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Sammanfattning 

Stålfiberbetong är ett material som de senaste 10-15 åren har blivit allt mer populärt i olika 
konstruktioner. Att använda sig av en kombination av stålfibrer och konventionell armering har visat 
stora fördelar i olika former, exempelvis vid sprickbildning. Frågan är då hur effektivt det är med 
enbart stålfiberbetong utan konventionell armering.  

Syftet med examensarbetet var att se hur användningen av enbart stålfiber i konstruktioner begränsas 
med hänsyn till sprickkrav och hållfasthet. Fokus låg också i att jämföra olika normer för att se 
skillnaderna vid användning av stålfiberbetong, för att sedan kunna jämföra ytterligare med hjälp av 
beräkningar.  

I examensarbetet utfördes en litteraturstudie om fibrernas användning i olika konstruktioner, och 
sprickbreddbegränsning i normer samt rekommendationer sammanställdes. Ett försök till 
sprickbreddsberäkningar utfördes på väggar, för att se hur det skulle förhålla sig med enbart stålfibrer. 
Dessa valdes dock att inte publiceras. 

Resultatet av arbetet visade bland annat att det inte är någon markant skillnad på normerna, förutom 
olika provningsmetoder vid uträkning av residualhållfastheten, och att rekommendationerna som regel 
presenterar en sprickbreddsberäkning för en kombination av fibrer och konventionell armering.  

Av arbetet kunde slutsatsen dras att enbart stålfiber i en konstruktion begränsar användningen, främst 
gällande bärigheten, och därför är fortsatt rekommendation att kombinera stålfibrer med konventionell 
armering i bärande konstruktioner, tills mer forskning och kunskap erhålls.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Betong, Dimensioneringsmetoder, Konstruktioner, Residualhållfasthet, Sprickor, 
Sprickvidder, Stålfiber, Stålfiberbetong  
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Abstract 

Steel Fibre Concrete has over the last 10-15 years become increasingly popular in a variety of designs. 
By using a combination of steel fibre and conventional reinforcement has shown great benefits in 
various forms, for example in the cracking. The question is how effective it is using steel fiber concrete 
without conventional reinforcement.  

The aim of the thesis was to see how the use of only steel fibre concrete in structures is limited with 
regard to the requirement of cracks and strength capacity. The focus also was to compare different 
standards in order to see the differences in the application of steel fibre, and then be able to compare 
further with the help of calculations.  

In the thesis a literature study on the use of steel fibers in different structures was performed, and also 
a compilation of crack limitations standards and recommendations.  An attempt to crack width 
calculations was performed on walls, to see how it would relate with steel fiber concrete without 
conventional reinforcement. These were, however, not published. 

The results of the thesis showed that there is no significant difference in the standards, besides 
different test methods for calculation of the residual strength, and most of the crack width calculations 
are based on a combination of fibers and conventional reinforcement.  

Of this thesis we could conclude that only steel fibers in a structure limits the use, mainly regarding the 
strength capacity, and therefore recommendation remains to use combined steel fibers with 
conventional reinforcement in load-bearing structures, until more research and knowledge obtained.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Concrete, Cracks, Crack widths, Design methods, Residual strength, Steel fiber, Steel fiber 
concrete, Structures.   
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Förord 

Detta examensarbete, skrivet på Kungliga Tekniska Högskolan, omfattar 15 hp och avslutar 
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perioden av totalt 10 veckor. 

Vi vill tacka Ali Farhang och Johan Silfwerbrand som ställt upp på intervjuer och gett sina synpunkter.  

Vi vill också rikta ett extra stort tack till vår handledare, Peter Eklund på KTH, som har bidragit till 
stöttning vid stressiga perioder och till vår handledare, Jerry Hedebratt på BTB, som har bidragit med 
vägledning, kunskap och förklaringar.  
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Versala och gemena latinska bokstäver 

퐴	 Area 

퐸 Elasticitetsmodul 

퐹 Last 

퐹  Spricklast 

퐹  Brukslast 

퐹  Brottlast 

퐹  Lastvärde, j = 1, 2, 3 eller 4 – EN-14651 

퐹  Last motsvarande LOP – EN-14651 

퐼  Seghetsindex 

푅  Graden av axiellt tvång – SS-812310 och Betongrapport nr 13 

푅  Residualhållfasthetsfaktor 

푎 Avstånd mellan brottspricka och närmaste stöd 

푏 Tvärsnittsbredd 

푑 Diameter 

푓  Karakteristisk tryckhållfasthet 

푓  Högt värde för betongens draghållfasthet 

푓  Karakteristisk böjdraghållfasthet 

푓 ,  LOP 

푓  Dimensionerande residualböjdraghållfasthet – Betongrapport nr 4 

푓  Sprickhållfasthet 

푓  Residualböjdraghållfasthet – Betongrapport nr 4  

푓 	 Karakteristisk residualböjdraghållfasthet – Betongrapport 4 

푓  Brotthållfasthet 

푓 ,  Dimensionerande residualdraghållfasthet i brottgränstillstånd – SS-812310 

푓 ,  Karakteristisk residualdraghållfasthet – SS-812310 
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푓 ,  Residualböjdraghållfasthet – SS-812310 

푓 ,  Residualböjdraghållfasthet, j = 1, 2, 3 eller 4 – EN-14651 

ℎ Tvärsnittshöjd 

ℎ  Avstånd mellan hackets topp och provkroppens översida – EN-14651 

푘 Korrektionsfaktor för betong - EN-1992-1-1  

푘  Koefficient som beaktar spänningsfördelningen inom tvärsnittet - EN-1992-1-1 

푙 Längd 

푙 ,  Längden över vilket glidning sker mellan betongen och stål 

푠 ,  Maximalt sprickavstånd  

푠  Sträckan en spricka i stålfiberbetong har spridit sig – DAfStb Guideline Steel fibre 
reinforced concrete 

 
푡 Tid 

푤  Dimensionerande sprickvidd 

푤  Sprickvidd 

푤  Maximal sprickvidd 

푥 Tryckzonens höjd 

푦 Avstånd mellan botten av testprovet och axeln av förskjutningsomvandlaren – EN-14651 

 

Versala och gemena grekiska bokstäver 

α풇 Förhållandet mellan beräknad residualdraghållfasthet och medelvärde för 
böjdraghållfasthet 
 

훾  Partialkoefficient för fiberbetong 

훾  Partialkoefficient för fiberbetong  

훾  Partialkoefficient beroende av säkerhetsklass 

훿  Nedböjning vid uppsprickning 

휀  Töjning för stålfiberbetong 

휀  Töjning pga. exempel termiska krafter och/eller krymprörelser 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Betongen är i dagsläget ett av de mest använda konstruktionsmaterialen i byggbranschen, [26], och 
anses även vara ett av världens viktigaste byggmaterial, [27]. Då betongen har en mycket hög 
tryckhållfasthet, men en låg draghållfasthet och elasticitet, gjuts armering in i betongen för att 
komplettera och förbättra draghållfastheten och bidra till ett segt beteende hos konstruktionen, [26].  

De sista 10 − 15 åren har stålfiberbetong blivit ett mer och mer populärt byggmaterial, [34], speciellt i 
industrigolv, [12]. Stålfiberbetong innebär att fibrer tillsätts i betongen som helt eller delvis skall 
ersätta armeringen. I vissa fall kan armeringen ersättas helt med stålfiber, men i många fall inte. 
Fibrerna ger en begränsad hållfasthetsökning efter betongens uppsprickning, men räcker inte alltid till 
för att hantera konstruktionens påverkan av belastning på samma sätt som den konventionella 
armeringen gör. Därför är det vanligt att kombinera stålfibrer med konventionell armering.  

Problem som kan uppstå för betong med konventionell armering är bland annat sprickbildning. 
Sprickor kan uppstå vid belastning och vid krympning i konstruktionen vilket kan orsaka brister i 
exempelvis bärigheten. I andra fall behövs ibland mer armering än vad som faktiskt får plats i själva 
konstruktionen. Därför är det intressant att se hur enbart fiberbetong förhåller sig vid dessa problem, 
[12], [25], [34]. 

1.2 Nulägesbeskrivning 
Detta examensarbete har gjorts i uppdrag av BTB, Byggnadstekniska byrån AB. BTB är ett 
konsultföretag vars projekt omfattar alla skeden inom husbyggnadsområdet med inriktning på 
byggnadskonstruktion, byggteknik, stomprojektering, grundläggning samt geoteknik. De har en bred 
erfarenhet inom såväl nybyggnad som om- och tillbyggnad. Företaget är stationerat i Stockholm, 
Uppsala samt Jönköping och är i dagsläget ungefär 100 medarbetare.  

1.3 Målformulering 
Syftet med detta examensarbete är att sammanställa och jämföra olika normer som används vid 
dimensionering av stålfiberbetongkonstruktioner, gällande sprickors uppkomst. Ett mål är att hitta en 
metod att rekommendera med hänsyn till sprickor. Man vill också utreda i vilka konstruktioner 
stålfibrerna kan ersätta den konventionella armeringen i betongen, med hänsyn till sprickbreddskrav 
och bärighet. Förhoppningen är att på detta sätt förenkla dimensionering av 
stålfiberbetongkonstruktioner och att detta även kan hjälpa företag som en eventuell riktlinje. 

Frågeställning: 

 Hur begränsas användningen av enbart stålfiber i betongkonstruktioner med hänsyn till 
sprickbreddskrav och bärighet? 
 

 Kan man på ett säkert sätt verifiera att sprickor inte bildas okontrollerat om man inte har 
armering i stålfiberbetongen? 
 

 Kan man beräkna sprickvidden i sådana konstruktioner? 

1.4 Avgränsningar 
Rapporten kommer behandla fiberbetong utan konventionell armering. Fokus kommer ligga på 
stålfiber i rapporten.  Flera olika konstruktioner kommer beröras i rapporten men försök till 
beräkningar kommer enbart utföras för väggar.  
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De normer och rekommendationer som har valts att jämföras är: 

 SS-812310,  

 DAfStb 

 CNR-DT 

 Betongrapport nr 4 och 13 

 RILEM 

 FIB Model Code 

 TR 63 

Rapporten kommer ta upp kombinerad armering och övriga hjälpmedel för minimering av sprickor 
men kommer inte behandla detta djupgående.  Olika provningsmetoder för residualböjdraghållfasthet 
kommer nämnas, men inte behandlas ingående och beräkningar för brottgränstillstånd kommer ej 
utföras.  

1.5 Metodval 
För att få en bra grund och förståelse om stålfiberbetong och dess egenskaper, kommer en 
litteraturstudie utföras. Om möjligt kommer beräkningar från gamla rapporter utvärderas och jämföras 
med nya beräkningar, för att på så sätt få fram ett rimligt resultat. Det kommer även utföras intervjuer 
med olika aktörer inom betong och konstruktion. 

1.6 Förväntat resultat 
Resultatet på det här examensarbetet förväntas bli att svara på de tre huvudfrågorna i rapporten och att 
hitta en markant skillnad i de olika normerna. Förhoppningen är också att kunna räkna på 
sprickbredderna för en vägg. 
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2 Materialet 

2.1 Historia 
År 1874 kom första patentet på stålfiberarmerad betong. Patentet erhölls av amerikanen A. Berard och 
idén var att stärka betongen med hjälp av ett tillskott av oregelbundna stålfibrer. Ytterligare ett patent 
utvecklades år 1918 i Frankrike av H. Alfsen, där det väcktes ett förslag om att sammanblanda 
långsträckta fibrer av stål, trä och andra material tillsammans med betongen, med möjligheten att 
förbättra brottgränsen. Vikten av fiberytan och ändförankringen beträffande bindningsbeteendet för 
fibrerna togs även i beaktning för det här konceptet. Resterande patent som uppkom därefter, 
koncentrerade sig i högsta grad på olika fiberformer samt olika möjliga tillämpningar gällande 
materialet, exempel på detta var ett patent som utvecklades i California 1927 av G.C. Martin, [17]. 
Under andra världskriget utvecklades materialet för landningsbanor avseende flygplan i fråga om att ge 
beläggningen bättre splitter- och utstötningsskydd vid bombning jämfört med vanlig armerad betong. 
Dessutom har ett antal andra fibermaterial så som glas, kol, sisal och plast använts vid olika 
sammanhang. Efter den första användningen – betongbeläggningar avsett för flygplatser – började 
man i tidiga 1970-talet använda stålfibrer i sprutbetong för bergsförstärkning. Fibrerna ersatte då 
armeringsnät för att bära och stabilisera bergpartier, [25]. Första fasen av stålfiberarmerad betong var 
ganska tveksam och varade fram till tidiga 60-tal. Nästa fas startade runt 70-talet och var då mycket 
mer aktiv och är det fortfarande idag, [17]. 

2.2 Allmänt om stålfiberbetong 
Stålfiberbetongen är ett tvåkomponentsmaterial, d.v.s. den består av en så kallad matris av betong – 
cementpasta och ballast – samt av korta, diskontinuerliga stålfibrer placerade över hela tvärsnittet, 
[25].  

I takt med att modernare redskap för utläggning har tagits fram har också tillämpningen av fiberbetong 
i industrigolv ökat, och är idag det främsta användningsområdet. Betydande produktionsvinster kan 
åstadkommas då nät ersätts med fiberbetong, [17], så som ergonomiska fördelar och tidsvinster vid 
gjutningsarbetet, [25]. Andra vanliga användningsområden med stålfiberbetong är pågjutningar på 
underliggande betong i exempelvis elementhusbjälklag och broar. Fördelen med detta är att det ger 
ökad säkerhet mot okontrollerad sprickbildning till följd av krympning. En annan fördel med stålfiber i 
pågjutningar är att de kan göras tunnare gentemot med vanlig armerad betong, där man måste beakta 
täckskiktsmåttet, detta innebär att man generellt kan åstadkomma tunnare konstruktioner med hjälp 
av stålfiber. Andra exempel på stålfiberbetongens användning är markbyggnader som till exempel 
tunnlar.  

Några växande användningsområden är balkongdelar, volymelement exempelvis för badrum, soprum 
och stallmellanväggar m.fl. Även stolpar och master har tillverkats med stålfiberförstärkt, höghållfast 
betong, [25].     

2.3 Fibrerna 
Fibrernas främsta uppgift är att efter första uppsprickningen av betongmatrisen, ta upp 
dragspänningar, verka hämmande på sprickutvecklingen och på så sätt åstadkomma en 
sprickfördelning i matrisen. Tidigare i rapporten har det nämnts att fibrerna kan tillverkas i olika 
material, så som exempelvis glas, kol, plast och stål, varpå stålfibrer är vanligast.  

Stål har en densitet på 7850 kg/m3 och används vid en omräkning av fiberinnehållet mellan 
volymprocent och fibervikt/m3. De vanligaste stålfibrerna tillverkas av dragen tråd, men kan också 
klippas ur stålband eller huggas ur stålstycken, [25], med en varierande draghållfasthet mellan 800-
2500 MPa, [14]. Tjockleken varierar och tvärsnittsformen är beroende av framställningssättet, [25]. 
Den vanligaste längden och tvärsnittsdimensionen ligger mellan 30-60 mm, respektive 0,3-1,3 mm, 
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[14]. Vissa fibrer har en rak yta, andra är vågformiga och ett flertal förses med ändkrokar som 
förankring, [25]. I Figur 2.1 redovisas några exempel på vanliga typer. 

 

Figur 2.1: Exempel på fibertyper, [25]. 

 

Materialet stål samverkar bra med betong tack vare dess mekaniska egenskaper och alkaliska 
motstånd. Tillsättningen av stålfibrer kan ändra betongens egenskaper betydligt i både färskt och 
härdat tillstånd, varpå den största förbättringen sker hos den härdade betongen, [17], och då främst 
förbättring av dess töjbarhet, [12]. Fibrerna påverkar inte egenskaperna innan uppsprickning, utan det 
är först efter själva uppsprickningen som fibrerna gör nytta. Draghållfastheten, töjbarheten och 
styvheten, volymandelen samt fiberorienteringen är de fiberegenskaper som är betydande för de 
mekaniska egenskaperna, [15].     

Som en följd utav tillsättningen av stålfibrerna får betongen ett segare böj- och dragbrottsförlopp 
gentemot oarmerad betong, och som tidigare nämnts hjälper fibrerna även till med sprickfördelningen 
och att överbrygga sprickbildningen, [25], således är det en fördel att använda fiberbetong i statiskt 
obestämda konstruktioner som kontinuerliga balkar och pålunderstödda plattor där seghet efter 
sprickbildning är önskvärt, [8]. Gestaltningen av sprickorna beror dock på lastens karaktär och 
elementets geometri, [12]. Stålfiberbetongens seghet såväl som sprickfördelningen beror på fibrernas 
hållfasthet och förankring till betongen, samt även fiberinnehållet och fibrernas orientering i 
konstruktionen, [25].  

Vad gäller fibrernas förankring förstärks dessa av fiberändarnas utformning och med ytprofilering, 
men främst av en ökad fiberslankhet, d.v.s. längd genom diameter, lf/df. Ökad fiberslankhet leder dock 
till minskad användbarhet, och kan vara en nackdel. Fibrernas orientering är främst beroende av 
fibrernas längd i jämförelse till konstruktionens minsta tvärsnittsdimension, men även av gjutnings- 
och vibreringsförfarandet, [25]. Liknande som för konventionell armering, fungerar fibrerna optimalt 
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om deras placering i matrisen är i samma riktning som dragspänningen och vinkelrät mot sprickan. 
Skulle fibrerna istället korsa sprickan med en sned vinkel, skulle fibrernas verkningssätt bli mindre 
effektivt. Förlusten av effektivitet kan beräknas matematiskt och specificeras i mekaniska termer 
genom att använda en orienteringsfaktor, [17], och man kan även räkna ut en sannolikhet på hur 
många fibrer det finns i ett tvärsnitt med hjälp av orienteringsfaktorn. Då tar man enbart med de fibrer 
man kan säkerställa finns med i tvärsnittet för att få en säkerhetsmarginal, [34]. A. Farhang anser att 
det finns en viss osäkerhet med fibrerna gentemot konventionell armering. Den konventionella 
armeringen placeras ut där den ska vara och sedan vet man med stor säkerhet att den ligger där den 
placerades. Däremot när det gäller stålfibrerna kan man aldrig verifiera att de ligger där man vill ha 
dem eller att de är placerade i den mest verksamma orienteringen, [33].   Fibrernas orientering sker 
oftast slumpmässigt i betongmatrisen men i vissa fall är fiberorienteringen specificerad. Ett exempel på 
detta är en s.k. 2-dimensionell orientering, [15], som erhålls med sprutfiberbetong där fibrerna 
placeras horisontellt till sprutriktningen, [17]. Vad gäller vanligt pumpad eller gjuten betong fås en 3-
dimensionell orientering, men sker gjutning med förflyttning av materialet genom ett magnetfält 
samtidigt som den vibreras, kan en s.k. 1-dimensionell fiberorientering erhållas, se figur 2.2, [15].  

 

 

Figur 2.2: Fiberorientering. 2-dimensionell orientering fås för sprutbetong medan 3- samt 1-
dimensionell fås för pumpad-, vibrerad- och gjuten betong, [17].   

 

Beträffande fiberinnehållet är en dosering på ca 25-50 kg/m3 normalt. Denna dosering kan dock inte 
betraktas som helt sprickfördelande enligt definition i Betongrapport 4, utan skall istället ses som mer 
eller mindre sprickhämmande. Detta innebär att även om fibrerna hindrar sprickorna att växa 
obehindrat, kan sprickorna som uppstår bli större än 0.2 mm. Det är viktigt att pointera att man inte 
kan verifiera att sprickkrav uppfylls även om man väljer en fibermängd inom intervallet ovan. En 
förklaring till detta är att det krävs töjningshårdnande egenskaper hos betongen, se kapitel 3.5. För att 
säkerställa en sprickfördelande funktion kan doseringar över 80 kg/m3 fordras, [12]. I vissa fall kan en 
dosering på 100 kg/m3 utnyttjas, dock kan ett ökat fiberinnehåll leda till minskad arbetbarhet, som kan 
resultera i försämrad samverkan mellan betongmatrisen och fibrerna. Detta kan leda till s.k. 
bollbildning som försämrar hållfasthetsegenskaperna och vattentätheten, [25]. Vad gäller stålfibrer 
brukar ungefär 1 volymprocent, d.v.s. ~ 80 kg/m3, kunna blandas in utan någon risk för bollbildning. 
Det är dock inte bara mängden fibrer och fibrernas utseende som påverkar möjligheten att blanda in 
fibrer i betongen, en annan faktor är också matrisens sammansättning. Exempelvis kan gynnsammare 
förutsättningar för fiberinblandning erhållas genom begränsning av den maximala stenstorleken, 
ökning av finmaterial och användning av vattenreducerande tillsatsmedel, [15]. 

Det finns ingen nedre gräns för när det ska få benämnas stålfiberbetong eller ej vad gäller fiberinnehåll, 
men lägre dosering än 20 kg/m3 brukar vanligtvis inte användas, [25]. 
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2.4 Materialegenskaper 
Fördelaktiga egenskaper kan utnyttjas från båda ursprungsmaterialen. Betongen medverkar med en 
hög tryckhållfasthet, [25], samtidigt som fibrerna bidrar till ökad seghet och förmågan att ta laster efter 
uppsprickning, [12]. I tabell 2.1 visas en sammanställning av stålfiberbetongens egenskaper gentemot 
oarmerad betong. Sammanställningen är baserad på information från [25], [10]. 

 

Tabell 2.1: Sammaställning av egenskapsförändringar mellan oarmerad betong och stålfiberbetong, 
[10]. 

 

Den oarmerade betongen, matrisen, är mindre töjbar gentemot fibrerna. När den ökande belastningen 
börjar leda till brott resulterar detta i uppsprickning av matrisen vilket kan ses som det första steget i 
brottprocessen.  

När fiberbetongen belastas i exempelvis böjning, och lasten samt nedböjningen registreras, kan tydliga 
stadier oftast urskiljas. I fiberbetong med en låg fibervolym fås först ett stadium med linjärt ökande 
spänning, ett s.k. elastiskt stadie, och sedan följer ett uppsprickningsstadium med fallande spänning 
vid ökad töjning. Detta är ett s.k. töjningsmjuknande beteende. Vid töjningshårdnande beteende - 
exempelvis vid ökat fiberinnehåll - fås ett liknande första stadium som vid föregående fall, men när 
spricklasten uppnåtts följer ytterligare ett stadium med ökande spänning och då med fortsatt 
uppsprickning. Här efter faller spänningen, se figur 2.3, [15]. Enkelt förklarat innebär 
töjningsmjuknande beteende minskad hållfasthet efter den första sprickan och töjningshårdnande 
beteende en ökad hållfasthet efter den första sprickan, [15].  
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Figur 2.3: Spännings-deformationskurva för töjningsmjuknande och töjninghårdnande fiberbetong, [23].  

 

2.4.1 Böjdraghållfasthet och seghet 
Vid dimensionering av stålfiberbetong är böjdraghållfastheten den parameter som är avgörande i olika 
skeden under belastningsförloppet, [12]. Vid dimensionering beror böjdraghållfastheten på 
sprickvidder eller last-deformationsegenskaperna hos fiberbetongen och dessutom på vilket 
gränstillstånd som avses, [25].  

Stålfiberbetongens böjdraghållfasthet och seghet kan kännetecknas av tre olika variablar, som 
benämns: 

 Sprickhållfasthet, fflcr 
 Brotthållfasthet, fflu 
 Residualhållfasthet, fflres 

enligt Betongrapport nr 4. 

Sprickhållfastheten kan anses vara densamma som för motsvarande oarmerad betong, eftersom 
stålfibrerna påverkar sprickhållfastheten obetydligt. Inte heller brotthållfastheten påverkas märkbart 
av små och måttliga fiberinnehåll (< 1 %). Vid ett högre fiberinnehåll kan man dock åstadkomma en 
ökad brotthållfasthet, [25]. Residualhållfastheten beskriver fiberbetongens förmåga att ta last efter 
uppsprickning och är direkt beroende av fibertyp och fibermängd. Vid dimensionering är det 
nödvändigt att de värdena som används är understödda av provningsresultat. Fiberleverantörer tar i 
många fall fram värden som gäller för just deras fibertyper, dock bör dessa värden användas med en 
viss försiktighet då även betongens sammansättning har betydelse för resultatet. 
Residualhållfasthetsfaktorn, även benämnd R-värdet, kan användas som utgångspunkt vid fastställning 
av fiberbetongens sprickfördelande förmåga, och kan bestämmas genom balkprovning som förklaras 
längre fram i rapporten.  

Vanligast är att idag ställa krav på böjdrag- och/eller residualhållfastheten, istället för fibermängd, då 
både fibrernas och betongens egenskaper påverkar verkningssättet i hög grad, [12].  

Stålfiberbetongens seghet bestäms av arean under lastdeformationskurvan och mäts vid 
provningsförfarandet. Segheten anges med ett s.k. seghetsindex I5, I10, Ix osv och kan räknas om till 
residualhållfasthetsfaktorer, [25]. Residualhållfastheten och segheten tas vidare upp i kapitel 4.3 - 
böjningstester enligt svenska betongföreningen. 

2.5 Sprickor 
Olika typer av sprickor uppkommer vid olika perioder av betongens tidslinje. Se figur 2.4.  
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Figur 2.4: Spricktyper och uppkomst i betong, [16]. 

 
 

2.5.1 Varför spricker betong? 
Rent mekaniskt kan man säga att en spricka uppstår då spänningarna i konstruktionen överstiger 
betongens hållfasthet. En vanlig orsak till sprickor är exempelvis krympning, s.k. krympsprickor. Dessa 
uppstår då betongen vill krympa, d.v.s. dra ihop sig, men förhindras av någon form av tvång, som 
resulterar i att dragspänningar uppstår. När dessa dragspänningar överstiger betongens draghållfasthet 
spricker konstruktionen, [12]. 

2.5.2 Fibrernas effekt på sprickor 
Som tidigare nämnts har fibrerna i betongen som uppgift att förhindra utvecklingen av sprickor. 
Fibrernas viktigaste påverkan ligger i hur de möjliggör att styra tillväxten av sprickorna. De bromsar 
utvecklingen av sprickorna och när sprickan uppkommer ansvarar stålfibrerna för lastöverföringen i de 
spruckna områdena. På detta sätt kan stålfibrerna ha en avgörande påverkan på det deformerande 
beteendet av den spruckna konstruktionen. Omfattningen av deformationen är dock beroende av 
residualhållfastheten, men också beroende av vilken typ av last och spänning som verkar. Exempelvis 
kommer böjspänning orsaka plastisk deformation, gentemot centrerad spänning som kommer orsaka  
plötslig svikt, under samma förhållanden. 
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Vid böjspänningar kan fördelningen av sprickor vara bättre i stålfiberbetong i jämförelse med 
konventionellt armerad betong, om residualhållfastheten är tillräckligt hög. Antalet sprickor ökar med 
sjunkande sprickbredd och minskande avstånd mellan sprickor, [17]. 

2.5.3 Minimering av sprickor  
I många fall kan hjälpmedel användas för att minska sprickorna. Ett exempel på hjälpmedel är att välja 
en betong med låg krympning och stor töjbarhet. Låg krympning kan man erhålla genom en lämplig 
betongsammansättning med litet vatten- och cementinnehåll, [12]. Man kan även utvinna lägre 
krympning genom att använda tillsattsmedel, [30]. Töjningen kan vara svårare att påverka men en god 
härdning på 5-7 dygn är gynnsam då den möjliggör en viss hållfasthetstillväxt innan krympningen 
inleds. Ett annat exempel kan vara att begränsa sprickbredden genom att frambringa ett finmaskigt 
sprickmönster. Sprickmönstret påverkas av exempelvis friktionen till underlaget och eventuell 
fastlåsning mot anslutande konstruktioner såsom väggar, pelare och fundament etc. Man kan även 
sträva efter sprickfrihet inom delar av golvet genom att separera dem från varandra med hjälp av s.k. 
fogar, detta kan även hjälpa till att reducera fastlåsning till andra anslutande konstruktioner. Viktigt att 
beakta kan vara att bärförmågan för koncentrerade laster kan minska i närheten av en fog. 

2.5.4 Sprickbreddsberäkning 
Sprickbreddsberäkningar för fiberbetongkonstruktioner är ofta svåra att utföra. Fiberbetong med 
töjningshårdnade beteende får fler men mindre sprickor. Desto fler sprickor, desto svårare blir det att 
bedöma varje spricka. Detta innebär att det är besvärligt att ta fram en trovärdig beräkningsmodell 
över sprickbeteendet. Vid töjningsmjuknade fiberbetong bildas oftast bara en spricka vilket har lett till 
möjligheten att med viss rimlighet kunna få fram beräkningsmetoder för sprickvidden. Se kapitel 5.3.3, 
[34].  

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


     
     
 
 
 

10 
 

  

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


     
     
 
 
 

11 
 

3 Konstruktioner 

En konstruktions viktigaste uppgift är att ha en bärande funktion och stå emot belastningar av olika 
slag, [2], och kravet på bärförmåga måste uppfyllas både under uppförandet och vid bruk, [1].  
 

“Ett bärverk ska dimensioneras så att det erhåller lämplig: 
 

— bärförmåga, 
 

— brukbarhet och 
 

— beständighet.” (Eurokod 0, 2014) 

3.1.1 Krav på dimensionering och beräkningsmodeller 
Att dimensionera innebär att välja dimensioner och utforma konstruktionen på ett sådant sätt att 
kraven på bärförmåga, brukbarhet och beständighet uppfylls. Vad gäller bärande konstruktioner, skall 
dessa dimensioneras och utformas så att de under sin avsedda livslängd, på ett tillförlitligt och även 
ekonomiskt sätt motstår alla troliga påverkningar vid uppförande och användning, samt upprätthåller 
sin funktion över tiden, [1]. 
 

“Det är tillåtet att använda alternativa dimensioneringsregler, som skiljer sig från de 
råd som anges i EN 1990, under förutsättning att det påvisas att de alternativa 
reglerna uppfyller kraven i de aktuella principerna och leder till att minst den 
säkerhetsnivå, brukbarhet och beständighet uppnås som kan förväntas vid 
användning av eurokoderna.” (Eurokod 0, 2014) 

 
Dimensioneringen baseras på verifiering av hållfastheten och syftet är att visa att de aktuella kraven 
uppfylls med de valda materialen, dimensionerna och med den valda designen, [1]. Enligt EKS 10, BFS 
2015:6, skall dimensionering utföras genom beräkning, provning eller någon form av kombination. Det 
ställs dock inga krav på beräkning och provning om det är uppenbart obehövligt. Beräkningar skall 
baseras på en beräkningsmodell som i en rimlig utsträckning redogör för konstruktionens 
verkningssätt i aktuella gränstillstånd. Hänsyn skall tas till eventuell osäkerhet hos 
beräkningsmetoden, [4]. 
 
För att kunna utföra en dimensionering med hjälp av beräkningar används s.k. beräkningsmodeller. 
Beräkningsmodellens syfte är att göra konstruktionen beräkningsbar. En verklig konstruktion har ofta 
ett komplext verkningssätt och är dessutom i viss mån okänd. Av detta skäl är många gånger 
beräkningsantaganden och förenklingar nödvändiga. Kort sagt är beräkningsmodellen en förenklad och 
idealiserad bild av den verkliga konstruktionen, se figur 3.1. 

 

Figur 3.1: Karakterisering av en beräkningsmodell jämfört med en verklig modell, [1].  
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Huruvida en beräkningsmodell kan räknas som bra eller dålig måste bedömmas utifrån modellens syfte 
i dimensioneringsprocessen. Det är ofta lätt att hävda att en beräkningsmodell inte beskriver den 
verkliga konstruktionen på ett fullständigt och korrekt sätt, dock kan ett fullständigt hänsynstagande 
till alla inverkande faktorer leda till att modellen blir komplicerad att använda. Detta kan leda till att 
modellen blir ett hinder snarare än ett hjälpmedel. Viktigt är istället att de faktorer som har en 
betydande inverkan beaktas på ett rimligt sätt i modellen, [1].  

3.2 Balkar 
En balk innebär vanligen ett avlångt konstruktionselement som belastas med laster vilket resulterar i 
att den blir utsatt för tvärkrafter och böjande moment som verkar tvärs balkens egen längdaxel. Om 
hela eller delar av belastningen är orienterad på så sätt att längsgående stödkrafter uppstår, tillkommer 
dessutom normalkrafter som verkar längs med balkens längdaxel. En balk kännetecknas av att den vid 
samma tillfälle, kan vara utsatt för tre snittstorheter, normalkraft, tvärkraft och böjande moment. 
 
En balk skall alltid vara upplagd på ett stabilt sätt, då en instabil konstruktion vanligtvis inte kan bära 
nyttig last. För att anses vara statiskt bestämd skall en balk som belastas i ett plan ha tre uppfyllda 
stödvillkor. Detta innebär att balken ska stödjas av tre krafter alternativt moment av samma typ som 
snittstorheterna.  
 
Balkens främsta uppgift är att bära olika typer av belastningar och att sedan överföra krafter från dessa 
till pelare eller väggar, [2]. 

3.2.1 Stålfiber i balkar 
När en balk dimensioneras läggs dragarmering i underkant då dragspänningar uppstår vid böjning. Då 
fibrerna istället ligger utspritt i betongen, innebär det att den även ligger där den inte gör någon nytta, 
och därför är det svårt att ersätta all konventionell armering med fiberbetong i balkar, [35].  
 
I balkar armerar man även för tvärkraft och detta görs med byglar som är svåra att lägga dit. Fibrerna 
har stor potential och mycket forskning visar att dessa är väldigt effektiva för att höja 
tvärkraftskapaciteten. Enligt J. Silfwerbrand, innebär detta att om man använder stålfiber som ett 
komplement till den konventionella armeringen kan man ersätta bygelarmeringen och på så sätt 
erhålla en motsvarande eller högre tvärkraftskapacitet.  
 
Både J. Silfwerbrand och A. Farhang menar på att chansen - att stålfiberbetong kommer ersätta den 
konventionella armeringen helt i balkar - inte är stor. J. Silfwerbrand antar att det skulle kunna fungera 
i balkar, men då med väldigt kort spännvidd. Möjligtvis kan också en kombination av dragarmering och 
stålfiber användas för att öka tvärkraftskapaciteten som tidigare nämnts, men då EK2 använder sig av 
minimiarmering för tvärkraft i balkar, kan det krävas en övertalningsprocess, [35], [33]. 

3.3 Pålunderstödda plattor 
Pålunderstödda plattor lämpar sig väl då lasterna är stora med en eftergivlig undergrund. Den 
pålunderstödda plattans mekaniska funktion är att föra ned laster från olika konstruktionselement via 
pålarna till fast mark. Utöver det har den pålunderstödda plattan samma funktioner som en platta på 
mark. Om laster och andra villkor är lika bör kraven på den pålunderstödda plattan vara identiska med 
villkoren för platta på mark.  
 
Syftet med pålarna är att överföra vertikala laster till undergrunden. För att betongplattan skall fungera 
optimalt bör plattan inte låsas fast i pålarna. Anledningen till detta är att plattans horisontella rörelser 
skall vara fria så långt det är möjligt, annars är chansen stor att kraftigt tvång uppstår i plattan vilket 
kan leda till vida sprickor, [12]. 
 
Den mest kritiska platsen för sprickbildning i en platta är oftast över pelare och pålar, där 
böjspänningar och risken för genomstansning är störst, [8]. 
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Om den pålunderstödda plattan skall behandlas som bärande eller ej har diskuterats. I verkligheten 
bärs golvet genom en samverkan mellan pålar och mark. Man kan anta att pålarna så småningom 
kommer bära en allt större del av lasten i takt med att marken sätter sig, av detta skäl brukar därför 
markens bidrag försummas. Som en följd av detta blir den pålunderstödda plattan en bärande 
konstruktion och bör därför dimensioneras enligt gällande normer för bärande betongkonstruktioner.  
 
Svenska betongföreningen har upprättat sprickbreddsklasser för att på så sätt underlätta för beställare 
och projektörer. Det finns fyra sprickbreddsklasser, varav sprickbreddsklass I har strängast krav och 
sprickbreddsklass IV mildast krav. Dessa sammanfattas i tabell 5.4, [12]. 

3.3.1 Stålfiber i pålunderstödda plattor 
I Sverige har pålunderstödda plattor under senare tid armerats med slakarmering och stålfibrer som en 
kombination. Utomlands har de emellertid också använt sig av lösningar med enbart stålfibrer. 
Storbritannien är ett exempel där man redan år 2007 hade producerat 2 miljoner m2, med enbart 
stålfibrer.  
 
I Nederländerna har både lösningar med enbart stålfiberbetong samt kombinationer av fiberbetong och 
konventionell armering förekommit. Huruvida erfarenheterna av enbart stålfiberbetong upplevs 
positivt, är blandade. För inte allt för länge sedan publicerades en rekommendationsskrift, CUR, som 
handlar om just pålunderstödda plattor med stålfiberbetong, men denna finns tyvärr enbart på 
holländska, dock har svenska betongföreningen tagit fram Betongrapport nr 13 som behandlar bland 
annat pålunderstödda plattor.  
 
I TR 63 finner man dimensioneringsanvisningar för moment med hjälp av linjär-elastisk metod eller 
brottlinjemetoden, och även anvisningar för dimensionering i bruksgränsstadiet. Enligt TR 63 är 
lösningen med enbart fiberbetong positiv, sprickorna blir dock fler men med mindre sprickbredd om 
man lägger in konventionell armering över pålarna, [12]. 

3.4 Platta på mark 
Platta på mark kan anses vara en av de vanligaste grundkonstruktionerna, [13], och kan benämnas golv 
i en tempererad omgivning, d.v.s. inomhusmiljö, [25]. Vanligen utförs plattan med armerad betong 
eller fiberbetong. Golvet dimensioneras tillsammans med undergrunden för utbredda och enstaka 
punktlaster, [12], men den utbredda lasten ger inget moment till plattan utan tas direkt av 
undergrunden. Att dimensionera i bruksgränstillstånd innebär att man kontrollerar hur plattan 
spricker under normala laster, [24], och dimensioneringen i bruksgränstillstånd sker då med hjälp av 
elasticitetsteori, [12]. Om plattan har tillräcklig seghet, d.v.s. tillräckligt med fibrer, är det i huvudsak 
sprickorna i överkant som är betydande och de i underkant obetydliga, [24]. 

Vad gäller krav för golvet så kan ett antal nämnas, bland annat krav på sprickbegränsning, men även 
krav på statisk bärförmåga, dynamisk bärförmåga m.fl. Det mest förekommande problemet för golv är 
grova och okontrollerade sprickor, [25], men kvadratiska plattor har visat sig bättre i jämförelse med 
rektangulära plattor vad gäller uppkomsten av sprickor. Därför bör man lägga in tvär- och längsfogar 
med lika avstånd, [12].  Hur man kan minska dessa med olika hjälpmedel utöver stålfibrer nämns i 
kapitel 2.5.3, [25]. För krav på sprickbreddsklasser se tabell 5.4. 

3.4.1 Stålfiber i platta på mark 
Som tidigare nämnts är stålfiberbetong i golv, och då främst industrigolv, det vanligaste 
användningsområdet i dagsläget, [17]. Redan år 1992 var ca 50 % av de tillverkade industrigolven i 
Belgien och Holland utförda i stålfiberbetong. En viktig fördel med stålfiberbetong i golv är som 
tidigare nämnts en förenklad produktionsteknik, [15].  

3.5 Väggar 
En vägg innebär en konstruktionsdel som i huvudsak påverkas av tryckkraft i en riktning, där längden i 
denna riktning är avsevärt större än tjockleken, och bredden minst fem gånger så stor som tjockleken, 
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[Ö]. Tryckkrafterna är i huvudsak vertikala laster från ovanliggande bjälklag. Dessa ger upphov till 
normalkrafter i väggens plan. Vid de tillfällen då väggarna medverkar i stabiliseringen av stommen 
påverkas de även av horisontella krafter som orsakar skjuvkrafter i väggens plan. Snedställning av 
vertikala bärverk skall då beaktas.  Ytterväggar, bärande såväl som icke bärande, skall dimensioneras 
för horisontella laster från personer, som till exempel vid trängsel, samt från vindtryck. Dessa krafter 
verkar vinkelrätt mot väggens plan och ger uppkomst till böjmoment, [31]. 
Vad gäller väggar som huvudsakligen utsätts för böjande moment orsakade av tvärgående last kan 
regler för plattor tillämpas, [5].  

3.5.1 Stålfiber i väggar 
Någon vidare information om detta har ej påträffats.      
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4 Provningsmetoder för böjdraghållfasthet 

4.1 EN-14651 
Denna Europeiska standard baseras på provningsmetoden RILEM TC-162 TDF och specificerar en 
metod för mätning av böjdraghållfastheten hos formpressade provkroppar av metallfiberbetong. 
Metoden tillhandahåller en bestämning av LOP och en samling av residualböjdraghållfasthetsvärden. 
Testmetoden gäller för fibrer med en längd av högst 60 mm.  
 
Dragbeteendet av fiberbetong granskas i termer av residualböjdraghållfasthetsvärden. Dessa värden 
bestäms av kurvan för olika CMOD eller av lastdeformationskurvan, genom tillämpning av en centrisk 
placerad belastning på en upplagd notch.  
  
Testet är ett s.k. 3-punktstest, se figur 4.1, där en balk är upplagd på 2 cylindriska stöd (1). Den belastas 
av en cylindrisk punktlast (2) och har en s.k. notch i underkant av balken.   

 

Figur 4.1: Anordning av belastning på provkroppen 

 
Två tester utförs, ett där man mäter CMOD, se figur 4.2, och ett där man mäter nedböjningen, se figur 
4.3.  

 

 

Figur 4.2: Typiskt arrangemang för mätning av CMOD  
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Figur 4.3: Typiskt arrangemang för mätning av nedböjning 

 

4.1.1 Resultat 
En relation mellan CMOD och nedböjningen kan uppskattas till: 

훿 = 0.85퐶푀푂퐷 + 0.04      (4.1) 

där  

훿 nedböjning i millimeter; 
퐶푀푂퐷 CMOD värde i millimeter, mätt i det fall då avstånd mellan botten av testprovet och 

mätlinjen y = 0   
 
Om värdet av mätlinjen är på ett avstånd y under botten av provet, skall värdet på CMOD härledas från 
det uppmätta värdet CMODy med: 
 
퐶푀푂퐷 = 퐶푀푂퐷 ×      (4.2) 
 
där  
 
ℎ totala djupet av provet 

För att kunna omvandla last-CMOD diagramen (se figur 4.4) till last-deformations diagram behövs en 
omvandling av CMOD-axeln med hjälp av CMOD och δ värdena från tabell 4.1.  
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Tabell 4.1: Relation mellan CMOD och δ  

 
 
LOP uttrycks till närmaste 0,1 N/mm2 och fås ur uttrycket: 

푓 , =       (4.3) 

där  

푓 ,  är LOP, i N/mm2 ; 
퐹  är lasten som motsvarar LOP, i N, se figur 4.4; 
l  är spannlängden i mm; 
b är provkroppens bredd, i mm; 
ℎ  är avståndet mellan toppen av hacket och toppen av provkroppen, i mm. 
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Figur 4.4: Last – CMOD-diagram och FL 

 
 
Värdet av FL fastställs genom att dra en parallell linje 0.05 mm från belastningsaxeln. FL bestäms sedan 
till det högsta värdet inom intervallet, se figur 4.4.   

Residualböjdraghållfastheten fås ur uttrycket: 

푓 , =       (4.4) 

där  
푓 ,  är residualböjdraghållfastheten motsvarande CMOD = CMODj eller δ= δj (j= 1, 2, 3, 4),  

i N/mm2; 
퐹  är lasten motsvarande CMOD = CMODj eller δ= δj (j= 1, 2, 3, 4), i N, se figur 4.5; 
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Figur 4.5: Last – CMODdiagram och Fj (j = 1, 2, 3, 4) 

 
 

4.2 ASTM Balktester 
Dessa typer av testmetoder innefattar bestämning av residualhållfastheten för en testbalk bestående av 
fiberbetong. Den genomsnittliga residualhållfastheten beräknas via en specificerad balks deformationer 
som erhålls från en balk som på ett standardiserat sätt har spruckit. Genom testet erhålls data som 
behövs för att få lastdeformationskurvan vid sprickning. 

4.2.1 ASTM C13399/C1399M och ASTM C1609/C1609M 
Dessa två metoder använder sig av en balk med dimensionerna 150 x 150 mm. Vid kortare fibrer kan 
även en mindre balk användas för ASTM C1609/C1609M. Testerna utförs med en s.k. 4-punktsböjning, 
vilket innebär att balken är upplagd på två cylindriska stöd med två cylindriska punktlaster. Man 
provar balken med belastning vid olika nedböjningar för att bestämma den genomsnittliga 
residualhållfastheten. För ASTM C1609/C1609M bestäms max- och residualhållfastheten vid dessa 
nedböjningar. Om så behövs, bestäms segheten, som tidigare nämnts, från arean under 
lastnedböjningskurvan upp till en nedböjning av 3.0 mm, [8]. 

4.2.2 Modifierad ASTM C1018 
Likt de två ASTM metoderna ovan, utförs provet med en 4-punktsböjning. Standardhöjden för balken i 
metoden är 75 mm. I denna metod är några områden under kurvan beräknade och relaterade till 
varandra.  

Seghetsindexen I , I  och I   kan definieras som området under lastdeformationskurvan dividerat 
med ytan upp till sprickbildning, se figur 4.7, samt bilaga A för formler. Detta resulterar i att metoden 
är oberoende av dimensioner, men skapar dock svårigheter i att bestämma den punkt på kurvan där 
sprickbildning inträffat. Dessutom kan inte enbart seghetsindexet ge ingenjören någon information om 
den dimensionerande hållfastheten. Av detta skäl har nu residualhållfasthetsfaktorer introducerats. 
Tack vare dessa kan man uttrycka medelhållfastheten i ett särskilt intervall.  
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Figur 4.6: 4-punkts böjningstest enligt modifierade ASTM C1018 

 
 
Area 0A’A0, d.v.s. ytan upp till sprickbildning, är definierat som det skuggade området i figur 4.7. De 
andra areorna fås ut med hjälp av kurvan 0A’B’C’D’. Man avråder dock till att approximera med raka 
linjer.  

 

 

Figur 4.7: Förhållandet mellan last och mittnedböjningen. Nedböjningen vid sprickning δcr är bestämd. 
Lasten är registrerad vid δcr, 3.5 δcr, 5.5 δcr och vid 25.5 δcr, [11] 

 
 
För ett idealiskt elastoplastiskt material får alla seghetsindex de värden som ges av deras index, d.v.s. 퐼  
blir = 5, 퐼 blir = 10 etc. Detta resulterar då i sin tur att alla residualhållfasthetsfaktorer blir 100 %. 
Seghetsindexet anvisar hur mycket “bättre” eller “sämre” fiberbetongen är för ett idealiskt 
elastoplastiskt material, samtidigt som residualhållfasthetsfaktorn definierar storleken på fraktionen av 
sprickspänningen, som man kan räkna på i ett visst intervall.  
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Vid testerna, registreras spricklasten 퐹  och brottlasten 퐹 . För varje balk kan sprickhållfastheten 
푓 , brotthållfastheten 푓  och residualhållfastheten 푓  räknas ut: 

푓 =
×

×
      (4.1) 

푓 =
×

×
      (4.2) 

samt 

푓 = 푓 × , ,      (4.3) 

I testresultaten från en böjprovning finns en spridning. Detta beror på den slumpmässiga positionen 
för brottsprickan, då den kan bildas var som helst mellan de två punktlasterna. Felet kan hanteras 
genom att ändra de registrerade nedböjningarna till värden, som svarar mot en sprickposition i mitten 
av balken, se Bilaga A.  

Spridningen i provresultat från böjtester kan anses ha en annan, ännu viktigare orsak. Orsaken är att 
balkens bredd är så pass liten att även en liten volym med få fibrer någonstans mellan 
belastningspunkterna kommer att kunna orsaka stor effekt på testresultatet. Dessutom kan sågning av 
balken orsaka att den svaga volymen blir ännu svagare. Orsaken till detta är att man skär av flera av de 
fibrer som korsar sektionen där snittet görs och de ger då inte den optimala effekten, [11]. 

4.3 Böjningstester enligt Svenska Betongföreningen 
Rapporten är utvecklad i samband med Betongrapport nr 4 och presenterar en testmetod som är 
baserad på ASTM C1018 som förklarats här ovan.  

Det finns tre stora ändringar: 

1. h = 75 mm är fortfarande balkens standardhöjd, men författaren av rapporten informerar läsaren om 
andra möjliga höjder. Att tänka på är att förhållandet mellan spännvidden, l, och höjden, h, bör vara 
l/h = 6. 

2. För att förbättra värdena för spricklasten 퐹  och mittnedböjningen 훿  vid sprickbildning, har en 
mer detaljerad procedur tagits fram.  

3. Residualhållfasthetsfaktorn 푅 ,  för en godtycklig efterfrågad formbarhet, X, är definierad. 

Residualhållfastheten kan definieras som  

푓 = 푓 × ,      (4.4) 

Att 푓  är den genomsnittliga böjspänningen erhållen vid balktestet mellan mittnedböjningarna  

5.5× 훿  och (푋 + 1) × 	  kan bevisas, se Bilaga A. 

Normalt uppstår endast en böjspricka vid provning av balkar, därför kan deformationen antas bli 
koncentrerad till denna spricka. Sambandet mellan sprickbredden w och mittnedböjningen δ kan då 
enligt betongrapport 4 uttryckas som, [11]: 

푤 = 2 × ℎ ×
/

= 4 × × 훿     (4.5) 

 

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


     
     
 
 
 

22 
 

  

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


     
     
 
 
 

23 
 

5 Rekommendationer och normer 

5.1 Allmänt 

5.1.1 Betongrapport 4, Stålfiberbetong - rekommendationer för konstruktion, utförande och provning 
Rapporten är utarbetad år 1995 av Svenska Betongföreningens kommitté för stålfiberkonstruktioner. 
Kommittén tar upp råd och dimensioneringsanvisningar, materialegenskaper, kontroll och 
provningsmetoder, där de bland annat behandlar golv, pågjutningar, mindre betongkonstruktioner och 
konstruktioner med samverkande stång- och fiberarmering. Rekommendationerna är riktade till 
beställare, projektörer, materialtillverkare, entreprenörer och förvaltare genom sammanställning av 
erfarenheterna man då hade om stålfiberbetong i vissa konstruktionstillämpningar. I kommittén satt 
bl. a Åke Skarendahl, Carl Lindquist och Johan Silfwerbrand, [25]. 

5.1.2 Betongrapport 13, Industrigolv - rekommendationer för projektering, materialval, produktion, 
drift och underhåll 

Rapporten är utarbetad av Svenska Betongföreningens kommitté för betonggolv år 2004. Den tar upp 
rekommendationer för utförande och användning av industrigolv och föreslår vidare forskning och 
utveckling inom området. Syftet med rapporten är att skapa bättre förutsättningar för industrigolv då 
de oftast inte får den omsorg de förtjänar. Rapporten tar bl. a upp krav på industrigolv, som exempelvis 
olika sprickbreddskrav, se tabell 5.4, vilka skador som kan uppkomma och projekteringsförutsättningar 
för platta på mark, pålunderstödda plattor och pågjutningar, [12]. 

5.1.3 SS-812310 Svensk standard för fiberbetongkonstruktioner 
En svensk standard innehållande riktlinjer på hur fiberbetongkonstruktioner utformas. Det är ett 
komplement till SS-EN 1992-1-1 och är ingen Eurokod, de bör därför läsas tillsammans för att få 
fullständig förståelse. Standarden behandlar grundläggande krav på allmänna frågor utifrån 
dimensionering, material, strukturanalys, brottgränstillstånd och bruksgränstillstånd, [28]. 

5.1.4 CNR-DT 204/2006 - Guide for the Design and Construction of Fiber-Reinforced Concrete 
Structures 

Detta dokument är ett bidrag till en serie som publicerats av CNR. Syftet med dokumentet är att samla 
riktlinjer för konstruktion, tillverkning och kontroll av fiberbetongkonstruktioner, i enlighet med 
aktuella byggnormer. Strategin bygger på gränstillståndsdimensionering med utformning utifrån 
Eurokoderna. Riktlinjerna har inte för avsikt att vara bindande koder utan utgör ett stöd för alla 
tekniker, [18]. 

5.1.5 DAfStb Guideline Steel fibre reinforced concrete 
DAfStb är en riktlinje utformad av den tyska kommittén för armerad betong. Den tillsammans med 
DIN EN 1992-1-1 (Eurokod 2), omfattar dimensionering och tillverkning av bärande konstruktioner 
gjorda av stålfiberbetong och stålfiberbetong med stångarmering, med tryckhållfasthetsklass upp till 
C50/60. Riktlinjen gäller endast för stålfibrer med positiv mekanisk förankring, [32].     

5.1.6 RILEM TC 162-TDF: ‘Test and design methods for steel fibre reinforced concrete’, σ-ε-method, 
final recommendation 

Denna rekommendation gäller för stålfiberbetong med en tryckhållfasthet upp till C50/60. EN 1992-1-1 
ligger som allmän ram för utformningen av σ-ε-metoden.  Dessa riktlinjer för beräkning, är avsedda för 
strukturella ändamål och inte för plattor på mark. Normen gäller inte heller för andra tillämpningar 
där man eftersträvar ökat motstånd mot plastiskt krympning eller ökad motståndskraft mot nötning 
eller slag, etc, [21]. 
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5.1.7 FIB Model Code 2010   
FIB är en icke-vinstdrivande organisation som skapades 1998 genom en sammanslagning av Europa-
internationella kommittén för betong, CEB, och Internationella federationen för förspänning, FIP, [7], 
FIB Model Code 2010 för betongbyggnad omfattar hela livscykeln för en betongkonstruktion. Från 
dimensionering och konstruktion till förvaltning och avveckling, [6]. 

5.1.8 Technical report no. 63 - Guidance of the design of steel-fibre-reinforced concrete 
Rapporten är utarbetad av Concrete Society från Storbritannien. Concrete Society arbetar genom ett 
samarbete mellan medlemmar från alla sektorer inom näringslivet för att bidra med information och 
erfarenhet och därigenom förbättra prestanda, produktivitet och kvalitet av betongkonstruktioner, 
[29].  

Rapporten summerar alla de aktuella applikationerna för stålfiberbetong. Den tar även upp praktiska 
aspekter som produktion och kvalitetskontroll. Där det är möjligt tar de upp dimensioneringsmetoder 
som används idag och klargör eventuella problem, [9]. 

5.2 Residualhållfasthet 
Böjdraghållfastheten är den huvudsakliga hållfastheten för fiberbetong i komponenter som 
industrigolv och golvbeläggningar och är den hållfasthet som används vid dimensionering av dessa 
komponenter. I konstruktioner som balkar, väggar och pålunderstödda plattor är böjdraghållfastheten 
istället den grundläggande hållfastheten. När man sedan dimensionerar används böjdraghållfastheten 
som en utgångspunkt för omvandling till andra hållfasthetsvärden, oftast ren draghållfasthet, [11].  

Enligt svenska betongföreningen, betongrapport 4, fås beräknade residualböjdraghållfastheten från 
sprickhållfastheten och residualhållfasthetsfaktorn R enligt ekv. (4.4), se kapitel 4.3. 

Faktorn R beräknas med hjälp av seghetsindex I10 och Ix enligt Bilaga A. För att sedan få ut ett 
dimensionerande värde för residualböjdraghållfastheten i brottgränstillstånd divideras den 
karakteristiska residualböjdraghållfastheten med partialkoefficienter. 

푓 =
× ×

      (5.1) 

Liknande samband kan även ses i betongrapport 13 för dimensionering av grundplattor, [12]. Däremot 
beräknas endast dimensionerande böjdraghållfastheten i bruksgränstillstånd för osprucket stadium i 
betongrapport 4. Den bestäms av den karakteristiska sprickhållfastheten, partialkoefficienter och en 
spricksäkerhetsfaktor, [25]. Det är efter uppsprickning som fibrernas effekt är relevant, därför är det 
inte intressant att räkna med böjdraghållfastheten i osprucket stadium.  

För att få fram ren draghållfasthet måste först den karakteristiska residualböjdraghållfastheten 
omvandlas till karakteristisk residualdraghållfasthet och sedan till dimensionerande 
residualdraghållfasthet, [11]. Den karakteristiska residualböjdraghållfastheten fås ut genom 3- eller 4-
punkts böjtester. De delas sedan in i olika klasser beroende på residualböjdraghållfasthet vid olika 
sprickvidder eller nedböjningar, d.v.s CMOD eller , se kapitel 4. I både SS-812310 och CNR-DT 
204/2006 delas residualböjdraghållfastheten in i tre klasser, R1, R3 och R4, där RILEM och DAfStb 
istället har två klasser FL0.5 och FL3.5 respektive L1 och L2.  
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Tabell 5.1: Residualhållfasthetsklasser och motsvarande karakteristisk residualböjdraghållfasthet för 
SS-812310 

 

Figur 5.7: Schematiskt beteende från balktester i enlighet med BS-EN 14651 

 
 
Enligt Svenska standarden, SS-812310, fås det karakteristiska värdet för residualdraghållfastheten 
enligt detta samband: 

푓 , = 0,45 × 푓 ,      (5.2) 

푓 , = 0.37 × 푓 ,      (5.3) 

där fRi är residualböjdraghållfastheten för klass 1 och 3, se tabell 5.1. 
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Den dimensionerande residualdraghållfastheten i brottgränstillstånd definieras som: 

푓 , = 휂 × 휂 × ,      (5.4) 

där i = 1 eller 3 

Den dimensionerande residualdraghållfastheten i bruksgränstillstånd definieras som: 

푓 , = 휂 × ,      (5.5) 

där 

훾   är partialkoefficient för materialet satt till 1,0 i bruksgränstillstånd 
휂  är en faktor med hänsyn till fiberorienteringen där 휂 ≥0,5. För horisontellt gjutna 

betongelement (bredd>5 x tjocklek) kan faktorn sättas till 휂 =1,0. För övriga 
betongdelar kan ett högre värde (0,5 <휂  ≤ 1,0) väljas beroende delarnas dimensioner, 
fiberlängd och gjutningdförfarande.  

휂   är en faktor beroende på graden av statisk bestämning, [28]. 
 

5.3 Sprickbreddsbegränsning 

5.3.1 Spänningsbegränsning 
Enligt FIB Model Code 2010 bör höga tryckspänningar begränsas vid bruksgränstillstånd då dessa kan 
leda till längsgående sprickor och hög och oförutsägbar krypning med allvarliga konsekvenser. Om 
tryckspänningen inte överstiger 0,6 × 푓  kan dessa antaganden göras: 

 Längsgående sprickor under karakteristisk lastkombination blir osannolik; 
 Krypning och spänningsförluster under kvasi-permanent lastkombination kan förutsägas med 

tillräcklig noggrannhet.  
 
Om tyckspänningarna överstiger 0,6 × 푓  under kvasi-permanent lastkombination, bör icke-linjär 
metod övervägas för bedömning av krypdeformation, [6]. 
 
Både FIB Model Code 2010 och CNR-DT anser att konstruktionselement med töjningsmjuknande 
beteende efter sprickbildning inte behöver en dragspänningskontroll om elementet är verifierat i 
brottgränstillstånd. Däremot bör en verifiering vid töjningshårdnande fiberbetong göras enligt: 
 
휎 ≤ 0.6 × 푓       (5.6) 

där 휎  är dragspänningen och 푓  är den karakteristiska residualdraghållfastheten. 

5.3.2 Sprickbreddskrav 
Sprickbredden bör begränsas för element med enbart fiberbetong för att undvika oelastisk kryptöjning, 
oacceptabel sprickbildning eller deformation. Den tillåtna sprickbredden ska också beakta 
hållbarhetsaspekter. Enligt SS-812310 antas oacceptabel sprickbildning eller deformation från 
karakteristisk lastkombination kunna undvikas om sprickbredden begränsas enligt en maximal 
sprickbredd wmax med hänsyn till funktion, typ av konstruktion, kostnad och exponeringsklass, [28]. 
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I DAfStb avses att sprickbreddsbegränsning för stålfiberbetong utan extra armering kan erhållas i 
samband med normen vid: 

 Yttre statiskt obestämda konstruktioner där jämviktssystem beräknas genom omfördelning av 
moment och tvärsnitt som bedöms spruckna och som kommer att bevara den erforderliga 
sprickan vid tiden t =∞ . Vid beräkning av töjning, skall betongens bidrag till dragspänningar 
mellan sprickorna beaktas; 

 Andra konstruktioner med en permanent tryckzon; 
  훼 ≥ 푘 × 푘  ; beräknas för fiberbetong utan extra armering.   

 
Vid andra fall bör fiberbetong med konventionell armering användas för sprickbreddsbegränsning, 
[32]. 

Enligt TR63 och RILEM kan sprickkontroll i stålfiberbetong erhållas med: 

 Förekomst av konventionell armering 
 Förspänning 
 Den omgivande konstruktionen i statiskt obestämda plattor och balkar, [21], [9]. 

 
Kontrollerad sprickbildning kan inte ske i statiskt bestämda konstruktioner med enbart stålfibrer om 
betongen har ett töjningsmjuknande beteende, d.v.s. en dosering mindre än 80 kg/m3. Dessa 
konstruktioner behandlas inte i TR 63 och bör därför inte utformas med de rekommendationer som ges 
i denna rapport, såvida inte en kombination med konventionell armering görs för böjning, [9]. 

För golv där det främst är tvångskrafterna från krympning som bidrar till sprickorna rekommenderar 
betongrapport 13 att applicera större krympning i dimensioneringen och projekteringen och på sätt 
undvika dem. I tabell 5.4 har fyra sprickbreddsklasser fastställts med hänsyn till förväntade 
sprickbredder. Det är viktigt att beställaren är medveten om vilka krav som ställs på golvet med hänsyn 
till dess användning för att inte golvet överdimensioneras i onödan, vilket medför till större kostnader. 
Fiberbetong i rätt proportioner kan användas för sprickfördelning i golv med sprickbreddsklass II, III 
och IV. För sprickbreddsklass I behövs däremot en kombination av fiberbetong och slak- eller 
nätarmering.  

Rekommendationer för residualhållfasthetsfaktorn R, se ekvation 5.1, ges för olika sprickbreddsklasser. 
För sprickbreddsklass II och III rekommenderas fiberbetong med R10,20≥70% respektive R10,20≥40%, 
gällande plattor på mark. För sprickbreddsklass IV ställs inga officiella krav men fiberbetongen bör 
ändå ha R10,20=30% om fibrerna ska göra någon nytta, [12]. 

Nedan följer de tabeller för rekommenderade sprickvidder vid olika exponeringsklasser som finns 
publicerade för de utvärderade normerna.   
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Tabell 5.1: Rekommenderade värden för wmax för fiberbetong (mm) för DAfStb draft 

 
 
 
 

 

Tabell 5.3: Rekommenderade värden för wmax för enbart fiberbetong med hänsyn till hållbarhet för SS-
812310 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


     
     
 
 
 

29 
 

Sprickbreddsklass 

 I II III IV 

Beskrivning 
Mycket höga 

krav på säkerhet 
mot sprickor. 

Måttliga krav 
på säkerhet 

mot sprickor. 

Kraven på 
sprickbredder 
begränsas till 

krav på 
lastöverföring i 

sprickorna. 

Inga sprickkrav/ 
Konsekvenserna 

av sprickor är 
försumbara.  

Max sprickbredd vid 
betongytan < 0.3 mm < 1.00 mm 5 Inga krav 6 Inga krav 

Referenskrympning1 0,5 ‰ 0,6 ‰ 0,8 ‰ Inga krav 

Högt värde på 
draghållfasthet vid 

sprickarmering enligt 
BBK 04 avsnitt 4.5.6 

fcth =a ×fctk 

a =1.5 a = 1.5 a = 0.75 Inga krav 

Effektiv betongarea 
enligt BBK 04 avsnitt 

4.5.6 

Hela tvärsnittet 
d.v.s. 

oreducerad 
betongtjocklek 

Hela tvärsnittet 
d.v.s. 

oreducerad 
betongtjocklek 

Enligt figur 
4.5.5 i BBK 04 Inga krav 

Maxutnyttjad 
dragspänning i 

armeringen 

160 - 280 MPa 
beroende på 
armeringens 

diameter Φ och 
delning s4 

Lägsta värdet 
av fyk och 420 

MPa  

Lägsta värdet 
av fyk och 420 

MPa  
Inga krav 

Möjlig 
exponeringsklass2 Alla Alla 

Endast XC0 
och XC1 utan 

särskild 
utredning  

Endast XC0 och 
XC1  

Lägsta utförandeklass I II II III 

Härdningsklass3 4 3 3 2 

Kontrollklass 3 2 1 Inga krav 

1 Bestäms genom standardiserad provning av betongprismor. 
2 För armering med statisk funktion. Livslängdsklass 50. 
3 Enligt prEN 13670 (2007), där härdningsklass (Curing class) 2, 3 och 4 innebär härdning till dess 35, 50 resp. 70 % av 
betongens karakteristiska tryckhållfasthet vid 28 dygn uppnåtts.   
4 Kan bestämmas med hjälp av Eurokod 2, avsnitt 7.3.3. 
5 Följer man rekommendationerna med låg krympning och armering för hela tvärsnittet kan sprickbredden normalt 
förväntas bli signifikant mindre än 1.0 mm vid ytan. 
6 Sprickbredd bestäms av geometri och aktuell krympning. 
 

Tabell 5.4: Sammanfattning av sprickbreddsklasser från betongrapport 13 [11]. 
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Tabell 5.5: Rekommenderade värden för wmax för fiberbetong (mm) enligt RILEM TC 162-TDF 

 
 

5.3.3 Sprickbreddsberäkning 

5.3.3.1 Kombinerad fiberbetong och stångarmering 
Både DAfStb och SS-812310 använder sig av en modifierad sprickbreddsberäkning från EN-1992-1-1. 
Skillnaden EN-1992-1-1, är uträknandet av (휀 − 휀 ), där man i DAfStb och SS-812310 har tagit 
hänsyn till effekten av fibrerna i spänningen.  

푤 = 푠 , × (휀 − 휀 )     (5.7) 

där 

sr,max är största sprickavståndet 
εsm är armeringens medeltöjning under aktuell lastkombination, inklusive inverkan av 

påtvingade deformationer och med beaktande av betongtöjningen mellan sprickor.  
εcm är medeltöjningen i betongen mellan sprickor, [32], [28]. 
 

I FIB Model Code 2010 beskrivs en formel för uträkning av dimensionerande sprickbredd wd. Där de 
precis som vid DAfStb och SS-812310 modifierat den ursprungliga ekvationen för konventionellt 
armerad betong. Den ursprungliga ekvationen beskrivs enligt: 

푤 = 2 × 푙 , × (휀 − 휀 − 휀 )    (5.8) 

där 

ls,max är längden över vilket glidning sker mellan betongen och stål.  
εcs är töjningen av betongen på grund av fri krympning 
 

Skillnaden är att man i ekvationen för fiberbetongen tar hänsyn till fibereffekten i stålspänningen och i 
ls,max enligt en residualhållfasthet, fFtsm = fFtsk / 0,7. Där fFtsk är den karakteristiska residualhållfastheten 
i bruksgränstillstånd, [6].  
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CNR-DT och RILEM använder också där liknande ekvation för beräkning av dimensionerande 
sprickbredd som för vanligt armerad betong och armerad fiberbetong enligt: 

w = 훽 × 푠 × 휀      (5.9) 

där 

srm är det genomsnittliga slutliga sprickavståndet 
β är en koefficient som omvandlar den genomsnittliga sprickbredden till ett 
 dimensioneringsvärde. 
 
Det är vid beräkningen av medeltöjningen som fibrernas effekt beaktas genom karakteristisk 
residualhållfasthet i bruksgränstillstånd, [18], [21]. 

5.3.3.2 Enbart fiberbetong 
SS-812310 presenterar i sina rekommendationer två olika sprickbreddsberäkningar för enbart 
fiberbetong. Den ena är för sprickbredder i fiberbetongselement som utsätts för böjning (med eller 
utan normalkraft) enligt: 

푤 = 휀 × 2 × (ℎ − 푥)     (5.10) 

där 

휀   är den maximala dragtöjningen för den aktuella lastkombinationen 
ℎ är höjden av tvärsnittet 
푥 är tryckzonens höjd 
 
Den andra ekvationen kommer från betongrapport 13 och beräknar sprickbredder för element som 
utsätts för tvångspänningar: 

푤 = 푅 × 휀 × 푠 , −
푓 ,

퐸 × 1 + 휑 × 푠 , = 푅 × 휀 −
푓 ,

퐸 × 1 + 휑 × 푠 , ≥ 0 

(5.11), där 

푅  är graden av axiellt tvång (0 ≤ 푅  ≤ 1). Bör inte väljas till mindre än 0,5. 
휀  är töjningen på grund av till exempel, termiska och/eller krymprörelser 
푠 ,  är sprickavståndet. Kan antas vara lika med ½ av avståndet mellan rörelsefria fogar. 
휑  är det effektiva kryptalet 

 
I de andra normerna har ytterligare två sprickbreddsberäkningar med enbart fiberbetong påträffats. 
Första kommer från DAfStb och beskrivs enligt: 
 
푤 = 푠 × 휀       (5.12) 
 
där 
푤  är beräknad sprickvidd 
푠  är sträckan vilken en spricka i stålfiberbetong anses ha spridit sig; 푠  antas vara 140 

mm; Antagandet gäller endast vid böjning 
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휀  är töjningen i stålfiberbetongen 
 
Den andra från RILEM skiljer sig från de andra sprickbreddsberäkningarna då den beräknas i 
brottgränstillstånd enligt: 
 
푤 = 휀 , (ℎ − 푥)     (5.13) 

där 
휀 ,  är dragtöjningen 

ℎ och 푥  enligt ekv. (5.10) 
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6 Diskussion 

Användning av stålfiberbetong istället för betong med konventionell armering i konstruktioner har 
många fördelar i form av produktionsvinster, så som ergonomiska fördelar och tidsvinster vid 
gjutningsarbetet. Stålfibrerna hjälper även till vid sprickbildning, genom att minska den uppkomna 
sprickans bredd och förbättra fördelningen mellan sprickorna som uppkommer. Stålfibrernas verkan 
börjar dock först efter sprickans uppkomst. Emellertid finns det även ett antal nackdelar med att byta 
ut den konventionella armeringen mot stålfiber, ett sådant exempel är fiberorientering.  
 
Då fibrernas orientering oftast sker slumpmässigt finns alltid en viss osäkerhet vid tillsättningen av 
fibrerna, speciellt då man gjuter eller använder sig av pumpad betong vilket också är de två vanligaste 
fallen. Eftersom pumpad och gjuten betong ger 3-dimensionell orientering skapar detta en större 
osäkerhet gentemot om man gjuter tunnare produkter med hjälp av ett magnetfält som då ger en 1-
dimensionell orientering. Detta på grund av att man med 1-dimensionell orientering vet att man har 
fibrerna i den orienteringen som man vill ha dem. Å andra sidan beror önskad fiberorientering på vilka 
spänningar som uppkommer i konstruktionen. Det finns modeller för att räkna ut sannolikheten för 
antalet effektiva fibrer i ett tvärsnitt med hjälp av orienteringsfaktorn, men detta görs approximativt, 
och som Ali Farhang konstaterat så kan man aldrig med 100 % säkerhet verifiera att fibrerna ligger 
exakt på den plats där man vill ha dem, eller med den mest effektiva orienteringen, detta kan man med 
konventionell armering. Emellertid kan ett ökat fiberinnehåll ge ökad säkerhet vad gäller 
fiberorientering men dock en minskad säkerhet vad gäller samverkan mellan betongmatrisen och 
fibrerna.    
 
Vid tillsättning av stålfiber kan man få töjningshårdnande beteende på betongen.  Ett 
töjningshårdnande beteende kan bevara en bra bärighet efter uppsprickning till skillnad från ett 
töjningsmjuknande beteende, men för detta krävs en doseringsmängd på minst 80 kg/m3. Å andra 
sidan kan detta vara en nackdel då för mycket fibrer kan leda till minskad arbetbarhet. Detta leder i sin 
tur till försämrad samverkan mellan fibrerna och betongmatrisen, som kan resultera i bollbildning av 
fibrerna, vilket inte är att föredra. Istället kan man minska fiberinnehållet och då få ett 
töjningsmjuknande beteende. Till skillnad från ett töjningshårdnande beteende där fler sprickor bildas, 
är fördelen med ett töjningsmjuknande beteende att det oftast enbart bildas en spricka. Detta kan anses 
göra det lättare att verifiera att sprickorna inte bildas okontrollerat vad gäller antal. Å andra sidan 
krävs töjningshårdnande beteende för att kunna säkerställa en kontrollerad sprickfördelande funktion 
och att sprickkraven gällande sprickbredd uppfylls, det leder dock till en komplicerad bedömning av 
varje enskild spricka. Gränsen mellan ett bra töjningshårdnande beteende och en minskad arbetbarhet 
kan ses som hårfin och kan vara en anledning till att man inte använder sig av enbart stålfiber i fler 
konstruktioner än man redan gör. 
 
Enligt rekommendationerna kunde man se att fiberbetong med töjningsmjuknande beteende inte 
behöver sprickkontroll i de fall då man har konventionell armering för böjning, det är inte heller 
relevant att kontrollera sprickor i konstruktioner utan sprickbreddskrav, då de inte utgör en fara för 
bärigheten och funktionen.  Vid töjningshårdnande beteende måste däremot en sprickkontroll utföras.  
 
För betong med töjningsmjuknande beteende har man med en viss rimlighet fått fram 
beräkningsmodeller för sprickvidder, med enbart fiberbetong, men att ta fram dessa från de olika 
normerna var svårare än planerat. De normer som utvärderats är de som funnits tillgängliga på 
bibliotek, BTB och internet, utifrån det har vi sedan använt de normer som varit relevanta. En 
utmaning har då varit att veta vad som är aktuellt och därför har inställningen vid granskning varit 
kritisk. Då de flesta normer som används i dagsläget rekommenderar att inte använda enbart stålfiber i 
statiskt bestämda konstruktioner, som till exempel balkar, utan istället använda sig av en kombination 
av konventionell armering och fibrer, har det varit svårt att utföra bra beräkningar för enbart 
stålfiberbetong. Om man ändå väljer att använda stålfiber i statiskt bestämda konstruktioner så som 
balkar, resulterar detta i korta spännvidder och stora tvärsnitt vilket kan anses vara opraktiskt och 
oekonomiskt. En anledning till att många använder metoder för kombination kan vara just osäkerheten 
med användningen av enbart stålfiber och säkert också för att det är komplicerat att ta fram en säker 
beräkningsmetod.  DAfStb, “SS-812310 - Svensk standard för fiberbetongkonstruktioner” och 
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Betongrapport nr 13 är de rekommendationer av de som påträffats, som har beräkningar för enbart 
stålfiberbetong, men dessa kan anses vara otydliga och svåra att tillämpa för en person med otillräcklig 
kunskap inom området, speciellt då det krävs en kombination av andra standarder och 
dimensioneringsmetoder vid fullständig dimensionering. De flesta normer är inte fullständiga vad 
gäller fiberbetong i bruksgränstillstånd och kräver därför komplettering. Vissa normer hade specifika 
krav på spänningsbegränsing och andra, som exempelvis SS-812310, har inga krav på 
spänningsbegränsningar utan nämner endast att de bör begränsas. Likheterna mellan de olika 
normerna vad gäller sprickbreddsberäkningarna är att fibereffekten beaktas i spänningen, i form av 
residualhållfasthet. Detta leder till att töjningen förändras och beräkningen skiljer sig från vanlig 
betong. Det var en viss, men ingen markant skillnad, mellan DAfStb och SS-812310, vad gäller 
sprickbreddskraven. Såväl DAfStb som SS-812310 hade sprickbreddskrav baserade på 
exponeringsklass, men SS-812310 hade fler exponeringsklasser i rekommendationen och deras 
sprickbreddskrav berodde även på livslängd. Slutligen kan man nämna att DAfStb har strängare krav 
gällande sprickbredd då deras rekommendation accepterar kortare sprickbredder.   
 
Tanken var att tidigare beräkningar gjorda av andra aktörer skulle granskas, för att sedan jämföras 
med egna beräkningar, men då de flesta tidigare beräkningar som gjorts för olika ändamål är 
sekretessbelagda har detta inte kunnat utföras. Vid egna försök till beräkningar gallrades de 
konstruktioner som kändes irrelevanta och överflödiga bort. Att göra beräkningar på en balk kändes 
relativt onödigt då både A. Farhang och J. Silfwerbrand trodde att chansen var liten att klara sig med 
enbart stålfiber i en balk med en vanligen använd spännvidd. De flesta beräkningar som finns 
tillgängliga är applicerade för plattor på mark, och då en platta på mark inte gärna räknas som en 
bärande konstruktion så har vi funnit dessa beräkningar ointressanta, och därför inte heller utfört 
några egna. Den konstruktionstypen vi istället fann mest intressant var väggen. Anledningen till detta 
är att det i dagsläget inte finns så många beräkningar utförda för väggar och det är en konstruktionstyp 
som känns lämpad för enbart stålfiber.   

Vid beräkningarna för en vägg utfördes momenten för sprickbreddsberäkningarna med platt-teori då 
anvisningarna i EN-1992-1-1 är otillräckliga vad gäller beräkning av moment i tunna väggar. På grund 
av osäkerhet, antaganden och bristande trovärdighet har vi valt att inte publicera beräkningarna och 
resultatet. Det som dock kan nämnas var att de sprickbredder vi fick ut var för stora för att klara något 
av de kraven som tagits upp i rapporten.  
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7 Slutsats 

Studien har bestått av tre huvudfrågor: 
 

 Hur begränsas användningen av enbart stålfiber i betongkonstruktioner med hänsyn till 
sprickbreddskrav och bärighet? 

 Kan man på ett säkert sätt verifiera att sprickor inte bildas okontrollerat om man inte har 
armering i stålfiberbetongen? 

 Kan man beräkna sprickvidden i sådana konstruktioner? 

Vi hade även som mål att jämföra olika normer för att beräkna sprickvidd och hitta den metoden som 
gynnar konstruktionen mest vad gäller sprickor.  
 

7.1 Hur begränsas användningen av enbart stålfiber i betongkonstruktioner med hänsyn till 
sprickbreddskrav och bärighet? 

Trots många fördelar med stålfibrer så finns det för många nackdelar och osäkerheter som begränsar 
användningen av enbart stålfiber i en betongkonstruktion, och då främst med hänsyn till bärighet. Det 
finns flera anledningar till denna slutsats. Man kan aldrig med 100 % säkerhet verifiera den effektivaste 
fiberorienteringen vilket skapar en osäkerhet i bärigheten för konstruktionen. Då man vill ha en 
töjningshårdnande fiberbetong för en ökad hållfasthet men balansen mellan arbetsbarhet och 
töjningsbeteende är ”svår” skapar också detta en osäkerhet i konstruktionen. 

Enligt normerna skall enbart fibrer inte användas i statiskt bestämda konstruktioner, och då bör detta 
heller inte göras, fören mer forskning och prover utförts inom området. 

7.2 Kan man på ett säkert sätt verifiera att sprickor inte bildas okontrollerat om man inte har 
armering i stålfiberbetongen? 

Man kan inte på ett 100 % säkert sätt verifiera ett kontrollerat bildande av sprickor i stålfiberbetong 
utan att riskera hållfastheten. Detta på grund av att en ökad hållfasthet kräver töjningshårdnande 
beteende hos betongen, men som i sin tur gör det svårare att bedöma sprickorna som bildas. Även här 
resulterar fiberorienteringens osäkerhet och den hårfina gränsen till minskad arbetbarhet att man av 
säkerhetsskäl bör kombinera betongen med stålfibrer och konventionell armering.    

7.3 Kan man beräkna sprickvidden i sådana konstruktioner? 
Sprickbreddsberäkningar för bärande konstruktioner av fiberbetong med töjningshårdnande beteende 
finns inte tillgängliga och kan därför inte beräknas. Då det behövs töjningshårdnande fiberbetong för 
att förhindra brott i statiskt bestämda konstruktioner utan konventionell armering och det inte finns 
sprickbreddsberäkningar för detta kan det anses irrelevant att räkna på sprickbredden i dessa 
konstruktioner. De beräkningsmodeller som finns gäller för töjningsmjuknande betong med en spricka, 
vilket innebär att bärigheten riskeras vid betongkonstruktioner med enbart stålfibrer.  Av detta kan 
man dra slutsatsen att man kan utföra beräkningar men de kan ses som irrelevanta och osäkra.  

7.4 Jämförelser och rekommendation av normer 
De slutsatser som kan dras från jämförelsen av dessa olika normer och rekommendationer är att inga 
markanta skillnader har påvisats av det vi utvärderat, och därför har ingen specifik rekommendation 
beslutats, vad gäller val av norm. Istället kan man rekommendera att följa de nationella normer som 
finns tillgängliga med en kritisk inställning.  
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8 Förslag på vidare studier 

Stålfiberbetong är ett intressant ämne som har stor potential till att utvecklas och bli populärt inom 
byggbranschen. Problemet är att det fortfarande finns för många gråzoner och en allt för stor osäkerhet 
om stålfiber i bärande konstruktioner. Mer fältstudier, registrerade beräkningsmodeller och mer försök 
i bruksgränstillstånd skulle behövas. För att komma fram till några enastående resultat krävs mer tid, 
där av är det ett bra exempel på ett arbete för en civilingenjörsstudent, där man kanske själv kan göra 
mindre fältstudier inom ämnet.  
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BILAGA A 

KAPITEL 4.2.2 - Modifierad ASTM C1018 

Formler för Seghetsindex I5, I10 och I50, samt formler för residualhållfasthetsfaktorer:  

퐼 = 	       

퐼 = 	
	

      

퐼 = 	
	

      

푅 , = 100 ×       

푅 , = 100 ×       

Beräkning av elasticitetsmodulen: 

퐸 = × { }
{ }

      

δ1 och δ2 är mittpunkts nedböjningar vid 퐹 =¼퐹  och 퐹 =¾퐹 .  

Ändring av registrerade nedböjningar till värden: 

훿 = ×
      

där 훼 =1-a/0,225, och där den elastiska delen beräknas enligt: 

훿 = × 훿       

a kan ses som avståndet mellan brottsprickan och det närmaste stödet.  

KAPITEL 4.3 - Böjningstester enligt Svenska Betongföreningen 

Bevis av fflres: 

푅 , = 100 ×       

퐼  och 퐼  kan skrivas om, med antagandet att area 0A’A0 betecknas A0, area AA’B’C’CBA betecknas 퐴  
och area CC’E’E betecknas 퐴  enligt figur 4.7 

퐼 = 	
	

=      

퐼 =       
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Vid insättning av dessa uttryck i första ekvationen fås följande uttryck: 

푅 , = 100 × = 100 × ( ) ( )
×( )

= 100 ×
×( )

   

Area A0 kan antas representera den linjära delen av last-nedböjningsdiagrammet, dvs. A0 = ½Fflcrδcr. 
Om uttrycket för A0 sätts in i ekvationen fås: 

푅 , = 100 ×
/ × ×( )

= 100 × ×
/ × ×( )

= 100 × ×

/ × ×( ) . ×
= 100 × × 퐹 , = 100 × , × /

×( / )
= 100 ×   

Ovan används definitionen av det genomsnittliga värdet för kurvan, där arean mellan två punkter - i 
detta fall arean A0 och punkterna C och E - divideras med längden mellan de två punkterna.  

 

Figur 4.7: Förhållandet mellan last och mittnedböjningen. Definitioner av det generella 
seghetskravet vid (X+1)×δcr och areorna A0, A1 och A2, [11].  
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