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Generell erfaring med fiberorientering 

• PhD Åse Lyslo Døssland (2003-2008) 

• Sterk synergieffekt mellom SCC og stålfiber 

– Momentkapasitet av bjelker med fiberarmert vibrert betong og SCC 

– Pga fiberorientering, segregering og økt finstoffinnhold 



Generell erfaring med fiberorientering 

• PhD Åse Lyslo Døssland (2003-2008) 

• Stor frustrasjon knyttet til effekt av støping og fiberorientering i plater 

Plater med 0,7 vol% stålfiberarmering. Reststrekkfasthet 

avhengig av retning og posisjon relatert til fyllingspunkt  



Stor takk til Oldrich Svec, Jan Skocek, Henrik Stang og Mette Geiker mfl 

som har bidratt til at problematikken rundt støping og fiberorientering nå 

er mye bedre forstått 
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Effekten av blant annet betongens konsistens, 

støpeprosedyre, forskalingsoverflate, og armering kan 

nå forutsies 

• Simuleringer av Oldrich Svec (DTU), forsøk, scanning og evaluering 

av Giedrius Zirgulis (NTNU) 



Wall with 0,7 vol% SFR. Residual tensile strength dependent on 

direction and position related to the casting point  

Sketched by LN Thrane  

• PhD Åse Lyslo Døssland (2003-2008) 

• Frustrasjon knyttet til effekt av støping og fiberorientering i vegger 



Simulering av 

veggstøp, CT-

scanning og mekanisk 

prøving av utsagete 

bjelke-element : 

Zirgulis &Swec 

Sterke retninger 



COIN - Concrete Innovation Centre 

2007-2014 

http://www.veidekke.no/itf/homepage.nsf/web/index.html


  
Å pumpe ferdige konstruksjonselementer 

laget av betong med 15 MPa strekkfasthet 

COIN’s fiber prosjektets framtidsvisjon: :  

Hovedmål: 
Å gjennomføre FoU arbeid som stimulerer og gjør bruk av fiber mulig i 

lastbærende konstruksjoner  

 



Prosjekt oversikt :  

• (A) Material utvikling, inkl. fiber type undersøkelser og utførelse av 

konstruksjoner for å oppnå målsettings-betongen.   
 

• (B) Retningslinjer for dimensjonering og utførelse– inkl prøvemetoder 
 

• (C) Felt - og full skala laboratorie testing.  

 

1 ferdig PhD: Sindre Sandbakk (2011) 

2 PhD’er holder på: Giedrius Zirgulis (2014), Elena Vidal Sarmiento 

(2015) 

Andre aktive forskere i prosjektet: Gunrid Kjellmark, Tor Arne 

Hammer, Mette Geiker, Håvard Nedrelid  



Status for COIN’s materialutvikling 



Oversikt over standariseringsarbeid 
Norsk arena Internasjonal arena 

COIN-rapporten Forslag til retningslinjer 

for dimensjonering, utførelse og kontroll av 

fiberarmerte betongkonstruksjoner ble gitt 

ut og oversendt Norsk Betongforening i 

2011.  

Fib Model Code ble ferdigstilt i 2011. Endelig 

trykt utgave i 2013,.  

Tysk regelverk iht DIN 1045 ferdigstilt etter mer 

enn 10 års komitearbeid 

Komite for Norsk betongforenings-

publikasjon etablert i 2012 

Rapporten planlegges ferdigstilt i 2014 

Etablering av Eurocode 2 komite CEN/TC 

250/SC 2 TG 2 "Fibre reinforced concrete" 

høsten 2012 (Norsk initiativ) 

Praktisk erfaring med retningslinjene og 

videre verifikasjon og utvikling  

Flere referanseprosjekt er ønsket !!! 

Tysk regelverk iht DIN-EN- 1992 (DafStb 

Guideline) Steel fibre reinforced concrete 

«Komplett» i forhold til DIN-EN 206 og 13670. 

2013: Forslag til Svensk Standard, SS 812310 

Dimensionering av Fiberbetongkonstruktioner 

sendes ut på høring.  

Nytt annex til EC2 om Fiberbetong planlegges ferdig i 2015, og endelig utgave i 2020. 



Standardisering: Fiberbetongens fire achilleshæler: 

– 1) Stor variasjon i reststrekkfastheten i konstruksjoner relatert 

til standardprøving 

– Prøvingsmetoden i EN14651 må forbedres og effekten av støping 

på fiberfordeling og –orientering bør forstås bedre 
 

– 2) Mangel på egnete metoder for verifikasjon og kontroll av 

støpt konstruksjon 

– Prosedyrer som sikrer at riktig type og mengde fiber er tilsatt må 

beskrives 
 

 

 

 

 

 



Fire achilleshæler forts. 

• 3) Mulige svakhetssoner pga hindringer for utstøping & ikke 

planlagte «kaldskjøter» må unngås  

– En risikovurdering med hensyn til stabilitet i betongleveransen og 

støpearbeidet  skal gjennomføres i regi av entreprenøren. Det er 

av sikkerhetsmessige grunner særdeles viktig at fiberkontinuitet 

sikres mellom ulike støpelag. Arbeidet planlegges og utføres slik at 

støpepauser som kan gi sjiktdannelse (svakhetssoner)  ikke 

forekommer. Entreprenøren har ansvaret for dette og 

risikovurderingen skal forelegges byggherren.  

  

– Støpearbeidet skal planlegges og gjennomføres slik at eventuelle 

hindringer ikke skaper svakhetssoner med liten andel virksom 

fiber. I bærende konstruksjoner er dette svært viktig.  

 

 



Fire achilleshæler forts. 

• 4) Usikkerhet knyttet til robusthet og duktilitet av fiberarmerte 

betongkonstruksjoner  

– Fastning («hardening) på tverrsnittsoppførsel bør kreves slik som for 

armert betong generelt 

– Eller er det OK med fastning på konstruksjonsnivå slik Fib Model Code, 

Tysk regelverk og forslag til Svensk utkast til regelverk foreslår? 

 



I COIN foregår omfattende prøving av konstruksjons-

elementer med fiberbetong fra Spenncon og Unicon 



Etterspent flatdekke hvor all ordinær armering er 

erstattet av stålfiber (0,4% /30kg/m3) 2013-test 

• Spennteknikk construction AS (Dr.ing. Steinar Trygstad), Betong Øst, Dyrøy 

betong, Mapei(50mm long endhooked steel fibres), Innovasjon Norge, NTNU 

mfl) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tendon layout og plate geometri for 2013 test 

150 mm2 tendons 



Målsetting 

• Skjær kapasitet rundt midtsøyla 

• Moment (re)distribusjon – Elastisk analyse vs brudd linje 

analyse 

• EN14651 styrke vs in-situ rest styrke 

• Duktilitet & robusthet  



Gammel test med det samme systemet 

1999-Test (Dr ing Steinar Trygstad) 

• Sammenlignbart test setup og plate layout 

• Etterspent armering  

• Ordinær armering 

• Ingen skjærarmering 

 
Interestant for FRC-

standardisering som 

relasjon til FRC-plata 



Loading arrangement 



Bruddoppførsel 

Skjærbrudd i 1999-testen 

Momentbrudd i 2013-testen 



Test results: Deflections in both slabs  



Eksperimentell vs beregnet moment kapasitet 

• Resultatene er betydelig til sikker side dersom karakteristisk materialstyrke og 

elastisk teori for beregning av moment og skjærkrefter benyttes  

• Hvis bruddlinje analyse og  refordeling av krefter tas hensyn til oppnås god 

overensstemmelse mellom teori og forsøk  

• Duktiliteten er tilstrekkelig  

• Resultatene og spesielt duktilitets betraktningene er  interessante for den 

framtidige Eurocode 2  



Takk for oppmerksomheten 


