaden i jämförelse med de utkragande alternativen. Estetiskt är inspända balkonger 

mer tilltalande än pelarburna balkonger. 

Fördelen med pelarburna balkonger är att betongelementet bärs helt av stöd. Detta medför 

att elementet ligger helt skilt från fasaden och att köldbryggan bryts helt.  

Balkonger med dragstag 

Infästningen av balkonger med dragstag måste ske i bärande konstruktion vilket begränsar 

placeringen utmed fasaden. Dragstagen är gjorda av stål och är därför ett sämre balkongs-

alternativ ur brandsynpunkt. Stålet är direkt utsatt för högre temperaturer vid brand 

eftersom det inte är inklädd i brandsskyddande material. Inspända balkonger är oftast att 

föredra estetiskt mot dragstagsburna balkonger.  

Dess fördel är att det blir en minskad köldbrygga eftersom färre antal infästningar mot 

fasaden behövs jämfört med inspända balkonger.  
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3.3 Köldbryggor  

Uttrycket köldbrygga avser de delar av klimatskärmen där mer värme leds ut i förhållande till 

övriga intilliggande byggnadsdelar. Köldbryggor kan uppstå i flera olika former och för att 

omfatta samtliga måste man urskilja dessa och beräkna dem separat.  

De köldbryggor som uppstår från t.ex. träreglar och balkar, metallreglar samt kramlor m.m. 

inräknas normalt i ett genomsnittligt U-värdet för respektive byggnadsdel. Utöver dessa finns 

även linjära och punktformiga köldbryggor vid olika byggnadsdelars anslutning mot 

varandra(t.ex. tak, vägg, golv, balkong, fönster och dörrar). Linjära köldbryggor betecknas 

oftast med Ψ och har enheten W/mK och ett exempel är kantbalken som bär upp ytterväggen. 

Punktformiga köldbryggor betecknas oftast med χ och har enheten W/K och ett exempel är 

hörn i takvinklar, genomföringar eller infästningar genom klimatskalet. (Boverket, 2012) 

Köldbryggor beaktas vid beräkning av den genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten 

för byggnaden (Um). Beräkningen kan antingen ske genom speciella datorprogram, 

handberäkningar eller schablonvärden. 

3.4 Isolerande balkonginfästningar 

Isolerande balkonginfästningar bryter köldbryggan genom att effektivt separera 

byggnadsdelar termiskt från varandra och samtidigt överföra de statiska krafterna. 

Anledningen till att isolerande balkonginfästningar har utvecklats är att köldbryggan som 

uppstår på grund av betongklacken måste beaktas under projekterings-skedet. Exempel på 

produkter som utvecklats för byggmarknaden är Egcobox, HIT, Isopro, Isokorb och 

Thermokorb. (Kulasin, 2009)  

Samtliga produkter som finns på marknaden för att bryta köldbryggan vid balkongs-

infästningar är uppbyggda med efter princip (dock finns undantag):  

• Överkantsarmeringen består av syrafast stål för att motverka korrosion, men dess 

uppgift är att överföra dragkrafter.  

• Tvärkraftsarmering utförda med 45 graders vinkel.  

• Isolerande material i modulerna för att minska värmeflödet. 

• Brandsskyddande mineritskivor som täcker över och undersida av modulen för att 

klara brandklasskravet F90. 

• Hur tryckkraften överförs skiljer sig dock från olika leverantörer. 
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En slutsats av Kulasin (2009) i ett examensarbete om Isolerande balkonginfästningar är att 

produkten Egcobox är ledande ur isoleringssynpunkt. Detta från en helhetsanalys där 

samtliga bestånds beaktats och den avgörande aspekten för denna slutsats var att stenull 

använts som isoleringsmaterial. Genom att använda sig av stenull som isoleringsmaterial så 

uppfylls brandkravet vilket innebär att de brandsskyddande mineritskivor som skapar 

mindre köldbryggor inom produkten inte behövs. 

3.5 Energiläget i Sverige 2013 

Om den statistik som Statistiska centralbyrån samlar in studeras för bostadsmarknaden i 

Sverige märker vi att det finns en ständig ökning av antalet bostäder i Sverige. En del av 

statistiken är presenterad i Tabell 1 i avsnitt 3.5.1. Denna ökning i bostäder resulterar 

oundvikligt i en ökad energiförbrukning då fler lägenheter måste värmas upp. Till följd av 

den ökade energiförbrukningen och dess miljöeffekter kommer allt mer skärpta krav både 

från EU direktiv och lokala regelverk. Nedan redovisas sammandraget de senaste årens 

utveckling av bostadsmarknaden, dess energianvändning och de skärpta krav som tillkommit 

från EU-direktiv och Boverket. 

3.5.1 Bostadssektorn  

De uppgifter och värden som redovisas i detta avsnitt är hämtade från Statistiska 

centralbyrån. Statistiska centralbyrån är en statlig förvaltningsmyndighet med ansvar för 

officiell statistik och annan statlig statistik. I deras verksamhetsidé konstateras det bland 

annat att de förädlar data till statistisk information som är opartisk, relevant samt baserad 

på vetenskapliga grunder. (Statistiska centralbyrån, 2014a) 

Enligt värden som insamlats av Statistiska centralbyrån har bostadsbyggandet legat lågt 

sedan slutet av 1990-talet och 2010 färdigställdes endast cirka 20 000 bostäder. 

Figur 1 visar antal färdigställda bostäder per år och hur det har varierat i Sverige från 1960-

talet. Det höga antalet mellan 1965-1975 är resultat från miljonprogrammet där riksdagen 

beslutade att totalt 1 miljon lägenheter skulle skapas under en tioårsperiod (Lindqvist, 

2000). Bostadsbyggandet sjönk sedan succesivt under en lång period ner till ca 30 000 

bostäder per år vid 1980-talets mitt. Ökningen vid 1990 anses vara resultatet av 

avregleringen av kreditmarknaden 1985 i kombination med de generösa statliga 

räntesubventionerna. Det anses att bostadsbyggandet störtdök i början av 1990-talet på 

grund av att byggkostnaderna steg i kombination med konjunkturnedgången. Först 2001 
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började byggandet öka stadig igen fram till högkonjunkturen vid 2006-2008. 2009 sjönk 

siffrorna kraftigt i samband med finanskrisen. (Bjurenvall, 2012) 

 

Figur 1: Antal färdigställda bostäder i Sverige (Bjurenvall, 2012) 

Dock visar Statistiska centralbyråns insamlade värden under 2013 att en rejäl ökning skett av 

bostadsbyggandet under 2013 enligt preliminära uppgifter. Det påbörjades totalt ca 31000 

lägenheter under 2013 vilket innebar en ökning med 46 % jämfört med föregående år. 

(Statistiska centralbyrån, 2014b) 

Holmberg (2014) skriver att det låga bostadsbyggandet under det senaste decenniet i 

kombination med konstant ökad befolkning har inneburit ständig ökad bostadsbrist som inte 

har möts trots de senaste årens uppgång av byggande. 

För att få statistik om bostadsbristen i Sverige utför Boverket årligen en enkät där landets 

kommuner ger sin syn på utvecklingen av bostadsmarknaden. Statistiken visar att 

bostadsbri-sten i Sverige är utbredd där antalet kommuner med bostadsbrist har sedan slutet 

av 1990 talet stadigt ökat. Det framförs att 135 av Sveriges 290 kommuner redovisar brist på 

bostäder under 2012. (Bjurenvall, 2012) 

Tabell 1 som skapats från Statistiska centralbyrån visar antal lägenheter i det kalkylerade 

bostadsbeståndet efter år och hustyp i Sverige. 
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Tabell 1: Lägenheter i det kalkylerade bostadsbeståndet efter år och hustyp i Sverige 
(Statistiska centralbyrån. 2014c) 

År+ Flerbostadshus+ Småhus+ Totalt+

2001+ 2!337!139! 1!970!399! 4!307!538!

2002+ 2!351!705! 1!977!475! 4!329!180!

2003+ 2!365!747! 1!985!561! 4!351!308!

2004+ 2!382!469! 1!997!072! 4!379!541!

2005+ 2!396!962! 2!007!097! 4!404!059!

2006+ 2!417!810! 2!018!093! 4!435!903!

2007+ 2!439!659! 2!030!113! 4!469!772!

2008+ 2!460!905! 2!042!136! 4!503!041!

2009+ 2!476!169! 2!050!456! 4!526!625!

2010+ 2!511!129! 1!997!244! 4!508!3731!

2011+ 2!521!157! 2!003!135! 4!524!292!

2012+ 2!536!385! 2!014!394! 4!550!779!

  

                                                        

1 ”Fr.o.m. 2010 används det årliga fastighetstaxeringsregistret som bas för beräkningarna av 
bostadsbeståndet. Uppdatering görs med det senaste årets färdigställda nybyggda bostäder, 
färdigställda ombyggda flerbostadshus och påbörjade rivningar. I tidigare 
bostadsbeståndsberäkningar (1991-2009) användes Folk- och bostadsräkningen 1990 som bas. Denna 
uppdaterades med årliga rapporterade förändringar avseende färdigställda nybyggnader av bostäder, 
färdigställda ombyggda flerbostadshus och påbörjade rivningar. Förändringar som inte togs hänsyn 
till var fritidshus som blivit permanentbostäder och vice versa, samt rivning av småhus, som inte 
rapporteras till SCB.” (Statistiska centralbyrån. 2014c). 



 13 

3.5.2 Energianvändning 

De uppgifter och värden som redovisas i detta avsnitt är hämtade från Energimyndigheten.  

Energimyndigheten i Sverige publicerar årligen en rapport med titeln Energiläget där en 

samlad bild över läget och utvecklingen på energiområdet presenteras. Rapporten 

innehåller bland annat information om användning och tillförsel av energi och 

energipriser. (Statens energimyndighet, 2013) 

Energimyndigheten har bland annat studerat energianvändningen i sektorn bostäder och 

service. Bostads- och servicesektorn beskrivs i rapporten ”Energiläget 2013” bestå av 

bostäder och lokaler, areella näringar och övrig service. Vidare förklaras att areella näringar 

inkluderar jordbruk, skogsbruk, trädgårdsnäring och fiske. I övrig service ingår byggsektorn 

samt gatu- och vägbelysning. Även avlopps- och reningsverk liksom el- och vattenverk ingår i 

denna sektor.  

Från ”Energiläget 2013” ser vi att uppvärmning sker allt mer i form av fjärrvärme, el och 

biobränslen än med olja. Figur 2 visar hur användningen av olja minskat och en stor orsak till 

detta är stigande oljepriser. Oljepriserna anges bland annat stigit pga. ökade bränslepriser 

och den gröna skatteväxlingen som innebär att skatterna på el och fossila bränslen stegvis 

ökar. 

 

Figur 2: Energianvändning i bostads- och servicesektorn 1970-2011 (Statens 
energimyndighet, 2013) 

Figur 2 visar även hur den totala energianvändningen minskat från år 2000 där det anges av 

energimyndigheten att det huvudsakligen är den tillförda energin för uppvärmning och 

varmvatten som minskar. En bidragande faktor till detta anses vara en ökad användning av 

värmepumpar som levererar mer energi än den driftenergi de använder. Energin som 
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levereras av värmepumpen ingår dessutom inte i beräkningen av den totala 

energianvändningen. Energibesparande åtgärder av gamla hus anses vara ytterligare en 

bidragande faktor. Ökningen av energianvändningen vid 2010 förklaras framför allt vara pga. 

det kalla vädret under det året.  

Enligt energimyndigheten var energianvändningen i bostads- och servicesektorn under år 

2011 ca 144 TWh vilket motsvarar 38 % av Sveriges totala slutliga energianvändning. 

Bostäder och lokaler står för ca 90 % av energianvändningen i bostads- och servicesektorn 

där nästan 60 % går till uppvärmning och varmvatten.  

Energimyndigheten har statistik över hur energipriserna har stigit. Figur 3 visar en 

sammanställning av prisändringen för olika energikällor över åren. Ökade bränslepriser och 

skatter på energi anses vara huvudorsakerna till de stigande priserna.  

 

Figur 3: Energipriser för bostads-och servicesektorn 1996-2012, öre/kWh (Statens 
energimyndighet, 2013) 
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3.5.3 Boverkets byggregler för energihushållning 

De uppgifter och värden som redovisas i detta avsnitt är hämtade från Boverket. Boverket 

är myndigheten i Sverige som ansvarar för samhällsplanering, byggande och boende. 

Boverket har hand om de byggregler som innehåller föreskrifter och allmänna råd om 

bland annat bostadsutformning och energihushållning. Dessa byggregler är uppdelade i 9 

olika avsnitt (Boverket, 2014a)  

Avsnitt 9 i BBR 19 (Boverket, 2011c) behandlar energihushållning där det inleds i avsnittet 

att energianvändning i byggnader ska begränsas genom låga värmeförluster, lågt kylbehov, 

effektiv värme- och kylanvändning och effektiv elanvändning. BBR 20 (Boverket, 2013) 

innehåller revidering av vissa avsnitt och används tillsammans med BBR 19. 

I avsnitt 9:2 i BBR 20 fastställs att bostäder ska vara utformade på det sätt att byggnadens 

specifika energianvändning, installerad eleffekt för uppvärmning, och genomsnittlig 

värmegenomgångskoefficient (Um) för de byggnadsdelar som omsluter byggnaden (Aom) inte 

överstiger de värden som anges i tabellerna 2 och 3. I ”Boverket informerar” 2006:6 och 

2011:5 från Boverkets nyhetsarkiv kan det avläsas att dessa värden har skärpts till både 2006 

och 2011 för att uppnå de mål som EU:s direktiv satt för 2020 (Boverket, 2011a; Boverket, 

2011b) 

Tabell 2: Bostäder med annat uppvärmningssätt än elvärme (Tabell 9:2a i BBR 20) 

Klimatzon! I! II! III!

Byggnadens!specifika!

energianvändning!

[kWh!per!m2!Atemp!och!år]!

130! 110! 90!

Genomsnittlig!

värmegenomgångskoefficient!

[W/m2K]!

0,40! 0,40! 0,40!
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Tabell 3: Bostäder med elvärme (Tabell 9:2b i BBR 20) 

Klimatzon! I! II! III!

Byggnadens!specifika!

energianvändning!

[kWh!per!m2!Atemp!och!år]!

95! 75! 55!

Installerad!eleffekt!för!

uppvärmning![kW]!

!

+tillägg!då!Atemp!är!större!än!

130m2!

5,5!

!

!

!

0,035(AtempP130)!

5,0!

!

!

!

0,035(AtempP130)!

4,5!

!

!

!

0,025(AtempP130)!

Genomsnittlig!

värmegenomgångskoefficient!

[W/m2K]!

0,40! 0,40! 0,40!

 

I tabellerna 2 och 3 är kraven olika beroende på vilken klimatzon den uppförda bostaden 

befinner sig i. Sverige är indelat i tre klimatzoner som redovisas med tabell 4 och figur 4.   

 

Tabell 4: Klimatzonernas omfång 

Klimatzon!I!!

!

Norrbottens,!Västerbottens!och!Jämtlands!län.!

!

Klimatzon!II!!

!

Västernorrlands,!Gävleborgs,!Dalarnas!och!

Värmlands!län.!

!

Klimatzon!III!

!

Västra!Götalands,!Jönköpings,!Kronobergs,!

Kalmar,!Östergötlands,!Södermanlands,!Örebro,!

Västmanlands,!Stockholms,!Uppsala,!Skåne,!

Hallands,!Blekinge!och!Gotlands!län.!

!

 

  

Figur 4: Klimatzoner i 
Sverige (Boverket, 2011a) 
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På Boverkets hemsida framförs att det på EU-nivå finns fem olika typer av rättsakter som är 

förordningar, direktiv, beslut, rekommendationer och yttranden. Det förklaras att vissa regler 

från dessa rättsakter har inarbetats i de svenska lagar som styr Boverket.  

För boverket är det viktigaste rättsakterna ett ental EU-direktiv som bland annat berör 

planering och tekniska egenskapskrav för byggnadsverk och dess energiprestanda. Direktiv 

anger vilka mål medlemsländerna skall uppnå men lämnar utrymme för hur direktiven skall 

införlivas i den nationella lagstiftningen. (Boverket, 2014b) 

Värmeeffektbehov 

I BBR 20 finns ett krav angivet där den genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten (Um) 

för byggnadsdelar och köldbryggor inte ska överstiga ett visst värde. Det finns även ett krav 

angivet om byggnadens specifika energianvändning som beräknas genom att ta byggnadens 

energianvändning fördelat på Atemp. I avsnitt 3.5.3 finns dessa krav redovisade med värden i 

form av tabeller. 

 Um-värdet omfattar hur mycket värme som totalt transporteras ut genom klimatskärmen. 

För att beräkna Um-värdet ska man ta hänsyn till både de linjära- samt punktköldbryggor 

som kan uppstå i konstruktionen. (Boverket, 2013) I avsnitt 3.3 klargörs utförligare de olika 

begreppen för köldbryggor samt vart de kan uppstå. 

Den genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten beräknas genom ekvationen nedan. 

Ekvationen för Um-värdet samt dess innefattande beteckningar och förklaringar är hämtade 

från BBR 20 avsnitt 9.12. 

!! = !!!!!
!!! ! !!!!!

!!! ! !!!
!!!

!!"
   

!! = Värmegenomgångskoefficient för byggnadsdel (W/m2K) 

!! = Arean för byggnadsdelen i:s yta mot uppvrämd inneluft (m2). För fönster, dörrar, portar 

och dylikt beräknas !! med karmyttermått.  

Ψ! = Värmegenomgångskoefficient för den linjära köldbryggan k (W/mK) 

!! = Längden mot uppvärmd inneluft av den linjära köldbryggan k (m). 

!! = Värmegenomgångskoefficienten för den punktformiga köldbryggan j (W/K). 



 18 

!!" = Sammanlagd area för omslutande byggnadsdelars ytor mot uppvärmd inneluft (m2). 

Med omslutande byggnadsdelar avses sådana byggnadsdelar som begränsar uppvärmda 

delar av bostäder eller lokaler mot det fria, mot mark eller mot delvis uppvärmda utrymmen.  

!!"#$ = Arean av samtliga våningsplan, vindsplan och källarplan för temperaturreglerade 

utrymmen, avsedda att värmas till mer än 10 oC, som begränsas av klimatskärmens insida. 

Area som upptas av innerväggar, öppningar för trappa, schakt och dylikt, inräknas. Area för 

garage, inom byggnaden i bostadshus eller annan lokalbyggnad än garage, inräknas inte. 

Byggnadens energianvändning = Den energi som, vid normalt brukande, under ett normalår 

behöver levereras till en byggnad (oftast benämnd köpt energi) för uppvärmning, komfort- 

kyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsenergi. Om golvvärme, handdukstork eller 

annan apparat för uppvärmning installeras, inräknas även dess energianvändning.  

Byggnadens effektbehov: (Jensen, 2001) 

! = !!"! !!""# − !!"# − !!"#$%&   (W/℃) 

!!"! = !! + !! !     (W/℃) 

!! = !!ö!"#$%&&'$ + !! ∙ !!!    (W/℃) 

Tinne = Temperatur inomhus   (℃) 

Tute = Temperatur inomhus   (℃) 

!! = U-värde för yta nr j    (W/m!!℃) 

!! = area för yta nr j    (m!) 

!!ö!"#$%&&'$= Förlustfaktor för köldbryggor  (W/℃) 

!!"! = Byggnadens totala specifika värmeeffektförlust (W/℃) 

!! = Byggnadens specifika värmebehov för transmissionsförluster (W/℃) 

!! = Byggnadens specifika värmebehov för ventilationsförluster och luftläckage (W/℃) 

!!"#$%&= Gratis värmetillskott från t.ex. sol instrålning, värmeavgivning från elektriska 

apparater, belysning, personer m.m. (W) 
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3.5.4 EU-direktiv 

De uppgifter och värden som redovisas i detta avsnitt är hämtade från ett EU-direktiv med 

titel ”DIRECTIVE 2010/31/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 

COUNCIL, of 19 May 2010, on the energy performance of buildings”. (Europeiska unionen, 

2010) 

I publikationen framförs det att byggnader står för 40 % av den totala energi konsumtionen i 

unionen. Direktivet har omarbetats 2010 och eftersträvar att ytterligare främja energieffekti-

vitet för byggnader och att därmed minska den totala energianvändningen i det europeiska 

byggnadsbeståndet. Detta utförs genom att sätta ett tydligt mål som är att den totala 

energiförbrukningen i unionen ska reduceras med 20 % fram till 2020. Det finns även 

riktlinjer om att öka andelen förbrukad energi med förnyelsebara energikällor. Målet för 

andelen förnyelsebara energikällor till 2020 ligger på 20 % av den totala förbrukningen. 

(Europeiska unionen, 2010) 

EU-direktivet anger att varje medlemsstat har eget ansvar för att sätta minimi krav för 

energiprestanda. Dessa krav ska sättas med ett sådant synsätt som medför att investeringar 

för energibesparande åtgärder är optimala. Det ska kunna uppnås en balans mellan 

investeringskostnad och besparad energimängd i byggnadens livslängd. Kraven gäller både 

nya byggnader samt befintliga som ska genomgå omfattande renovering där vissa undantag 

finns. 

Byggnaders energiprestanda bör enligt direktivet beräknas med stöd av en metodik som tar 

hänsyn till viktiga faktorer.  Dessa faktorer som bör ta hänsyn till existerande Europeiska 

standarder är bland annat byggnaders termiska egenskaper, värme och ventilationssystem, 

användning av förnyelsebara källor, förhållanden avseende inomhusklimat. Direktivet anger 

även att ett system ska införas av medlemsländerna för certifiering av byggnaders 

energiprestanda. Tidigare har ett krav varit att byggnader som brukas av offentlig myndighet 

eller ofta besöks av allmänheten med en total yta som överstiger 1000 m2 ska ha ett 

energicertifikat uppvisat på ett framträdande synlig plats.  Detta krav har kommit att 

redigeras vid direktiv 2010/31/EU till att gälla byggnader som överstiger 500 m2 och till den 

9 juli 2015 skärps den ytterligare till 250 m2. 
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En betydande punkt i direktivet är att medlemsländerna ska upprätta nationella planer för 

att öka antalet ”nära noll-energibyggnader”. Detta för att uppnå det angivna kravet att alla 

nya byggnader ska vara nära noll-energibyggnader från och med den 31 december 2020. 

Redan efter den 31 december 2018 gäller kravet för nya byggnader där ägande eller bruk sker 

av offentliga myndigheter. Medlemsländerna ska till den 31 december 2012 publicera en 

rapport på framstegen med att öka antalet nära noll-energibyggnader. De ska utföra en 

åtgärdsplan och vid behov föreslå åtgärder för att öka antalet sådana byggnader. 
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4 AKTUELLA STUDIEN 

Nedan redogörs tillverkningsprocess, materialegenskaper, användningsområden och 

arbetsplatshantering för ComBAR. I detta kapitel beskrivs även referensobjektet samt 

genomförandet för de valda beräkningsmetoderna. 

4.1 Produktbeskrivning av ComBAR 

Företaget Schöck har tagit fram en produkt med namn ComBAR genom att utveckla en 

glasfiberförstärkt polymerplast GFRP (Glass fiber reinforced polymer). Materialegenskaper 

hos ComBAR är jämförbara med stålet vilket gör den kvalificerad att fungera som armering i 

betongelement. ComBAR har relativ hög styvhet och låg värmelednings-förmåga vilket gör 

den lämplig att användas som ett värmebrytande material i balkongsinfästningar. 

4.1.1 Tillverkningsprocess 

ComBAR är ett fiberkompositmaterial där fibrer kombineras med andra material för att 

uppnå förbättrade egenskaper samt att få en samverkan mellan de ingående materialen. 

Egenskaperna för det fabricerade materialet kan anpassas genom att välja specifika fibrer, 

justera fiberorientering samt genom att variera tillsats- och bindemedelinnehåll.  

ComBAR har en tvådelad tillverkningsprocess som har optimerats med syfte att uppfylla 

samtliga krav på materialegenskaper för en armeringsstång.  

I steg ett, karmstycket, buntas höghållfasta glasfibrer ihop så tätt som möjligt och dras 

genom en stängd kammare där de impregneras med vinylesterharts.  

I steg två, profileringen, skärs räfflor in i de härdade stängerna. Stängerna får sedan ett 

slutligt täckande lager och resultatet blir ett förstärkt material. 



 22 

 

Figur 5: Tillverkningsprocedur för ComBAR (Schöck, 2014b) 

 

Armeringsstängerna består av en mängd kontinuerliga fibrer orienterade i lastens riktning 

där var och en av fibrerna har en diameter på cirka 20 µm och är bundna i en hartsmatris. 

Fiberhalten tillsammans med fiberorienteringen är det som ger materialet sin relativt höga 

hållfasthet i längdriktning. Vinkelrät fibrerna har den dock relativt låg drag- och 

tryckhållfasthet. Den syntetiska hartsmatrisen håller fibrerna på plats, fördelar belastningen 

och skyddar fibrerna mot slitage.  

 

 

Tillverkningsprocessen för armeringsstängerna ger en fullständig impregnering utav 

glasfibrerna samt en hög grad av härdning. Varje glasfiber är helt omgiven utav 

vinylesterhartset och eftersom hartset är diffusionstätt ger det en hög hållbarhet i betong på 

upp till 100 år. 

  

Figur 7: Tvärsnitt av en Schöck 
ComBAR stång 

Figur 6: Längdsektion av en Schöck 
ComBAR stång 
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Räfflornas geometri och det faktum att de är nedsänkta i den härdade stången skapar 

bindningsegenskaper som är likvärdiga med stålarmering. En bra bindning mellan betongen 

och armeringsstänger medför att höga belastningar kan överföras från betongen till 

armeringsstängerna. Den långsiktiga bindningshållfastheten för 100 års livslängd ligger för 

ComBAR över kravet på 8 MPa (ISIS Kanada specifikationer). 

4.1.2 Materialegenskaper 

Materialkompositionen och tillverkningsprocessen ger en slutprodukt med materialegen-

skaper som en armeringsstång bör ha. 

ComBARs egenskaper har testats och blivit certifierade enligt olika internationella koder och 

guidelinjer. Materialegenskaperna har framtagits och redogjorts i form av flera 

laboratorierapporter där testmetoderna och dess resultat presenterats. I rapporterna framgår 

även de oberoende experternas synpunkter om det som testats och diskuterats. 

Laboratorierapporterna behandlar bland annat arbetsmiljö, kemiska egenskaper, reaktioner i 

betong, miljöpåverkan, dragkapacitet, brandmotstånd, temperaturpåverkan och beständig-

het. Materialegenskaperna är framtagna från tester under huvudsakligen statiska 

belastningar i centraleuropeiska klimat. De är certifierade för en livslängd på 100 år.  

I Tabell 5 sammanställs samtliga egenskaper av ComBAR och stål som är relevanta för 

beräkning av statik och energiflöde.  

  



 24 

 

Tabell 5: Materialegenskaper för Stål och ComBAR (Schöck, 2014b) 

Materialegenskap: ComBAR Stål 

Dragbrottgräns, ftk [N/mm2] >1000 500 

Karakteristisk draghållfasthet, fyk [N/mm2] 530 435 

Dimensionerande draghållfasthet, fyd [N/mm2] 407 378 

Partialkoefficient för materialegenskaper, ! [-] 1,3 1,15 

Töjning vid brottgränstillstånd, ε [‰] 7,4  2,18  

Elasticitetsmodul, E [GPA] 60 200  

Bindningshållfasthet fbd [N/mm2] 

(Värden gäller vid goda 

vidhäftningsförhållanden) 

2,3 (betong c20/25) 

3,0 (betong c30/37) 

3,7 (betong c40/50) 

2,25 (c20/25) 

3,0 (c30/37) 

3,75 (c40/50) 

Betong täckskikt, cv [mm] ds + 10mm Enligt EKS 6 

Densitet, ! [g/cm3] 2,2 7,85 

Värmekonduktivitet, ! [W/m°C] <0,5 60 

Värmeutvidgningskoefficient, ! [1/°C] 0,6 * 10-5  - Axial 

2,2 * 10-5 - Radial 

1,0* 10-5  

Specifik värmekapacitet, Cp [J/kg°C] 800-900 1000 

 

4.1.3 Material Certifieringar 

Följande internationella certifieringar har utförts med angiven organisation, land och 

utförandedatum:  

• DIBt, Berlin, Tyskland – December 2008  

• DIBt, Berlin, Tyskland – November 2009  

• KOMO,KIWA, Nederländerna – Februari 2009 

• University of Toronto, Kanada – Oktober 2007 

• Syracuse University, USA – Juli 2006 
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Tester enligt ACI 440.3R (American Concrete institute) visar att ComBAR uppfyller samtliga 

krav för långsiktig hållfasthet och beständighet vilket gör den lämplig som armeringsstång. 

Materialet har certifierats att klara kraven för en klass I GFRP armering som fastställts av 

ISIS forskningsnätverk i Kanada. Det viktigaste kriteriet för denna klassificering är 

elasticitetsmodulen. Grade I stänger måste ha en elasticitetsmodul på minst 50 GPa där 

ComBAR’s har ett värde högre än 60 GPa för alla diametrar.  

För att undersöka om dragkapaciteten för ComBAR påverkas under hårda förhållanden har 

tester utförts vid temperaturer ner mot minus 40 grader Celsius där inga betydelsefulla 

effekter har observerats. Schöck har utfört ett test i Kanada som har jämförbara 

temperaturförhållanden med Sverige med låga temperaturer och saltade vägar vintertid. För 

högre temperaturer finns laborationsrapporter med tydliga grafer på hur kapaciteten gradvist 

försämras med ökad temperatur. Det bör tas särskild hänsyn vid dimensionering av objekt 

som befinner sig utomhus på grund av högre temperaturer.  
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4.1.4 Användningsområden 

ComBAR har ett flertal egenskaper som lämpar sig i en mängd olika byggnadstyper. Nedan 

knyts produktens olika materialegenskaper ihop med passande användningsområden:   

Materialegenskap    Användningsområde 

Korrosionsbeständighet  Strandförstärkningar, kajer, fasadelement, 

parkeringsgarage, industrigolv, simbassän-

ger, avloppsreningsverk, hamnar, dammar, 

vattenbyggnadskonstruktioner 

Kemiskt resistent  Industrigolv, industricontainrar, renings-

verk, anläggningar inom jordbruket 

Inte elektromagnetiskt ledande  Känslig elektronisk utrustning, struktur-

biologi, nanoteknikcenter, Sjukhus (MRI’s), 

industri-golv av förarlösa transportsystem 

Inte strömledande  Signaler och växlar vid järnvägar, höljen och 

grunderna för transformatorer och reakt-

orer, aluminiumsmältverk, ställverk, stål-

verk, industri-anläggningar  

Har låg värmekonduktivitet  Energibesparing i bostadsbyggandet 

Enkelt att bearbeta  Schaktväggar i tunnel, formförankringar, 

slitsmurar, borrade spontväggar, tillfälliga 

betongbyggnader 

Korrosionsbeständigt   

och inte strömledande  Brobanor, barriärväggar på broar, buller-

vallar, flygfält, broskarvar 

Utöver användningsområden innebär dess korrosionsbeständighet att ett mindre täckskikt 

krävs enligt Tabell 5. För tidigare byggda referensobjekt där ComBAR har använts hänvisas 

till Shöcks tekniska broschyrer (Schöck, 2014b).   
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4.1.5 Brandegenskaper 

Brunswicks tekniska universitet som utför tester av konstruktionsmaterial har utfört en 

laboratorietest på begäran av Schöck för att hitta den kritiska temperaturen för ComBAR. 

Testerna har bland annat utförts med konsultation från DIBt (Deutsches Institut für 

Bautechnik) Berlin. På grund av de fåtal tester som utfördes vid testtillfället med hänsyn till 

brandskydd så är en temperatur på endast 400 °C rekommenderad. Detta värde anses enligt 

tekniker vara på den säkra sidan. Från testresultaten går det att avläsa den kritiska 

temperaturen till ca 470 °C. (Schöck, 2014b) 

4.1.6 Hantering av ComBAR 

Glasfiberarmeringsjärn kräver en hantering som skiljer sig från armeringsjärn av stål. 

Hantering och säkerhet för ComBAR kan enligt broschyr delas in i 5 olika avsnitt: transport 

och förvaring, hantering, montering och betonggjutning, brandresistans och generell 

säkerhet (Schöck, 2014b). Nedan listas samtliga punkter som bör tas hänsyn till i respektive 

avsnitt. 

Transport och förvaring:  

• Kan skadas av kraftfulla mekaniska slag och bör packas omsorgsfullt och skyddas från 

skador av gaffeltruckar och lyftanordningar. 

• Bör inte placeras på skarpa ytor eller nära skarpa kanter. 

• Stänger med ändhuvuden är utsatta delar som bör packas väl samt säkras så att dessa 

delar inte skapar vibrationer i staplarna på grund av tyngden.  

• För att undvika alltför stora nedböjningar p.g.a. dess höga elasticitet bör lämplig 

lyftanordning användas vid alla tillfällen.  

• Kan skadas av slipande krafter. Individuella stänger bör därför inte dras ur en mängd 

av stänger och ej dras över marken eller över skarpa kanter.  

• Eftersom produkten inte är permanent resistent mot UV-strålar måste stänger som 

ska förvaras över 4 veckor skyddas för regn och direkt solljus i en torr miljö. 

Temperaturen för förvaring ska vara mellan -20 °C och +40 °C.  

• Ska hållas ren samt fri från oljor, fetter och andra föroreningar så att bindningen 

mellan produkten och betong inte försämras. 
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Hantering: 

• Bör endast kapas med en stålsåg, bandsåg eller slipmaskin med diamant/hård-

metallsblad. Den får inte kapas med bultsax eller ”drop shears” då materialet kan 

splittras i likhet med trä. Splittrade ändar kan slipas med fil. 

• Kan skadas av kraftfulla slag (hammare) och bör inte utsättas för det. 

• Kan inte svetsas och bör kopplas med konventionell bindtråd. Plastkopplingar finns 

med vinkelrät anslutning för vissa dimensioner.  

• Beter sig linjärt elastiskt till brott (i motsats till stål) och kan inte böjas permanent. De 

kan böjas elastiskt men måste då hållas i position efter böjning. När materialet släpps 

från sin böjda position så snäpper det tillbaka till sin ursprungliga form. Byglar och 

böjda stänger produceras i fabrik.  

Installation och betonggjutning 

• Smuts och föroreningar som kan hämma eller försämra bindningen ska avlägsnas 

före gjutning av betong.  

• Eftersom produkten har lägre densitet än stål måste den fästas fast före gjutning av 

betong för att försäkra att den inte stiger till betongytan. 

• Den exakta placeringen av stängerna inom betongelementet är viktig.  

• Distanser för stålarmering kan användas med GFRP armeringsjärn. 

Brandresistans  

• Produkten är brandfarlig men brinner inte, dock smälter den vid höga temperaturer. 

• Det ska skyddas mot gnistor, öppen eld och hög värme. 

• Produkten får inte utsättas för temperaturer över 40 °C under längre än 4 veckor. En 

maximal temperatur på 65 °C är tillåten 

Säkerhet 

• Generellt bör handskar användas vid arbete med armeringsjärn såsom ComBAR. 

• Att andas in någon typ av såg- eller slipdamm är inte hälsosamt. Vid kapning av 

ComBAR ska mask och skyddsglasögon användas. 

• ComBAR har certifierats för att vara ofarlig för hälsan. Den kategoriseras som Z0 av 

den tyska LAGA (stat konsortium om avfallshantering). 
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4.2 Referensobjekt Kv. Rösjö Ängar 

I Sollentuna kommun planerar bostadsföreningen HSB brf Rösjö Ängar en byggnation av 

åtta punkthus som är indelade i tre husgrupper, husgrupp 1, husgrupp 2 och husgrupp 3 med 

tillhörande innergård. Husgrupp 1 och 2 har tre punkthus var och husgrupp 3 har två 

punkthus. Husen har sammanlagt 106 lägenheter med 85 balkonger. Storleken på 

lägenheterna varierar mellan 1-5 rum och kök enligt nedan. (HSB, 2013) 

Tabell 6: Antal lägenheter med rumsfördelning och yta 

Antal rum Yta [m2] Antal 

lägenheter 

1 rum och kök 34,5 – 43,5  16 st 

2 rum och kök 45,5 – 69,5 36 st 

3 rum och kök 70 – 83 24 st 

4 rum och kök 81 – 99 29 st 

5 rum och kök 95  1 st 

 

Referensobjektet är döpt till Kv. Rösjö Ängar och ligger i Rösjöområdet i Sollentunas 

kommun.  

 

Figur 8: Översiktsplan för Kv. Rösjö Ängar (HSB, 2013)     
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4.3 Analys av byggstatik 

Vid analysen av byggstatiken beräknas först den erforderliga armeringsmängden för stål med 

programmet Concrete Beam. Armeringsmängden tas fram genom att kontrollera om drag- 

och tvärkraftskapaciteten i brottgränstillstånd klarar laster från de förutsättningar som råder. 

Därefter följer beräkning för nedböjning och sprickor i bruksgränstillstånd.  

Balkongerna har dimensionerats utefter vilket användningsområde de tillhör. Enligt EKS ska 

balkonger för bostäder tillhöra kategori A med en utbredd nyttig last. Dimensionerings-

värden för laster, partialkoefficienter och reduktionsfaktorer har antagits enligt tabellerna i 

EKS.  

Concrete Beam 

Balkongen simuleras i Concrete Beam genom att förenkla modellen och använda det största 

lastscenariot där hänsyn har tagits till laster, ett cc-avstånd mellan betongklackar och hela 

den utkragande längden. För geometrin har en strimla med längd 2 m, bredd 0,3 m och höjd 

0,19m ritatats i programmet. Aktuella laster och lastkombinationer matades sedan in i fältet 

input. Resultatet har hämtats efter simulering av beräkningsanalys under fliken ”Calculate”.  

 

FEM-Design 

Först ritades balkongmodellen i programmet AutoCAD som därefter importerades till FEM-

Design. Samtliga mått och materialegenskaper som använts för modellering hämtas från 

referensobjektet. 

Lastkombinationer matades in enligt Bilaga A för att kunna beräkna böjmomenten i 

balkongen. Steget därefter är att lägga in armeringsmängden från resultatet av Concrete 

Beam för att kunna simulera balkongens nedböjning och betongens sprickvidder.  
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Handberäkning 

Handberäkningar har utförts för att ta fram erforderlig förankringslängd för stål och 

ComBAR och för att jämföra och säkerställa resultaten för armeringsmängd, tvärkraft, 

nedböjning och bärförmåga mot dataprogrammen.  

Vid handberäkningar har en förenkling av modellen skapats som en konsolbalk som sticker 

ut från bjälklaget. Balken har dimensionerats enligt figur 9 där ena änden är fastinspänd och 

andra är fri.  

 

Figur 9: Moment- och tvärkrafts diagram 
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4.4 Energiflöde igenom balkonginfästning  

Comsol Multiphysics 

Vid programstart har det valts att studeras med värmetransport från ett urval av olika fysiska 

processer och att det ska modelleras i 3D för solida objekt. 

Första steget efter programstart är att modellera konstruktionsdelen som skall beräknas. För 

att undvika att rita upp en hel byggnad in till minsta detalj har det avgränsats till en 

förenklad modell med begränsade mått.  

Tredimensionellt tänkt är avstånden bestämda till 1 meter från betongklack i höjdled, ut mot 

balkongupplaget och in mot bjälklaget. I sidled längs med väggen är en total bredd på 1100 

mm modellerad i figuren vilket ska motsvara ett c-c avstånd mellan betongklackarna o 

balkongupplaget. Detta cc-avstånd är bestämt för att fånga upp energiflödet genom en 

enstaka betongklack med eventuellt ingjuten armering. Figur 10 visar modellen som byggts 

upp, där mått finns angivna i Bilaga C figur 24 och 25.  

 

 

Figur 10: Uppbyggd Modell i Comsol Multiphysics 

Fyra olika modeller är uppbyggda enligt följande: 

• Modell1 – Balkongupplag med heltäckande isolering mot mellanbjälklag. 

• Modell2 – Balkongupplag med betongklack och isolering mellan klackar. 

• Modell3 – Balkongupplag med betongklack och stålarmering + isolering. 

• Modell4 – Balkongupplag med betongklack och ComBAR + isolering. 
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Modell 3 och 4 bygger vidare på Modell 2 där de olika typerna av armering är inlagda i 

betongklacken. Förtydligande figurer för dessa modeller finns presenterade i Bilaga C 

figurerna 26-29. 

Värmeflödet har simulerats med Comsol där benämningen ”Surface integration, Normal total 

heat flux” har valts i programmet för att beräkna värmeflödet genom byggnadsdelen. 

Programmets arbetsgång och val av indata har vägletts med hjälp av introduktionsdokument 

från företaget Comsol och stöd från ansvarig doktorand (P. Karami, personlig 

kommunikation, 28 mars, 2014) från KTH.  

Den sökta besparingen i energiflöde mellan stålarmering och ComBAR erhålls genom att 

jämföra modell 3 med modell 4. 

Egenskaperna för betongkvalitet C30/37 finns inbyggda i programmet Comsol. För 

konstruktionsstål, mineralull, puts och ComBAR har egna material skapats och värden 

matats in. För konstruktionsstål har värden hämtats från svenska stålbyggnadsinstitutet 

(Åstedt, 2009). För armeringen ComBAR har egenskaperna hämtats från Schöcks broschyr. 

För putsmaterial har värden använts för ”dash render” (Kilbride, 2001). För mineralull har 

värden hämtats från Isover (2014). Övergångsmotstånd för innervägg, Rsi, och yttervägg, 

Rse, har hämtats från Standardiseringskomissionen i Sverige (2007). För simulering av 

energiflödet har ett referensfall med en inom- och utomhustemperatur på 22 °C respektive -

10 °C antagits. 

Egenskaperna som använts för simulering av värmetransport är densitet, värmekapacitet och 

värmekonduktivitet, för värden se tabell 14 Bilaga C. 

4.5 Ekonomisk kalkyl 

För det valda referensobjektet har en investeringskalkyl gjorts med den diskonterade 

payback-metoden där en återbetalningstid har uppskattats. Investeringskalkylen har 

inkluderat priser för de olika armeringsstängerna, antalet balkonger och vart referens-

objektet befinner sig. Med den använda metoden har framtida betalningar beräknats till ett 

nuvärde med hänsyn till en antagen kalkylränta. Utöver staden Stockholm där 

referensobjektet är placerat har även indata för orten Kiruna använts som jämförelse.    

Från analysen av byggstatik och energisimuleringen har armeringsmängden och energiflödet 

erhållits. Priserna för de olika armeringsstängerna har hämtats från tillverkare och 

leverantörer. Information om referensobjektet finns presenterat i avsnitt 4.2 .  
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5 RESULTAT+

Nedan presenteras resultaten från handberäkningar och de simuleringsprogram som har 

använts.  

5.1   Analys av bärförmåga 

Utifrån handberäkningar i Bilaga A s.XIV har den erforderliga armeringsmängden i 

brottgränstillstånd resulterat i 4 st armeringsstänger för stålarmering och 3 st för ComBAR. 

Med en balkong där 4 st stål armeringsstänger är utsatta i överkant betongklack erhålls en 

total nedböjning i bruksgräns på 5,6 mm vid utkanten av balkongen. Med ComBAR som 

armeringsstång där 3 st används blir den totala nedböjning 5,92 mm. 

Den erforderliga, vilken även blir dimensionerande, förankringslängden för stålarmering har 

beräknats till 435 och för ComBAR 405 mm.  

Sprickvidden blir 0,1 mm där ett armeringsnät ϕ8s150 har lagts i överkant och underkant.  

Resultatet för analys av bärförmåga från handberäkningen redovisas i Bilaga A, avsnitt 2 och 

från simuleringsprogram i Bilaga B, avsnitt 1.2 och 2.2. 

5.2 Värmeflöde igenom köldbrygga  

Värmeflödet genom balkonginfästningen har beräknats för 4 olika modeller. Resultatet av en 

simulering i Comsol för en modell är det totala energiflödet genom den del av en vägg som 

modellerats. 

Resultaten enligt Bilaga C för de fyra olika modellerna presenteras nedan i enheten Watt.  

Surface integration, Normal total heat flux:  

Modell 1 – Hel isolering: 18,58 W 

Modell 2 – Med betongklack: 30,22 W 

Modell 3 – Med betongklack och stål-armeringsjärn: 32,31 W  

Modell 4 – Med betongklack och ComBAR-armeringsjärn: 30,18 W  

Samtliga resultat för värmeflöde igenom köldbrygga redogörs i bilaga C, avsnitt 2 och 3. 
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5.3 Ekonomisk kalkyl 

Efter diskussion med företagen Celsa och Haucon har ett stålpris på 7,5 kronor per kilogram 

och ett ComBAR pris 40 kronor per meter erhållits. Med dessa priser blir den totalt 

kostnaden för samtliga armeringsstänger i balkonginfästningen 183600 kronor för ComBAR 

och 27540 kronor för stål. Med den diskonterade payback-metoden erhålls en uppskattad 

återbetalningstid på över 100 år för referensobjektet i Stockholm och Kiruna enligt 

förutsättningar och beräkningar som återfinns i Bilaga E tabellerna 17 och 18. 

Resultatet av den diskonterade payback-metoden redogörs i Bilaga D och återbetalningstiden 

redogörs i Bilaga E.  
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6 DISKUSSION 

6.1 Faktainsamling för ComBAR 

Fakta och information om ComBAR har endast hämtats från ett företag. Detta skulle kunna 

undersökas och jämföras med fler tester och provresultat i framtiden men i nuläget är det en 

begränsad marknad och det finns inte mycket att jämföra med. Flera företag konkurrerar 

med olika produkter och väljs en annan produkt så uppstår samma problem med att det 

endast är ett företag som utfört tester för just den produkten.  

6.2 Val av ComBAR 

Innan inriktningen blev tydlig för arbetet ägnades relativt mycket tid åt att undersöka vilket 

balkongsalternativ som efterfrågas mest i byggbranschen. Undersökningen visade att det 

byggs mest av alternativet inspända balkonger och är populärast i dagsläget. Utifrån detta 

analyserades problemen kring infästningen och i vilken omfattning det gick att fördjupa sig i. 

Analysen visade att problematiken med köldbryggan kring denna balkonginfästnings typ är 

större jämfört med dragstagsburna och pelarburna balkonger. De andra balkongalternativen 

hade kunnat väljas men det hade inte resulterat i lika stora kostnadsbesparingar.  

Grunden till att enbart studera armeringen i balkongsinfästningen är dels att det inte har 

undersökts tidigare och dels att betongklacken redan har optimerats med de isolerande 

balkonginfästningarna. Den potential vi såg för ComBAR i balkonginfästningen var att den 

bryter köldbryggan och samtidigt har kapacitet att ta upp de spänningar som uppstår vid 

upplaget. Resultatet av studien för armeringen kan även tillämpas till de isolerande balkong-

infästningarna och skapa en ytterligare optimerad produkt med högre isoleringsförmåga.  

Marcus Hansson introducerade oss för marknaden med glasfiberförstärkta polymerplaster i 

en intervju. Detta resulterade i en utredning för att bestämma lämplig GFRP produkt att 

använda som armering för balkonginfästning. Bland de GFRP produkter som sållades bort är 

Aslan 100 och Armastek GFRP. Anledning till att dessa produkter inte valdes är 

huvudsakligen på grund av brister på certifieringar och laborationsrapporter. 

De GFRPs med högst E-modul är ComBAR och TUF-BAR där ett elasticitetsmodul-värde på 

ca 60 GPa kan uppnås. Utav dessa armeringsstänger har ComBAR ett bredare utbud med 

publicerade dokument av tester och certifieringar. 
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En nackdel med ComBAR är att den består av glasmaterial vilket medför att färdigbockade 

stänger måste tillverkas i fabriken och levereras till arbetsplatsen. Eftersom böjda stänger 

måste tillverkas i fabrik blir justering vid felprojektering svårare att hantera än stålarmering 

som kan bockas på plats. 

6.3 Indata vid simulering av energiflödet 

För simulering av energiflödet har ett referensfall med en inom- och utomhustemperatur på 

22 °C respektive -10 °C antagits med hjälp av handledning. Energiflödet har även simulerats 

med andra temperaturdifferenser där hög noggrannhet på slutvärdet har erhållits. 

Tillförlitligheten av simuleringsresultaten i Comsol har ökat dels genom att förlänga antagna 

längder med utgångspunkt från betongklacken till två meter och dels genom att öka antal 

celler som objektet är indelat i. 
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7 SLUTSATSER 

Ur resultatet från Bilaga A kan vi konstatera att elasticitetsmodulen är den kritiska punkten 

när det gäller dimensionering av nedböjningen där ComBAR har en elasticitetsmodul som är 

tre gånger lägre än stålarmering. Jämförelsen mellan handberäkningarna och 

simuleringsprogrammen tyder på en liten differens som kan försummas. 

Anledningen till att handberäkningarna visar en kortare förankringslängd för ComBAR än 

stålarmering, fastän ett större karaktäristiskt värde erhålls hos ComBAR, är att 

partialkoefficient γcom är större än γs.  

Resultatet av en ytterligare simulering, som gjordes med en förlängd geometri på modellen 

till 2m, blev att energiskillnaden per klack på 2,13 Watt istället blev 2,06 Watt. Slutsatsen av 

arbetsgången vid simuleringen i Comsol är att valda inmatningsalternativ har varit lämpligt 

antagna.   

Återbetalningstiden för en investering av ComBAR i denna studie överstiger 50 år vilket 

anses vara en orimligt för ett företag. För att det ska vara lönsamt för till exempel en 

fastighetsförvaltare att investera i en ny produkt bör återbetalningstiden inte överstiga 20 år.  

Enligt beräkningar i Bilaga D uppnås detta då priset för ComBAR understiger 18 SEK/meter i 

ett projekt som är beläget i Kiruna. Återbetalningstiden varierar efter balkongens storlek, 

större balkonger medför större eller fler infästningar. 

Enligt analys och beräkningar gjorda utifrån beskrivna metoder drar vi slutsatsen att 

ComBAR är ett lämpligt material att använda som armering i balkonginfästningar. I 

dagsläget är produkten för dyr men om priset sänks till cirka halva priset så är det att 

rekommenderas.  
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8 FORTSATT ARBETE 

I denna studie har endast värmebesparing i balkonginfästningen studerats men det kan vara 

intressant att studera andra delar utav en byggnad som till exempel grundplatta. En studie 

kring hur underhållskostnader minskar kan göras och tas med i kalkylen då ComBAR är en 

relativt mer beständig produkt än stål.  

Ett steg i vidareutvecklingen av infästningen för inspända balkonger är att undersöka om det 

finns ersättningsmaterial för betong som har bra tryckhållfasthet och högre 

isoleringsförmåga. Ett alternativ är att fortsätta optimera de isolerande balkongsinfästningar 

genom att ersätta stålarmeringen med ComBAR. 
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I 

 

Bilaga A – Resultat från handberäkning 

Beräkningarna i Bilaga A har gjorts i enlighet med Eurokod 2: Dimensionering av 

betongkonstruktioner SS-EN 1992-1-1:2005 (Standardiseringskommissionen i Sverige, 

2005) och Boverkets författningssamling BFS:2010:3 - EKS 6 (Boverket, 2010).  

Denna bilaga består av tre kapitel: 1. Indata, 2. Beräkningar och 3. Tabeller enligt Eurocode 

och Svensk Standard. 

1 INDATA 

1.1 Geometri 

 

Figur 1: Balkongens geometri 

! !



II 

 

1.2 Beteckningar 

! = Tvärsnittets tröghetsmoment  

!!" = Karakteristiska tryckkapacitet [MPa] 

! = Balk bredd [mm] 

d = Effektiv höjd [mm] 

!!"#= Partialkoefficient för materialegenskaper för ComBAR [-] 

!!= Partialkoefficient för materialegenskaper för betong [-] 

!!= Partialkoefficient för materialegenskaper för stål [-] 

! = Formfaktor [-] 

! = Kryptal [-] 

!! = Elasticitetsmodul för betong [GPa] 

!! = Elasticitetsmodul för stål [GPa] 

!!"# = Elasticitetsmodul för ComBAR [GPa] 

!!,!"" = Effektiv elasticitetsmodul för betong [GPa] 

(!")!,!"" = Effektiv böjstyvhet 

!"!! = Böjstyvhet för stadium II  

!!" = Elasticitetsmodul för längsgående armering [GPa] 

F = Kraftresultant [kN] 

! = Tvärkraft [kN] 

!!",!  = Tvärkraftskapacitet för betong [kN] 

! = Moment [kNm] 

!! = Tvärsnittsarea för stålarmering [mm2] 

!!"#$%&= Tvärsnittsarea för ComBAR armering [mm2] 



III 

 

u = Den delen av tvärsnittets omkrets som är exponerad mot omgivningen [m]  

! = Fördelningskoefficient, beaktar dragspänning i betong mellan sprickor [-] 

! = Normalspänning [MPa] 

!!" = [MPa] 

!!"= Vidhäftningshållfasthet i betong [MPa] 

!!"= Karakteristiskt värde för stålarmerings draghållfasthet [MPa] 

!!"= Dimensionerande värde för stålarmerings draghållfasthet [MPa] 

!!"= Karakteristiskt värde för betongens tryckhållfasthet [MPa] 

!!"#= Karakteristiskt värde för betongens draghållfasthet [MPa] 

!!"#= Dimensionerande värde för betongens draghållfasthet [MPa] 

!!",!= Karakteristiskt värde för ComBAR sträckgräns [MPa] 

!!"= Karakteristiskt värde för stålarmerings sträckgräns [MPa] 

!!"= Dimensionerande sträckgräns för armering [MPa] 

!!= Dimensionerande förankringslängd [mm] 

! = Reduktionsfaktor [-] 

ℎ!= Krypfaktor 

!!= Cementtyp N (Normalt för bostadsbyggnader) [-] 

a = Centrumavstånd mellan betongklackar [m] 

L = Balklängd [m] 

! = Utbredd last [kN/m] 

!!= Dimensionerande utbredd last [kN/m] 

!!= Variabel last [kN/m] 

!!= Permanent last [kN/m] 



IV 

 

! = Densitet [kg/m3] 

1.3 Förutsättningar 

Betongkvalité = C30/37 

Exponeringsklass = XC4+XF3  

Livslängd = 50 år 

Säkerhetsklass 3 Baserat på indelningen av säkerhetsklass enlig EKS 6, gäller för 

fall där brott innebär stor risk för allvarliga personskador 

Stålkvalité = B500BT 

Stångdiameter = 12 mm 

!! = 1,0     

!!"#$%& = 25 !"/!! 

!! = 0,7     

!! = 0,3     

! = 200+ 180
2 = 190!!!! 

effektiva!höjden,! = 190− 30− 6 = 154!!!  

L = 2000 mm 

b = 300 mm 

h = 200 mm 

!! = 1100 mm   Avstånd mellan klackar 

!! = 33 GPa     

!! = 200 GPa    



V 

  

!!"# = 60 GPa    

1.4 Laster: 

Karakteristiska laster:  

Egentyngd för balkongelementet: 

 !! = ! ∗ ! 

!! = !0,19 ∗ 25 = 4,75!!"/!! 

Nyttiga laster: 

!! = 3,5!!"/!!   

1.5 Dimensionerande laster 

Nedan beräknas den dimensionerande lasten för balkongen där hänsyn till 

lastkombinationer tas i brottsgränstillstånd enligt EKS 6.  

Brottsgränstillstånd 

ekv. 6.10b 

!! = !! ∗ 1,35 ∗ !!,! + !! ∗ 1,5 ∗ !! ∗ !!,! !!

!! = 1,0 ∗ 1,35 ∗ 4,75 + 1,0 ∗ 1,5 ∗ 0,7 ∗ 3,5 = 10,09!!"/!!!

!! ∗ !=!10,09 ∗ 1,1!!

! =!11,10!!"/!! !



VI 

 

ekv.6.10b 

!! = !! ∗ 1,2 ∗ !!,! + !! ∗ 1,5 ∗ !!,! !

!! = 1,0 ∗ 1,2 ∗ 4,75 + 1,0 ∗ 1,5 ∗ 3,5 = 10,95!!"/!!!

!! ∗ !=!10,95 ∗ 1,1!!

! =!12,05!!"/!!

Välj!!! = 12,05!!"/!!som!dimensionerande!last!

 

Bruksgränstillstånd 

ekv.6.14b!

!! = 1,0 ∗ !! + !! ∗ !!,! !

!! = 1,0 ∗ 4,75 + 1,0 ∗ 3,5 = 8,25!!"/!!!

!! ∗ !!=!8,25 ∗ 1,1!!

! =!9,075!!"/!!

!

ekv.6.16b!

!! = 1,0 ∗ !!,! + !!,! ∗ !!,! !

!! = 1,0 ∗ 5,225 + 0,3 ∗ 3,5 = 5,8!!"/!!!

!! ∗ !!=!5,8 ∗ 1,1!!

! =!6,38!!"/!!

! !



VII 

 

2 BERÄKNINGAR 

2.1 Karakteristisk draghållfasthet för ComBAR 

Det karakteristiska värdet för draghållfasthet !!",! för ComBAR reduceras med hänsyn till ett 

visst antal miljöförhållanden och en bestämd design livslängd. Detta görs genom att 

multiplicera det karakteristiska hållfasthets värdet !!"!"""# för tusen timmar med 

miljöfaktorn !!"#. Reduceringen görs enligt tekniska dokument från Schöck som är 

framtagna  i enlighet med amerikanska betong institutets guide ACI 440.3R-04 ”Guide Test 

Methods for Fibre-Reinforced Polymers (FRPs) for Reinforcing or Strengthening Concrete 

Structures”. Det karakteristiska värdet väljs för ett testutförande vid 23°C men reduceras 

sedan för temperatursvängningar då den delvist befinner sig i ute klimat.  

!!",! = !!"!"""# ∗ !!"# 

!!"# = Miljöfaktor  

!!"!"""# = Det karakteristiska hållfasthetsvärdet för tusen timmars. 

!!"!"""# = 1050!!"# (Gäller vid 23 °C för ComBAR, se figur 2 Bilaga C) 



VIII 

 

 

Figur 2 :  Time to failure lines for ComBAR bars at various temperature levels (Schöck, 
2014b) 

 

Figur 3 : Influence of temperature level on times to failure (Schöck, 2014b) 

 



IX 

 

Miljöfaktorn !!"# bestämms enligt nedan  

 

!!"# =
100 − !!"

100
!

 

! = !!" + !! + !!" 

!!" = 0  (Utomhus) 

!! = 1,5  (40 °C)  

!!" = 2,7  (50 år livslängd) 

!!" = Logarithmic temporal slope  

!!" = 15  (För ComBAR) 

 

! = 0 ∗ 1,5 ∗ 2,7 = 4,2 

!!"# =
100 − 15
100

!,!
= 0,505 

Den karakteristiska draghållfastheten med reducering av miljöfaktor: 

!!",! = !!"!"""# ∗ !!"# 

!!",! = 1050 ∗ 0,505 = 530!!"# 

  



X 

  

2.2 Nedböjning  

ℎ! =
2!
! !

Där A = Tvärsnittsarea 

Bestäm att pålastning sker efter 28 dagar  

!! = Cementtyp N (Normalt för bostadsbyggnader)  

ℎ! =
2!
! , ℎ! =

2!
2! + 2ℎ !

ℎ! =
2 ∗ (0,3 ∗ 0,19)

(2 ∗ 0,3 + 2 ∗ 0,19) = 0,116!! = 116!!!!

(Lägg en linje genom origo där to = 28 dagar) 

 h0 i utomhus ger ! = 1,75 

 

Figur 4: Krypfaktorn i utomhusförhållanden (SS-EN 1992-1-1:2005 - Figur 5.63)  

! !
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2.2.1 Maximal nedböjning i sprucket och osprucket stadium 

!!,!"" =
!!

1+ !!

!!,!"" =
33

1+ 1,75 = 12!!"# = 12 ∗ 10!!"#!

Styvhet i osprucket stadium 

Kvasi-permanent lastkombination: 

!" !,!"" = !!,!"" ∗
! ∗ ℎ!
12 !

!" !,!"" = 12 ∗ 10! ∗ 0,3 ∗ 0,19
!

12 = 2.06!!"#!

!!!=!Nedböjning!

!! =
!!!
8!" =

9,075! ∗ 2!
8 ∗ 2,06 ∗ 10! = 8,8!!!!

 

Styvhet i sprucket stadium- STÅL 

Kvasi-permanent lastkombination: 

Läget på neutrallagret ges av!

! = !" ∗ 1+ 2
!" − 1 !

! = !!
!!,!""

= 200
12 = 16,66!

! = !!
! ∗ ! =

113 ∗ 4
190 ∗ 154 = 15,4 ∗ 10!!!

! = 16,66 ∗ 15,4 ∗ 10!! ∗ 1+ 2
16,66 ∗ 15,4 ∗ 10!! − 1 = 0,5!
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!"!! = 0,5 ∗ ! ∗ !! ∗ !! ∗ !!,!"" 1− !3 !

!"!! = 0,5 ∗ 0,3 ∗ 0,154! ∗ 0,5! ∗ 12 ∗ 10! ∗ 1− !,!
! = 1,37!!"#!!

Kontroll om balkongen klarar av långtidsdeformation. 

!!!=!Nedböjning!

!! =
!!!
8!" =

9,075! ∗ 2!
8 ∗ 1,37 ∗ 10! = 13,2!!!!

+

Styvhet i sprucket stadium-COMBAR 

Kvasi-permanent lastkombination: 

Läget på neutrallagret ges av!

! = !" ∗ 1+ 2
!" − 1 !

! = !!
!!,!""

= 60
12 = 5!!

! = !!
! ∗ ! =

113 ∗ 3
190 ∗ 154 = 11,59 ∗ 10!!!

! = 5 ∗ 11,59 ∗ 10!! ∗ 1+ 2
5 ∗ 11,59 ∗ 10!! − 1 = 0,29!

!"!! = 0,5 ∗ ! ∗ !! ∗ !! ∗ !!,!"" 1− !3 !

!"!! = 0,5 ∗ 0,3 ∗ 0,154! ∗ 0,29! ∗ 5 ∗ 10! ∗ 1− 0,293 = 0,21!!"#!

!
!

! !
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ComBAR utsträcker sig 0,85 m från klacken,   

!! är Nedböjning vid L = 0,85 m  

!! =
!!!
8!" =

9,075! ∗ 0,85!
8 ∗ 0,21 ∗ 10! = 2,82!!!!

FEM-Design analys i Bilaga B ger: 

5,6–2,5 = 3,1 mm, skillnad i nedböjning vid 0,85 m och utkant balkong. 

!!,!"!#$ = 2,82 + 3,1 = 5,92 mm 

2.3 Böjmoment och resultantkraft vid upplag  

Böjmoment vid balkongupplag (där momentet är högst) 

!!
:!!!!

!

2 = 12,05 ∗ 2!!
2 = 24,1!kNm!

!

Beräkning för kraften som tas upp av armeringen (vid upplag där momentet är störst) 

!!" = 500!!"#!

!!",! = 530!!"#!

As,Φ12!=!113!mm2!

d!=!200P30P6!=!154!mm!

!! = 24,1!!"#!

! :!!!! =
!!
! = 24,1!

0,154 = 157!!"!

! !
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Beräkning för kapacitet av armering vid brottgränstillstånd 

Stål  

Med!4!st!armeringsjärn:!!

!!,!"å$ = !" ∗ !!",!,!"å$ = 4 ∗ 113 ∗ 500 = 226!"!

ComBAR  

Med 4 st armeringsjärn: 

!!,!"#$%& = !" ∗ !!",! = 4 ∗ 113 ∗ 530 = 239!"!

!

Med 3 st armeringsjärn: 

!!,!"#$%& = !" ∗ !!",! = 3 ∗ 113 ∗ 530 = 180!"!

!

Villkor:  

!! > !!!

!!,!"å$ > !! !=> !226 > 157!!"!!

!!,!"#$%& > !! !=> !239 > 157!!"!!

!

!

!
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Figur 5: Armering i balkongen 

 

 

Figur 6: Principdetalj och snitt för stålarmering i balkongen 

 

  



XVI 

 

2.4 Förankring av längsgående stänger - Stålarmering och ComBAR 

Förankringslängder är beräknade i enlighet med SS-EN 1992-1-1:2005 där förutsättningarna 

är densamma för både ComBAR och stål.  

 

Förutsättningar  

!! = α1* α2 * α3* α4 * α5 ,!!,   !!,rqd ≥ !!,min  , där  

!!  dimensionerande förankringslängd 

α1  beaktar effekten av stängernas form under förutsättning av tillräckligt betongskikt. 

α2 beaktar effekten av betongskikt enligt figur 7 

α3 beaktar omslutningseffekten av tvärgående armering 

α4 beaktar inverkan av en eller flera svetsade tvärstänger  

α5  beaktar inverkan av tryck vinkelrätt mot spjälkningsplanet inom den 

dimensionerande förankringslängden 

!b,rqd erforderlig grundförankringslängd 

! !
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Figure 7: Andra förankringsmetoder än med en rak stång (SS-EN 1992-1-1:2005 – Figur 
8.1) 

 

Figure 8: Beskrivning av vidhäftningsförhållanden (SS-EN 1992-1-1:2005 – Figur 8.2) 
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Figur 9: Värden på cd för balkar och plattor (SSBEN+1992B1B1:2005+B Figur 8.3) 

 

 

Figure 10: Värden på K för balkar och plattor (SSBEN+1992B1B1:2005+B Figur 8.4) 

 

!  
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Tabell 7: Visar framtagna värden på koefficienterna α1, α2, α3, α4 och α5 

Förankringstyp Armeringsstång Koefficient (α) 

Rak Dragen α1= 1.0 

Rak Dragen α 2= 1 − !,! !!!!!
!  

α 2= 1 − !,! !!!!!
!  , där  !! = min 

!
! , !!, ! 

! = 24 ur Figur 7 eller minsta avståndet mellan 2 järn 

enligt EK. 

! och !! = 30, välj a= 30 

→ α 2= 1 − !,! !"!!!"
!"  

→ α 2= 0,25, enligt Figur 6 α 2 ≥ 0.7 

→ α 2= 0,7 

Rak Dragen α 3= 1-K!, där  

K= 0,05 enligt figur 8, och  

! = !!!"!!!!!",!"#
!!

 , där 

ΣA!"= tvärarmeringsarea inom den dimensionerande 

förankringslängden, !!".!ΣA!"= !!!,  

ϕ!"ä$%$&'$()* = 12 mm. A!= 113 
!!!

!  , och 

ΣA!",!"#= 0,25!A! 

! = !!!!!!,!"∗!!"
!!" → ! =!0,75 

α 3 = 1- 0,05 ∗ 0,75 → α 3 = 0,9625 

Rak Dragen α 4=1,0 ingen fastsvetsad tvärarmering 

Rak Dragen α 5=1- 0,04p , inget tvärgåendetryck ger p = 0 

α 5=1- 0,04*0 → α 5=1 
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STÅLARMERING 

Erforderlig Grundförankringslängd:   

!b,rqd =
!
!  

!!"
!!"

 där  

 
!!!    vidhäftningshållfasthet  

σsd  dimensioneringsvärdet på spänningen i stången i den punkt där 

överföringen antas börja  

 
 
Vidhäftningshållfasthet:  
 
!!! = 2,25 * !1 * !2 * !!!!       

!1 = 1.0   vid goda vidhäftningsförhållanden   

!2= 1.0    för ! ≤ 32 mm 

!!!! = αct . 
!!"!!.!"
!!

där 

!! = 1.5 

αct = 1.0   Värde enligt den nationella bilagan. 11.3.5(2)P, 36 § 

 fck0.05 = f ctk = 2 MPa (C30/37)  

!!!!= 1 ∗ !
!.! → !!!!= 1.33 

Vidhäftningshållfasthet: 

!!! = 2,25 * 1 * 1 * 
!
!.!  → !!! = 3 
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Spänningens dimensioneringsvärde: 

σsd = fyd = 
!!"
!!

  där  

fyk = 500 MPa   

!s = 1.15   

σsd =
!""
!.!" → σsd = 435 MPa 

 

Erforderlig grundförankringslängd: 

!b,rqd =
!
!  

!!"
!!"

  

!b,rqd =
!"
!  

!"#
!   → !!,rqd = 435 mm 

 
 
 
Dimensionerande förankringslängd: 

!! = α1* α2 * α3* α4 * α5 ,!!!!!,rqd ≥ !!,min 

!! = 1*0.7*0,9625*1*1*435 

!! = 293 mm  

!!, min = max 0.3l!,!"#; 10!!100!!!  för dragna förankringar    

!!, min = max 0.3 ∗ 435    → !!, min = 130,5 mm, Välj !b,rqd = 293 mm 

! !
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ComBAR 

Erforderlig Grundförankringslängd:   

!b,rqd =
!
!  

!!"
!!"

 där  

!

Vidhäftningshållfasthet:  

!!! = 2,25 * !1 * !2 * !!!!    

!1 = 1.0    vid goda vidhäftningsförhållande   

!2= 1.0     för ! ≤ 32 mm 

!!!!= 1.33  

!!! = 2,25 * 1 * 1 * 
!
!.!  → !!! = 3 

 

Spänningens dimensioneringsvärde: 

σsd = fyd = 
!!"
!!"#

  där  

fyk = 530 MPa   COMBAR 

!s = 1.3   COMBAR 

σsd =
!"#
!.!  → σsd = 408 MPa 

 

Erforderlig grundförankringslängd: 

!b,rqd =
!
!  

!!"
!!"

  

!b,rqd =
!"
!  

!"#
!   → !!,rqd = 408 mm 
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Dimensionerande förankringslängd: 

!! = α1* α2 * α3* α4 * α5 ,!!!!,rqd ≥ !!,min 

!! = 1*0.7*0,9625*1*1*408 

!! = 275 mm 

!!, min = max 0.3l!,!"#; 10!!100!!!  för dragna förankringar  

!!, min = max 0.3 ∗ 275    → !!, min = 83 mm, Välj !b,rqd = 275 mm 

2.5 Tvärkraftskontroll  

Förutsättningar: 

!     Längsgående armeringsförhållande 

!! = 1,5 

! = 3/(!/!) ≥ 1,0  Förstoringsfaktor för att ta hänsyn till laster nära upplag 

!!" =
!!"
!!

≤ 0,2 ∗ !!" ! !"#  

! = 1 + 200/! 

!!",! = !,!"
!!!

    värdet för !!",! återfinns i den nationella bilagan 

!!=0,15 

!!"# = 0,035 ∗ !
!
! ∗ !!"

!
!  värdet för !!"# återfinns i den nationella bilagan 
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Beräkning 

Tvärkraft som uppstår vid infästning 

!!" = !! ∗ ! ∗ ! 

!!" = 10,95 ∗ 1,1 ∗ 2 = 24,09!!"  

 

Dimensionerande tvärkraftskapacitet med ComBAR som armering 

Dimensioneringsvärdet för tvärkraftskapaciteten VRd,c för ComBAR erhålls ur den tekniska 

broschyren för ComBAR, sida 27. 

!!",! = ! ∗ !
620 ∗ ! ∗ 100 ∗ ! ∗ !!" ∗ !!"

!
! ∗ !! ∗ ! 

! = 1 + 200/200 = 2 

! = !!"
!!!

= 6 ∗ 113
200 ∗ 300 = 0,0113 

Kontroll om ! ≤ 0,02 OK! 

! = 300 ∗ 200!
12 = 2,06! 

Ingen yttre last verkar vilket ger ! = 1 

!!",! = 1 ∗ 2,06620 ∗ 2 ∗ 100 ∗ 0,0113 ∗ 60 ∗ 10! ∗ 30
!
! ∗ 300 ∗ 200 = 50,50!!" 

Balansekvation: 

 !!",! ≥ !!" 

50,50 ≥ 24,09! OK! 
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Dimensionerande tvärkraftskapacitet med stål som armering 

Dimensioneringsvärdet för tvärkraftskapaciteten VRd,c för stål erhålls ur EC 2 6.2.2 formel 

6.2a. 

!!"# = !!",! ∗ ! ∗ 100 ∗ ! ∗ !!"
!
! + !! ∗ σ!!" ∗ !! ∗ !′ 

!!",! =
0,18
1,5 = 0,12 

!! = 1,5 

Ingen yttre last verkar vilket ger !!" = 0! => !!!" = 0 

!!"# = 0,12 ∗ 2 ∗ 100 ∗ 2,06 ∗ 30
!
! + 0,15 ∗ 0 ∗ 200 ∗ 300 = 68,4!!" 

Med ett minsta värde: 

!!"# = !!"# + !! ∗ !!" ∗ !! ∗ !′ 

!!"# = 0,035 ∗ 2
!
! ∗ 30

!
! = 0,54 

!!"# = 0,54 + 0,15 ∗ 0 ∗ 300 ∗ 154 = 25,05!!" 

 

Välj !!"# = 68,4!kN 

Balansekvation: 

 !!",! ≥ !!" 

68,4 ≥ 24,09!!"! 
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3 TABELLER ENLIGT EUROCODE OCH SVENSK STANDARD 

 

Tabell 8: Kategorier beroende på användningsområde (SS-EN 1992-1-1:2005 – Tabell 6.1) 
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Tabell 9: Partialkoefficienter för material i brottgränstillstånd (SS-EN 1992-1-1:2005 – Tabell 
2.1N) 
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Tabell 10: Exponeringsklasser enligt SS-EN 206-1 (SS-EN 1992-1-1:2005 – Tabell 4.1) 
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Tabell 11: Värden på koefficienterna �1, �2, �3, �4, �5 (SS-EN 1992-1-1:2005 – Tabell 8.2) 
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Tabell 12: Värden för  ψ-faktorer för byggnader (EKS 6 – Tabell A1.1(S)) 
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Tabell 13: Nyttig last på bjälklag, balkonger och trappor i byggnader (EKS – Tabell 6.2(S)) 
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Bilaga B- Resultat från FEM-Design och 

Concrete-Beam 

Denna bilaga består av två kapitel: 1. Fem-Design och 2. Concrete Beam 

1  FEM-DESIGN    

1.1 Förutsättningar 

 

Figur 11: Visar balkongelemntet som är fastinspänt i fem olika punkter 

 



II 

 

 

Figur 12: Visar förutsättningarna som använts i beräkningen 
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1.2 Resultat 

Följande figurer visar simuleringsresultaten från programmet FEM-Desig av 

momentberäkning, sprickvidd, upplagsreaktioner vid balkong infästningarna och 

nedböjning.  

 

Figur 13; Visar moment i underkant med x-riktning 

 

 

Figur 14: Visar moment i underkant med y-riktning 
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Figur 15: Visar moment i överkant med x-riktning 

 

Figur 16: Visar moment i överkant med y-riktning 
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Figur 17: Visar sprickvidden i överkant 

 

 

 

 

Figur 18: Visar upplagsreaktioner i fastinspända punkter  
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Figur 19: Visar nedböjning i bruksgränstillstånd  
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2 CONCRETE BEAM 

2.1 Förutsättningar 

 

 

Figur 20: Visar förutsättningar som använts i programmet 
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2.2 Resultat 

Resultatet för den erforderliga armeringen i balkonginfästningen redovisas i figurerna 21-23. 

 

Figur 21: Visar erforderlig stålarmeringsmängd i balkonginfästningen 
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Figur 22: Visar böjmoment och tvärkrafts diagram 

 

 

 

Figur 23: Visar armerat tvärsnitt enligt resultaten
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Bilaga C – Resultat från Comsol  

Bilagan innehåller den information som använts i samband med de energiberäkningar som 

utförts i Comsol. Detta omfattar geometrin, förutsättningar och resultat i form av figurer och 

värden. 

Denna bilaga består av tre kapitel: 1. Indata, 2. Simulering och resultat samt 3. Årlig 

energibesparing för referensobjektet. 

1 INDATA 

1.1 Geometri 

Figur 24 och 25 är delar av ritningar från referensobjektet Kv. Rösjö Ängar med markerade 

ytor och mått som använts för modellering i programmet Comsol.  

 

Figur 24: Anslutning balkong och bjälklag med mått för användning i Comsol 



II 

 

 

 

Figur 25: Snitt A-A från figur 24 

1.2 Beteckningar: 

ρ = Densitet [kg/m3] 

Cp = Värmekapacitet [J/(kg°C)] 

k = Värmekonduktivitet [W/(m°C)] 

R = Anger den värmeisolerande egenskapen hos en produkt eller byggnadsdel. [m2°C/W] 

Rsi = Värmeövergångsmotstånd vid övergång från 

inneluft till väggyta [m2°C/W] 

Rse = Värmeövergångsmotstånd vid övergång från uteluft till väggyta [m2°C/W] 

Tun = Ortens aktuella normalårstemperatur [°C] 

Tg = Gränstemperaturen [°C]  
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1.3 Förutsättningar 

För referenser till samtliga förutsättningar se kapitlet 4.4. 

Rsi = 0,13 m2°C/W 

Rse = 0,04 m2°C/W 

Inomhustemperatur = 22 °C  

Utomhustemperatur = -10 °C 

 

Tabell 14: Värden för de materialegenskaper som har använts i Comsol 

! ρ![Kg/m3]! Cp![J/(Kg°C))]! k![W/(m°C)]!

Betong! 2300! 880! 1,8!

Mineralull! 25! 1000! 0,034!

Puts! 1000! 1000! 0,57!

Konstruktionsstål! 7850! 475! 60!

ComBAR! 2200! 850! 0,5!

!
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1.4 Modeller 

Följande 4 modeller har ritats upp i Comsol och använts som bas för 

värmeflödesberäkningar.  

+

!

 

Figur 26: Modell1 som visar anslutning mellan balkong med heltäckande isolering och 
mellanbjälklag. 

+

 

Figur 27: Modell2 - Anslutning av balkongsupplag i form av klack med tillhörande 
isolering och mellanbjälklag. 
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+

!

 

Figur 28: Modell 3 som visar modell 2 med inlagd stålarmering i klacken.+

+

 

Figur 29: Modell 4 visar modell 2 med inlagd ComBAR armering i klacken. 
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2 SIMULERING OCH RESULTAT 

 

Tabell 15: Simuleringsresultat för ComBAR 

Cellindelningstyp:! Antal!celler:! Tid!för!simulering:! Energiflöde![Watt]!

Coarse! 27518! 6!s! 30,21!

Normal! 58397! 10!s! 30,18!

Fine! 107428! 17! 30,10!

Finer! 375841! 1!minut!50!sekunder! 30,10!

 

Resultat från cellindelning 

Coarse - Complete mesh consists of 27518 domain elements, 7811 boundary elements, and 

1433 edge elements. 

Normal - Complete mesh consists of 58397 domain elements, 13984 boundary elements, and 

1934 edge elements. 

Fine - Complete mesh consists of 107428 domain elements, 19779 boundary elements, and 

2721 edge elements. 

Finer - Complete mesh consists of 375841 domain elements, 39995 boundary elements, and 

5242 edge elements. 

 

Tabell 16: Simuleringsresultat för stål 

Cellindelningstyp: Antal celler: Tid: Energiflöde [Watt] 

Coarse 29064 6 s 32,32 

Normal 60768 10 s 32,31 

Fine 112359 20 s 32,26 

Finer 416252 2 minuter 25 sekunder 32,26 
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Resultat från cellindelning 

Coarse - Complete mesh consists of 29064 domain elements, 8167 boundary elements, and 

1589 edge elements. 

Normal - Complete mesh consists of 60768 domain elements, 14474 boundary elements, and 

2148 edge elements. 

Fine - Complete mesh consists of 112359 domain elements, 20569 boundary elements, and 

3065 edge elements. 

Finer - Complete mesh consists of 416252 domain elements, 43517 boundary elements, and 

6060 edge elements. 

Temperaturfördelning vid snitt av 3 olika ytor.  

Figurerna 30-33 illustrerar temperaturfördelningen över ytan för olika skapade snitt. I 

figurerna finns en gradskala med temperaturer som går från den blåa färgen som motsvarar 5 

°C till den röda som motsvarar 20 °C.  

!

!

Figur 30: Yttemperatur för snitt 1, illustration köldbrygga.  
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!

!

Figur 31: Yttemperatur för snitt 2, illustration köldbrygga.  

+

!

!

Figur 32: Yttemperatur för snitt 3, illustration köldbrygga.  

!

!
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!

Figur 33: Yttemperatur för snitt 3 - Baksida, illustration köldbrygga.  

 

Figur 34 visar hur temperaturen höjs utifrån och in igenom väggen vid 3 olika stödlinjer. Den 

första stödlinjen går igenom betongklacken, den andra genom balkongupplaget vid isolerad 

del och den tredje igenom ett av armeringsjärnen. Diagrammen för de olika 

armeringstängerna ComBAR och stål är identiska, därför presenteras en figur som 

representerar båda materialen. I figur 34 representerar Y-axeln temperaturer från -10 °C till 

22 °C och X-axeln (arc-length) var vi befinner oss i modellen av väggen från utsida balkong 

till insida bjälklag.  
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!

!

Figur 34:+Temperatur igenom vägg för vid olika linjer+

Figur 35 visar den stödlinje som har använts för armeringsjärnet i figur 34. I figur 34 har 

denna illustrerats med en streckad linje med röd färg.  

!

Figur 35: Stödlinje längs armeringsjärn 
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Figur 36 visar den stödlinje som har använts för väggen i figur 34. I figur 34 har denna 

illustrerats med en grön linje. 

!

!

Figur 36: Stödlinje genom vägg och isolering 

Figur 37 visar den stödlinje som har använts för betongklacken i figur 34. I figur 34 har 

denna illustrerats med en blå linje.  

!

!

Figur 37: Stödlinje genom betongklack 

!

! !
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3 ÅRLIG ENERGIBESPARING FÖR REFERENSOBJEKTET  

Den årliga energibesparingen som görs genom att använda ComBAR i stället för stål 

presenteras nedan. 

För att beräkna energibesparing under ett år används ekvationen nedan. 

E = Q * (Tg-Tum) * 8760 [Wh]    

Från resultatet i kapitel 3 är energibesparingen Q i en klack genom att använda ComBAR 

istället för stålarmering 2,16W för en differens på 32 grader mellan ute och inomhus. 

Energibesparing för en klack: 2,16/32 = 0,068 W 

Energibesparing för en balkong: 5* 0,068 = 0,34W 

Energibesparing för referensobjektet: 0,34 * 85 = 28.9 W 

Timmar på ett år: 8760 h 

Orternas aktuella normalårstemperatur, årliga värmeenergibehov och normalårstemperatur 

har erhållits från kursmaterial för värmebehovsberäkning (Jensen, 2001)  

Med hänsyn till gratistillskott i byggnaden sätts inomhustemperaturen till 19°C. 

Normalårstemperaturen i Stockholm är 6,6 °C.  

Tun = 6,6 °C  

Tg = 19 °C 

Ett jämförande värde beräknas för orten Kiruna där normalårstemperaturen är lägre och 

behovet att isolera är större. Normalårstemperaturen i Kiruna är -1,2 °C. 

 

Årliga energibesparingen för Stockholm:  

Stockholm: E = 0,0289 * (19–6,6) * 8760 = 3139 [kWh] / år 

Årliga energibesparingen för Kiruna: 

Kiruna: E = 0,0289 * (19-(-1,2))* 8760 = 5114 [kWh] / år 
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Bilaga D- Ekonomisk kalkyl  

Den diskonterade payback-metoden används för att uppskatta återbetalningstiden på en 

investering där samtliga belopp omräknas till ett nuvärde.   

Denna bilaga består av två kapitel: 1. Indata och 2. Kostnadskalkyl. 

1 INDATA 

1.1 Beteckningar 

G = Grundinvestering 

a = årligt inbetalningsöverskott 

T = paybacktiden 

Ci = Samtliga in- eller utbetalningar fram till att resultatet är noll 

p = Kalkylräntan  

1.2 Förutsättningar 

Beräkning för återbetalningstiden görs med hänsyn till kalkylräntan!6 %. (SABO, 2012) 
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2 KOSTNADSKALKYL 

Nedan beräknas den totala kostnaden för stål och ComBAR i hela referensobjektet. 

Stål 

Antal balkonger: 85 st 

Antal klackar: 5 / balkong 

Mängd järn: 6 / klack 

Pris: 7,5 SEK / kg 

Vikt per meter: 0,88 / m 

Varje armeringsjärn är 1,8 m långt. 

Den totala kostnaden för hela referensobjektet: 85 * 5 * 6 * 7,5 * 0,88 * 1,8 = 27540 SEK 

 

ComBAR 

Antal balkonger: 85 st 

Antal klackar: 5 / balkong 

Mängd järn: 6 / klack 

Pris: 40 SEK / m 

Varje armeringsjärn är 1,8 m långt. 

 Den totala kostnaden för hela referensobjektet: 85 * 5 * 6 * 40 * 1,8 = 183600 

 

Grundinvestering 

Grundinvesteringen (G) beräknas vara skillnaden mellan kostnaden för ComBAR och 

stålarmering.  

G: 183600 – 27540 = 156060 SEK 
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2.1 Årligt inbetalningsöverskott 

Inbetalningsöverskottet blir den energikostnad som ComBAR sparar.  

Från beräkningar i Bilaga C blir den årliga energibesparingen för referensobjektet i 

Stockholm 3139 kWh och för orten Kiruna 5114 kWh. Svensk fjärrvärme (2014) samlar årlig 

prisstatistik där ett pris på ca 81 öre/kWh erhålls för flerfamiljehus. Med hänsyn till ökade 

priser och en längre bindningstid används ett antaget värde på 91 öre/kWh.  

 

Årligt inbetalningsöverskott 

Stockholm: 3139* 0,91 = 2856 SEK/år 

Kiruna: 5114 * 0,91 = 4654 SEK/år 

 

2.2 Återbetalningstid 

Beräkningar för den diskonterade payback-metoden har utförts i Excel och finns 

presenterade med resultat i tabell 1-4 i Bilaga E. 
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Bilaga E- Återbetalningstid med Payback-

metoden, Excel  

Denna bilaga består av 4 st tabeller som redovisar återbetalningstid för en investering av 

ComBAR för olika enhetspriser och orter.   

Tabell 17: Stockholm, Återbetalningstid då priset för ComBAR är 40 SEK/m 

Förutsättningar+ + + +

Ort:++ Stockholm! ! !
Pris+per+m:+ 40! ! !
Grundinvestering:+ 156060! ! !
Årligt+inbetalnings+
Överskott+

2856! ! !

Kalkylränta:+ 0,06! ! !
+ ! ! !
Beräkning+ ! ! !

År:+ Betalning:+ Nuvärde:+ Ackumulerat:+
0+ P156060! P156060! P156060!
1+ 2856! 2694,339623! P153365,6604!
2+ 2856! 2550! P150815,6604!
3+ 2856! 2420,338983! P148395,3214!
4+ 2856! 2303,225806! P146092,0956!
5+ 2856! 2196,923077! P143895,1725!
6+ 2856! 2100! P141795,1725!
7+ 2856! 2011,267606! P139783,9049!
8+ 2856! 1929,72973! P137854,1752!
9+ 2856! 1854,545455! P135999,6297!

10+ 2856! 1785! P134214,6297!
11+ 2856! 1720,481928! P132494,1478!
12+ 2856! 1660,465116! P130833,6827!
13+ 2856! 1604,494382! P129229,1883!
14+ 2856! 1552,173913! P127677,0144!
15+ 2856! 1503,157895! P126173,8565!
B+ P! P! P!
B+ P! P! P!

95+ 2856! 426,2686567! P66720,59066!
96+ 2856! 422,4852071! P66298,10545!
97+ 2856! 418,7683284! P65879,33712!
98+ 2856! 415,1162791! P65464,22084!
99+ 2856! 411,5273775! P65052,69346!
100+ 2856! 408! P64644,69346!
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Tabell 18: Kiruna, Återbetalningstid då priset för ComBAR är 40 SEK/m 

Förutsättningar+ + + +

Ort:++ Kiruna! ! !
Pris+per+m:+ 40! ! !
Grundinvestering:+ 156060! ! !
Årligt+inbetalnings+
överskott+

4654! ! !

Kalkylränta:+ 0,06! ! !
+ ! ! !
Beräkning+ ! ! !

År:+ Betalning:+ Nuvärde:+ Ackumulerat:+
0+ P156060! P156060! P156060!
1+ 4654! 4390,566038! P151669,434!
2+ 4654! 4155,357143! P147514,0768!
3+ 4654! 3944,067797! P143570,009!
4+ 4654! 3753,225806! P139816,7832!
5+ 4654! 3580! P136236,7832!
6+ 4654! 3422,058824! P132814,7244!
7+ 4654! 3277,464789! P129537,2596!
8+ 4654! 3144,594595! P126392,665!
9+ 4654! 3022,077922! P123370,5871!

10+ 4654! 2908,75! P120461,8371!
11+ 4654! 2803,614458! P117658,2226!
12+ 4654! 2705,813953! P114952,4087!
13+ 4654! 2614,606742! P112337,8019!
14+ 4654! 2529,347826! P109808,4541!
15+ 4654! 2449,473684! P107358,9804!
B+ P! P! P!
B+ P! P! P!

95+ 4654! 694,6268657! P10476,80284!
96+ 4654! 688,4615385! P9788,341302!
97+ 4654! 682,4046921! P9105,936609!
98+ 4654! 676,4534884! P8429,483121!
99+ 4654! 670,6051873! P7758,877934!
100+ 4654! 664,8571429! P7094,020791!
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Tabell 19: Stockholm, Återbetalningstid då priset för ComBAR är 18 SEK/m 

Förutsättningar+ + + +

Ort:++ Stockholm! ! !
Pris+per+m:+ 18! ! !
Grundinvestering:+ 55080! ! !
Årligt+inbetelnings+
överskott+

2856! ! !

Kalkylränta:+ 0,06! ! !
+ ! ! !
Beräkning+ ! ! !

År:+ Betalning:+ Nuvärde:+ Ackumulerat:+
0+ P55080! P55080! P55080!
1+ 2856! 2694,339623! P52385,66038!
2+ 2856! 2550! P49835,66038!
3+ 2856! 2420,338983! P47415,32139!
4+ 2856! 2303,225806! P45112,09559!
5+ 2856! 2196,923077! P42915,17251!
6+ 2856! 2100! P40815,17251!
7+ 2856! 2011,267606! P38803,90491!
8+ 2856! 1929,72973! P36874,17518!
9+ 2856! 1854,545455! P35019,62972!

10+ 2856! 1785! P33234,62972!
11+ 2856! 1720,481928! P31514,14779!
12+ 2856! 1660,465116! P29853,68268!
13+ 2856! 1604,494382! P28249,1883!
14+ 2856! 1552,173913! P26697,01438!
15+ 2856! 1503,157895! P25193,85649!
B+ P! P! P!
B+ P! P! P!

26+ 2856! 1115,625! P11193,74596!
27+ 2856! 1090,076336! P10103,66963!
28+ 2856! 1065,671642! P9037,997986!
29+ 2856! 1042,335766! P7995,662219!
30+ 2856! 1020! P6975,662219!
31+ 2856! 998,6013986! P5977,060821!
32+ 2856! 978,0821918! P4998,978629!
33+ 2856! 958,3892617! P4040,589367!
34+ 2856! 939,4736842! P3101,115683!
35+ 2856! 921,2903226! P2179,82536!
36+ 2856! 903,7974684! P1276,027892!
37+ 2856! 886,9565217! P389,0713701!
38+ 2856! 870,7317073! 481,6603372!
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Tabell 20: Kiruna, Återbetalningstid då priset för ComBAR är 18 SEK/m 

Förutsättningar+ + + +

Ort:++ Kiruna! ! !
Pris+per+m:+ 18! ! !
Grundinvestering:+ 55080! ! !
Årligt+inbetalnings+
överskott+

4654! ! !

Kalkylränta:+ 0,06! ! !
+ ! ! !
Beräkning+ ! ! !

År:+ Betalning:+ Nuvärde:+ Ackumulerat:+
0+ P55080! P55080! P55080!
1+ 4654! 4390,566038! P50689,43396!
2+ 4654! 4155,357143! P46534,07682!
3+ 4654! 3944,067797! P42590,00902!
4+ 4654! 3753,225806! P38836,78322!
5+ 4654! 3580! P35256,78322!
6+ 4654! 3422,058824! P31834,72439!
7+ 4654! 3277,464789! P28557,2596!
8+ 4654! 3144,594595! P25412,66501!
9+ 4654! 3022,077922! P22390,58709!

10+ 4654! 2908,75! P19481,83709!
11+ 4654! 2803,614458! P16678,22263!
12+ 4654! 2705,813953! P13972,40868!
13+ 4654! 2614,606742! P11357,80193!
14+ 4654! 2529,347826! P8828,454108!
15+ 4654! 2449,473684! P6378,980424!
16+ 4654! 2374,489796! P4004,490628!
17+ 4654! 2303,960396! P1700,530232!
18+ 4654! 2237,5! 536,9697677!
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