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Sammanfattning: 
Den brandskyddsmetod av bjälklagsbalkar som används mest idag är brandskyddsfärg och 
brandskyddsskivor. Dessa metoder kräver ett extra arbetsmoment efter att balken är monterad. Genom 
att fylla balken med betong samtidigt som hålbjälklagskarvarna fylls och på så sätt integrera 
brandskyddet i balken kan ett extra arbetsmoment undvikas. Byggnadstekniska Byrån har märkt ett 
intresse från beställare att i ett tidigt skede få in brandskyddet i projekteringen. 

Målet är att undersöka om betong, ingjuten i en HSQ-balk kan få balken att uppfylla de brandskyddskrav 
som idag ställs enligt Boverkets byggregler. Målet är även att ta reda på om det är kostnadseffektivt 
jämfört med brandskyddsfärg. 

Referensobjektet som används är en skola på tre våningar och balken som undersöks är den som tar upp 
de största lasterna i projektet. Balken ska enligt Boverkets byggregler klara av en standardbrand i 60 
min. Temperaturanalysen av balktvärsnitten har gjorts i Ansys Aim 18.2 och dimensioneringsmetoder av 
balken sker enligt Eurokoder. 

Balken som idag finns på plats skulle inte i oskyddat tillstånd klara av en standardbrand i 60min. 
De utförda beräkningarna visar att balken i samverkan med betong och armering i tvärsnittet skulle klara 
momenten och tvärkrafterna i referensobjektet. Fenomen så som spjälkning av betong, dess inverkan på 
betongens hållfasthet samt armeringens vidhäftning har inte kunnat tas i beaktning. Därför 
rekommenderas att balkens underfläns dimensioneras upp från 20mm till 30mm och enbart betraktar 
den ingjutna betongen som kylande medium. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: HSQ-balk, hattbalk, brandskydd, betong som kylmedium, brandförlopp, 
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Abstract: 
Byggnadstekniska Byrån has noticed an interest from clients in implementing fire protection into the 
project at an earlier stage. The fire protection method that is most commonly used today are fire 
protection paint and fire protection boards on the beams. These methods require extra work after the 
beam is mounted. By filling the beam and hole bellows with concrete, which integrates the fire 
protection into the beam, an extra work moment can be avoided.  

The objective is to investigate whether concrete embedded in an HSQ beam can make the beam comply 
with the fire protection requirements currently set according to the Boverket building rules. The 
objective is also to find out if it's more cost effective compared to fire protection paint. 

The reference object used is a school with three floors and the beam examined is the one that addresses 
the largest loads in the project. According to the building regulations, the beam must withstand a 
standard fire for 60 minutes. The temperature analysis of the beams cross sections has been done in 
Ansys Aim 18.2, and the design methods are carried out according to Eurocodes. 

The beam currently in place would not be able to withhold a standard fire for 60 minutes. The 
calculations made have shown that the beam, in conjunction with concrete and reinforcement in the 
cross section, could handle the moments and shear forces of the reference object. The phenomenon 
splitting of concrete, its impact on the concrete's strength and the adhesion of the reinforcement has 
not been taken into account. Therefore, it is recommended that the underside of the beam be 
dimensioned from 20mm to 30mm and should only take regard to the cast concrete as cooling medium. 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

Byggnadstekniska Byrån (BTB) har på senare tid märkt ett intresse från beställare att utreda huruvida 
det skulle vara möjligt att helt slippa ett traditionellt brandskydd. Detta genom att istället dimensionera 
upp HSQ-balkens underfläns och fylla dess tvärsnitt med betong för att på så sätt uppnå ett fullgott 
brandskydd. 

Det är framför allt vid projektering av prefabricerade stommar som BTB får frågan om denna lösning, då 
beställaren efterfrågar att brandskyddet tas med direkt i projekteringen.  Anledningen till att denna 
lösning efterfrågas är framförallt för att korta ned byggtiden genom att slippa ett extra arbetsmoment 
med att applicera brandisolering så som skivor eller brandskyddsfärg. Beställaren vill att brandskyddet 
ska vara integrerat i stommen när den lämnas på byggarbetsplatsen. Detta för att slippa komplettera 
stommen i efterhand. Brandskyddsfärg måste appliceras på plats efter att svetsarbeten utförs. Detta för 
att färgen annars sväller vid de höga temperaturer som en svetsning medför.  

Oftast är det stommar för kontor och skolor som den här typen av integrerat brandskydd efterfrågas. I 
dessa konstruktioner är balkarna ofta synliga och undertaket utgörs av ett plocktak. Ett plocktak är ett 
undertak som utgörs av undertaksplattor som sitter i en stålram och är lätta att demontera. Detta för att 
installationer enkelt ska kunna dras i undertaket. 

Oftast tas ingen hänsyn till brand vid projektering av stommar idag. Kläs stomdelen med någon typ av 
brandisolerande skiva finns inget krav på utnyttjandegrad vilket gör att branddimensioneringen inte 
behöver tas i beaktning. Om stommen däremot brandskyddas med färg brukar den dimensioneras till 
ungefär 70 % utnyttjandegrad så att mängden brandskyddsfärg minimeras. Det är huvudkonstruktören 
som bestämmer vilken typ av brandskydd som ska monteras. 

BTB har under många år arbetat med stommar i stål och vill nu undersöka möjligheten att dimensionera 
stålbalkar för brand helt utan ett traditionellt brandskydd1.  

Idag används olika typer av brandisolering eller brandskyddsfärg för att uppnå ett tillfredställande 
brandskydd. Att använda sig av brandisolering eller brandskyddsfärg medför ett extra arbetsmoment 
under byggprocessen då både brandisolering och brandskyddsfärg måste utföras efter att stålbalken 
monterats. Att montera ett brandskydd är ofta ett tidskrävande arbete som också kräver noggrannhet 
för att brandskyddet ska uppnå en tillfredställande kvalité. 

Studien går ut på att beräkna dimensionen som krävs för att en HSQ-balk som fylls med betong ska klara 
brandkraven för ett redan färdigdimensionerat byggnadsprojekt. 

                                                           
1 Peter Skoglund, Uppdragsansvarig/Gruppchef Byggnadskonstruktion, Byggnadstekniska Byrån, Samtal 2018-04-
26 
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1.2 Målformulering 

Målet är att dimensionera en betongfylld HSQ-balk som i kombination med betongen klarar av en 
utvecklad brand i 60 min. 

Studien kommer undersöka hur den kvarvarande moment-och tvärsnittskapaciteten hos en HSQ-balk 
kan ökas efter en fullt utvecklad brand genom att dimensionera upp dess underfläns och fylla dess 
tvärsnitt med betong. Betongen ska fungera som ett kylande medium mot den undre flänsen och på så 
vis öka den tid som balken kan stå emot en brand. 

Om studien visar att betongfyllning skulle fungera som ett fullgott brandskydd, skulle detta innebära att 
ett mer heltäckande ansvar för stommen skulle kunna tas menar Skoglund1. Peter Skoglund menar att 
det som huvudkonstruktör är det en klar fördel att få med brandskyddet i stomprojekteringen då det 
skulle innebära att stommen inte behöver kompletteras i efterhand. 
 

1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med examensarbetet är att analysera vilken dimension underflänsen hos en HSQ-balks behöver 
ha för att klara en utvecklad brand enligt eurokoder och Boverkets byggregler (BBR), då HSQ-balken är 
kombinerad med ingjuten betong istället för traditionell brandisolering.  

BTB har framfört ett intresse att undersöka om det skulle vara möjligt att reducera de höga 
temperaturerna som uppstår i stålet vid brand med hjälp av betong, som kylande medium. Detta för att 
på så vis uppnå ett normenligt brandskydd. 

Våra frågeställningar är således: 

 Är möjligt att använda sig av betong som ett kylande medium för att på så sätt uppnå 
brandkraven? 

 Är det kostnadseffektivt att byta ut det traditionella brandskyddet mot betong och tjockare 
underfläns? 

 Bidrar betongen till balkens bärförmåga över stöd och i fält? 
 Vilken dimension behöver underflänsen ha för att klara av brandkraven utan 

brandskyddsisolering när den är fylld med betong? 
 

Studien kommer utvärdera möjligheten att helt slippa ett traditionellt brandskydd genom att 
dimensionera upp HSQ-balken och fylla dess tvärsnitt med betong för att klara brandkraven. 

Studien utförs i samarbete med Byggnadstekniska Byrån (BTB) som tillhandahåller handlingar från en 
redan projekterad skola som kommer användas som referensobjekt vid dimensioneringen. 

                                                           
1 Peter Skoglund, Uppdragsansvarig/Gruppchef Byggnadskonstruktion, Byggnadstekniska Byrån, Samtal 2018-04-
26 
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1.4 Avgränsningar 

Studien avgränsar sig till skydd mot brand av vanligt förekommande material som kan förekomma i en 
skola. Vid dimensionering av brandskydd i känsligare miljöer kan andra regler angående beständighet 
förekomma. Känsligare miljöer kan t.ex. vara byggnader där lättantändligt material förvaras. 

För att gjutning av HSQ- balken ska vara möjlig måste håltagningar utföras i balkens överfläns. Dessa 
håltagningar kan medföra en försvagning av balken. Studien kommer ej betrakta dessa håltagningar när 
dimensionering av balkens bärförmåga utförs. 

När betongen i HSQ-balken når höga temperaturer ökar trycket på grund av ångbildning, dessa krafter 
kommer inte att tas i beaktning i studien. 

Studien avgränsar sig till att studera en balk under 60 min standardbrand enligt standardbrandkurvan. 
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2. Metod 

2.1. Litteraturstudie 

Jörgen Thor, Bärande konstruktioner och brand, 2012. 
Studien har använt sig av författarens dimensioneringsgångar för att få struktur i arbetsgången. 
Författarens kunskaper inom beräkningsmetoder för branddimensionering och tolkning av 
tabellmetoder. 

Peter Karlström, Modul 11 Bärförmåga vid brand, 2006. 
Användbar fakta om brandskydd och dess betydelse för konstruktioner används i studien.  
Boken går igenom beräkningsgångar enligt eurokoder för brandutsatta stålkonstruktioner. 
Boken tar också upp allmän fakta om brandskyddsdimensionering för bärverksdelar. 

2.2. Eurokoder 

Eurokoder är europastandarder för dimensionering av bärverk. Dessa innehåller beräkningsregler och 
krav som ska följas vid konstruktionsarbeten (Swedish standards institute, Eurokoder).  

Beräkningsmetoden för bestämning av hållfasthet efter brandförlopp har gjorts enligt förenklade  
beräkningsmetoder i Eurokoder kapitel 4 del 1-2 och Eurokoder kapitel 3 del 1-2.  
Materialens termiska och mekaniska egenskaper har hämtats från Eurokoder kapitel 4 del 1-2. 

2.3. Tidigare arbeten 

Tidigare studier som gjorts inom området är:  

Erik Sjöberg, Brandteknisk dimensionering av stålkonstruktioner vid termisk och mekanisk samverkan 
med betong, 2005.  
Studien jämförde en betongfylld balks momentkapacitet under olika tidpunkter i ett branscenario.  
Idéer tagna från denna studie är användandet av Ansys som temperaturanalysmetod av tvärsnittet samt
att dela upp balken i olika skikt utifrån dess temperaturer.  

2.4. Ansys 
Med hjälp av Ansys simuleras temperaturfördelningen i HSQ-balken vid olika tidpunkter efter utbruten 
brand. Ansys delar in materialen i profilen i ett stort antal rutor för att sedan använda finita 
elementmetoder och beräknar med partiella differentialekvationer hur temperaturspridningen ter sig 
med hänsyn till materialens egenskaper vid olika temperaturer. Ansys tar hänsyn till nettovärmeflödet 
vid olika tidpunkter, samt gas och yttemperaturer. Programmet använder sedan nettovärmeflödet 
tillsammans med materialens konduktivitet och specifika värmekapacitet för att bestämma hur 
temperaturen fördelar sig i profilens tvärsnitt. Detta har underlättat dimensioneringsprocessen då det är 
tidskrävande och komplicerat att med hjälp av handberäkningar, beräkna temperaturutvecklingen i stål 
med hänsyn till den kylande effekten av den ingjutna betongen. 

Styrkan med programmet är att det ger en möjlighet till att ta ut temperaturer för varje elmentarea.  
På så vis kan balkens reduceringar pågrund av en ojämn temperaturspridning beräknas på ett  
realistiskt sätt för flera olika tvärsnitt.  
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Nackdelen är att programmet inte tar hänsyn till luftkonvektion I den ordinarie luftfyllda HSQ-
balken vilket betyder att temperaturerna blir lägre än vad som är troligt, detta leder till att balken får en 
överskattad kvarvarande kapacitet efter brandförlopp. 

Anledningen till att temperaturfördelningen inte blir trovärdig då konvektion bortses från, beror på att 
luft har ett lågt λ-värde [W/mK] vilket medför att stillastående luft har en låg värmeledningsförmåga och 
fungerar som ett isolerande material.  

I praktiken kommer temperaturskillnaderna mellan den nedre och övre delen i tvärsnittet leda till att 
luften börjar cirkulera, detta kallas för konvektion. Denna cirkulation medför att hela tvärsnittet kommer 
värmas upp snabbare och hela balken kommer nå en högre temperatur än vad simulationen med 
stillastående luft visar. 

2.5. Boverkets Byggregler 
Brandklassning av projektet utförs enligt Boverkets byggregler. 
Boverkets Byggregler innefattar regler och krav som en ny byggnad minst måste uppfylla i Sverige. 
Reglerna innefattar bland annat krav på brandskydd samt bärförmåga för en byggnad (Boverket, 
Byggregler).  

2.6. Samtal 
Samtal med vår näringslivshandledare Peter Skoglund på BTB har förts för att få en bakgrund till arbetet 
och dess mål.  
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3. Nulägesbeskrivning 

3.1. Om Byggnadstekniska Byrån 
Detta examensarbete har genomförts i samarbete med konsultföretaget Byggnadstekniska Byrån, vid 
deras kontor i Stockholm. 

Byggnadstekniska Byrån är ett konsultföretag inom byggsektorn och är verksamma inom områden som 
byggnadskonstruktion, stomprojektering, byggteknik, grundläggning samt geoteknik. BTB har fyra totalt 
fyra kontor vilka är lokaliserade i Stockholm, Göteborg, Uppsala och Jönköping och har idag drygt 120 
medarbetare (Byggnadstekniska Byrån, Om oss).  

3.2 Om Projektet 
 

 
Figur 1. Översiktsbild över skolan. (Tillhandahållen av BTB) 

Projektet som ligger till grund för studien är Järvastadens Skola och är en byggnad med tre våningar. 
Balken som undersöks är den balk som utsätts för störst laster i projektet, vilket blir hjärtväggen som går 
i mitten av byggnaden. Balkens mått enligt nedan ligger till grund för studien. Stålets kvalitet är S355. 
De egentyngder och nyttiglaster som används är redan rådande och kommer användas för att ta fram 
den dimensionerande olycksfallslasten vid brand. Betongklassen C35/45 används till att gjuta skarvarna 
mellan hålbjälklag och HSQ-balk samt till att fylla balken, detta för att kunna gjuta allt under samma 
skede. 
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3.3. Om HSQ-balkar 

 

 
Figur 2. Mått på HSQ-balken. (Autocad) 
 
En HSQ-balk är en svetsad balk som ofta kallas för Hattbalk på grund av dess utseende. Namnet HSQ 
kommer från Hedlunds svetsade Q-balk (Kynningsrud, Hsq-balkar). Den används ofta som mittbalk för 
håldäcksbjälklag (HD/F-bjälklag). Balken integreras i bjälklaget och tar på så sätt inte upp mer rumsvolym 
än den tjocklek som underflänsen bygger. HSQ-Balken introducerades för första gången i Sverige vid 
byggandet av kulturhuset i Stockholm på 1970-talet (SBI, publikation 197).  
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4. Teoretisk referensram 

4.1. Tillvägagångssätt 

Figuren nedan beskriver en arbetsgång för dimensionering av bärförmåga för bärverksdelar vid brand. 

 
Figur 3, tillvägagångssätt för dimensionering av bärverksdel. 
(Thor, 2012, 7) 

I kapitel 4.1 till 4.8 behandlas Brandteknisk klass, brandsäkerhetsklass, Nominellt temp-tidförlopp, 
Brandteknisk klass samt materialens termiska egenskaper. Kapitel 4.11 behandlar Brandlaster, beräkning 
av temperaturer i tvärsnittet och beräkning av bärförmåga vid brand.  

4.2. Allmänt om brandskydd 
Införandet av standardiserade brandförlopp har medfört möjligheter till att förbättra brandskydd i 
byggnader, då genom att hitta lösningar och produkter som klarar standardiserade brandprov. Fokus 
ändrades från att tidigare ha legat på att dimensionera upp konstruktionen, till att istället skydda 
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byggnaden och dess stomme från brandpåverkan. Det har påvisats att det finns en stor ekonomisk 
vinning i att skydda stommen från brandpåverkan med brandskydd. Idag finns stora möjligheter att hitta 
lösningar där stålets egenskaper vid förhöjda temperaturer beaktas på ett realistiskt sätt istället för att 
schablonmässigt skydda en konstruktion mot brandpåverkan (Karlström, 2006, iii). 

Brandskyddets primära uppgift är att rädda liv och sekundärt begränsa skador på egendom och 
verksamhet. Dessa ändamål kan uppfyllas genom att: 

 Möjliggöra en säker utrymning vid händelse av brand. 
 Dimensionera och utforma byggnader på ett sådant sätt att risk för spridning av brand 

minimeras. 
 Dimensionera och utforma byggnader på ett sådant sätt att skador på konstruktionen 

minimeras. 

Tidigt i ett brandskede blir halten av rök och giftiga gaser så pass höga att de är skadliga och dödliga. 
Dessa är inte kritiska för konstruktionen ur ett hållfasthetsperspektiv. Hållfastheten för konstruktionen 
beror i huvudsak på temperaturen från branden. Vid höga temperaturer reduceras hållfastheten och 
styvheten hos byggnadsmaterial (Karlström, 2006, 5). Dess förmåga att motstå brand beror i huvudsak 
på: 

 Brandens intensitet. 
 Brandens varaktighet. 
 Typ av konstruktion och- eller konstruktionslösning. 
 Brandmotståndet hos enskilda konstruktionsdelar. 

Alla dessa egenskaper bör tas i beaktning vid en brandskyddsteknisk dimensionering (Karlström, 2006, 
5). 

Stål som material har ett inbyggt brandmotstånd även om det är något begränsat. Ett väl genomtänkt 
val av konstruktionslösning kan förbättra brandmotståndet väsentligt. Det finns olika metoder att 
tillämpa för att öka brandmotståndet (Karlström, 2006, 5). Några av dessa är: 

 Oisolerat stål med låg utnyttjandegrad. 
 Att helt, eller delvis, bygga in stålkonstruktionen i väggar och bjälklag (integrerade 

konstruktioner). 
 Samverkanskonstruktioner (stål och betong). 
 Brandskyddsisolering. 
 Sprinklersystem 

En byggnadskonstruktions bärighet vid brand är kopplad till ett tidskrav, t.ex. 30, 60 eller 120 min. Dessa 
krav beskrivs i Boverkets byggregler. Förenklat beskriver dessa krav den tid en konstruktion ska klara av 
påverkan av brand. Brandmotståndet hos en konstruktion kan bestämmas genom att pröva 
konstruktionen enligt ISO 834 (Standardbrandkurvan) (Karlström, 2006, 5). 

För balkar är det ofta kriterier för deformationer som styr brandmotståndstiden. Det anses dock mer 
riktigt att använda bärförmågan som kriterium vid beräkning. Att använda bärförmågan som kriterium 
vid beräkning leder normalt till en förbättrad brandmotståndstid (Karlström, 2006, 5). 

Idag är det inte allmänt accepterat att oisolerade stålkonstruktioner har ett visst brandmotstånd. Att 
stålets hållfasthet reduceras vid förhöjda temperaturer är sant, men stålets bärförmåga beror även på 
vilken utnyttjandegrad konstruktionen har, samt i vilken utsträckning den är exponerad för branden. Det 
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beräknade brandmotståndet kan i praktiken ökas om hänsyn tas till den verkliga 
temperaturfördelningen i balken samt dess utnyttjandegrad (Karlström, 2006, 6). 

Att konstruera med stål medför ofta en möjlighet att integrera olika byggnadsdelar med varandra. Ett 
exempel på detta är hattbalken (HSQ-balken), som skyddas mot brand från bjälklaget som hattbalken 
bär upp vilket medför att endast hattbalkens underfläns blir exponerad för brand. (Karlström, 2006, 6) 

Brandskydd idag delas in i två olika kategorier, aktivt- och passivt brandskydd. Aktiva 
brandskyddssystem är sådana som använder sig av mänskliga och- eller automatiska anordningar. 
Exempel på sådana är: 

 Automatiska sprinklersystem. 
 Automatiskt brandlarm. 
 Räddningstjänst. 
 Brandgasventilation. 

Ett av de mest effektiva och aktiva brandskydden är sprinklersystem. Dessa system har visat sig vara 
väldigt effektiva då de är rätt dimensionerade, installerade och underhållna. Trots systemets effektivitet 
används det inte i stor utsträckning i Sverige. USA är det land i världen som idag använder 
sprinklersystem i störst utsträckning. Historien har visat att risken för att dö i samband med en brand 
minskar med 50-60% då sprinklersystem finns installerade i byggnaden. (Karlström, 2006, 7). 

Till passivt brandskydd räknas de brandskydd som fungerar utan att de behöver aktiveras. Exempel på 
passiva brandskyddssystem är: 

 Utrymningsvägar. 
 Avskiljande konstruktioner. 
 Brandskyddsisolering. 

Den vanligaste metoden för att skydda en stålkonstruktion mot brand är brandskyddsisolering. 
Brandskyddsisolering används då en stålkonstruktion måste uppfylla höga brandtekniska krav. 
Isoleringen medför att konstruktionen inte exponeras för branden och fördröjer på så sätt 
upphettningen av stålet. För att brandskyddsisoleringen ska fungera på ett önskvärt sätt är det viktigt att 
isoleringen har en hög isoleringsförmåga och helst är framställd med ett obrännbart material. Det är 
också viktigt att isoleringen är monterad på ett sådant sätt att isoleringen sitter på plats under den tid 
som brandskyddet är dimensionerat för. För att uppnå en god brandskyddsisolering bör isoleringen ha 
följande egenskaper (Karlström, 2006, 7): 

 Vid brandpåverkan får inte rökutvecklig och utveckling av giftiga gaser avges. 
 Egenskaperna hos isoleringsmaterialet måste uppfylla kraven enligt ISO-834. 
 Väderbeständigt för konstruktioner i utomhusmiljö. 

Det finns idag en mängd olika material och tillverkare som erbjuder olika typer av brandskyddsisolering. 
Några av de vanligaste materialen är: 

 Gipsskivor: 
 Idag finns gipsskivor som är speciellt framtagna för att klara brandpåverkan bättre än vanliga 
gipsskivor. Skillnaden på brandgips jämfört med vanligt gips är att brandgipsskivor är armerade 
för att tåla en högre temperatur utan att vittra sönder. 

 Fibersilikatskivor:  
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Fibersilikatskivor tillverkas av bränd kalk, kvarts eller perlit. Brandmotståndet hos 
fibersilikatskivorna är högt då de har låg värmeledningsförmåga och hög värmekapacitet. Likt 
brandgipsskivor armeras fibersilikatskivorna för att inte vittra sönder vid höga temperaturer. 

 Sprutisolering:  
Isolering som appliceras genom att den sprutas på ytan som ska skyddas. Sprutisoleringen kan 
tillverkas av gips, mineralull, fibersilikat eller betong och binds ihop till en massa med ett 
bindemedel. 

 Brandskyddsfärg: Brandskyddsfärger fungerar på ett sådant sätt att vid påverkan av brand 
sväller brandskyddsfärgen och bildar ett flera centimeter tjockt isolerande skikt. När 
brandskyddsfärg används som isolering är det viktigt att det finns tillräckligt med plats för färgen 
att kunna expandera. Ytan där färgen ska appliceras måste var ren och fri från olja och spån. Om 
det krävs rostskyddsbehandling måste ytan först blästras och sedan målas med rostskyddsfärg 
till önskad korrosivitetsklass. Brandskyddsfärgen appliceras i flera skikt enligt leverantörens 
anvisningar (Karlström, 2006, 7). 

 

4.3. Traditionell brandteknisk dimensionering 

 
Brandklasser används för att specificera funktionskrav för olika typer av byggnadskomponenter och 
konstruktioner. Vilken klass en konstruktionsdel tillhör beror på brandmotståndet. Klassbeteckningen 
ges ofta också en siffra, vilken visar den tid i minuter som funktionskraven är uppfyllda vid en 
standardiserad provning (Research Institutes of Sweden, Brandtekniska klasser). 

R- Bärförmåga, är byggnadsdelens förmåga att motstå brand under en viss tid utan att byggnadsdelen 
förlorar sin bärförmåga. Funktionskravet varierar beroende på vilken typ av konstruktionsdel som avses. 

E- Integritet. Anges hos byggnadsdelar med en separerande funktion. Integriteten beskriver 
byggnadsdelens förmåga att motstå brand på en sida utan att sprida sig till den sidan som inte är 
exponerad för brand.  

I- Isolering. Är förmågan hos en byggnadsdel att behålla en relativt låg temperatur på den av brand ej 
exponerade sidan. Generellt gäller att det ej ska kunna ske en temperaturstegring på över 180 K i någon 
enskild punkt, och en medeltemperatursstegring på över 140 K i vissa punkter. 

W- Strålning, avser förmågan hos ett byggnadselement att hålla värmestrålning från den inte 
exponerade sidan under kravnivån. Enligt kravet får värmestrålningen ej överstiga 15kW/m2 vid en 
standardprovning. 

M- Mekaniskt motstånd, är en byggnadsdels förmåga att motstå en mekanisk stöt. 

C- Självstängning. Är förmågan till automatisk stängning hos en branddörr.  

S- Röktäthet, beskriver en byggnadsdels rök- och gastäthet detta för att reducera läckage. 

K- Brandskydd. Beskriver förmågan hos en skyddande beklädnad att skydda det inklädda materialet mot 
antändning under en viss tid (Research Institutes of Sweden, Brandtekniska klasser). 
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4.4. Brandklasser enligt BBR 
Byggnader delas in i byggnadsklasser utifrån vilken typ av verksamhetsklasser de har, vilket skyddsbehov 
de kräver samt hur många våningar de har. Utifrån byggnadens verksamhetsklass kan bärverksdelens 
brandsäkerhetsklass R bestämmas. Verksamhetsklasser utgår ifrån vilken verksamhet byggnaden 
används för, hur god lokalkännedom de som vistas i byggnaden förväntas ha, om de är vakna då 
byggnaden är i bruk och om de kan sätta sig själva i säkerhet. (Thor, 2012, 17) 

Verksamhetsklass 1 - industrier och kontor. 

En skola tillhör till exempel verksamhetsklass 2 – Samlingslokaler. 
Verksamhetsklassen är uppdelad i 3 delar. 
2A avser en lokal för högst 150 personer. 
2B avser en lokal för fler än 200 personer. 
2C avser en lokal för fler än 150 personer och där alkohol serveras i mer än begränsad omfattning. 
 
Verksamhetsklass 3 – Bostäder 
Verksamhetsklass 4 – Hotell med mera. 
Verksamhetsklass 5 – Vårdmiljöer. 
(Boverket, Avsnitt 5- brandskydd) 

Det finns fyra olika brandklasser som utgår ifrån vilken verksamhetsklass och antal våningar byggnaden 
har. 

BR-0: Behandlar byggnader med mycket stort skyddsbehov. 
De byggnader som berörs är de som är mer än 16 våningar, sjukhus, fängelser. 
Br-0 är en ny brandklass som infördes i BBR 2013. 
 
Br-1: Tre eller fler våningar. Byggnader med stort skyddsbehov samt hotell, skolor, sjukhus och 
samlingslokaler på två våningar.  
 
Br-2: två våningar eller mer än 200m2. Byggnader med måttligt skyddsbehov samt envåningssjukhus och 
samlingslokaler. 
 
Br-3: En våning. Byggnader med litet skyddsbehov så som industri, lager, kontor och bostad 
(Thor, 2012, 18). 
 
4.5. Brandsäkerhetsklasser 

Byggnadsdelarna i en byggnad kan ha olika brandsäkerhetsklasser och därmed olika krav på vilka 
brandtider de ska klara av. De utgår från vilken konsekvens som en plötslig kollaps skulle innebära. Till 
exempel behöver en kollaps av en icke bärande innervägg inte innebära samma konsekvens som kollaps 
av ett bjälklag. 
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Figur 4. Brandsäkerhetsklasser indelning enligt risker för personskada. 
(Boverket, 2011) 

  
Figur 5. Brandsäkerhetsklasser med exempel på tillhörighet. 
(Boverket, 2011)   

 

 
 Figur 6. Brandteknisk klassindelning efter brandsäkerhetsklasser. 
(Boverket, 2015) 
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Enligt tabellerna kan det fastställas att ett bjälklag i en skola med verksamhetsklassen 2B tillhör 
Byggnadsklass 1. Detta medför att bjälklaget får en brandsäkerhetsklass 4 och således en brandteknisk 
klass R60. Detta betyder att bjälklaget inklusive balken ska dimensioneras för att motstå en brand i 60 
min. 

 
Figur 7. Översiktsbild över stålstommen. 

4.6. Brandförlopp 
För att bestämma vilka termiska laster som påverkar konstruktionsdelen måste hänsyn tas till både 
konvektion och bidraget av värmestrålning från brand. 

Studien kommer utgå från ett brandförlopp enligt ISO-834 (nominellt brandförlopp), även kallad 
standardbrandkurvan. Den representerar en modell för temperaturen av en fullt utvecklad brand i en 
brandcell i 60 min. Den utgår från ett temperatur-tidsförlopp som används vid brandprovning och 
klassificering av bärverksdelar (Thor 2012, 47). 
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Figur 8. Standardbrandkurvan ISO 834. 
(Stålbyggnadsinstitutet, 2012) 

Temperaturerna inomhus vid de olika tidpunkterna kan tas fram utifrån följande formel (SS-EN-1991-1-
2, 2007, 22-23)  
 
𝜃 = 20 + 345𝑙𝑜𝑔 (8𝑡 + 1)   [℃]      (3.4) 

𝜃 = 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒𝑛 𝑖 𝑏𝑟𝑎𝑛𝑑𝑐𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛 

𝑡 = 𝑡𝑖𝑑𝑒𝑛 

För att räkna ut vilken påverkan branden har på ytan av det exponerade konstruktionsdelen genom 
både strålning och värmekonvektion måste ett nettovärmeflöde beräknas  ℎ [𝑊 𝑚⁄ ]. 

ℎ = ℎ , + ℎ ,     [𝑊 𝑚⁄ ]     (3.1) 

Där: 
hnet,c är nettovärmeflödet på grund av konvektion. 

ℎ , = 𝛼 ∗ (𝜃 − 𝜃 )    [𝑊 𝑚⁄ ]     (3.2) 

Där: 

𝛼 = 25 𝑊/𝑚 𝐾 

𝜃 = 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒𝑛 𝑖 𝑛ä𝑟ℎ𝑒𝑡𝑒𝑛 𝑎𝑣 𝑑𝑒𝑛 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑑𝑒𝑙𝑒𝑛 

𝜃 =  𝑦𝑡𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒𝑛 𝑝å 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑑𝑒𝑙𝑒𝑛 
 

Hnet,r = nettovärmeflödet på grund av värmestrålning. 

ℎ , = 𝜙 ∗ 𝜀 ∗ 𝜀 ∗ 𝜎 ∗ [(𝜃 + 273) − (𝜃 + 273) ]     [𝑊 𝑚⁄ ]           (3.3) 
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Där: 

𝛷 = 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑛, kan sättas till 1 om inte reduktion på grund av skuggfaktorer beaktas. 

𝜀 = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑑𝑒𝑙𝑦𝑡𝑎𝑛𝑠 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙 

𝜀 = 𝑏𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙  

𝜎 = 𝑆𝑡𝑒𝑝ℎ𝑎𝑛 𝑏𝑜𝑙𝑡𝑧𝑚𝑎𝑛𝑛𝑠 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 (= 5,67 ∗ 10 𝑊 𝑚 𝐾⁄ ) 

𝜃 = 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒𝑛 𝑓𝑟å𝑛 𝑏𝑟𝑎𝑛𝑑𝑜𝑚𝑟å𝑑𝑒𝑡[ 𝐶] , kan sättas som 𝜃  om hela 
delen är omsluten av brand. 

𝜃 = ä𝑟 𝑦𝑡𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒𝑛 ℎ𝑜𝑠 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑛 [ 𝐶]  

𝜀  om inget emissionstal anges för materialet kan värdet sättas till 0,8. 
𝜀  sätts normalt till 1. 
(SS-EN-1991-1-2, 2007, 22-23) 

4.7. Temperaturutveckling i stål 

Sektionsfaktorn är en metod som tar hänsyn till den exponerade arean samt volymen  , där A är den 
brandutsatta arean och V är volymen av den brandutsatta delen. Utifrån sektionsfaktorn kan en 
approximativ temperatur tas fram för underflänsen även om den visar ett något högre värde än vad 
simuleringen i Ansys gör.  

Sektionsfaktorn tar inte hänsyn till temperaturvandring uppåt i profilen. Temperaturvandringen är 
beroende av materialets värmekonduktivitet, vilket betyder att värmen blir kvar i underflänsen (Thor, 
2012, 81).  
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Figur 9. Beskrivning av exponerade Area/volym. 
(SS-EN 1993-1-2, 2011, 40) 

Utifrån figur 9 skulle en underfläns med bredden 390mm och tjockleken 20mm respektive 30mm 
få en sektionsfaktor  på 55 för profilen med 20 mm underfläns och 38,46 för profilen med 30 mm 
underfläns. Detta skulle enligt figur 10 nedan ge temperaturer på 950 respektive 900oC efter 60 min 
standardbrand, vilket är högre än temperaturerna framtagna i simuleringen. 
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Figur 10. Temperaturdiagram enligt sektionsfaktorn. 
(Stålbyggnadsinstitutet, 2012) 

Enligt Thor är det mer realistiskt att underflänsen når en maxtemperatur på cirka 800oC. Detta på grund 
av värmekonduktiviteten uppåt i profilen och omkringliggande material (Thor, 2012, 89). 
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4.7.1 Dimensionering av brandskyddsfärg 
För att ta reda på vilken mängd brandskyddsfärg som behövs för att skydda en bärverksdel så behöver 
tre faktorer vara kända. Dessa är utnyttjandegrad, exponeringstal enligt sektionsfaktorn samt 
brandteknisk klass. När dessa tre faktorer är kända kan en färgmängd (g/m2) tas fram i tabellen nedan. 
Mängden brandskyddsfärg som erfordras kan variera utifrån vilket företag som tillverkar den. Tabellen 
nedan är för Novatherm 4FR som är en brandskyddsfärg för stålkonstruktioner. 

 

 

Figur 11. Erforderlig färgmängd enligt 𝑨
𝑽

 metoden. 

(Protega, hur du beräknar novatherm 4FR) 

För balken med 20mm underfläns med en  faktor på 55 och en utnyttjandegrad runt 80 % blir den 

erforderliga färgmängden 1250 g/m2. 
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4.8. Värmekonduktivitet 

Värmekonduktivitet är materialets förmåga att leda värme som förkortas med λ [ ]. Ett lägre λ-värde 
medför att det tar längre tid för värme att ledas i materialet. 

Värmekonduktiviteten är temperaturberoende och avtar i stål och betong när materialen når högre 
temperaturer. Det är ur en brandteknisk synpunkt positivt med låga λ-värden för att minimera 
temperaturspridningen i materialet (Karlström, 2006, 15). 

4.8.1. Stål 
Värmekonduktiviteten för stål och armering i konstruktioner kan bestämmas med formlerna nedan 
(SS-EN-1994-1-2, 2010, 35-36): 

𝜆 = 54 − 3,33 ∗ 10 ∗ 𝛳   [W/mK]  20 𝐶 ≤ 𝛳 ≤ 800 𝐶   (3.3a)  

𝜆 = 27,3    [W/mK]  800 𝐶 ≤ 𝛳 ≤ 1200 𝐶  (3.3b) 

𝐷ä𝑟: 𝛳 = 𝐴𝑘𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙 𝑠𝑡å𝑙𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟   
(SS-EN-1994-1-2, 2010, 35-36)   
 

 
Figur 12. Värmekonduktivitet för stål. 
(SS-EN-1994-1-2, 2010, 35-36) 
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4.8.2. Betong 
 

  
Figur 13. Värmekonduktivitet för betong. 
(SS-EN-1994-1-2, 2010, 39) 

Värmekonduktiviteten för NC-normalbetong definieras av två formler. Det övre gränsvärdet har 
bestämts utifrån provningar av stål och samverkanskonstruktioner. Det övre gränsvärdet är det värdet 
som rekommenderas (se figur 13). 

Övre gränsvärde 
𝜆 = 2 − 0,2451(𝜃 100⁄ ) + 0,0107(𝜃 100⁄ )  [W/mK]  20 ≤ 𝜃 ≤ 1200 𝐶  (3.6a) 

Undre gränsvärde 
𝜆 = 1,36 − 0,136(𝜃 100⁄ ) + 0,0057(𝜃 100⁄ )  [W/mK]  20 ≤ 𝜃 ≤ 1200 𝐶  (3.6b) 

(SS-EN-1994-1-2, 2010, 39) 
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4.9. Specifik värmekapacitet 
Ett materials specifika värmekapacitet Ca anger hur mycket energi som går åt för att värma upp 
materialet 1o C. Den specifika värmekapaciteten för ett material är beroende av temperaturen och är 
ökande för högre temperaturer (Karlström, 2006, 15). 

4.9.1 Stål 
C = 425 + 7,73 ∗ 10 θ − 1,69 ∗ 10 ∗ θ + 2,22 ∗ 10 ∗ θ   [J/kgK] för 20 ≤ 𝜃 ≤ 600 𝐶 (3.2a) 

C = 666 − ( )      [J/kgK] för 600 < 𝜃 ≤ 735 𝐶 (3.2b) 

C = 545 + ( )      [J/kgK] för 735 < 𝜃 ≤ 900 𝐶 (3.2c) 

C = 650       [J/kgK] för 900 < 𝜃 ≤ 1200 𝐶 (3.2d)  

(SS-EN-1993-1-2, 2011, 27) 

 
Figur 14. Specifik värmekapacitet för stål. 
(SS-EN-1993-1-2, 2011, 27) 

Vid 735oC ökar den specifika värmekapaciteten för stål till ca 5000 [J/kgK] vilket har sin förklaring i att 
stålets struktur genomgår en fasförändring vid de temperaturerna.  

4.9.2. Betong 
C = 900     [J/kgK] för 20 ≤ 𝜃 ≤ 100𝑜𝐶   (3.5a) 

𝐶 = 900 + (𝜃 − 100)    [J/kgK] för 100 < 𝜃 ≤ 200𝑜𝐶   (3.5b) 

𝐶 = 1000 + (𝜃 − 200)/2   [J/kgK] för 200 < 𝜃 ≤ 400𝑜𝐶   (3.5c) 

𝐶 = 1100     [J/kgK] för 400 < 𝜃 ≤ 1200𝑜𝐶   (3.5d) 

(SS-EN-1994-1-2, 2010, 37) 

Betongens värmekapacitet är beroende av fuktinnehållet på grund av att det krävs mer energi då 
vattnet i betongen fasomvandlas från vätskeform till gasform. De värden som används för 
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värmekapaciteten återfinns i figur 15. För att vara på den säkra sidan får effekten av fukt ur en 
värmeanalyssynpunkt försummas (SS-EN-1994-1-2, 2010, 63). 

100 < 𝜃 ≤ 200 𝐶  
Vid 115oC ändras värmekapaciteten och C  sätts till 2020 [J/kgK] eller 5600 [J/kgK] beroende på 
betongens fuktinnehåll. 

𝐶 = 2020  för ett fuktinnehåll på 3 % av betongvikten. 

𝐶 = 5600  för ett fuktinnehåll på 10 % av betongvikten.  
(SS-EN-1994-1-2, 2010, 39) 

 
Figur 15. Specifik värmekapacitet för betong. 
(SS-EN-1994-1-2, 2010, 63) 

4.10. Spjälkning 
Spjälkning är ett fenomen som kan uppstå i betongen när den utsätts för brand och innebär att 
betongen spricker. Spjälkning uppstår då vattnet i betongen når kokpunkten och förångas. Förångningen 
skapar ett ökat tryck i betongen vilket i sin tur kan medföra sprickbildning. Allmänt kan påstås att en hög 
fukthalt medför en hög benägenhet till spjälkning (Thor, 2012, 73). 

När fukten i betongen värms upp och balken förhindrar att fukten kan transporteras bort ökar trycket i 
betongen och en explosiv spjälkning kan ske. 
Det innebär att betongen spricker och armeringen riskerar att tappa sin kontakt med betongen. Det 
leder i sin tur till en reduktion av bärförmågan. 

Hur stor benägenhet en betong har att spjälka beror på en rad olika faktorer så som: betongkvalitet, 
fukthalt, betongens hållfasthet, hur snabbt upphettningen sker och hur stora tryckspänningar som finns 
i konstruktionen. 
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Framförallt är det i den nyare betongen, med hög hållfasthet som spjälkningsfenomen observerats. 
Detta beror på att höghållfast betong är tätare än normal betong, vilket medför att fukten i betongen 
har svårare att transporteras ut genom ur betongen. 

Ju fler av ovan nämnda faktorer som samtidigt verkar desto högre är risken för att explosiv spjälkning 
ska ske (Thor, 2012, 73). 

4.11. Dimensionering 

4.11.1 Brandlaster 
Vid brand dimensioneras brandlasterna som en olyckslast. De variabla lasterna får en större reducering 
vid brandlastdimensionering än vid brottlastdimensionering. Detta innebär att den last som balken 
kommer utsättas för i brand kommer vara lägre än vid brott (Thor, 2012, 57). 
 
Brandlastkombination enligt 6.11b, Eurokoder: 

∑ 𝐺 , "+"𝑃" + "𝐴 " + (ᴪ1,1eller ᴪ2,1)Qk,1" + " ∑ ᴪ , 𝑄 ,      (6.11b) 
(SS-EN-1990, 2010, 42) 

Där: 
𝐴 = 𝑇𝑣å𝑛𝑔𝑠𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡𝑒𝑟 
Tvångskrafter behöver inte inkluderas i lastberäkningar utifrån standardbrand. 
(SS-EN-1991-1-2, 2007, 26) 

𝑃 = 𝑘𝑎𝑟𝑎𝑘𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑘𝑡𝑖𝑠𝑘𝑡 𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑓ö𝑟 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙 𝑠𝑝ä𝑛𝑛𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡, till exempel förspänning. 

Den dimensionerande lasteffekten vid brand blir därför enligt följande förenklade formel: 

𝐸 , = 𝐺 + (ᴪ 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 ᴪ ∗ 𝑄 )         (6.11b) 

ᴪ = 𝐹𝑟𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡 
ᴪ = 𝐾𝑣𝑎𝑠𝑖𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡 

𝐺 = 𝑒𝑔𝑒𝑛𝑡𝑦𝑛𝑔𝑑 

𝑄 = 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑒𝑙 𝑙𝑎𝑠𝑡 

(Thor, 2012, 61) 
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Figur 16. Variabellastvärden för olika kategorier. 
(SS-EN-1990, 2010, 46) 

Enligt eurokoder rekommenderas ᴪ2 men Sverige har valt att använda sig av ᴪ1 med resonemanget att 
bidrag från vindlast inte kan bortses från vid brand. Därmed används det frekventa värdet för variabel 
last, vilket inte ger en lika stor reduktion. Ur en branddimensioneringssynpunkt rekommenderas det att 
använda sig av det frekventa värdet för att vara på den säkra sidan. (Thor, 2012, 61) 

Ed,fi är den last som balken ska klara av under ett brandförlopp, till exempel R60. Detta innebär att 
balken ska klara av att bära lasterna i 60 min. 

Relationen av lasterna blir således: 

𝑛 = ,            (4.1) 

𝐸 , = 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑏𝑟𝑎𝑛𝑑𝑙𝑎𝑠𝑡 

𝐸 = 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑏𝑟𝑜𝑡𝑡𝑙𝑎𝑠𝑡 

𝑛 = 𝑙𝑎𝑠𝑡𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 

(SS-EN-1991-1-2, 2007, 27)  
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För projektet innebär det: 
90,22 kN/m är den dimensionerande brottlasten. 
64,52 kN/m är den dimensionerande brandlasten. 
n=0,715 

 
Figur 17. Sektion över bjälklagsplan med balkleder. 

Diagram för brottlastfallet: 

 

 
Figur 18. Momentdiagram för brottlastfallet. 

 
Figur 19. Tvärkraftsdiagram för brottlastfallet. 
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Diagram för brandlastfallet: 

 
Figur 20. Momentdiagram för brandlastfallet.  

 
Figur 21. Tvärkraftsdiagram för brandlastfallet. 

 

4.11.2. Ansys 
Ansys använder sig av data för materialens olika egenskaper för att simulera hur temperaturspridningen 
ter sig beroende av tiden och de omgivande temperaturerna. Det är därför av vikt att en korrekt 
materialdata skrivs in i programmet för att få så realistiska resultat som möjligt.  

Materialegenskaperna som förts in i Ansys är framtagna enligt formlerna i eurokoder för 
värmekonduktivitet och specifik värmekapacitet för respektive material (se bilaga: indata i Ansys). 
Värden för värmeutvecklingen som förts in är enligt standardbrandkurvan ISO-834 för både konvektion 
och värmestrålning. Ansys använder sig av nettovärmeflödesekvationerna (eq.3.1) för att få fram 
värmeeffekten som en funktion av tiden. 
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Figur 22. Införda värden för specifik värmekapacitet för stål i Ansys. 
Ovan ges ett exempel på hur indata för specifik värmekapacitet har förts in i Ansys. 

När de olika egenskaperna för materialen har förts in har en simulation gjorts för en brand i 60 min med 
följande resultat. 
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Figur 23. Värmeprofil för luftfylld balk med 20mm underfläns. 

Simulationen ovan kan inte betraktas som tillförlitlig då luftkonvektion i tvärsnittet inte är möjligt att 
simulera. Högsta uppmätta temperatur i underflänsen når 841,3oC. Medeltemperaturen för 
underflänsen är 781oC. 
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Figur 24. Värmeprofil för luftfylld balk med 30mm underfläns. 
Simulationen ovan kan inte betraktas som tillförlitlig då luftkonvektion i tvärsnittet inte är möjligt att 
simulera Högsta uppmätta temperatur 822oC. Medeltemperaturen för underflänsen är 750oC. 

 
Figur 25. Värmeprofil för en betongfylld balk med 20mm underfläns. 
Högsta uppmätta temperatur i underflänsen når 840,43oC. Medeltemperaturen för underflänsen är 
765oC. 
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Figur 26. Värmeprofil för en betongfylld balk med 30mm underfläns. 
Högsta uppmätta temperatur i underflänsen når 819oC. Medeltemperaturen för underflänsen är 732oC. 

Det gula fältet i underflänsen visar på betongens kylande effekt. Detta medför att temperaturerna i 
underflänsen blir lägre när balken är betongfylld jämfört med när den är luftfylld. På bilden syns också 
att temperaturspridningen uppåt i livet blir lägre med betongfyllning. De framtagna temperaturerna 
kommer användas i beräkningarna av balkarnas moment och tvärkraftskapacitet. Detta för att ta fram 
vilken reduceringsfaktor stålet och betongen får. 

4.11.3. Tvärsnittklasser 
För att kunna bestämma vilken beräkningsmetod som ska användas vid framtagningen av den 
reducerade kapaciteten för en profil är det nödvändigt att veta vilken tvärsnittklass profilen tillhör. 
Vilken tvärsnittklass balken tillhör visar också om balken riskerar lokala instabilitetsfenomen så som 
buckling. 
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Figur 27. Tvärsnittsklasser. 
(Rehnström, 2016, S3.) 

𝜀 =             (8.7) 

𝑓 = 𝑠𝑡å𝑙𝑒𝑡𝑠 𝑠𝑡𝑟ä𝑐𝑘𝑔𝑟ä𝑛𝑠 𝑣𝑖𝑑 𝑟𝑢𝑚𝑠𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟  [𝑀𝑝𝑎] 

Vid brand finns det en risk att stålet ändrar tvärsnittklass på grund av att stålets reducerade hållfasthet 
är kopplad till temperaturen. Därav reduceras ԑ med en faktor 0,85 (Karlström, 2006, 25). 

𝜀 = 0,85 ∗           (6.2) 

Tvärsnittklass 1 och 2: 
Påkänningar uppnår plasticitetsgränsen i hela tvärsnittet utan att buckling inträffar. 
 
Tvärsnittklass 3: 
Påkänningar uppnår plasticitetsgräns i vissa delar av tvärsnittet innan buckling inträffar. 
 
Tvärsnittklass 4: 
Påkänningarna ligger i hela tvärsnittet i det elastiska området av arbetskurvan när buckling inträffar. 
Enligt  
(Rhenström, 2016, S2). 
 
Tvärsnittklasserna används när beräkning av momentkapacitet görs (se beräkningsexempel i kapitel 5.1). 
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4.11.4. Momentkapacitet 
 
När en balk som håller upp HDF-plattor utsätts för brand så är den brandutsatta delen underflänsen, 
tack vare den kringliggande betongen. Temperaturfördelningen i tvärsnittet blir då ojämn och det blir 
därför nödvändigt att ta ut medeltemperaturen för de olika elementareorna. 
Vid en ojämn temperaturfördelning bör istället profilen delas in i olika skikt, för att sedan reducera 
areorna för skikten utifrån reduktionsfaktorerna (𝑘 , ) med hänsyn till skiktens medeltemperaturer 𝜃 .  
De reducerade areorna används för att ta fram var det plastiska neutrala lagret ligger i profilen (Thor, 
2012, 91).  
 
Nedan följer en beräkningsgång för hur Momentkapaciteten (𝑀 , , ) för ett tvärsnitt i klass 1 eller 2 
med ojämn temperaturfördelning över tvärsnittet beräknas. 
 
Placering för det plastiska neutrala lagret beräknas enligt (Area över = Area under) metoden som bygger 
på att den tryckta arean ska vara lika med den dragna arean i tvärsnittet. För ett tvärsnitt bestående av 
ett material blir formlerna: 

∑ 𝐴 ∗ 𝑘 , , ∗
,

, ,
= 0         (4.2) 

(SS-EN-1994-1-2, 2010, 50) 

𝑀 , , = ∑ 𝐴 ∗ 𝑍 ∗ 𝑘 , , ∗ (
,

,
)        (4.9) 

(SS-EN-1993-1-2, 2007, 32) 

 

I kombination med betong blir formlerna för det plastiska neutrala lagret: 
 

∑ 𝐴 ∗ 𝑘 , , ∗ (
,

, ,
) + 𝛼 ∑ 𝐴 ∗ 𝑘 , , ∗ (

,

, ,
) = 0     (4.2) 

 
Bidraget från betongen får endast räknas med för den tryckta arean då hållfastheten vid drag för betong 
är försumbar i detta syfte (SS-EN-1994-1-2, 2010, 50). 

𝑀 , , = ∑ 𝐴 ∗ 𝑍 ∗ 𝑘 , , ∗
,

,
+ 𝛼 ∑ 𝐴 ∗ 𝑍 ∗ 𝑘 , , ∗ (

,

, ,
)   (4.3) 

𝑀 , , = Momentkapacitet vid brand 

𝑛= Antal stålskikt 

𝑚= Antal betongskikt 

𝐴 = stålelementarean. 
𝐴 = betongelementarean. 
𝑘 , , = reduktionsfaktorn för stålelementarean (se figur 29). 
𝑘 , , = reduktionsfaktorn för betongelementarean (se figur 31). 
𝑓 , = sträckgränsen för stålelementarean. Räknas som positiv på den tryckta sidan och negativ på den 
dragna sidan. 
𝑓 , = sträckgränsen för betongelementarean. Räknas som positiv på den tryckta sidan men försummas 
på den dragna sidan. 
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𝑍 = avståndet från tyngdpunkten av stålelementarean till det plastiska neutrala lagret. 
𝑍 = avståndet från tyngdpunkten av stålelementarean till det plastiska neutrala lagret. 
𝛼 = koefficienten som tar hänsyn till en antagen rektangulär spänningsfördelning vid dimensionering 
av plattor, 𝛼 = 0,85 
(SS-EN-1994-1-2, 2010, 50) 
 
𝑓𝑐, 𝑗 =   

Där 𝑓 = karaktäristiska hållfastheten för betong. 
Där 𝛾 = 1,2 för exceptionella dimensioneringssituationer (Johannesson, Vretblad, 2011, 76). 

När profilen når en högre temperatur i underfläns och liv kommer elementareorna att reduceras vilket 
leder till att det plastiska neutrala lagret hamnar nära, eller i vissa fall i överflänsen. 

 
Figur 28. Illustration av placering för det plastiska neutrala lagret och hävarmarna. 
 

Illustration på hur elementareorna kan delas upp i balken samt avståndet mellan tyngdpunkten av dessa 
och det plastiska neutrala lagret. 
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4.11.5. Tvärkraftskapacitet 
Balken kommer vid höga temperaturer få en reducerad tvärkraftskapacitet. 
Detta sker då temperaturen i stålprofilens liv når över 400oC och hållfastheten för stålet reduceras. 
Vid tvärkraftskapacitetsdimensionering tas medeltemperaturen i livet fram då det är den som är 
styrande för vilken reduktionsfaktor balken får. 

𝑉 , , = 𝑘 , , ,𝑉
,

,
         (4.16) 

𝜃 = medeltemperaturen i tvärsnittets liv. 
𝑘 , , = reduktionsfaktoren för stålets sträckgräns vid temperaturen 𝜃 . 
(SS-EN-1993-1-2, 2011, 34) 

𝑉 =
∗(

√
)
            (6.18) 

(SS-EN-1993-1-1, 2008, 50). 

Där 𝛾 = 1 (SS-EN-1993-1-1, 2008, 45). 

4.11.6. Reduktionsfaktorer 

 
Figur 29. Reduktionsfaktorer för stål. 
(SS-EN-1994-1-2, 2010, 31) 
Reduktionsfaktorn 𝑘 ,  för effektiv sträckgräns används vid beräkningar av reduktionen för 
elementareorna för stål och varmvalsad armering. 
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Figur 30. Reduktionsfaktorerna presenterade som diagram utifrån (figur 28). 
(SS-EN-1993-1-2, 2008 25) 

 
Figur 31. Reduktionsfaktorer för betong. 
(SS-EN-1994-1-2, 2010, 33) 

Reduktionsfaktorer (𝑘 , ) för normalbetong (NC) och lättballastbetong (LC), används vid beräkningar av 
reduktionen för elementareorna för betong. 
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Figur 32. Reduktionsfaktorer för kallarbetat armeringsstål. 
(SS-EN-1994-1-2, 2010, 34) 

Reduktioner (𝑘 , ) används vid beräkning för reduceringen av elementareorna för kallarbetad armering. 
Vid reduktioner för varmvalsad armering får figur 29 för stål användas. 
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5. Genomförande 

5.1. Beräkningsexempel 
Kapitlet avser att med en beräkningsgång förklara hur momentkapaciteten beräknas för en balk efter 60 
min standardbrand. 

Exemplet avser momentkapaciteten över stöd för en HSQ-balk med 20mm underfläns. Balken tillhör ett 
bjälklag i en skola med 3 våningar och får då den brandtekniska klassen R60, vilket medför att den ska 
klara av en brand i 60min. 

5.1.1. Brandlaster 
 
Brandlasten beräknas enligt: 
𝐸 , = 𝐺 + (ᴪ 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 ᴪ ∗ 𝑄 ) 

Egentyngden är 51,78 kN/m, nyttiglasten är 19,3 kN/m 
Enligt figur 13 är: ᴪ =0,7 för samlingslokaler. 
64,52 𝑘𝑁/𝑚 = 51,78 + (0,7 ∗ 19,3) 
Dimensionerande moment för brandlast återfinns i figur 20. 

5.1.2. Tvärsnittklass 

 
Figur 33. Mått för HSQ-balken. 
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Formlerna nedan används för att bestämma vilken tvärsnittklass balken hamnar i. 

𝜀 = 0,85 ∗
235

355
 

≤ 9 ∗ 𝜀 => TK1 

≤ 72 ∗ 𝜀=> TK1 

Enligt måtten för balken ovan hamnar balken i tvärsnittklass 1, vilket betyder att brottet räknas som 
plastiskt. 

5.1.3. Temperaturer för skikt 
Medeltemperaturer tas fram för respektive skikt i tvärsnittet för både stål och betong. 
Temperaturerna är framtagna i Ansys och presenteras som värmekurvor enligt figur 34 nedan. 

 
Figur 34. Värmeprofil för betongfylld balk med 20mm underfläns. 
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Temperaturer för skikten plottas ut i programmet och förs in i Excel där medeltemperaturer tas ut för 
olika skikt. Därefter kan reduktionen av skiktens areor beräknas enligt reduktionsfaktorerna (se figur 28) 
för stål och (se figur 30) för betong. 

 

Medeltemperatur över ståltvärsnittet. 
 
Medeltemp 
(oC) 

Längd skikt 
(mm) Areor (mm2) Reduktion (ky,θ) 

Reducerade areor 
(mm2) Skikt 

776,46 10,05 3917,94 0,14 541,6 A1 Underfläns 
750,68 9,95 3882,06 0,17 656,8 A2 Underfläns 
663,12 3,60 57,66 0,32 18,4 A3 Liv 
581,51 14,18 226,91 0,53 119,7 A4 Liv 
502,89 13,19 211,10 0,77 162,8 A5 Liv 
455,18 6,60 105,55 0,88 92,7 A6 Liv 

Under 400 115,80 1852,20 1 Ingen A7 Liv 
Under 400 81,70 1307,20 1 Ingen A8 Liv 
Under 400 25 3350 1 Ingen A9 Överfläns 

 

Medeltemperatur över betongtvärsnittet. 
 
Medeltemp 
(oC) 

Längder skikt 
(mm) Areor (mm2) Reduktion (ky,θ) 

Reducerad area 
(mm2)   

675,58 10,77 1443,18 0,34 485,81 A10 
538,96 11,91 1596,21 0,54 864,43 A11 
446,31 10,59 1418,79 0,68 965,53 A12 
390,64 12,35 1655,17 0,76 1256,87 A13 
309,82 10,15 1359,70 0,84 1142,40 A14 
249,58 14,48 1940,59 0,90 1747,35 A15 
210,16 11,68 1564,72 0,94 1470,59 A16 
189,13 8,81 1180,67 0,96 1128,06 A17 
154,33 13,99 1875,06 0,97 1824,12 A18 
145,57 8,29 1111,26 0,98 1085,94 A19 
124,48 12,44 1666,69 0,99 1646,29 A20 
113,41 11,40 1527,87 0,99 1517,62 A21 
101,97 1,04 138,96 1,00 Ingen A22 
101,34 10,88 1458,46 1,00 Ingen A23 

Under 100  4,6 610,25 1,00 Ingen A24 
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5.1.4. Plastiska neutrala lagrets position 
När de reducerade areorna beräknats för de olika skikten kan det plastiska neutrala lagrets position 
fastställas. Det går ut på att bidraget för den undre arean ska vara lika med bidraget för den övre arean. 
Betongens bidrag kan bara räknas med till den tryckta arean vilket över stöd blir den undre arean. För 
att kunna beräkna det plastiska neutrala lagrets position måste först ett antagande göras. Antagandet 
blir att överflänsen och en del av livet kommer tillhöra den övre arean (Aö) och resterande tillhör den 
undre arean (Au). Avståndet till det plastiska neutrala lagret beräknas från överkant överfläns enligt 
formel nedan: 

𝐴 ∗ 𝑘 , , ∗ (
𝑓 ,

𝛾 , ,
) + 𝛼 𝐴 ∗ 𝑘 , , ∗ (

𝑓 ,

𝛾 , ,
) = 0 

Ekvationen för den övre arean: 
 134 ∗ 25 + 2 ∗ 8 ∗ 𝑥 − (2 ∗ 8 ∗ 10) ∗ 355 = 1132450 + 5680𝑥 

Ekvationen för den undre arean:  

Bidraget från stål: 

( 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑒𝑜𝑟 + 2 ∗ 8 ∗ (265 − 57,6 − 2 ∗ 8𝑥) ) ∗ 355 = 1743289 − 5680𝑥 

Där 57,6 är längden upp till A7. 

Bidraget från betong: 

( 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑒𝑜𝑟 + 134 ∗ (245 − 148,9 − 134𝑥) ) ∗ 24,82 = 735267 − 3326𝑥 

Där 148,9 är längden upp till A24. 

𝐹 , = ∗ 0,85  

Där 𝛼 = 0,85 
Där 𝛾 = 1,2 för exceptionella dimensioneringssituationer (Johannesson, Vretblad, 2011, 76). 

Momentkapacitet i fält 
C35/45 Fy,betong= 24,82 Mpa     

Stål Fy,stål= 355 Mpa     
Stål Aö   Stål Au     

A9 3350       1591,9   
          3318,76   
A8 -160       -16 x 

 
16 X   summa 1743289   

summa 1132450     summa x -5680 x 
summa z 5680 x Betong  16731,31   
          12892,67   
          -134 x 
        summa 735267   
        summa x -3326 x 
X=91,7 mm     
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Förklaring av uträkning av plastiska neutrala lagret enligt: 𝐴ö = 𝐴  
1132450 + 5680𝑋 = 1743289 − 5680𝑋 + 735267 − 3326𝑋 

→ 𝑋 = 91,7𝑚𝑚 
Där: 𝑋 = 𝑃𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑠𝑘𝑎 𝑛𝑒𝑢𝑡𝑟𝑎𝑙𝑎 𝑙𝑎𝑔𝑟𝑒𝑡𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  

5.1.5. Momentkapacitet 
När det plastiska neutrala lagret är framräknat beräknas sedan hävarmen (𝑍 , ) från lagret till respektive 
elementareas mitt för att få fram varje skikts momentbidrag. 

Viktigt är att skikten multipliceras med respektive materials sträckgräns (Fy) då dessa skiljer sig. 
Elementareornas momentbidrag summeras ihop till den slutliga momentkapaciteten enligt formel 
nedan: 

𝑀 , , = 𝐴 ∗ 𝑍 ∗ 𝑘 , , ∗
𝑓 ,

𝛾 ,
+ 𝛼 𝐴 ∗ 𝑍 ∗ 𝑘 , , ∗ (

𝑓 ,

𝛾 , ,
) 

 
Figur 35. Illustration på hur hävarmarna (Zi ) till stålelementareorna beräknas från det plastiska 
neutrala lagret. 
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Nedan redovisas de olika elementareornas momentbidrag till momentkapaciteten. 

 elementareor  Momentbidrag 
Wply A24 Betong 1389,58 mm3 34489,48  Nmm 
Wply A23 Betong 14569,11 mm3 361605,2  Nmm 
Wply A22 Betong 2215,12 mm3 54979,25  Nmm 
Wply A21 Betong 33654,97 mm3 835316,3  Nmm 
Wply A20 Betong 56132,22 mm3 1393202   Nmm 
Wply A19 Betong 48282,69 mm3 1198376   Nmm 
Wply A18 Betong 101429,65 mm3 2517484   Nmm 
Wply A17 Betong 75587,23 mm3 1876075   Nmm 
Wply A16 Betong 113603,68 mm3 2819643   Nmm 
Wply A15 Betong 157838,03 mm3 3917540   Nmm 
Wply A14 Betong 117260,94 mm3 2910416   Nmm 
Wply A13 Betong 143150,40 mm3 3552993   Nmm 
Wply A12 Betong 121043,02 mm3 3004288   Nmm 
Wply A11 Betong 118093,82 mm3 2931089   Nmm 
Wply A10 Betong 71878,50 mm3 1784024   Nmm 
    Summa btg 29191521 Nmm 
Wply A9 Stål 265185,58 mm3 94140880 Nmm 
Wply A8 Stål 53346,68 mm3 18938072 Nmm 
Wply   A7 Stål 107208,81 mm3 38059128 Nmm 
Wply A6 Stål 11041,59 mm3 3919763 Nmm 
Wply  A5 Stål 20990,33 mm3 7451567 Nmm 
Wply A4 Stål 23377,49 mm3 8299010 Nmm 
Wply A3 Stål 2783,15 mm3 988017,1 Nmm 
Wply  A2 Stål 103975,94 mm3 36911458 Nmm 
Wply A1 Stål 91164,08 mm3 32363247 Nmm 
     Summa stål 241071142 Nmm 

 Mfi,t,rd 2,7E+08 Nmm 

 
 

 
Mfi,t,rd 270,28 kNm 

 
 

 Kvarvarande 
kapactitet 57% 
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Momentkapaciteten (𝑀 , , ) för balken i samverkan med ingjuten betong blir 270 kNm. 
Den kvarvarande momentkapacitetet är jämförd med den momentkapacitet balken hade före 
brandpåverkan. 
270

474
= 0,57 → 57% 

Med Armering: 

 

 

 

 

 

Med armering 53,3 mm från överkant underfläns, armeringen placeras där temperaturen är under 
400oC för att inte få en reduktion av sträckgränsen. Armeringens bidrag blir 20 kNm och ökar den 
kvarvarande momentkapaciteten till 61 %.  

Armering:  S500. Fy 500  Mpa 
 2st 16Ømm järn.  402mm 40200 mm2 

   20100000 Nm 20,1 kNm 

 
Summa:  290,2 kNm 

 Kvarvarande kapacitet: 61% 
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6. Resultat 

6.1. 20mm underfläns 
Tabellen nedan redovisar ordinarie kapacitet före brandförlopp. Dimensionerande moment och 
tvärkrafter återfinns i figur 18-19. Utnyttjandegraden är momentkapaciteten jämfört med 
dimensionerande moment i brottgränstillståndet. 

Balk A- 20 mm 
underfläns 

Momentkapacitet Kvarvarande 
momentkapacitet 

Utnyttjandegrad 
moment 
(brottgräns) 

Tvärkraftskapacitet 

Originalbalk före brandförlopp: 
Luftfylld 474 kNm 100% 75% 770 kN 

 

Momentkapacitet är kapaciteten efter 60 min standardbrand. Kvarvarande momentkapacitet är 
momentkapaciteten efter 60 min standardbrand jämfört med balkens kapacitet före brandförloppet. 
Utnyttjandegraden är momentkapaciteten jämfört med brandlastfallets dimensionerande moment i fält 
och över stöd (se figur 20). 

Balk A- 20 mm 
underfläns 

Momentkapacitet. Kvarvarande 
momentkapacitet. 

Utnyttjandegrad 
moment 
(brandlastfallet) 

Originalbalk utan betongfyllning: 
Luftfylld 217,1 kNm 46% 119% håller ej 
OBSERVERA! Den luftfyllda balken utan betongfyllning får en överskattad 
momentkapacitet på grund av att luftkonvektion inte kan simuleras. Resultatet 
för den luftfyllda balken är därför otillförlitligt och balken kan inte förväntas att 
hålla för 60 min standardbrand. 

Med betong endast som kylande medium: 
I fält 230,7 kNm 49% 87% 
Över stöd 230,7 kNm 49% 112% håller ej 

I fält med samverkande betongfyllning: 
Utan armering 231,7 kNm 49% 86% 
Med armering 260,7 kNm 55% 76% 

Över stöd med samverkande betongfyllning: 
Utan armering 270,3 kNm 57% 96% 
Med armering 290,2 kNm 61% 89% 

Balken håller ej med betongen som endast kylande medium. 
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Tabellen nedan beskriver balkens tvärkraftskapacitet efter 60 min standardbrand. Utnyttjandegraden är 
tvärkraftskapaciteten jämfört med brandlastfallets dimensionerande tvärkraft (se figur 21). 

Balk A- 20 mm 
underfläns 

Tvärkraftskapacitet Kvarvarande 
tvärkraftskapacitet 

Utnyttjandegrad 
Tvärkraft, 
(brandlastfallet) 

Originalbalk utan betongfyllning: 
Luftfylld 627,9 kN 81% 70% 

Originalbalk med betongfyllning: 
Betongfylld 732,5 kN 95% 60% 

6.2. 30mm underfläns 

Tabellen nedan redovisar ordinarie kapacitet före brandförlopp. Dimensionerande moment och 
tvärkrafter återfinns i figur 18-19. Utnyttjandegraden är momentkapaciteten jämfört med 
dimensionerande moment i brottgränstillståndet. 

Balk B- 30 mm 
underfläns 

Momentkapacitet Kvarvarande 
momentkapacitet 

Utnyttjandegrad 
moment 
(brottgräns) 

Tvärkraftskapacitet 

Balk före brandförlopp: 
Luftfylld 490 kNm 100% 72% 770 kN 

 
Momentkapacitet är kapaciteten efter 60 min standardbrand. Kvarvarande momentkapacitet är 
momentkapaciteten efter 60 min standardbrand jämfört med balkens kapacitet före brandförloppet. 
Utnyttjandegraden är momentkapaciteten jämfört med brandlastfallets dimensionerande moment i fält 
och över stöd (se figur 20). 

Balk B- 30 mm 
underfläns 

Momentkapacitet. Kvarvarande 
kapacitet 

Utnyttjandegrad 
(brandlastfallet) 

balk utan betongfyllning: 
Luftfylld 287,3 kNm 58%  90% OBS! överskattad 

kapacitet. 
OBSERVERA! Den luftfyllda balken utan betongfyllning får en överskattad 
momentkapacitet på grund av att luftkonvektion inte kan simuleras. Resultatet för 
den luftfyllda balken är därför otillförlitligt och balken kan inte förväntas att hålla 
för 60 min standardbrand. 

Med betong endast som kylande medium: 
I fält 308,4 kNm 63% 65% 
Över stöd 308,4 kNm 63% 84% 

I fält med samverkande betongfyllning: 
Utan armering 313,8 kNm 64% 63% 
Med armering 339 kNm 69% 59% 

Över stöd med samverkande betongfyllning: 
Utan armering 356 kNm 73% 73% 
Med armering 373 kNm 76% 70% 

Balken håller med betong som endast kylande medium. 
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Tabellen nedan beskriver balkens tvärkraftskapacitet efter 60 min standardbrand. Utnyttjandegraden är 
tvärkraftskapaciteten jämfört med brandlastfallets dimensionerande tvärkraft (se figur 21). 

Balk B- 30 mm 
underfläns 

Tvärkraftskapacitet Kvarvarande 
tvärkraftskapacitet 

Utnyttjandegrad 
Tvärkraft, 
(brandlastfallet) 

balk utan betongfyllning: 
Luftfylld 627,9 kN 81% 70% 

Med betongfyllning: 
Betongfylld 740,0 kN 96% 59% 
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7. Analys 

7.1. Balk med 20mm underfläns. 

Balken kan inte i ett luftfyllt tvärsnitt förväntas hålla för en standardbrand i 60 min utan att gå till brott. 
Genom att kombinera balken med betong skulle medeltemperaturerna i balkens tvärsnitt bli lägre och 
elementareornas sträckgräns skulle få en mindre reducering. 

Fördelar: 
Balken kan enligt beräkningar hålla för det största momentet i fält och över stöd i samverkan med 
betongen och armeringens bidrag till momentkapaciteten. 

Balkens underfläns behöver inte dimensioneras upp om samverkan med betong och armering kan 
tillgodoräknas. 

Nackdelar: 
Balkens utnyttjandegrad blir hög och ger inte utrymme för felkalkyleringar eller okända påverkningar 
som t.ex. betongens hållfasthet vid spjälkning samt om armeringen kan antas ge fullt momentbidrag vid 
eventuell spjälkning av betongen. 

7.2. Balk med 30mm underfläns: 

Beräkningarna visar att den luftfyllda balken med 30mm underfläns klarar en 60 min standardbrand. 
Detta resultat kan dock inte ses som tillförlitligt då effekten av luftkonvektion i balken ej har kunnat tas i 
beaktning. Den luftfyllda balken förväntas därför gå till brott efter en 60 min standardbrand. 

Då balken med 30mm underfläns fylls med betong reduceras temperaturerna i balken och beräkningar 
visar att den håller för det största momentet. 

Då två armeringsjärn placeras 45mm från överkant underfläns och samverkar med betongen kan den 
kvarvarande momentkapaciteten ökas med 5 % i fält. 

Fördelar: 
Genom att dimensionera upp underflänsen nås inte lika höga temperaturer i stålet. Detta på grund av 
stålets specifika värmekapacitet och värmekonduktivitet. 

Då balkens underfläns dimensioneras upp erhålls en större volym stål vilket medför att det krävs mer 
energi för att värma upp balken, jämfört med en balk med tunnare underfläns (se figur 25-26).  

Enligt beräkningar klarar balken det största momentet med enbart betong som kylande medium, vilket 
medför att den kan förväntas hålla för okända påverkningar såsom att betongen och armeringens bidrag 
försummas på grund av betongspjälkning.  

Nackdelar: 
En extra kostnad för stålet fås vid större dimension av underflänsen. 
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7.3. Tvärkraft 

Vid dimensionering av tvärkraftkapaciteten anses livet ta upp hela tvärkraften och tvärkraften reduceras 
med hänsyn till medeltemperaturen i hela livet. Att reducera med hänsyn till medeltemperaturen i livet 
kan ge en överskattad kapacitet. I de betongfyllda tvärsnitten hade medeltemperaturen blivit så pass låg 
att ingen reduktion hade skett, trots att viss del av livet hade legat på nära 700oC. Därav beräknas 
reduktionerna med hänsyn till temperaturen i respektive skikt. Det betyder att lägre temperaturer i livet 
leder till en mindre reduktion av elementareorna. Även om originalbalken klarar av tvärkrafterna efter 
60 min standardbrand så är det ändå intressant att se att den kylande effekten från betongen minskar 
reduktionen av tvärkraftskapaciteten. 

7.4. Allmänt 

Anledningen till att balken får en högre momentkapacitet över stöd än i fält är för att den tryckta zonen 
hamnar på den undre sidan av det plastiska neutrala lagret. Detta leder till att momentbidraget från den 
tryckta betongen kan räknas med. När betongens area kan räknas med för den undre arean av profilen 
leder det till att det plastiska neutrala lagret position hamnar längre ner i tvärsnittet. Detta medför att 
den oreducerade överflänsen får ett större bidrag till momentkapaciteten på grund av att hävarmen (𝑍 ) 
till det plastiska neutrala lagret blir längre. Armeringen placeras på sådant avstånd att den inte når 
400oC och riskerar därför inte att uppnå en reducering av hållfastheten. 

I fält hamnar det plastiska neutrala lagret så pass högt upp i profilen att den tryckta betongens bidrag till 
momentkapaciteten blir försumbar och bidrar nästan uteslutande som ett kylande medium, därav blir 
momentkapaciteten lägre i fält än över stöd. 

7.5. Kostnadsanalys  

Nedan redovisade priser avser extra materialkostnad utöver originalbalk med 20mm underfläns. Alla 
priser är exklusive kostnader för arbetstid. 

Betongfylld HSQ-balk 
Stål 12 kr/kg balk 
Betongfyllning 225 kr/m balk 

HSQ-balk med brandskyddsfärg 
Brandskyddsfärg 200 kr/m balk 
Uppvärmning* 100 kr/m 
Priser enligt Contiga, (Skoglund, Peter. 2018. E-mail 24/5). 

*Omgivande temperatur vid applicering av brandskyddsfärg bör inte understiga +100C (Protega, Tekniskt 
datablad för novatherm 4FR) 

Balk med 30mm underfläns och betongfyllning. 

Om underflänsen dimensioneras upp till 30mm erhålls en extra stålkostnad på 360kr/m balk. 
Sammanslagen kostnad med betongfyllning blir: 585 kr/m. 

Fördelar: 
– Få med allt i samma arbetsmoment vilket kan medföra kortare byggtid. 
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– Inga arbetsmoment behöver utföras underifrån vilket innebär att inga byggnadsställningar behövs. 
– Kan utföras under kallare klimat än brandskyddsfärg. 

Nackdelar: 
– Materialets kostnad per meter balk. 

Brandskyddsfärg och uppvärmning av utrymme: 
Sammanslagen kostnad blir: 300 kr/m. 
priser enligt Contiga, (Skoglund, Peter. 2018. E-mail 24/5) 

Fördelar: 
– Mindre materialkostnad.  
– Kan målas i verkstad för att sedan kompletteringsmålas efter montage.  

Nackdelar: 
– Kan innebära högre arbetskostnad då arbetsmoment som uppförande av byggnadsställningar kan bli 
nödvändigt vid hög höjd av bjälklaget.  
– Uppvärmningskostnad av utrymmen de årstider temperaturen riskerar att understiga +10oC. 
– Brandskyddsfärg kräver ommålning efter ca 25års bruk. Detta för att bibehålla dess brandskyddande 
egenskaper. Detta kan bli ett kostsamt arbetsmoment då undertak och installationer måste demonteras 
innan ommålning kan utföras. 

7.6. Felkällor 
Ansys har ej lyckats ta hänsyn till luftkonvektion i det luftfyllda tvärsnittet. Balken som är luftfylld bör nå 
högre temperaturer uppåt i livet och i överflänsen än vad simulationerna har visat. 
Momentberäkningarna för de luftfyllda balkarna kan därför antas vara överskattade och bör få en lägre 
momentkapacitet än visat. 

Då denna studie endast är teoretisk och inga labbförsök har gjorts är det svårt att förutsäga hur 
omfattande skadorna på en betongfylld balk skulle bli. Enligt Peter på BTB bör det antas att balken är 
förbrukad efter en fullt utvecklad brand1. För att säkert kunna bestämma om balken är förbrukad skulle 
en besiktning behövas. Då denna lösning i dagsläget är förhållandevis oprövad har ingen tidigare studie 
hittats på hur en besiktning av en sådan balk skulle utföras efter att den utsatts för brand.  

Betong spjälkar vid 300–400 grader, vilket innebär att betongens bärförmåga reduceras efter att den 
uppnått dessa temperaturer. Däremot kommer betongen fortfarande bidra med en kylande effekt 
(Trafikverket, dimensioneringsmetod för tunnelkonstruktioner) 

När stål utsätts för höga temperaturer tappar den sin hållfasthet. Dock har stål en viss förmåga att återfå 
sin hållfasthet när stålet svalnat. Vid en brand är det svårt att förutsäga vilka temperaturer som 
uppnåtts i stålet vilket medför ett problem i att bestämma hur mycket hållfasthet som fortfarande finns 
kvar. En okulär besiktning kan göras för att undersöka om stålet har någon synlig skada och i vissa fall 
kan profilen riktas upp (Karlström, 2006, 22). Detta medför att det är svårt att bestämma om balken är 
förbrukad eller ej. 
 
                                                           
1 Peter Skoglund, Uppdragsansvarig/Gruppchef Byggnadskonstruktion, Byggnadstekniska Byrån, Samtal 2018-04-
26 
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8. Slutsatser 
I båda fallen för balkarna med luftfyllt tvärsnitt är den kvarvarande momentkapaciteten överskattad på 
grund av att luftkonvektion i tvärsnittet ej kunde simuleras. Momentkapaciteten blir därför högre än vad 
som kan förväntas i det verkliga fallet. Dessa balkar förväntas ej att hålla för en standardbrand i 60 min. 
Studien visar på att en balk med 30mm underfläns kombinerad med betong bör väljas för projektet. 
Med endast den kylande effekten från betongen klarar den av de största momenten över stöd och i fält 
samt klarar tvärkrafterna. För att kunna fastställa betongens och armeringens bidrag till balkens 
momentkapacitet bör försök i laboratorium göras, detta för att utreda effekten som spjälkningen kan ha 
på betongens hållfasthet samt armeringens bidrag om den förlorat fäste med betongen. Av denna 
anledning bör balken med 20mm ej väljas då den inte är tillförlitlig utan tester. 

Meterpriset för betongfyllning av en balk vars underfläns dimensioneras upp blir högre än 
brandskyddsmålning men andra aspekter måste också tas i beaktning. En aspekt är att betong kan gjutas 
vid förhållandevis låga temperaturer, till skillnad från brandskyddsfärgen som kräver en temperatur på 
minst 10oC. Detta innebär en extrakostnad vid applicering av brandskyddsfärg då temperaturen 
understiger 10oC. Arbetskostnader har inte tagits med i kostnadsanalysen då dessa är svåra att prissätta. 
Ett rimligt antagande är dock att betongfyllning är mindre tidskrävande än brandskyddsmålning ute på 
arbetsplats. 

I den typen av stomme som undersöks i denna rapport är brandskyddsfärg den vanligaste typen av 
brandskydd. Brandskyddsfärg är en bra metod för att brandskyddsisolera stålbalkar men är också 
tidskrävande och kräver god planering för att byggtiden inte ska påverkas negativt. Utöver en förlängd 
byggtid är också underhåll en aspekt som talar mot användning av brandskyddsfärg. Brandskyddsfärg 
kräver ett underhåll som innebär att balken måste målas om vart 25:e år vid normalt slitage (Protega, 
Byggvarudeklaration Novatherm 4FR). Att utföra en ommålning av dessa balkar innebär ett tidskrävande 
arbete då undertak och installationer måste demonteras innan ommålning. 

Att fylla HSQ-balken med betong ger ett underhållsfritt brandskydd men medför en större 
materialkostnad för betong och stål. Då de båda metoderna ger en balk som kan anses vara förbrukad 
efter en fullt utvecklad brand är arbetskostnaden den avgörande faktorn för att välja den ena eller den 
andra metoden. 

Slutsatsen blir att betong som kylande medium fungerar som en kostnadseffektiv metod för att skapa 
ett passivt brandskydd för en HSQ-balk.  
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9. Vidare studier 
Rekommendationer för vidare studier inom området HSQ-balk kombinerad med betong är att 
undersöka: 

 Innebörden för håltagning i överfläns: 
I denna studie valdes att håltagningarna i överflänsen ej skulle tas i betraktning och blev därför 
en avgränsning. För vidare studier skulle det dock vara intressant att undersöka hur dessa 
håltagningar bör utformas, och hur de påverkar balken ur konstruktionssynpunkt. 
 

 Undersöka bästa metoden för att gjuta in betongen i tvärsnittet: 
Under arbetets gång har diskussioner förts om hur gjutningen av tvärsnittet skulle gå till. En 
vidare studie om hur man på bästa sätt gjuter dessa balkar skulle därför vara intressant. 
 

 Laboratoriska tester på balken med betong och armering: 
För att kunna styrka de resultat som erhållits i denna studie skulle fysiska prövningar behöva 
utföras. Denna studie är baserad på att de simulationerna som gjorts med Ansys är korrekta. 
Med en fysisk prövning skulle även betongens och armeringens bidrag till momentkapaciteten 
kunna studeras. 
 

 Undersöka om balken är förbrukad efter brand eller om den kan återanvändas: 
Då denna typ av brandskydd är förhållandevis oprövad har det varit svårt att svara på huruvida 
balken är förbrukad efter en fullt utvecklad brand. Att undersöka hur en besiktning av denna typ 
av balk skulle gå till skulle därför vara av intresse. 
 

 Totalkostnadsanalys, undersöka vad totalkostnaden blir för att applicera traditionella 
brandskydd jämfört med att gjuta in betong. 
Initialt var tanken att totalkostnader för olika brandskydd skulle undersökas. Under arbetets 
gång uppstod svårigheter med att få tillräckligt med underlag för att utföra en sådan. Denna 
studie har enbart jämfört priser för de materialkostnader som finns, varför en vidare studie där 
en totalkostnadsanalys inklusive arbetskostnader vore av intresse. 
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Bilagor 

Bilaga 1. 20mm utan betongfyllning.  

 

Temperaturdata är tagen från temperaturtvärsnittet, se figur 23. 

Medeltemp 
(oC) 

längder skikt 
(mm) 

Areor 
(mm2) 

Reduktion 
(ky,θ ) 

reducerade areor 
(mm2) Skikt 

787 10,15 3960,84 0,12 497,9 A1 
772 9,84 3839,16 0,14 550,9 A2 
688 3,67 58,84 0,25 15,2 A3 
605 12,87 206,06 0,45 94 A4 
537 11,70 187,32 0,66 124,8 A5 
460 17,17 274,73 0,86 238,23 A6 
405 151,93 2430,80 1 Ingen A7 
Under 400 37,64 602,20 1 Ingen A8 
Under 400 25 3350 1 Ingen A9 
 

  



 

Aö     Au   
överfläns 3350 A9 1521,42   
liv -160   3193,024   
  16 x -16 x 
  602,2 A8 2430,8 A7 

Summa 3190 mm2 4714.44 mm2 

 16 x -16 x 
  X=47,64 mm 

 
    

Förklaring av uträkning 
3350 − 160 + 16x = 1521,42 + 3193,024 − 16x 
47,64 mm 

Wply A9 117715,2332  mm3  

Wply A8 11333,47964  mm3  

Wply A7 184649,9474 mm3  

Wply A6 38238,78352 mm3  

Wply A5 21834,90169 mm3  

Wply A4 17684,05123  mm3  

Wply A3 2967,143428  mm3  

Wply A2 111429,6724  mm3  

Wply A1 105696,1842  mm3  

  Summa 611549,397 mm3 

  
 

0,612 M3 

  Kapacitet 217,1000359 kNm 

 
 Kvarvarande 

kapacitet  46% 
 

Kapaciteten är missvisande då temperaturutvecklingen inte tar hänsyn till konvektionen av luften i 
tvärsnittet. 
Kvarvarande kapacitet efter brand bör i detta fall vara lägre. 

  



 

Bilaga 2. 20mm med betongfyllning i fält. 

 

 
Temperaturdata är tagen från temperaturtvärsnittet, se figur 25. 

Medeltemp 
(oC) 

Längd skikt 
(mm) Areor (mm2) Reduktion (ky,θ ) 

Reducerade areor 
(mm2) Skikt 

776,46 10,05 3917,94 0,14 541,6 A1 Underfläns 
750,68 9,95 3882,06 0,17 656,8 A2 Underfläns 
663,12 3,60 57,66 0,32 18,4 A3 Underfläns 
581,51 14,18 226,91 0,53 119,7 A4 Liv 
502,89 13,19 211,10 0,77 162,8 A5 Liv 
455,18 6,60 105,55 0,88 92,7 A6 Liv 

Under 400 160,2 2562,68 1 Ingen A7 Liv 
Under 400 37,3 596,08 1 Ingen A8 Liv 
Under 400 25 3350 1 Ingen A9 Överfläns 
Under 100 22,3 2988,2 1 Ingen A10 Betong 

Det plastiska neutrala lagret antas ligga mellan A7 och A8. A1-A7 tillhör den undre delen i 
jämnviktsekvationen och A8-A10 tillhör den övre delen. 
I fält blir den undre delen dragen zon vilket betyder att bidraget från betongen i denna del kan 
försummas. 
Den övre delen tillhör den tryckta zonen där bidraget från betong kan räknas med. 



 

    
Momentkapacitet 

i fält       
C35/45 Fy= 24,82 Mpa     

Stål Fy= 355 Mpa    
Aö (tryckt zon) Stål  Au (dragen zon) Stål  
Överfläns 3350  A9   1591,9   
        3318,768 A7 
Liv -160  A8   -16 X 

 
16 X summa 1743289  Mm2 

 Summa 1132450  Mm2 summa z -5680 X 
 Summa z 5680 X       
Betong 
C35=29,2 -3350  A10       

24,82 134 X       
 Summa -83147  Mm2       
 Summa z 3325,88 X       
Total summa 1049303  Mm2       
Total summa z 9005,88 X       
            

X= 47,3 mm från ök överfläns 
Areorna multipliceras med respektive sträckgräns Fy för att få ut det plastiska neutrala lagret (X). 
Där av blir ekvationen. 
(3190 + 16𝑥) ∗ 355 + (134𝑥 − 3350) ∗ 24,82 = (4910,67 − 16𝑥) ∗ 355 
𝑋 = 47,3 

  



 

 

wply Betong 33184,97015  mm3   
823650,95

9  Nm 

wply A9 116430,2312  mm3   
41332732,

1  Nm 

wply A8 11103,65479  mm3   
3941797,4

5  Nm 

wply A7 205229,5552  mm3   
72856492,

1  Nm 

wply A6 15159,59604  mm3   
5381656,5

9  Nm 

wply A5 28218,0572  mm3   
10017410,

3  Nm 

wply A4 22380,77649  mm3   
7945175,6

6  Nm 

wply A3 3598,680624  mm3   
1277531,6

2  Nm 

wply A2 133138,9721  mm3   
47264335,

1  Nm 

wply A1 115214,5273  mm3   
40901157,

2  Nm 
        Mply 231741939 Nm 

        Mply 
231,74193

9 kNm 

        
Kapacite
t 49%   

Armering:  
S500. Fy 500  Mpa 
 2st 16Ømm 
järn.  402mm 57 968mm2 

   28984200 Nm  29 kNm 

Summa:   260,7 kNm 

 
Kvarvarande 

kapacitet: 55% 
Armering placeras 53.3 mm från överkant underfläns. Armeringen bidrar med en momentkapacitet på 
29kNm och höjer balkens kvarvarande kapacitet med 6%. 

  



 

Bilaga 3. 20mm med betongfyllning över stöd. 

Temperaturdata är tagen från temperaturtvärsnittet, se figur 25. 

Medeltemperatur över ståltvärsnittet. 
 
Medeltemp 
(oC) 

Längd skikt 
(mm) Areor (mm2) Reduktion (ky,θ) 

Reducerade areor 
(mm2) Skikt 

776,46 10,05 3917,94 0,14 541,6 A1 Underfläns 
750,68 9,95 3882,06 0,17 656,8 A2 Underfläns 
663,12 3,60 57,66 0,32 18,4 A3 Liv 
581,51 14,18 226,91 0,53 119,7 A4 Liv 
502,89 13,19 211,10 0,77 162,8 A5 Liv 
455,18 6,60 105,55 0,88 92,7 A6 Liv 

Under 400 115,80 1852,20 1 Ingen A7 Liv 
Under 400 81,70 1307,20 1 Ingen A8 Liv 
Under 400 25 3350 1 Ingen A9 Överfläns 

 

Medeltemperatur över betongtvärsnittet. 
 
Medeltemp 
(oC) 

Längder skikt 
(mm) Areor (mm2) Reduktion (ky,θ) 

Reducerad area 
(mm2)   

675,58 10,77 1443,18 0,34 485,81 A10 
538,96 11,91 1596,21 0,54 864,43 A11 
446,31 10,59 1418,79 0,68 965,53 A12 
390,64 12,35 1655,17 0,76 1256,87 A13 
309,82 10,15 1359,70 0,84 1142,40 A14 
249,58 14,48 1940,59 0,90 1747,35 A15 
210,16 11,68 1564,72 0,94 1470,59 A16 
189,13 8,81 1180,67 0,96 1128,06 A17 
154,33 13,99 1875,06 0,97 1824,12 A18 
145,57 8,29 1111,26 0,98 1085,94 A19 
124,48 12,44 1666,69 0,99 1646,29 A20 
113,41 11,40 1527,87 0,99 1517,62 A21 
101,97 1,04 138,96 1,00 Ingen A22 
101,34 10,88 1458,46 1,00 Ingen A23 

Under 100  4,6 610,25 1,00 Ingen A24 
 

  



 

Uträkning för lokalisering av det plastiska neutrala lagret beräknat från överkant överfläns och 
betecknas med X. 

Momentkapacitet i fält 
C35/45 Fy,betong= 24,82 Mpa     

Stål Fy,stål= 355 Mpa     
Stål Aö   Stål Au     

A9 3350       1591,9   
          3318,76   
A8 -160       -16 x 

16 X   summa 1743289   
summa 1132450     summa x -5680 x 
summa z 5680 x Betong  16731,31   
          12892,67   
          -134 x 
        summa 735267   
        summa x -3326 x 
X=91,7 mm     

1132450 + 5680𝑋 = 1743289 − 5680𝑋 + 735267 − 3326𝑋 

𝑋 = 91,7𝑚𝑚 

  



 

 elementareor  Momentbidrag 
Wply A24 Betong 1389,58 mm3 34489,48  Nmm 
Wply A23 Betong 14569,11 mm3 361605,2  Nmm 
Wply A22 Betong 2215,12 mm3 54979,25  Nmm 
Wply A21 Betong 33654,97 mm3 835316,3  Nmm 
Wply A20 Betong 56132,22 mm3 1393202   Nmm 
Wply A19 Betong 48282,69 mm3 1198376   Nmm 
Wply A18 Betong 101429,65 mm3 2517484   Nmm 
Wply A17 Betong 75587,23 mm3 1876075   Nmm 
Wply A16 Betong 113603,68 mm3 2819643   Nmm 
Wply A15 Betong 157838,03 mm3 3917540   Nmm 
Wply A14 Betong 117260,94 mm3 2910416   Nmm 
Wply A13 Betong 143150,40 mm3 3552993   Nmm 
Wply A12 Betong 121043,02 mm3 3004288   Nmm 
Wply A11 Betong 118093,82 mm3 2931089   Nmm 
Wply A10 Betong 71878,50 mm3 1784024   Nmm 
    Summa btg 29191521 Nmm 
Wply A9 Stål 265185,58 mm3 94140880 Nmm 
Wply A8 Stål 53346,68 mm3 18938072 Nmm 
Wply   A7 Stål 107208,81 mm3 38059128 Nmm 
Wply A6 Stål 11041,59 mm3 3919763 Nmm 
Wply  A5 Stål 20990,33 mm3 7451567 Nmm 
Wply A4 Stål 23377,49 mm3 8299010 Nmm 
Wply A3 Stål 2783,15 mm3 988017,1 Nmm 
Wply  A2 Stål 103975,94 mm3 36911458 Nmm 
Wply A1 Stål 91164,08 mm3 32363247 Nmm 
     Summa stål 241071142 Nmm 

 Mfi,t,rd 2,7E+08 Nmm 
 Mfi,t,rd 270,28 kNm 

 
 

 Kvarvarande 
kapactitet 57% 

 

 

 

 

 

Med armering ökar kvarvarande kapaciteten till 61%. 

  

Armering:  S500. Fy 500  Mpa 
 2st 16Ømm järn.  402mm 40200 mm2 

   20100000 Nm 20,1 kNm 

 
Summa:  290,2 kNm 

 Kvarvarande kapacitet: 61% 



 

Bilaga 4. 30mm utan betongfyllning. 

 
Temperaturdata är tagen från temperaturtvärsnittet, se figur 24. 

Medel temp 
(oC) 

Längd skikt 
(mm) 

Areor 
(mm2) 

reduktion (ky,θ 
) 

Reducerade Areor 
(mm2) Skikt 

770,2 3,46 1351,4 0,1457168 196,9 A1 Underfläns 
751,1 11,16 4353,6 0,1687304 734,6 A2 Underfläns 
735,5 11,15 4351,6 0,187452 815,7 A3 Underfläns 
746,2 4,21 1643,5 0,17455 286,9 A4 Underfläns 
641,4 12,80 204,9 0,370624 75,9 A5 Liv 
567,9 9,45 151,3 0,5694015 86,2 A6 Liv 
511,6 10,28 164,5 0,7441175 122,4 A7 Liv 
460,5 11,51 184,2 0,866801 159,7 A8 Liv 

 Under 400 122,71 1963,4  1  Ingen A9 Liv 
Under 400 68,23 1091,67 1 Ingen A10 Liv 
Under 400 25 3350 1 Ingen A11 Överfläns 

 

 

  



 

Uträkning för lokalisering av det plastiska neutrala lagret beräknat från överkant överfläns och 
betecknas med X. 
Aö     Au   
Överfläns 3350 A11 2478,3   
liv -160   3215,072   
  16 x -16 x 
  1091,673349 A10 1963,398651 A9 

Summa 3190 mm2 5693,3 mm2 
  16 x -16 x 

X= 78,22958434       
Förklaring av uträkning: 
3350 − 160 + 16𝑥 = 2378 + 3215,072 − 16𝑥 
𝑋 = 78,23𝑚𝑚 
Wply A11 220194,1075 mm3   
Wply A10 37242,20943 mm3   
Wply A9 120466,6957 mm3   
Wply A8 20516,57054 mm3   
Wply A7 17057,51895 mm3   
Wply A6 12860,56592 mm3   
Wply A5 12176,37531 mm3   
Wply A4 48445,1791 mm3   
Wply A3 144026,2869 mm3   
Wply A2 137898,1603 mm3   
Wply A1 38405,77369 mm3   
    Summa 809289,4433 mm3 
      0,809289443 m3 
    Kapacitet 287,2977524 kNm 

    
kvarvarande 
kapacitet  58% 

  
Kapaciteten är missvisande då temperaturutvecklingen inte tar hänsyn till konvektionen av luften i 
tvärsnittet. 
Kvarvarande kapacitet efter brand bör i detta fall vara lägre. 

  



 

 

 

Bilaga 5. 30mm med betongfyllning. 

Kapacitet i fält: 

 
Temperaturdata är tagen från temperaturtvärsnittet, se figur 26. 
Arean för betongen kan bara räknas med i den tryckta zonen som i fält blir den zonen som är över 
det plastiska neutrala lagret. 

Medeltemp 
(oC) 

längd skikt 
(mm) 

Areor 
(mm2) reduktion 

reducerade areor 
(mm2) Skikt  

747,43 6,50 2536,17 0,17 438,96 A1 Underfläns 
730,13 9,63 3756,48 0,19 728,13 A2 Underfläns 
718,78 13,86 5407,35 0,21 1121,79 A3 Underfläns 
635,75 3,11 49,77 0,38 19,12 A4 Liv 
559,84 11,22 179,60 0,60 106,77 A5 Liv 
500,94 9,82 157,15 0,78 122,12 A6 Liv 
442,79 10,29 164,64 0,91 149,14 A7 Liv 

Under 400 135,63 2170,20 1 Ingen A8 Liv 
Under 400  64,91 1038,62 1 Ingen A9 Liv 

 Under 400 25,00 3350,00  1  Ingen A10 Överfläns 
 Under 100  49,91 6688,47  1  Ingen A11 Tryckt Betong 



 

 

 

  Momentkapacitet i fält     
C35/45 Fy= 24,82 Mpa       

Stål Fy= 355 Mpa       
Aö     Au     
Stål       2686,042   
Överfläns 3350 A10   3368,83   
Liv -160     -16 x 
  16 x A8 2170,20 mm2 
A9 1038,62 mm2 summa 2149480,38   
summa 1132450     -5680 x 
  5680 x       
Betong -3350         
  134 x       
A11 6688,47 mm2       
Summa -83147         
  3325,88 x       
            

X=74,91   
1132450 + 5680x − 83147 + 3325,88x = 2149480 − 5680x 
X = 74,91mm 

Wply A11 Betong 166924,0078 mm3 4143053,874 Nm 
Wply A10 Stål 209086,7559 mm3 74225798,35 Nm 
Wply A9 Stål 33710,57449 mm3 11967253,94 Nm 
Wply A8 Stål 147181,4297 mm3 52249407,54 Nm 
Wply A7 Stål 20996,54067 mm3 7453771,937 Nm 
Wply A6 Stål 18420,55731 mm3 6539297,846 Nm  
Wply A5 Stål 17228,91779 mm3 6116265,816 Nm  
Wply A4 Stål 3222,867193 mm3 1144117,853 Nm  
Wply A3 Stål 198578,4123 mm3 70495336,35 Nm  
Wply A2 Stål 137447,1433 mm3 48793735,89 Nm  
 Wply A1 Stål 86402,55076 mm3 30672905,52 Nm 
 

 
      

   Summa: 1039199,757 mm3     
  Summa: 313800944,9 Nm 
  Mrdy: 313,8009449 kNm 
 
     

 Kvarvarande 
kapacitet: 64%   

 



 

 

Armering:  S500. Fy 500  Mpa 
 2st 16Ømm järn.  402mm 50390,30mm2 

  
 25195149 

Nm  25 kNm 

Summa:   339 kNm 

 
Kvarvarande 

kapacitet: 69% 
Armeringen placeras 44.7 mm från överkant underfläns. Armeringen bidrar med 25kNm 
momentkapaitet och ökar den kvarvarande momentkapaciteten i fält med 5 %. 

Kapacitet över stöd: 

Temperaturdata är tagen från temperaturtvärsnittet, se figur 26. 

Medeltemperatur i ståltvärsnittet. 
 
Medeltemp 
(oC) 

längd skikt 
(mm) 

Areor 
(mm2) reduktion 

reducerade 
areor (mm2)  Skikt 

747,43 6,503 2536,17 0,17 438,96 A1 Underfläns 
730,14 9,632 3756,48 0,19 728,13 A2 Underfläns 
718,79 13,865 5407,35 0,21 1121,79 A3 Underfläns 
635,76 3,111 49,77 0,38 19,12 A4 Liv 
559,84 11,225 179,60 0,59 106,77 A5 Liv 
500,94 9,822 157,15 0,78 122,12 A6 Liv 
442,79 10,29 164,64 0,91 149,14 A7 Liv 

Under 400 90,82 1453,12 1 Ingen reduktion A8 Liv 
Under 400 109,73 1755,75 1 Ingen reduktion A9 Liv 
Under 400 25,00 3350,00 1 Ingen reduktion A10 Överfläns 

 
Över stöd blir den tryckta zonen den nedre delen av det plastiska neutrala lagret. 
Betongen kan därför räknas med till större del än i fält. 

Medeltemperatur i betongtvärsnittet. 
 
Medeltemp längd skikt Areor reduktion reducerade areor  Skikt 

680,42 0,45 60,84 0,33 20,04 A11 
667,01 2,66 356,04 0,35 124,43 A12 
625,57 3,42 458,68 0,41 188,81 A13 
622,11 0,47 62,71 0,42 26,14 A14 
607,44 1,87 250,71 0,44 110,02 A15 
572,34 5,46 732,04 0,49 359,80 A16 
544,71 1,09 145,39 0,53 77,48 A17 
520,83 0,94 125,29 0,57 71,26 A18 



 

532,91 0,50 67,54 0,55 37,19 A19 
490,36 8,10 1084,10 0,61 666,69 A20 
439,71 1,69 226,33 0,69 156,26 A21 
425,48 9,82 1316,15 0,71 936,81 A22 
365,83 8,27 1108,05 0,78 868,89 A23 
299,16 5,76 772,11 0,85 656,95 A24 
275,19 7,43 995,35 0,87 870,75 A25 
259,10 9,83 1317,49 0,89 1173,75 A26 
200,94 9,83 1317,62 0,95 1250,50 A27 
189,30 9,83 1317,62 0,96 1258,79 A28 
206,39 1,74 232,49 0,94 219,38 A29 
159,41 11,57 1550,25 0,97 1504,19 A30 
149,11 10,99 1472,53 0,98 1436,37 A31 
128,46 2,31 310,08 0,99 305,66 A32 
102,12 11,23 1505,34 0,99 1503,74 A33 

 

Betongen räknas med i Au som blir den tryckta zonen, på grund av att materialen har olika Fy så 
multipliceras de in för respektive material för att få ut det plastiska neutrala lagret enligt formel: 4.2. 

  
Momentkapacitet över stöd     

C35/45 24,82 Mpa       
S 355 Mpa       

Aö     Au     
Stål     Stål 2686,042317   
Överfläns 3350 A10   3368,832   
Liv -160     -16 x 
  16 x A8 1453,09 mm2 
A9 1755,75 mm2 Summa 2149480,383   
Summa 1132450     -5680 x 
  5680 x       
      Betong 12320,17156   
        17549,712   
        -134 x 
      A33 1505,34 mm2 
      Summa 741370,5099   
        -3325,88 x 

X 119,73 mm       
Förenkling av formeln för det plastiska neutrala lagret blir således. 
1132450 + 5680x = 2149480 + 741371 − 5680x − 3326x 



 

X =
2149480 + 741371 − 1132450

5680 + 5680 + 3326
 

X = 119,73 

När plastiska neutrala lagret räknats fram gångras hävarmen Z in för respektive skikt. 
Sedan multipliceras Fy in för varje skikt för att få fram kNm bidraget som sedan summeras ihop. 

Wply A33 Betong 8446,435462 mm3 209641 Nmm 
Wply A32 Betong 3787,448157 mm3 94004 Nmm 
Wply A31 Betong 27351,88418 mm3 678874 Nmm 
Wply A30 Betong 45609,26023 mm3 1132022 Nmm 
Wply A29 Betong 8111,216381 mm3 201320 Nmm 
Wply A28 Betong 53822,71302 mm3 1335880 Nmm 
Wply A27 Betong 65764,11802 mm3 1632265 Nmm 
Wply A26 Betong 73269,13529 mm3 1818540 Nmm 
Wply A25 Betong 61869,06423 mm3 1535590 Nmm 
Wply A24 Betong 51010,22807 mm3 1266074 Nmm 
Wply A23 Betong 73563,47578 mm3 1825845 Nmm 
Wply A22 Betong 87787,58356 mm3 2178888 Nmm 
Wply A21 Betong 15542,64166 mm3 385768 Nmm 
Wply A20 Betong 69573,80067 mm3 1726822 Nmm 
Wply A19 Betong 4040,687944 mm3 100290 Nmm 
Wply A18 Betong 7794,157185 mm3 193451 Nmm 
Wply A17 Betong 8553,191824 mm3 212290 Nmm 
Wply A16 Betong 40895,0029 mm3 1015014 Nmm 
Wply A15 Betong 12908,85947 mm3 320398 Nmm 
Wply A14 Betong 3097,637732 mm3 76883 Nmm 
Wply A13 Betong 22741,49784 mm3 564444 Nmm 
Wply A12 Betong 15364,9474 mm3 381358 Nmm 
Wply A11 Betong 2505,47326 mm3 62186 Nmm 
      Summa btg: 18947848 Nmm 
Wply A10 Stål 359234,2961 mm3 127528175 Nmm 
Wply A9 Stål 96332,61366 mm3 34198078 Nmm 
Wply A8 Stål 131966,2023 mm3 46848002 Nmm 
Wply A7 Stål 14312,01163 mm3 5080764 Nmm 
Wply A6 Stål 12947,09147 mm3 4596217 Nmm 
Wply A5 Stål 12443,40277 mm3 4417408 Nmm 
Wply A4 Stål 2365,755925 mm3 839843 Nmm 
Wply A3 Stål 148299,4058 mm3 52646289 Nmm 
Wply A2 Stål 104812,1927 mm3 37208328 Nmm 
Wply A1 Stål 66728,27917 mm3 23688539 Nmm 



 

 
Med armering: 
Armeringen placeras 45mm från överkant underfläns i betongen där medeltemperaturen är 366oC,  
vilket innebär att det inte blir någon reduktion för den varmvalsade armeringen. 
Det plastiska neutrala lagret påverkas inte då armeringen har en försumbar area. 
Z avståndet till armeringens centrum blir således 84,66mm. 
Armeringens bidrag adderas till den befintliga momentkapaciteten. 

Armering:  S500. Fy 500  Mpa 
 2st 16Ømm järn.  402mm 34033,32mm2 

   17016660 Nm  17 kNm 

Summa:   373 kNm 
 Kvarvarande kapacitet: 76 %  

Armeringens placeras 45 mm från överkant underfläns. Armeringen bidrar med 17kNm samt ökar den 
kvarvarande momentkapaciteten med 3 %. 

  

      Summa stål: 337051644 Nmm 
      Summa: 355999492 Nmm 
        355,999492 kNm 
        73% 



 

Bilaga 6. Tvärkrafter: 

Luftfylld balk med 20mm underfläns. 

Temp oC Y-koordinat (mm) skikt (mm) Oreduktion (N) reduktionsfaktor reducerad (N) 
675,88 1,29 1,29 4213,96 0,29 1213,15 
652,28 11,65 10,37 33990,46 0,34 11710,46 
631,29 22,02 10,37 33993,74 0,39 13424,60 
609,24 32,90 10,88 35689,16 0,45 15982,29 
585,10 44,82 11,92 39093,13 0,52 20180,01 
560,95 56,74 11,92 39089,85 0,59 23104,09 
539,32 67,42 10,68 35013,61 0,66 23042,23 
532,61 70,73 3,32 10874,32 0,68 7382,74 
512,03 80,89 10,16 33314,91 0,74 24743,15 
492,09 90,74 9,85 32291,75 0,80 25749,85 
479,07 97,17 6,43 21073,10 0,83 17407,39 
464,79 104,21 7,05 23116,13 0,86 19821,15 
452,19 110,43 6,22 20394,27 0,89 18052,45 
422,80 124,95 14,51 47589,92 0,95 45202,82 
398,66 136,87 11,92 39089,85 1,00 39089,85 
379,34 146,40 9,54 31271,88 1,00 31271,88 
374,51 148,79 2,38 7821,25 1,00 7821,25 
355,19 158,32 9,54 31271,88 1,00 31271,88 
326,85 172,32 13,99 45887,94 1,00 45887,94 
301,65 184,75 12,44 40791,83 1,00 40791,83 
278,56 196,16 11,40 37391,14 1,00 37391,14 
253,37 208,59 12,44 40788,55 1,00 40788,55 
231,32 219,48 10,88 35692,44 1,00 35692,44 
199,88 235,00 15,52 50902,06 1,00 50902,06 

      770,64 kN 
 

627,93 kN 
Den reducerade tvärkraftskapaciteten blir 628 kN, reduktionsgraden blir 0,81. 
 

  



 

Betongfylld balk med 20mm underfläns. 
Temperaturdata är tagen från temperaturtvärsnittet, se figur 25. 

Temp oC Y-koordinat (mm) skikt (mm) Oreducerad (N) reduktionsfaktor reducerad (N) 
675,88 1,29 1,29 4213,96 0,29 1213,15 
603,46 11,65 10,37 33990,46 0,46 15693,26 
533,53 22,02 10,37 33993,74 0,68 22981,70 
468,11 32,90 10,88 35689,16 0,85 30341,43 
406,23 44,82 11,92 39093,13 0,99 38557,32 
353,85 56,74 11,92 39089,85 1,00 39089,85 
308,01 67,42 10,68 35013,61 1,00 35013,61 
300,02 70,73 3,32 10874,32 1,00 10874,32 
259,17 80,89 10,16 33314,91 1,00 33314,91 
234,75 90,74 9,85 32291,75 1,00 32291,75 
218,74 97,17 6,43 21073,10 1,00 21073,10 
197,28 104,21 7,05 23116,13 1,00 23116,13 
185,70 110,43 6,22 20394,27 1,00 20394,27 
156,91 124,95 14,51 47589,92 1,00 47589,92 
134,98 136,87 11,92 39089,85 1,00 39089,85 
124,03 146,40 9,54 31271,88 1,00 31271,88 
119,93 148,79 2,38 7821,25 1,00 7821,25 
108,60 158,32 9,54 31271,88 1,00 31271,88 

93,21 172,32 13,99 45887,94 1,00 45887,94 
81,96 184,75 12,44 40791,83 1,00 40791,83 
72,86 196,16 11,40 37391,14 1,00 37391,14 
64,08 208,59 12,44 40788,55 1,00 40788,55 
57,94 219,48 10,88 35692,44 1,00 35692,44 
50,00 235,00 15,52 50902,06 1,00 50902,06 

       770,64 kN 
 

732,45 kN 
Den reducerade tvärkraftskapaciteten blir 732,45 kN, reduceringsgraden blir 0,95.  



 

 
Betongfylld balk med 30mm underfläns. 
Temperaturdata är tagen från temperaturtvärsnittet, se figur 26. 

Temp oC Y-koordinat (mm) skikt (mm) Oreducerad (N) reduktionsfaktor reducerad (N) 
644,38 1,72 1,72 5637,20 0,36 2049,06 
575,14 12,05 10,33 33885,52 0,55 18537,62 
505,82 22,88 10,83 35502,24 0,76 27051,21 
436,47 35,18 12,30 40342,56 0,92 37105,71 
377,20 47,48 12,30 40342,56 1,00 40342,56 
330,80 58,80 11,32 37115,68 1,00 37115,68 
289,23 70,12 11,32 37112,40 1,00 37112,40 
247,91 82,91 12,79 41956,00 1,00 41956,00 
207,74 97,67 14,76 48413,04 1,00 48413,04 
179,82 109,98 12,30 40342,56 1,00 40342,56 
155,80 122,28 12,30 40342,56 1,00 40342,56 
131,55 137,04 14,76 48409,76 1,00 48409,76 
114,54 149,34 12,30 40342,56 1,00 40342,56 

98,80 162,63 13,29 43569,44 1,00 43569,44 
84,80 176,90 14,27 46796,32 1,00 46796,32 
73,29 191,17 14,27 46796,32 1,00 46796,32 
63,60 204,95 13,78 45186,16 1,00 45186,16 
55,94 218,23 13,29 43569,44 1,00 43569,44 
50,00 235,00 16,77 54984,85 1,00 54984,85 

      770,64 kN   740,02 kN 
 
Den reducerade tvärkraftskapaciteten blir 740 kN, reduceringsgraden blir 0,96. 

 

  



 

Bilaga 7. Indata i Ansys. 

Data för Standardbrandkurvan, specifik värmekapacitet samt värmekonduktivitet för betong och stål 
som är använda i Ansys är tagna från Eurokoder kap 4 – del 1-2. 
De är framräknade i excel och presenteras nedan som diagram. 

 
Figur 21. Standardbrandkurvan ISO 834. 
 

 
Figur 22. Specifik värmekapacitet för stål. 

 
Figur 23. Specifik värmekapacitet för betong. 

0

200

400

600

800

1000

60 24
0

42
0

60
0

78
0

96
0

11
40

13
20

15
00

16
80

18
60

20
40

22
20

24
00

25
80

27
60

29
40

31
20

33
00

34
80

oC

Sek

Standardbrandkurva

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

20 80 14
0

20
0

26
0

32
0

38
0

44
0

50
0

56
0

59
9

60
0

73
4

73
5

89
9

90
0

10
00

12
00

[J/kgK]

oC

Specifik värmekapacitet för stål

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

20 10
0

11
5

20
0

26
0

38
0

40
1

50
0

62
0

74
0

86
0

92
0

10
40

11
60

[J/kgK]

oC

Specifik värmekapacitet för 
betong



 

 

 
Figur 24. Värmekonduktivitet för stål. 
 

 
Figur 25. Värmekonduktivitet för betong. 
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