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SAMMANFATTNING 

Vid årsskiftet 2010-2011 övergick Sverige från nationell standard till de europeiska 
standarderna för konstruktion, Eurokoderna. I den europeiska standarden, precis som i den 
gamla, kan betongpelare förenklat branddimensioneras med hjälp av tabellvärden. Kraven på 
minsta tvärsnitt har dock blivit avsevärt större. Detta har varit blivit svårt att förena med 
önskemål från arkitekter. Det är även möjligt att branddimensionera betongpelare med 
beräkningar. Detta är dock ovanligt. 

Brandförloppet i en brandcell kan förenklat delas in i uppvärmning, fullt utvecklad brand och 
avsvalning. Tiden för de olika faserna, liksom temperaturen, påverkas av en mängd faktorer. 
Några av dessa är mängden brännbart material, hur stora öppningar som finns och brandcellens 
geometri. I Eurokoderna finns standardiserade brandförlopp som kan användas vid 
dimensionering. En av dessa kallas standardbrandkurvan. Tabellvärdena är baserade på 
standardbrandpåverkan. 

Vid branddimensionering används en annan lastkombination än vid 
normaltemperaturdimensionering. Denna lastkombination ger en lägre last än vid 
brottgränsdimensionering. 

Både betong och armeringsstål förlorar bärförmåga vid förhöjda temperaturer. För 
armeringsstål är denna reducering väl dokumenterad. För betong, som inte är ett homogent 
material, är hållfastheten svårare att beräkna. 

Betongpelare kan dimensioneras enligt tre metoder: 

- Vedertagna och beprövade detaljlösningar (Tabellerade värden) 
- Förenklade beräkningsmetoder 
- Avancerade beräkningsmetoder 

Fokus i denna rapport ligger på en av de förenklade beräkningsmetoderna, 500 °C 
isotermmetoden. Den utgår från att betong som har en temperatur över 500 °C försummas, 
emedan betong med en temperatur under 500 °C antas ha sin fulla bärförmåga. Därefter 
beräknas en reducerad hållfasthet för armeringsstängerna utifrån den temperatur de uppnår. 
Dimensionering sker sedan enligt traditionella metoder. 

Arbetet med att beskriva hur isotermmetoden ska användas har försvårats av bristande 
information i Eurokoderna. Dessutom finns det få personer som känner till hur metoden ska 
användas i praktiken. Detta har resulterat i vissa antaganden som underbyggts av logiska 
resonemang. 

För att kunna jämföra isotermmetoden med tabellerade värden kontrollerades en pelare för 60 
och 90 minuters standardbrandpåverkan (se Bilaga A). Resultatet visade att pelare kan klara 
kraven med mindre tvärsnitt än i tabellen. Vid dimensioneringen erhölls ett tvärsnitt som låg 
mellan de nya och de gamla kraven. 



 

 

500 °C isotermmetoden är den enklaste av de förenklade beräkningsmetoderna för 
betongpelare. Detta innebär dock inte att den är enkel. Trots att modellen i denna rapport har 
avgränsats till centriskt belastade, cirkulära pelare är metoden tidskrävande. Troligt är därför 
att den bara kommer att användas vid speciella fall då tabellmetoden inte är tillämpbar. 

Nyckelord: isotermmetod, 500 °C, Eurokod, branddimensionering  



 

 

ABSTRACT 

At the beginning of 2011, Sweden started using the European rules for structural design, the 
Eurocodes, instead of the previous national rules. In both the previous rules and the Eurocodes, 
it is possible to dimension concrete columns using tabled values. However, the required cross 
section measurements have increased considerably. Moreover, it is possible to dimension 
concrete columns using calculations, however, this is unusual. 

The development of a fire in a fire cell can be divided into the growth stage, the fully developed 
fire and the cooling phase. The duration of each phase, as well as the temperature, is dependent 
on a number of factors, e.g. the fire load, the size of openings and the geometry of the fire cell. In 
the Eurocodes there are standardized temperature-time curves that can be used in the 
dimensioning of a structural design, one of which is the standard temperature-time curve. The 
tabled values are based on this time-heat regime. 

When exposed to fire the strength of both concrete and reinforcements decreases. Regarding the 
reinforcement steel, the decrease is well documented. Concrete, however, is not a homogeneous 
material which makes the strength at elevated temperatures complex to determine. 

The dimensioning of concrete columns can be executed using tabled values. However, the 
objective of this report is a method called the 500 °C isotherm method. Using this method, 
concrete at temperatures above 500 °C is assumed not to contribute to the load bearing capacity. 
The residual cross-section retains its initial value of strength and modulus of elasticity. This 
results in a reduced cross-section. Subsequently, a reduced load bearing capacity is determined 
for the reinforcement steel due to the temperature. Thereafter, conventional calculation 
methods are used. 

The process of describing how the isotherm method should be implicated has been obstructed 
by the lack of explicit information in the Eurocodes. Furthermore, few people have knowledge 
about how the method should be used in practice.  This has resulted in some assumptions based 
on logical arguments. 

A concrete column was evaluated for 60 and 90 minutes standard fire exposure to enable a 
comparison with the tabled values. The result showed that concrete columns can meet the 
requirements with a considerably smaller cross section. The calculated cross section 
measurements resulted in a value between the tabled values in the Eurocodes and those in the 
previous rules. 

Although the 500 °C isotherm method is the most simple of the simplified calculation methods, 
and the model in this report is limited to a circular, centrically loaded column, the method is 
complicated and time-consuming. It is therefore likely that it only will be used in special cases 
when the tabled values are inapplicable. 

Keywords: 500 °C isotherm method, Eurocode, concrete, column, load, fire  



 

 

FÖRORD 

Denna rapport utgör ett examensarbete inom byggteknik på Mälardalens högskola. Den är 
utförd på kandidatnivå som en avslutning på byggingenjörsprogrammet, vilket innebär 15 
högskolepoäng. Arbetet är utfört på uppdrag av Stomkon. 

Då arbetet har inneburit ett nytt område för mig har det varit oerhört hjälpsamt att kunna ställa 
frågor till och diskutera med personer som arbetar med bärande konstruktioner och brand. Till 
dessa hör Joakim Albrektsson på SP och Joakim Sandström på Brandskyddslaget, som jag vill 
rikta ett varmt tack till. Detsamma gäller för min handledare på Mälardalens högskola, Anders 
Lönnermark. 

Jag vill även tacka min handledare på Stomkon, Anna Andersson. Hon har inte bara hjälpt mig att 
komma framåt i arbetet, utan även ritat många av figurerna jag har i rapporten. 

Till sist vill jag tacka alla som hjälpt mig att korrekturläsa rapporten. 
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1 INLEDNING 

Det främsta syftet med brandskydd är att begränsa risken för personskador. Detta uppnås 
genom att dimensionera byggnaden så att personer som vistas i den kan utrymma. En viktig del i 
detta är att dimensionera konstruktionen så att bärförmågan består under tiden det tar för 
personer att utrymma. Räddningstjänstens insats bör också beaktas. (BFS 2011:10 EKS 8) 

Betongpelare är en vanligt förekommande del i stomkonstruktioner. De tillåter en öppen 
planlösning med större variationsmöjligheter än till exempel bärande betongväggar. 
Betongpelare har också fördelar jämfört med till exempel stålpelare, då de bibehåller sin 
bärförmåga bättre vid brand (se 3.5). 

I detta examensarbete kommer metoderna för branddimensionering av betongpelare att 
kartläggas, med fokus på den förenklade beräkningsmetoden 500 °C isotermmetoden. 

1.1 Bakgrund 

I och med införandet av Eurokoderna vid årsskiftet 2010-2011 har branddimensionering av 
bärande konstruktioner flyttats från BBR avsnitt 5:8 och BKR till de europeiska 
konstruktionsstandarderna Eurokoderna. Både i det gamla och i det nya regelverket kan 
betongpelare förenklat branddimensioneras genom att använda sig av tabeller. 

En bärverksdel branddimensioneras för att bibehålla sin bärförmåga under en given tid, till 
exempel 60 minuter. Bärförmågan hos betongpelare kan, både enligt gammalt och nytt 
regelverk, förenklat dimensioneras med hjälp av tabeller. Detta har hittills varit den metod som 
använts på Stomkon, som är uppdragsgivare. Tidigare bestämdes en pelares minsta 
tvärsnittsmått enbart utifrån hur på hur många sidor pelaren var brandutsatt; en-, två-, tre- 
respektive fyrsidig brandpåverkan (Fallqvist m.fl., 2002). Idag är indelningen istället ensidig 
exponering eller flersidig. Kraven gäller inte längre bara pelarens minsta tvärsnitt, utan även ett 
minsta avstånd mellan pelarens kant och armeringens centrum. Man har dessutom infört något 
som kallas utnyttjandegrad, som kommer behandlas mer senare. (SS-EN 1992-1-2:2004) 

Det nya regelverket har lett till att kravet på minsta tvärsnittsmått har blivit avsevärt större. Till 
exempel skulle en tvåsidigt exponerad kvadratisk pelare som dimensioneras för att klara 6o 
minuter behövt ha ett minsta tvärsnitt på 130 mm enligt de gamla reglerna (Fallqvist m.fl., 
2002). Samma pelare skulle idag behöva vara minst 250 mm (SS-EN 1992-1-2:2004).  

Det är även möjligt att utföra beräkningar på pelarens bärförmåga vid brand. Hittills är detta 
dock relativt ovanligt. 
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Stomkon är en konstruktionsbyrå med kontor i Västerås och Göteborg. Här har de ökade kraven 
på pelardimensionerna utgjort ett problem. Uppdraget är därför att undersöka om det är möjligt 
att minska tvärsnitten genom att beräkna bärförmågan. 

1.2 Problemformulering 

Betongpelare används ofta för att möjliggöra en öppen planlösning, antingen genom fristående 
pelare eller genom att de byggs in i en vägg. Detta gör att smala tvärsnitt är önskvärda. De nya 
ökade kraven på pelartvärsnitt har dock blivit svåra att förena med önskemål från arkitekter. 

I Eurokod 2 (SS-EN 1992-1-2:2004) anges att de tabellerade värdena ligger på säkra sidan. 
Förutom tabellerna finns det också andra metoder för att branddimensionera betongpelare 
genom beräkningar, till exempel 500 °C isotermmetoden. Problemet är dock att dessa metoder 
sällan används, antagligen eftersom det saknas kunskap om hur de används. Generellt är 
kunskaperna om brand och hur brand påverkar bärande konstruktioner låg hos konstruktörer. 

Frågeställningarna som ska besvaras är: 

- Vilka metoder finns för att branddimensionera betongpelare? 
- Kan en betongpelare som dimensioneras med 500 °C isotermmetoden få ett mindre 

tvärsnitt än om man använder tabellerade data? 
- Hur dimensioneras en betongpelare enligt 500 °C isotermmetoden? 

1.3 Syfte och mål 

Många konstruktörer har idag låg kännedom om hur brand påverkar en konstruktion. Syftet 
med det här examensarbetet är både att beskriva bakgrunden och orsaken till att man 
dimensionerar för brand, liksom vilka metoder som finns för att branddimensionera en 
betongpelare. Fokus ligger på 500 °C isotermmetoden, som kommer att beskrivas i sin helhet. 

Målet är att utforma en informativ och användbar handbok som kan underlätta 
dimensioneringen av betongpelare. Den ska innehålla en tydlig genomgång av hur man 
branddimensionerar en betongpelare med 500 °C isotermmetoden, från hur man bestämmer 
dimensionerande last i brandfallet till hur man bestämmer bärförmågan för pelaren. 

1.4 Avgränsning 

Den utarbetade modellen gäller för en cirkulär, centriskt belastad betongpelare som är 
slakarmerad. Pelaren utsätts för en standardbrand och dimensioneras enligt svenska normer 
med hjälp av 500 °C isotermmetoden. Pelaren antas enbart ha ett lager med armering, då det är 
ovanligt att armera cirkulära pelare med flera lager. 
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Samtliga metoder för att branddimensionera betongpelare kommer att presenteras, men bara 
500 °C isotermmetoden kommer att redovisas i sin helhet. Det finns andra förenklade 
beräkningsmetoder. Till exempel finns en metod där man delar in tvärsnittet i mindre delar 
utifrån isotermerna och beräknar bärförmågan baserat på medeltemperaturen i respektive 
segment. Detta är dock komplicerat och tidsödande och kommer inte att göras här. 

Utvärderingen gäller inte för höghållfast betong. Ingen hänsyn kommer att tas till spjälkning i 
beräkningarna. Detta kommer istället diskuteras i ett eget kapitel. 

Läsaren antas ha insikt i hur en betongpelare dimensioneras vid normal temperatur. Ingen 
närmare beskrivning av normaltemperaturdimensioneringen kommer därför att utföras. 

1.5 Läsanvisningar/Disposition 

I 3.1 och 3.2 redovisas Eurokoderna, EKS och Boverkets byggregler, som reglerar 
dimensioneringen av bärförmåga vid brand idag. Därefter förklaras brand och brandförlopp i en 
byggnad i avsnitt 3.3 och 3.4. Byggnadsmaterialen betong och armering, och hur de påverkas av 
temperaturökningar gås igenom i avsnitt 3.5 och 3.6. I avsnitt 3.7 visas hur olika klassificeringar, 
såsom brandsäkerhetsklass och byggnadsklass, utförs.  

I avsnitt 3.8, 3.9 och 3.10 påbörjas själva dimensioneringsarbetet. Här presenteras hur 
dimensionerande last vid brand beräknas, vad utnyttjandegrad innebär och vad skillnaden är 
när man beräknar bärförmågan vid brand jämfört vid normal temperatur. Därefter presenteras 
de olika metoderna för branddimensionering av betongpelare i avsnitt 3.11. 

I avsnitt 4 sammanfattas all information i en beräkningsmodell enligt 500 °C isotermmetoden. 
Modellen tillämpas i bilaga A där en pelare kontrolleras för 60 respektive 90 minuters 
standardbrandpåverkan. Resultatet från dessa beräkningar jämförs därefter med tabellvärdena i 
Eurokoderna och i det gamla regelverket i 4.2Fel! Hittar inte referenskälla.Fel! Hittar inte referenskälla.Fel! Hittar inte referenskälla.Fel! Hittar inte referenskälla.. 
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1.6 Definitioner 

ANDRA ORDNINGENS EFFEKTER 

En pelare är sällan helt rak, utan har ofta en initial krokighet. När pelaren belastas med en 
normalkraft kan normalkraften öka krökningen vilket leder till ett ökat moment. Detta kallas för 
andra ordningens moment eller andra ordningens effekter. (Isaksson m.fl., 2010) 

BRANDBELASTNING 
I BBR beskrivs brandbelastningen som den totala mängden brännbar energi per golvarea 
(MJ/m²) inom ett visst utrymme (BFS 2011:26 BBR 19) Brandbelastningen kan bestämmas med 
hjälp av Boverkets handbok för brandbelastning. 

Motsvarande definition kallas i Eurokoderna för brandbelastningsintensitet (SS-EN 1991-1-
2:2002). 

BRANDCELL 
Ett rum eller en del av en byggnad i vilken en brand under hela eller delar av ett brandförlopp 
kan utvecklas utan att spridas till andra delar av byggnaden eller andra byggnader (BFS 2011:26 
BBR 19). 

BRUKSGRÄNSLAST 

Bruksgränslasten är oftast lägre än brottgränslasten. Vid dimensionering i bruksgränstillstånd 
kontrolleras formändringar, förskjutningar, svängningar och sprickor. (Isaksson m.fl., 2010) 

BÄRFÖRMÅGA 
Förmågan hos ett bärverk eller en konstruktionsdel att vid ett givet brandförlopp och tidsperiod 
motstå en given last (SS-EN 1991-1-2:2002). Vid standardbrandpåverkan betecknas 
bärförmågan av ett R följt av tidskravet, till exempel R60 för 60 minuter (BFS 2011:10 EKS 8).  

HÖGHÅLLFAST BETONG 
Betong med högre tryckhållfasthet som också är tätare än normal betong (Thor, 2012). 

SLAKARMERAD KONSTRUKTION 
En slakarmerad konstruktion innebär att konstruktionen armerats på vanligt sätt. Armeringen 
placeras ut och gjutning sker. Detta kan jämföras med en spännarmerad konstruktion, där 
armeringen spänns under gjutning och härdning. 

1.7 Beteckningar 

Beteckningarna förklaras löpande. 
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2 METOD 

Syftet med rapporten var att beskriva och förklara varför och hur en betongpelare ska 
dimensioneras för brand. Detta utfördes med hjälp en omfattande litteraturstudie. 
Litteraturstudien bestod till största del av att sätta sig in i de olika Eurokoderna. Annan 
litteratur användes för att söka information om bränder och brandförlopp, samt byggmaterialen 
betong och armeringsstål. 

Informationen som erhållits i litteraturstudien sammanfattades och en beräkningsmodell togs 
fram. Otydligheter i Eurokod diskuterades med kollegor i konstruktions- och brandbranschen 
för att möjliggöra logiska antaganden. När modellen var utformad gjordes ett antal beräkningar 
på olika pelare. För att begränsa rapportens omfattning valdes två exempel ut för att visa hur 
modellen kan användas.   
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3 LITTERATURSTUDIE 

3.1 Eurokoderna och EKS 

Arbetet med att ta fram en europeisk standard för dimensionering av byggnadsverk påbörjades 
på 70-talet av EG-kommissionen. Syftet var att förenkla internationell handel genom att utarbeta 
harmoniserande tekniska standarder och dimensioneringsmetoder. Arbetet med Eurokoderna 
överfördes 1989 till CEN, den europeiska standardiseringskommittén. (SS-EN 1992-1-2:2004) 

Idag består Eurokoderna av ett antal standarder som behandlar laster och olika 
konstruktionsmaterial. Bland annat innehåller de: 

EN 1990 Eurokod: Grundläggande dimensioneringsregler för bärande konstruktioner 

EN 1991 Eurokod 1: Laster på bärverk 

EN 1992 Eurokod 2: Dimensionering av betongkonstruktioner 

Standarderna kan bestå av olika delar. Eurokod 2 består bland annat av EN 1992-1-1 och EN 
1992-1-2. Den första delen behandlar dimensionering av betongkonstruktioner i byggnader vid 
normal temperatur, emedan del 2 innehåller regler för branddimensionering. 

Trots att syftet var att homogenisera dimensioneringen tillåts idag vissa nationella val i 
Eurokoderna. Till exempel tillåts olika snölaster och krav på brandmotstånd. Valen 
sammanställs i varje land i EKS, Europeiska Konstruktions Standarder (BFS 2011:10 EKS 8). 

I Sverige infördes Eurokoderna årsskiftet 2010-2011. Ansvaret för dessa ligger hos SIS (Swedish 
Standard Institute), emedan Boverket ger ut den svenska versionen av EKS. 

Eurokoderna är uppbyggda av principer och råd. Principerna utgörs av: 

- allmänna utsagor och definitioner där det inte finns något alternativ, liksom; 
- krav och analytiska modeller för vilka inga alternativ tillåts såvida detta inte särskilt 

anges. 
Råden beskriver regler och metoder som stämmer överens med principerna. Råden uppfyller 
kraven i principerna. (SS-EN 1990:2002) 

Det är dock tillåtet med andra lösningar än de som anges i råden, så länge dessa lösningar 
uppfyller principtexten (SS-EN 1990:2002, sid 12): 

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

Brand behandlas i flera av eurokoderna. Lastfallet för brand återfinns i EN 1990. I EN 1991-1-2 
behandlas termisk och mekanisk verkan av brand. I de flesta materialeurokoderna, EN 1992-
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1996 och EN 1999, finns delar som behandlar brand. Dessa ger metoder för hur konstruktioner 
ska dimensioneras för att bibehålla tillräcklig bärförmåga vid brand.  

3.2 Boverkets byggregler och brand 

Enligt ovan regleras branddimensionering av bärande konstruktioner av eurokoderna och EKS. 
Det svenska EKS-dokumentet är i sin tur kopplat till Boverkets byggregler, BBR (BFS 2011:26 
BBR 19). 

Boverkets byggregler är uppbyggt av föreskrifter och allmänna råd. Detta innebär ungefär 
samma sak som principer och råd i eurokoderna. Föreskrifterna är krav. De allmänna råden 
anger rekommendationer för hur föreskrifterna kan uppfyllas. (BFS 2011:26 BBR 19) 

I brandavsnittet i BBR finns två olika metoder för att dimensionera byggnaders brandskydd. 
Med förenklad dimensionering uppfylls föreskrifterna genom att använda de lösningar och 
metoder som finns i de allmänna råden. Frångås något av de allmänna råden krävs det istället en 
analytisk dimensionering. Föreskrifterna uppfylls då på annat sätt. Detta medför dock ett krav 
på verifiering av byggnadens brandskydd. Beroende på avvikelsens omfattning kan detta ske 
med 

- Kvalitativ bedömning 
- Scenarioanalys 
- Kvantitativ analys 

(BFS 2011:26 BBR 19) 

Mer om hur detta utförs kan läsas i Boverkets allmänna råd om analytisk dimensionering av 
byggnaders brandskydd (BFS 2011:27 BBRAD 1). 

Svenska EKS är uppbyggt på samma sätt som BBR, med föreskrifter och allmänna råd. 

3.3 Brandförloppet 

För att förstå hur en brand påverkar en konstruktion bör man först känna till hur 
brandförloppet i en brandcell ser ut. 

För att en brand ska uppstå krävs tillgång på brännbart material och syre, i kombination med en 
tändkälla eller hög värme. Då ett material blir varmt börjar det avge brännbara gaser. När dessa 
gaser antänds har en brand uppstått. De varma, brännbara gaserna, tillsammans med sot och 
varm luft, stiger och ansamlas under taket. Detta brandgaslager strålar värme ner mot inredning 
och personer som vistas i lokalen. Luften vid golvet är dock fortfarande relativt sval och frisk.  

I detta skede, som kallas det tidiga brandförloppet, styrs brandens omfattning i regel av 
mängden bränsle. När allt mer material antänds blir åtgången på syre allt större. I en byggnad, 
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där lufttillförseln är begränsad, kan detta leda till att tillgången på syre istället för bränsle styr 
brandens effektutveckling. (Bengtsson, S., m.fl., 2012) 

Under det tidiga brandförloppet ökar temperaturen i takt med att branden sprids. Om det blir 
tillräckligt varmt kan det leda till så kallad övertändning. Övertändning innebär att allt 
brännbart i rummet brinner. Den tidigare indelningen av en varm och en kall zon kvarstår inte, 
utan temperaturen är i stort sett lika i hela rummet. Tiden till övertändning kan variera mycket 
beroende på den initiala branden och rummets geometri. I en stor, glest möblerad lokal kanske 
övertändning aldrig sker. När avståndet mellan brandgaslagret och inredningen ökar minskar 
värmestrålningen. (Bengtsson, S., m.fl., 2012) En brand i en säng eller soffa i en lägenhet kan å 
andra sidan leda till övertändning inom loppet av några minuter (Thor, 2012). 

När övertändning skett håller sig temperaturen mer eller mindre konstant på 800-900 °C. Denna 
fas kallas den fullt utvecklade branden. (Bengtsson, S., m.fl., 2012) Vid branddimensionering av 
bärande konstruktioner är det temperaturen hos den fullt utvecklad branden som är av störst 
vikt. Det är först vid dessa höga temperaturer som de bärande konstruktionernas bärförmåga 
kan äventyras (Thor, 2012). 

Hur länge den fullt utvecklade branden pågår styrs av mängden brännbart material. Detta kallas 
brandbelastning, och anges i energi per golvarea (Bengtsson, S., m.fl., 2012). Brandbelastningens 
storlek är en avgörande parameter för bärande konstruktioner. Dock kan brandförloppet se helt 
olika ut trots att brandbelastningen är densamma, beroende på till exempel takhöjd och 
öppningar. (Thor, 2012) 

När ungefär 80 % av brandbelastningen, det vill säga den tillgängliga energin, har förbrukats 
börjar temperaturen sjunka och avsvalningsfasen påbörjas. Precis som det tidiga brandförloppet 
kan tiden för avsvalningsfasen variera, beroende på hur länge den fullt utvecklade branden 
pågått och vilka material som omger rummet. (Thor, 2012) En långvarig brand i en lokal 
omgiven av betong som lagrar värmen kan till exempel leda till en långsam avsvalning. 

Brandförloppets olika skeden visas i Figur 1. 

 

Figur 1 – Brandförloppet vid en rumsbrand. Ritad av Anna Andersson. 
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Sammanfattningsvis påverkas brandförloppet av en mängd parametrar: 

- Öppningar. Stora öppningar ger större tillgång på syre och leder därmed snabbare 
till övertändning. 

- Rummets geometri. I stora lokaler sker inte alltid övertändning. Små rum värms upp 
snabbare. 

- Material i omgivande konstruktioner. Tunga material med stor termisk tröghet 
värms upp långsammare men svalnar också långsammare. Välisolerade väggar 
hindrar värmen från att lämna rummet och ger en högre temperatur i brandrummet. 

- Brandbelastning. En stor mängd brännbart material leder till att den fullt utvecklade 
branden blir mer långvarig. 

- Lös inredning. Lättantändliga material i inredningen leder snabbare till 
övertändning. 

3.4 Brandförlopp enligt Eurokod 

Enligt ovan kan ett brandförlopp se olika ut beroende på en mängd parametrar. Många av dessa 
parametrar är dessutom belagda med stora osäkerheter. Till exempel kan brandbelastningen 
variera stort mellan lägenheter, och det kan vara svårt att veta hur stora öppningar som erhålls i 
verkligheten. Detta försvårar i sin tur arbetet med branddimensionering. 

I Eurokoderna behandlas detta genom olika temperatur-tidförlopp. Dessa delas in i nominella 
temperatur-tidförlopp och naturliga brandförlopp. 
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3.4.1 Nominella temperatur-tidförlopp 

Nominella temperatur-tidförlopp betyder att förhållandet mellan temperatur och tid är 
standardiserat. Det finns olika nominella temperatur-tidförlopp i Eurokod 1 (SS-EN 1991-1-
2:2002). Det vanligaste är den så kallade standardbrandkurvan, ISO 834, som anger 
temperaturen som en funktion av tiden: 

θQ R 20 S 345logTU(8t S 1)  (°C) 

θQ R gastemperaturen i brandcellen (°C) 

t R tiden    (min) 

I Figur 2 visas standardbrandkurvan. 

 

Figur 2 – Temperaturen som en funktion av tiden enligt standardbrandkurvan, upp till 60 minuter, enligt 
ISO 834.  

Vid dimensionering av byggnader är standardbrandkurvan det vanligast förekommande 
brandförloppet. I Eurokod anges ytterligare två nominella temperatur-tidförlopp som bland 
annat berör utvändiga bränder. (Thor, 2012) 

Dimensionering enligt de nominella temperatur-tidförloppen faller under begreppet förenklad 
dimensionering enligt 3.2. 

3.4.2 Naturligt brandförlopp 

De naturliga brandförloppen delas in i förenklade och avancerade brandförloppsmodeller. Det 
finns två förenklade, naturliga brandförlopp. Dessa baseras på specifika fysiska parametrar. 
Dock anger Eurokod att användningsområdet är begränsat. Ingen närmare förklaring till vad 
detta innebär ges. (SS-EN 1991-1-2:2002) 
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Det förenklade, naturliga brandförlopp som mest liknar standardbrandkurvan är det som är 
avsett för rumsbränder. Temperaturfördelningen i rummet antas vara likformig som en funktion 
av tiden (SS-EN 1991-1-2:2002). 

 

Det förenklade, naturliga brandförloppet för en rumsbrand beräknas enligt: 

θQ R 20 S 1325(1 − 0,324eWU,XY∗ − 0,204eWT,[Y∗ − 0,472eWT\Y∗) 

Där 

θQ är gastemperaturen i brandcellen (°C) 

t∗ R tΓ 

t R tiden  (h) 

Γ R
^O

b_
X

^ 0,04
1160_

X 

b R `abc  beaktar termiska egenskaper såsom värmekonduktivitet 

O R
Ad`hef

AY
 öppningsfaktor 

Ad total area av vertikala öppningar 

hef medelvärde på öppningarnas höjd 

AY omslutningsarea 

Tillämpning av ovanstående brandförlopp är dock begränsat till brandceller under 500 m² med 
en takhöjd upp till 4 m (SS-EN 1991-1-2:2002). På grund av osäkerheten gällande vilka 
öppningar och otätheter som erhålls i verkligheten krävs också normalt att man gör beräkningar 
för olika stora öppningsfaktorer. Detsamma gäller för termiska data hos omgivande 
konstruktioner. Det är lämpligt att utföra en analys av hur känsligt resultatet är för förändringar 
hos dessa parametrar. (Brandskyddshandboken) 

Förutom brandförloppet för en rumsbrand finns i Eurokod också en förenklad metod för att 
bestämma gastemperaturen vid en lokal brand. Denna bör beaktas när det är liten risk att 
övertändning inträffar (SS-EN 1991-1-2:2002). 

Utöver de förenklade brandförloppsmodellerna finns också avancerade modeller. Dessa tar 
hänsyn till gasegenskaper, massutbyte och energiutbyte (SS-EN 1991-1-2:2002).  
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ᔤ 

De naturliga brandförloppen beskriver ett temperatur- tidförlopp som är mer likt ett verkligt 
brandförlopp då de, till skillnad från de nominella brandförloppen, även innehåller en 
avsvalningsfas (SS-EN 1991-1-2:2002). Jämför Figur 2 och Figur 3 med Figur 1. Dock innebär en 
dimensionering baserad på något av de naturliga brandförloppen, både de förenklade och de 
avancerade, alltid en analytisk dimensionering (Thor, 2012). Detta innebär ökade krav på 
verifiering enligt 3.2. 

I Figur 3 visas det förenklade naturliga brandförloppet för en rumsbrand med öppningsfaktorn 
0,04. 

 

Figur 3 – Förenklat naturligt brandförlopp för en rumsbrand med öppningsfaktor 0,04. Ritad av Anna 
Andersson enligt förlaga i Bärande konstruktioner och brand (Thor, 2012). 

3.5 Betong 

Betong består av cement, vatten och ballast, samt ibland tillsatsmedel och -material. 
Blandningen av cement och vatten kallas cementpasta. När betongen hårdnar reagerar 
cementen med vattnet och binder ihop ballastkornen. Ballasten består vanligtvis av naturligt 
stenmaterial och utgör mellan ca 65-75 % av betongens volym. (Burström, 2001) 

Betongens främsta egenskap är tryckhållfastheten. Draghållfastheten är oftast i 
storleksordningen 10 % av tryckhållfastheten (Isaksson m.fl., 2010). För att ta upp 
dragspänningar i betongkonstruktioner armeras istället betongen. Armering behandlas i avsnitt 
3.6. 
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Vid dimensionering karakteriseras betongens egenskaper bland annat av dess elasticitetsmodul 
och tryckhållfasthet. Betong finns i ett antal standardiserade hållfasthetsklasser med 
beteckningar som C20/25 eller C25/30. Tryckhållfastheten och elasticitetsmodulen är olika för 
olika hållfasthetsklasser. 

På grund av att betong inte är ett homogent material blir dess termiska egenskaper en 
kombination av cementpastans och ballastens egenskaper. De termiska egenskaperna 
karakteriseras av värmeledningsförmåga, specifik värmekapacitet och densitet. Dessa 
egenskaper förändras med betongens temperatur. För att kunna utföra exakta beräkningar på 
en brandpåverkad konstruktion krävs därför kännedom om de termiska egenskaperna vid varje 
temperaturnivå. På grund av komplexiteten av sådana beräkningar och bristen på data för 
egenskaperna används vanligtvis approximationer. (Anderberg, Pettersson, 1992) 

När ett material värms upp ökar dess volym. Hur mycket volymen ökar kallas för 
längdutvidgningskoefficient. För ett homogent material som stål har detta liten påverkan, men 
eftersom cement och ballast i betong har olika längdutvidgningskoefficient kan detta leda till att 
vidhäftningen mellan cementpastan och ballasten bryts upp. (Anderberg, Pettersson, 1992) 

Hur hållfastheten för betong förändras med ökande temperatur påverkas av vilken typ av ballast 
som använts. För kvartshaltig ballast, vilket är vanligt i Sverige, minskar tryckhållfastheten 
väsentligt vid temperaturer över ca 500 °C. Detta kan förklaras med att kvartsomvandlingen, 
vilket leder till volymökning, sker vid ca 575 °C. (Anderberg, Pettersson, 1992) 

Jämfört med till exempel stål förlorar betong mer av sin hållfasthet som funktion av 
temperaturen. Dock värms betong upp långsammare på grund av sin större massa och högre 
värmekapacitet. En långsammare uppvärmning leder till att betongen förlorar sin hållfasthet 
långsammare. Inuti betongkonstruktionen kommer temperaturen vara lägre och därmed ha en 
högre hållfasthet. (Thor, 2012) 

Vid branddimensionering beräknas nya värden för elasticitetsmodul och tryckhållfasthet enligt 
avsnitt 3.10. 

3.5.1 Explosiv spjälkning 

När fukten i betongen värms upp ökar trycket i inuti betongen, speciellt om fukten har svårt att 
transporteras bort. Om trycket i betongen blir tillräckligt högt kan detta leda till explosiv 
spjälkning. Detta innebär att stora delar av betongen plötsligt trycks ut från konstruktionen, 
vilket kan leda till att armeringen blottläggs. Detta kan påverka konstruktionens bärförmåga. 
(Thor, 2012) 

Risken för explosiv spjälkning är störst för konstruktioner med höghållfast betong eftersom den 
är tätare. Andra faktorer som ökar risken för spjälkning är en hög fukthalt och ett snabbt 
brandförlopp. Konstruktioner med tunna liv och stora tryckspänningar verkar också vara 
känsliga. (Thor, 2012) 
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I SS-EN 1992-1-2 4.5.1 anges att:  

”Explosiv spjälkning ska undvikas, eller också ska dess inverkan på de brandtekniska 
egenskaperna (R eller EI) beaktas.” 

Det finns olika metoder för att begränsa risken för spjälkning i höghållfast betong. Höghållfast 
betong behandlas dock inte här enligt 1.4. För icke höghållfast betong gäller att sannolikheten 
att explosiv spjälkning sker är liten om fuktinnehållet i betongen är lägre än 3 %. För 
bärverksdelar som dimensioneras för exponeringsklass X0 eller XC1 kan fuktinnehållet antas 
vara lägre än 3 %. (SS-EN 1992-1-2:2004) 

Vid dimensionering enligt tabellerade värden krävs ingen ytterligare kontroll för normal betong, 
såvida avståndet från konstruktionens kant till armeringens centrum är mindre än 70 mm. Är 
avståndet större ska ytarmering användas. (SS-EN 1992-1-2:2004) 

3.6 Armering 

Betongkonstruktioner armeras i första hand för att ta upp dragspänningar i konstruktionen då 
draghållfastheten hos betong är låg enligt ovan. Armeringsstål formas vanligtvis genom 
varmvalsning. Stålet kan också kallbearbetas för att öka hållfastheten. (Isaksson m.fl., 2010) 

I en dragarmerad konstruktion karakteriseras armeringen bland annat av sträckgräns, 
alternativt 0,2-gräns, elasticitetsmodul och sträckgränstöjning. Armering tillåts i olika 
armeringskvaliteter, till exempel B500BT. Huruvida sträckgräns eller 0,2-gräns ska användas 
beror på om stålet är varmvalsat eller kallbearbetat. Sträckgränsen används för varmvalsat stål 
och 0,2-gränsen för kallbearbetad armering. Elasticitetsmodulen är samma för de olika 
armeringskvaliteterna. Sträckgränstöjningen beräknas utifrån sträckgräns eller 0,2-gräns och 
elasticitetsmodulen. (Isaksson m.fl., 2010) 

Till skillnad från betong är stål ett homogent material. Det har en avsevärt större 
värmeledningsförmåga än betong vilket gör att temperaturen kan antas vara densamma längs 
hela stålet (Thor, 2012). 

Med ökande temperaturer minskar hållfastheten hos armeringsstålet. Vid branddimensionering 
behöver man definiera nya värden som motsvarar sträckgräns eller brottgräns vid normal 
temperatur, liksom en ny dimensionerande sträckgränstöjning. (Anderberg, Pettersson, 1992) 
Dessa anges för olika temperaturer i EN 1992-1-2. Sträckgränsen och brottgränsen reduceras 
olika mycket. Vid dimensionering enligt förenklade beräkningsmetoder används en reducering 
som ligger mellan den för sträckgräns och den för brottgräns. Beräkningen utförs enligt följande 
(SS-EN 1992-1-2:2004): 

ki(θ) = 1,0 jök 20 °l ≤ n ≤ 100 °l [3-1a] 
ki(θ) = 0,7 − 0,3(θ − 400)/300 jök 100 °l ≤ n ≤ 400 °l [3-1b] 
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ki(θ) = 0,57 − 0,13(θ − 500)/100 jök 400 °l ≤ n ≤ 500 °l [3-1c] 
ki(θ) = 0,1 − 0,47(θ − 700)/200 jök 500 °l ≤ n ≤ 700 °l [3-1d] 
ki(θ) = 0,1(1200 − θ)/500 jök 700 °l ≤ n ≤ 1200 °l [3-1e] 

Reduceringen av elasticitetsmodulen bestäms enligt Tabell 1. Interpolering för mellanliggande värden är tillåten. 
Tabell 1 - Reducering av elasticitetsmodul. För fullständig tabell, se SS-EN 1992-1-2:2004 tabell 3.2a. 
Ståltemperatur qr(n) n [°l] Varmvalsat Kallbearbetat 
20 1,00 1,00 
100 1,00 1,00 
200 0,90 0,87 
300 0,80 0,72 
400 0,70 0,56 
500 0,60 0,40 
600 0,31 0,24 
700 0,13 0,08 
800 0,09 0,06 
I Eurokod 2 (SS-EN1992-1-2:2004) nämns att det finns klass N och klass X-armering. Valet av klass påverkar hur armeringens hållfasthet reduceras vid förhöjda temperaturer. Dessa beteckningar finns inte i de andra eurokoderna. Ingen specifikation om vad detta står för finns, men det anges att det kan göras nationella val av vilken som ska användas. Inget val har gjorts i svenska EKS. I en anmärkning i Eurokoden står dock att klass X-armering endast rekommenderas om det finns experimentella bevis för värdena. Klass N kommer därför vidare att antas. 
3.7 Klassificering Enligt ovan har branddimensionering av bärande konstruktioner tidigare ingått i Boverkets byggregler BBR och till en viss del i Boverkets konstruktionsregler BKR. I och med införandet av Eurokoderna har dessa kapitel utgått och ingår istället i Eurokoderna och EKS. Eurokoderna tillåter nationella val av krav på hur länge en bärverksdel ska bibehålla sin bärförmåga vid brandpåverkan. Dessa krav anges i det svenska EKS-dokumentet. 
I EKS klassificeras byggnadsdelar i olika brandsäkerhetsklasser, utifrån risken för personskada vid kollaps till följd av brand. I bedömningen av brandsäkerhetsklass tas hänsyn till (BFS 2011:10 EKS 8): 

a) risken för att personer, såsom utrymmande eller räddningspersonal, vistas i skadeområdet, 
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b) sekundära effekter som kan uppstå, såsom fortskridande ras till angränsande delar av det bärande systemet, c) det befarade brottets karaktär, och d) påverkan på funktioner i byggnaden som har väsentlig betydelse för utrymnings- och insatsmöjligheter.   
Brandsäkerhetsklasserna delas in enligt Tabell 2. 
Tabell 2 – Indelning i brandsäkerhetsklass utifrån risk för personskada. Enligt förlaga i BFS 2011:10 EKS 8 
BrandsäkerhetsklassBrandsäkerhetsklassBrandsäkerhetsklassBrandsäkerhetsklass    Risk för personskada vid kollaps av byggnadsdelenRisk för personskada vid kollaps av byggnadsdelenRisk för personskada vid kollaps av byggnadsdelenRisk för personskada vid kollaps av byggnadsdelen    1 Ringa 2 Liten 3 Måttlig 4 Stor 5 Mycket stor 
Brandsäkerhetsklass bör inte förväxlas med säkerhetsklass vid vanligt lastfall. Dock kan detta vara vägledande enligt EKS. Kopplingen mellan dessa måste dock göras med försiktighet. Konsekvenserna av en eventuell kollaps av ett bärverk kan vara helt olika i brottlastfallet och i brandlastfallet. Bedömningen bör göras utifrån de förutsättningar som gäller vid brand. Till exempel hänförs takstolar i en stor sporthall till säkerhetsklass 3 vid brottlastdimensionering då kollaps av dessa skulle kunna innebära att många omkommer eller skadas svårt. För att en brand i samma byggnad skulle leda till kollaps av samma takstolar krävs en brand av sådan omfattning att inga levande personer skulle kunna vistas i hallen vid den tidpunkten (Thor, 2012). Risken för personskador till följd av kollaps på grund av brand är därför liten. 
I EKS anges också att hänsyn ska tas till byggnadens art och verksamhet vid indelnings i brandsäkerhetsklass. Exempel på lämplig indelning ges utifrån byggnadsklass. Vilken byggnadsklass en byggnad tillhör beskrivs i Boverkets byggregler, avsnitt 5. 
Indelningen i byggnadsklasser sker utifrån byggnadens skyddsbehov (BFS 2011:26 BBR 19): 

- Byggnader med mycket stort skyddsbehov ska utformas i byggnadsklass Br0. 
- Byggnader med stort skyddsbehov ska utformas i byggnadsklass Br1. 
- Byggnader med måttligt skyddsbehov ska utformas i byggnadsklass Br2. 
- Byggnader med litet skyddsbehov ska utformas i byggnadsklass Br3. Br0-byggnader kräver alltid analytisk dimensionering (BFS 2011:26 BBR 19). Råd om hur indelningen i byggnadsklasser bör göras anges i BBR. Till exempel ska byggnader med fler än 16 våningsplan klassas som Br0-byggnader, och sjukhus med två våningsplan klassas som Br1-byggnader. Indelningen beror dels på antal våningsplan, men också på vilken verksamhet byggnaden innehåller. Det senare kallas för verksamhetsklass och utgår från: 
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- i vilken utsträckning personerna har kännedom om byggnaden och dess utrymningsmöjligheter 
- om personerna till största delen kan utrymma på egen hand,  
- om personerna kan förväntas vara vakna, samt 
- om förhöjd risk för uppkomst av brand förekommer eller där en brand kan få ett mycket snabbt och omfattande förlopp. Förslag på indelning av verksamhetsklasser anges i BBR. 

I och med att indelningen i brandsäkerhetsklass utgår från byggnadsklass kan samma bärverksdel ha olika brandsäkerhetsklass beroende på byggnadsklass. Klassificeringen i byggnadsklass utifrån verksamhet gör också att en bärverksdel i två identiska byggnader kan ha olika krav på brandmotstånd beroende på verksamheten i byggnaden. 
Utifrån brandsäkerhetsklass bestäms ett brandmotstånd för bärverksdelarna. Hur brandsäkerhetsklassen bestäms beror på om dimensioneringen sker med standardbrandkurvan eller med naturligt brandförlopp. 
Vid dimensionering enligt standardbrandkurvan ska byggnadsdelen inte kollapsa under en given tidsperiod beroende på brandsäkerhetsklass enligt Tabell 3.  
Tabell 3 – Krav på brandteknisk klass utifrån brandsäkerhetsklass och brandbelastning. Tabellen avser dimensionering enligt standardbrandkurvan. Enligt förlaga i EKS (BFS 2011:10 EKS 8). 
BrandsäkerhetsklassBrandsäkerhetsklassBrandsäkerhetsklassBrandsäkerhetsklass    Brandteknisk klass vid brandbelastniBrandteknisk klass vid brandbelastniBrandteknisk klass vid brandbelastniBrandteknisk klass vid brandbelastning f (MJ/m²)ng f (MJ/m²)ng f (MJ/m²)ng f (MJ/m²)        f f f f ≤ 800 MJ/m≤ 800 MJ/m≤ 800 MJ/m≤ 800 MJ/m²²²²    f f f f ≤ 1600 MJ/m≤ 1600 MJ/m≤ 1600 MJ/m≤ 1600 MJ/m²²²²    f > 1600 MJ/m²f > 1600 MJ/m²f > 1600 MJ/m²f > 1600 MJ/m²    1 0 0 0 2 R15 R15 R15 3 R30 R30 R30 4 R60 R120 (R90*) R180 (R120*) 5 R90 (R60*) R180 (R120*) R240 (R180*) * Vid installation av godkänd automatisk vattensprinkleranläggning  
Den första kolumnen, med en brandbelastning på under 800 MJ/m², får användas i de flesta fall. Till exempel kan den användas för bostäder, kontor, skolor och hotell (BFS 2011:10 EKS 8). 
Vid dimensionering enligt standardbrandkurvan ska analysen göras under den tid bärverksdelen ska bibehålla sin bärförmåga. Ingen avsvalningsfas ska medräknas. (SS-EN 1991-1-2:2002) Detta innebär att om konstruktionen har konstaterats kunna bära sin belastning under 60 minuter kan den enligt ovan ges den brandtekniska klassen R60 och brandsäkerhetsklass 4 för en brandbelastning under 800 MJ/m². 
Vid dimensionering enligt naturligt brandförlopp anges istället under hur stor del av brandförloppet som bärverksdelen ska bibehålla sin bärförmåga enligt Tabell 4. Om kravet är ett fullständigt brandförlopp ska dimensioneringen ske för hela brandens varaktighet, inklusive avsvalningsfasen (SS-EN 1991-1-2:2002). 
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Tabell 4 – Krav på hur länge en bärverksdel ska bibehålla sin bärförmåga när den utsätts för ett naturligt brandförlopp, utifrån brandsäkerhetsklass. Enligt förlaga i EKS (BFS 2011:10 EKS 8). 
BrandsäkerhetsklassBrandsäkerhetsklassBrandsäkerhetsklassBrandsäkerhetsklass    BrandförloppBrandförloppBrandförloppBrandförlopp    1 0 2 15 minuter (del av ett fullständigt brandförlopp exkl. avsvalning) 3 30 minuter (del av ett fullständigt brandförlopp exkl. avsvalning) 4 Fullständigt brandförlopp (inkl. avsvalning) 5 Fullständigt brandförlopp med 50 % ökad brandbelastning (inkl. avsvalning) 

3.8 Lastkombination vid brand Lastkombinationen för exceptionella dimensioneringssituationer, där brand ingår, anges i EN 1990 enligt ekvation 6.11b: 
Nuv,iw = x Gy,zz{T S P S Av S (ψT,T eller ψX,T)Qy,T S x ψX,wQy,ww~T  [3-2] Där 
Nuv,iw är den dimensionerande normalkraft vid brand 
Gy är karakteristiskt värde för permanent last 
P är karakteristiskt värde för eventuell spännkraft 
Qy,T är karakteristiskt värde för den största variabla lasten 
Qy,w är karakteristiskt värde för övriga variabla laster 

ψU, ψT och ψX kallas lastkombinationsfaktorer. Dessa faktorer reglerar nivån på de variabla lasterna i de olika lastfallen. (Isaksson m.fl., 2010) Vid brottgränsdimensionering används ψU, vilket enligt Tabell 5 ger det största värdet på den variabla lasten. Vid brand används ψT eller ψX. Valet mellan ψTQy eller ψXQy får göras nationellt, men det kvasipermanenta värdet ψX rekommenderas. I den svenska EKS anges dock att det frekventa värdet ψT ska användas (BFS 2011:10 EKS 8) 
Tabell 5 - Exempel på rekommenderade värden. För fullständig tabell se SS-EN 1990:2002 och BFS 2011:10 EKS 8. 
LastLastLastLast    ψU ψT ψX Nyttig last i byggnader, kategoriNyttig last i byggnader, kategoriNyttig last i byggnader, kategoriNyttig last i byggnader, kategori       A: rum och utrymmen i bostäder 0,7 0,5 0,3 B: kontorslokaler 0,7 0,5 0,3 C: samlingslokaler 0,7 0,7 0,6 D: affärslokaler 0,7 0,7 0,6 VindlastVindlastVindlastVindlast    0,3 0,2 -  
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Av motsvaras i brandfallet av dimensioneringsvärdet av indirekta effekter av termisk lasten orsakad av brand (SS-EN 1990:2002). Någon tydligare definition anges inte i Eurokod 0. I Eurokod 1 anges dock att Aw�v,v är ett dimensioneringsvärde för indirekta tvångskrafter på grund av brand. Tvångskrafter från närliggande konstruktioner behöver inte beaktas såvida man utgår från standardbrandkurvan. (EN 1991-1-2) Dessutom behöver de inte inkluderas i analyser av enskilda bärverksdelar, såsom en betongpelare (Thor, 2012). 
Vid analys av en enskild betongpelare utifrån standardbrandkurvan, utan spännarmering, kan därmed ekvation [3-2] enligt svensk standard förenklas till 

Nuv,iw = x Gy,zz{T S ψT,TQy,T S x ψX,wQy,ww~T  [3-3] 
Vid lastnedräkning vid normal temperatur tillåter Eurokod 1 (SS-EN 1991-1-1:2002) en reduktion av den variabla lasten beroende på antal våningar n enligt 

α� = 2 S (n − 2) ∙ ψUn  
Enbart våningar med samma typ av nyttig last medräknas. Vid branddimensionering tillåts inte denna reduktion (Thor, 2012). 
3.9 Utnyttjandegrad Lastkombinationen vid brand ger en lägre last än vid vanlig brottgränsdimensionering. Relationen mellan lasten vid branddimensionering och brottlastdimensionering kallas utnyttjandegrad och beräknas enligt 

μiw = Nuv,iwN�v  [3-4] Där 
Nuv,iw är dimensionerande normalkraft vid brand 
N�v är dimensionerande bärförmåga för pelaren vid normala temperaturförhållanden. 

Som en förenkling kan utnyttjandegraden i ekvation [3-4] beräknas enligt 
ηiw = Nuv,iwNuv  [3-5] 

Där Nuv är dimensionerande normalkraft vid normal temperatur. 
Denna förenkling är på säkra sidan eftersom ηiw antar att pelaren är fullt utnyttjad vid normaltemperaturdimensionering. (SS-EN 1991-1-2:2002) 
Eurokod tillåter att utnyttjandegraden sätts till 0,7 utan beräkningar (Thor, 2012). 
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3.10 Bärförmåga Enligt 3.5 beskrivs hållfastegenskaperna hos betong av tryckhållfasthet och elasticitetsmodul. Vid normaltemperaturdimensionering beräknas dimensionerande tryckhållfasthet enligt nedan (SS-EN 1992-1-1:2002). Reducering av hållfasthet och elasticitetsmodul utifrån temperatur kan tillkomma, beroende på beräkningsmetod. 
f�v = α�� f�yγ�  [3-6] 

Där 
f�v är dimensionerande tryckhållfasthet 
α�� = 1 
f�y är karakteristiskt värde för tryckhållfastheten 
γ� = 1,5  

Dimensionerande elasticitetsmodul beräknas enligt (SS-EN 1992-1-1:2002): 
E�v = E��γ�u  [3-7] 

Där 
E�v är dimensionerande värde för elasticitetsmodul 
E�� är karakteristiskt värde för elasticitetsmodul 
γ�u = 1,2 

För armering beräknas dimensionerande draghållfasthet enligt (SS-EN 1992-1-1:2002): 
f�v = f�yγ�  [3-8] 

Där 
f�v är draghållfasthetens dimensioneringsvärde 
f�y är sträckgräns (eller 0,2-gräns) 
γ� = 1,15  

Elasticitetsmodul (SS-EN 1992-1-1:2002): 
E�v = E�y 

  



 

21 
 

Där 
E�v är dimensionerande värde för elasticitetsmodul 
E�y är karakteristiskt värde för elasticitetsmodul 

Sträckgränstöjningen vid normal temperatur hos armeringen bestäms enligt (SS-EN 1992-1-1:2004): 
ε�v = f�vE�v [3-9] 

γ�, γ�u och γ� är partialkoefficienter för materialegenskaper. Dessa kan ses som ”osäkerhetskoefficienter” för materialet, och tar hänsyn till spridning i hållfasthetvärdena (Thor, 2012). Vid branddimensionering sätts dessa värden lika med 1, oberoende av material (SS-EN 1992-1-2:2004). 
Generellt kan de mekaniska egenskaperna hos ett material, till exempel hållfasthet och deformation, vid brand beräknas enligt (SS-EN 1992-1-2:2004): 

Xv,iw = k� Xyγ�,iw [3-10] 
Där 
Xv,iw är det dimensionerande värdet för hållfasthets- eller deformationsegenskapen (det vill säga dimensionerande tryck- eller draghållfasthet, eller elasticitetsmodulen) 
Xy är det karakteristiska värdet hållfasthets- eller deformationsegenskapen (det vill säga tryck- eller draghållfasthet eller elasticitetsmodulen) 
k� är reduktionsfaktorn för hållfasthets- eller deformationsegenskapen vid temperaturen θ 
γ�,iw = 1 är partialkoefficienten för aktuell materialegenskap vid brand. (SS-EN 1992-1-2:2004) 

3.11 Dimensioneringsmetoder i Eurokod Precis som vid brottgränsdimensionering gäller det generellt att visa att bärförmågan är större än aktuell last i brandfallet enligt 3.8 (SS-EN 1991-1-2:2002). 
För att uppnå detta för betongkonstruktioner finns det i Eurokod 2 tre alternativa dimensioneringsmetoder 

- Kända och beprövade detaljlösningar (Tabellerade värden) 
- Förenklade beräkningsmetoder 
- Avancerade beräkningsmetoder 
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3.11.1 Kända och beprövade detaljlösningar Användandet av beprövade lösningar är i nuläget den vanligaste dimensioneringsmetoden för betongkonstruktioner (Thor, 2012). För betongpelare innebär detta att man använder sig av tabeller som anger minsta tvärsnittsmått och kantavstånd till armeringen utifrån utnyttjandegrad för olika brandmotstånd. Tabellen återges i Tabell 6. 
Lösningarna gäller för dimensionering enligt standardbrandkurvan upp till 240 minuter. De avser enskilda bärverksdelar, det vill säga exempelvis en enstaka betongpelare (Thor, 2012). 
Enligt 3.9 är det alltid tillåtet att dimensionera för en utnyttjandegrad på 0,7. Med definitionen av utnyttjandegrad enligt ekvation [3-5] innebär detta att en ökning av dimensionerande brottlast leder till en minskning av utnyttjandegraden. Med andra ord kan man dimensionera pelaren för en högre brottlast, genom att till exempel öka mängden armering, och därmed få en lägre utnyttjandegrad. En lägre utnyttjandegrad leder till lägre krav på betongtvärsnittet. 
Eurokod ger liten vägledning i hur tabellen tagits fram. I Eurokod 2(SS-EN 1992-1-2:2004, avsnitt 5.1) anges att: 
”Tabellerna har tagits fram på empirisk väg verifierade mot erfarenheter och teoretiska utvärderingar av provningar. Värden har tagits från approximativa antagandet som ger resultat på säkra sidan för vanliga bärverksdelar och är giltiga inom hela intervallet för värmekonduktiviteten enligt 3.3.” 
Tabell 6 - Enligt tabell 5.2a ur SS-EN 1992-1-2:2004. Tabellen används vid dimensionering av cirkulär eller rektangulär betongpelare i brandfallet. 

Standard- brandmotstånd Minsta tvärsnittsmått (mm) Pelarbredd b�w�/centrumavståndet a för huvudarmeringen  Pelare exponerad på mer än en sida Exponerad på en sida  μiw = 0,2 μiw = 0,5 μiw = 0,7 μiw = 0,7 
1 2 3 4 5 R30 200/25 200/25 200/32 300/27 155/25 

R60 200/25 200/36 300/31 250/46 350/40 155/25 
R90 200/31 300/25 300/45 400/38 350/53 450/40** 155/25 

R120 250/40 350/35 350/45** 450/40** 350/57** 450/51** 175/35 
R180 350/45** 350/63** 450/70** 230/55 
R240 350/61** 450/75** - 295/70 

** Min. 8 stänger För förspända pelare bör ökningen av centrumavstånd enligt 5.2 (5) beaktas 
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3.11.2 Förenklade beräkningsmetoder I Eurokod 2 (SS-EN 1992-1-2:2004) finns förenklade metoder för tvärsnittsberäkningar av bärförmågan hos betongpelare vid brott för ett uppvärmt tvärsnitt. Det finns två alternativa metoder för att beräkna bärförmågan för moment och normalkraft: 500 °C isotermmetoden och zonmetoden. Andra ordningens effekter kan inkluderas i dessa. Om andra ordningens effekter är betydande finns ytterligare en zonmetod. 
500 °C isotermmetoden500 °C isotermmetoden500 °C isotermmetoden500 °C isotermmetoden    
I 500 °C isotermmetoden används ett reducerat tvärsnitt. Namnet kommer från att isotermen för temperaturen 500 °C bestäms, varefter betongen med temperaturer över 500 °C försummas medan betongen under 500 °C antas ha sin fulla hållfasthet och styvhet kvar. (SS-EN 1992-1-2:2004) 
Metoden kan användas både för en standardbrand och för ett naturligt brandförlopp. Andra ordningens effekter kan inkluderas. Metoden gäller för slakarmerad eller spännarmerad betong. (SS-EN 1992-1-2:2004) Dock behandlas enbart slakarmerad betong här enligt 1.4. 
Metoden begränsas till tvärsnitt med minsta bredd enligt Tabell 7 vid standardbrandpåverkan. Vid naturligt brandförlopp gäller andra mått. (SS-EN 1992-1-2:2004) 
Tabell 7 – Krav på minsta tvärsnittsbredd för olika brandklasser vid dimensionering enligt 500 °C isotermmetoden. Enligt förlaga i SS-EN 1992-1-2:2004 
Brandklass R60 R90 R120 R180 R240 Minsta tvärsnittsbredd mm 90 120 160 200 280  
ZonmetoderZonmetoderZonmetoderZonmetoder    
Det finns två zonmetoder. Den ena liknar 500 °C isotermmetoden. Tvärsnittet delas in i minst tre parallella zoner med lika tjocklek. Utifrån medeltemperaturen beräknas en medelhållfasthet och elasticitetsmodul för varje tvärsnitt, varefter dimensioneringen följer samma förfarande som vid normaltemperaturdimensionering. (SS-EN 1992-1-2:2004) Metoden är mer noggrann än 500 °C isotermmetoden, men också betydligt mer tidskrävande. 
För tvärsnitt utsatta för betydande andra ordningens moment finns ytterligare en zonmetod. Det anges ej var gränsen går för att andra ordningens moment ska anses vara betydande. Dock behandlas enbart pelare där momentet är en följd av snedställning eller deformation här, och ingen ytterligare undersökning av denna metod utförs därför. 
3.11.3 Avancerade beräkningsmetoder Det är idag ytterst sällsynt att använda avancerade beräkningsmetoder för att dimensionera betongkonstruktioner (Thor, 2012). I Eurokod 2 (SS-EN 1992-1-2:2004) ges ingen tydlig information om hur de avancerade beräkningsmetoderna ska användas. Det anges istället olika principer för hur till exempel det termiska och mekaniska beteendet ska beaktas. 
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Den största skillnaden är att avancerade beräkningsmetoder i första hand behandlar hela konstruktionen, och inte enskilda konstruktions- eller bärverksdelar. Hänsyn behöver även tas till beteenden hos delar av konstruktionen som befinner sig utanför aktuell brandcell. Förenklingar som görs vid förenklade beräkningsmetoder, som att tvångskrafter försummas, tillåts inte vid avancerade beräkningsmetoder. (Thor, 2012) 
Samtliga temperatur-tidkurvor får användas vid dimensionering enligt avancerade beräkningsmetoder. Även om standardbrandkurvan används krävs dock att beräkningsmetodernas noggrannhet verifieras. (SS-EN 1992-1-2:2004) 
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Figur 4 - Lastmodell 

4 MODELL 

IndataIndataIndataIndata    
- Tvärsnittets diameter: h 
- Pelarens längd: l 
- Karakteristisk permanent last: Gy 
- Karakteristisk nyttig last: Qy 
- Karakteristisk tryckhållfasthet hos betongen: f�y 
- Karakteristisk elasticitetsmodul för betongen: E�� 
- Karakteristisk sträckgräns eller 0,2-gräns hos armeringen: f�y 
- Elasticitetsmodul för armeringen: E� 
- Bruksgränslast Nuf� för beräkning av effektivt kryptal. Får förenklat sättas till 0,8 gånger brottgränslasten  

Pelaren belastas enligt Figur 4. 
BeräkningsgångBeräkningsgångBeräkningsgångBeräkningsgång    
Dimensioneringsförfarandet enligt 500 °C isotermmetoden är följande (SS-EN 1992-1-2:2004): 

- Bestäm dimensionerande last vid brand, Nuv,iw, enligt ekvation . 
- Bestäm dimensionerande bärförmåga vid brand N�v,iw 
- Kontrollera att N�v,iw ≥ Nuv,iw Nedan visas beräkningsgången för normaltemperaturdimensionering och branddimensionering parallellt. Dimensioneringen vid normal temperatur visas till vänster och branddimensioneringen i den markerade kolumnen till höger. Värden som vid branddimensionering skiljer sig från normaltemperaturdimensionering har indexerats med fi. Mått på tvärsnittet som skiljer sig från det oexponerade tvärsnittet har indexerats med 500. 

Den dimensionerande lasten bestäms enligt följande 
Dimensionerande last 
6.10a/b 6.11a/b Lastkombination  Nuv =

= γv �1,2 x Gy,z Sz{T
S 1,5 �Qy,T S x ψU,wQy,ww~T �� 

Nuv,iw = 
= x Gy,zz{T S ψT,TQy,T S x ψX,wQy,ww~T  Enbart 6.10b visas för dimensionering vid normal temperatur. För 6.10a se Eurokod 1 (SS-EN 1990:2002). 6.11a/b enligt ekvation [3-3]. 
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Den dimensionerande bärförmågan N�v,iw bestäms enligt följande 
1. Bestäm 500 °C isotermen I bilaga A i EN 1992-1-2 finns temperaturprofiler för olika pelartvärsnitt. För en cirkulär pelare med diameter 300 mm visas 500 °C isotermen vid olika tider enligt standardbrandpåverkan, se Figur 5. Om pelaren ska dimensioneras för att bibehålla sin bärförmåga i 60 minuter används isotermen märkt R60. (EN 1992-1-2) 

För cirkulära pelare finns enbart diametern 300 mm redovisad i Eurokoderna. Detta tvärsnitt kan dock användas för pelare med ett större tvärsnitt. Inträngningsdjupet, det vill säga måttet från pelarens kant till isotermen, är då detsamma. Antagandet blir konservativt då en större pelare värms upp långsammare då en större mängd betong behöver värmas upp. 
Vad som gäller för smalare pelare är dock mer osäkert. I Eurokod 2 (SS-EN 1992-1-2:2004) anges principen att temperaturprofiler får bestämmas från provningar eller beräkningar. Rådet anger att temperaturprofilerna i bilagan kan användas för att bestämma temperaturen i ett tvärsnitt. Detta innebär att det är tillåtet att använda beräkningar eller andra temperaturprofiler, såvida man kan påvisa att dessa uppfyller kraven.  

 Figur 5 – 500 °C isotermen för en cirkulär pelare, diameter 300 mm. Bilden är informativ. För dimensionering hänvisas till Eurokod 2 (SS-EN 1992-1-2:2004). 2. Bestäm en ny effektiv diameter Betongen utanför isotermen i Figur 5 exkluderas. Denna betong har en temperatur över 500 °C, medan betongen innanför isotermen har temperaturer under 500 °C. Den senare antas ha sin fulla hållfasthet kvar. Detta ger en ny effektiv diameter, h�UU. 
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3. Bestäm temperaturen i armeringsstängerna Temperaturen i armeringsstängerna kommer att öka vilket leder till en minskad hållfasthet enligt 3.5. Temperaturen i varje armeringsstång bestäms med hjälp av temperaturprofilerna i bilaga A i Eurokod 2 (SS-EN 1992-1-2:2004). Temperaturprofiler finns vid olika tidpunkter i ett standardbrandförlopp, beroende för vilken bärförmåga pelaren dimensioneras för, till exempel R60. Se Figur 6. Temperaturen tas som temperaturen i stångens mitt. Stänger som hamnar utanför 500 °C isotermen medräknas också. 

 Figur 6 - Temperaturprofiler (°C) för en cirkulär pelare, diameter 300 mm, R60. Bilden är informativ. För dimensionering hänvisas till Eurokod 2 (SS-EN 1992-1-2:2004). 4. Bestäm armeringens reducerade hållfasthet Utifrån temperaturen i stängerna bestäms deras reducerade hållfasthet enligt ekvation [3-1a] till [3-1e]. Reduktionen av elasticitetsmodulen bestäms enligt Tabell 1. 
5. Beräkna bärförmågan för det reducerade tvärsnittet enligt traditionella metoder Bärförmågan vid brott beräknas för det reducerade tvärsnittet enligt följande 
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Materialdata betongMaterialdata betongMaterialdata betongMaterialdata betong    
Vid brand sätts γ� och γ�u till 1 enligt 3.10 
   
f�v = ��� f�yγ�  f�v,iw = ��� f�y1  Enligt ekvation [3-6] och [3-10]. 
E�v = E��γ�u  E�v,iw = E��1  Enligt ekvation [3-7] och [3-10].  
Materialdata armeringMaterialdata armeringMaterialdata armeringMaterialdata armering    
Draghållfastheten och sträckgränstöjningen reduceras vid brand 
   
f�v = f�yγ�  f�v,iw = ki(θ) ∙ f�y1  Enlig ekvation [3-8] och [3-10]. 
ε�v = f�vE�v ε�v,iw = f�v,iwE�v,iw = ki(θ) ∙ f�yku(θ) ∙ E�v Enligt ekvation [3-9] och [3-10]. 
 
Tvärsnittets areTvärsnittets areTvärsnittets areTvärsnittets area och omkretsa och omkretsa och omkretsa och omkrets    
   A� = 0,25 ∙ π ∙ hX A�,�UU = 0,25 ∙ π ∙ h�UUX  Tvärsnittsarea 
u = π ∙ h u�UU = π ∙ h�UU Tvärsnittets omkrets 
hU = 2 ∙ A�u  hU,�UU = 2 ∙ A�,�UUu�UU  Ekvivalent tjocklek för bestämning av kryptal  
 
Kryptalet bestäms med hjälp av Figur 7. hU beräknas enligt (SS-EN 1992-1-1:2004): 
hU = 2 ∙ A�u  
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Det effektiva kryptalet beräknas därefter enligt (SS-EN 1992-1-1:2004) 
φei = φ ∙ MUuf�MUuv  

 Figur 7 – Metod för att bestämma kryptalet �(∞, �U) för betong under normala miljöbetingelser (SS-EN 1992-1-1, 3.1.4). Hur det effektiva kryptalet ska beräknas i brandfallet finns inte angivet. Bruksgränslasten är ofta mindre än brottgränslasten vilket gör att kryptalet i vanliga fall multipliceras med ett tal mindre än ett. Eftersom lasten vid brand sällan är mer än 70 procent av brottgränslasten skulle användandet av den kunna resultera i att kryptalet multiplicerades med ett tal större än ett. 
Krypning innebär att deformationer hos betongkonstruktioner ökar under lång tid (Isaksson m.fl., 2010). Deformationerna hos en betongpelare bör med den definitionen vara densamma även vid brand. Därför kommer samma effektiva kryptal som vid normaltemperaturdimensionering användas här.  
Eftersom bara pelare belastade med en centrisk last behandlas här, är momentet ett resultat av oavsiktlig excentricitet, imperfektionen ei. Detta ger 
φei = φ ∙ Nuf�Nuv  
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SlankhetstalSlankhetstalSlankhetstalSlankhetstal    
 
lU = l lU = l 

Knäckningslängd för en centriskt belastad pelare, ledat infäst uppe och nere (SS-EN 1992-1-1:2004). Vid brand kan knäckningslängden för en pelare alltid antas vara samma som vid normal temperatur (SS-EN 1992-1-2:2004). 
i = � I�A� = �π ∙ h 64 ∙ 4π ∙ hX = h4 i�UU = � I�,�UUA�,�UU = h�UU4  Tröghetsradie 
λ = lUh ∙ 4 λ�UU = lUh�UU ∙ 4 Slankhetstal 
Om λ¢w� > λ kan andra ordningens effekter försummas (SS-EN 1992-1-1:2004). 
λ¢w� = 20 ∙ A ∙ B ∙ C ∙ 1√n λ¢w� = 20 ∙ A ∙ B ∙ C ∙ 1√niw Enligt (SS-EN 1992-1-1:2004) 
A = 11 S 0,2 ∙ φei A = 11 S 0,2 ∙ φei Enligt (SS-EN 1992-1-1:2004) 
B = √1 S 2 ∙ ω B = √1 S 2 ∙ ω Enligt (SS-EN 1992-1-1:2004)  ω är mekaniskt armeringsinnehåll. Om detta inte är känt kan B = 1,1 användas (SS-EN 1992-1-1:2004).  
ω = ¥¦j§¨¥�j�¨  ω = ¥¦j§¨,©ª¥�,�UUj�¨,©ª Enligt (SS-EN 1992-1-1:2004). 
C = 1,7 − r� C = 1,7 − r� Enligt (SS-EN 1992-1-1:2004). 
r� = MUTMUX = 1 r� = MUTMUX = 1 r� = 1 om momentet enbart är en följd av imperfektioner. Enligt (SS-EN 1992-1-1:2004). 
n = Nuvf�vA� niw = Nuv,iwf�v,iwA�,�UU Relativ normalkraft enligt (SS-EN 1992-1-1:2004).  
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ImperfektionerImperfektionerImperfektionerImperfektioner    
 
θw = θUα«α� θw = θUα«α� Initialimperfektion i form av lutning enligt SS-EN 1992-1-1:2004. θU = 0,005 θU = 0,005 Grundvärde 
α« = 2√l α« = 2√l Korrektion för höjd 
α� = 1 α� = 1 α� är antal pelare, 1 i detta fall enligt avgränsningen 
ew = θw ∙ l2 ew = θw ∙ l2 Ekvivalent excentricitet (SS-EN 1992-1-1:2004) 
MUuv = Nuvew MUuv,iw = Nuv,iwew Första ordningens moment  Enligt Eurokod 2 (SS-EN 1992-1-1:2004) kan dimensionering nu ske enligt två metoder, antingen enligt styvhetsmetod eller enligt krökningsmetod. Eurokod 2 anger att vilken av metoderna som får användas kan väljas i nationell standard. Båda kan också vara tillåtna. Svenska EKS har inte gjort något nationellt val gällande metoderna. I Eurokod 2 anges inte huruvida båda metoderna ska användas för att bestämma vilken som ger störst last. En vidare analys av dimensioneringsmetoderna av betongpelare vid normal temperatur utförs inte i denna rapport. Båda metoderna presenteras nedan och det rekommenderas att använda den som ger störst last. 
Beräkning enligt styvhetsmetodBeräkning enligt styvhetsmetodBeräkning enligt styvhetsmetodBeräkning enligt styvhetsmetod    
Vid vanlig dimensionering testas en armeringsmängd. Vid brand kontrolleras en given pelare. 
 Vid normal temperatur beräknas kantavståndet som avståndet mellan armeringens centrum och pelarens kant. I brandfallet beräknas detta istället som avståndet mellan armeringens centrum och 500 °C-isotermen enligt Figur 8. 
t = c�¬� S ϕ2 t�UU = t − h − h�UU2  Avstånd mellan armeringen centrum och kant  



 

32 
 

 
Figur 8 – Beräkning av avstånd mellan armering och 500 °C isotermen  
c�¬� = c�w� S ∆cved - SS-EN 1992-1-1:2004  
c�w� beror på (SS-EN 1992-1-1): 

- Vidhäftning c�w�,¯ enligt SS-EN 1992-1-1:2004 
- Korrosionsskydd av armering (beständighet) c�w�,v°±  enligt EKS 8 (BFS 2011:10) 
- Brandmotstånd ∆cved = 10 mm 

Gällande brandmotstånd hänvisas till EN 1992-1-2. Några särskilda krav på täckande betongskikt nämns inte där. Troligt är att man avser skydd mot spjälkning. Spjälkning behandlas enligt 3.5.1. 
I� = π ∙ h 64 I�,�UU = π ∙ h�UU 64  Betongtvärsnittets tröghetsmoment 
EI� = E�vI� EiwI�,iw = E�v,iwI�,�UU Betongtvärsnittets böjstyvhet 
I� = A� (h − 2 ∙ t)X8  I�,�UU = A� (h�UU − 2 ∙ t�UU)X8  Armeringens tröghetsmoment 
EI� = E�I� EI� = E�,iwI� = ku(θ) ∙ E�I�,�UU Armeringens böjstyvhet  
EI = K�E�¨I� S K�E¦I� EIiw = K�,iwE�v,iwI�,�UU S K�E�,iwI�,�UU Nominell böjstyvhet (SS-EN 1992-1-1:2004) 
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K� = kTkX1 S φei K�,iw = kTkX,iw1 S φei Förutsatt att a = ¥¦¥� ≥ 0,002 
kT = �f�y20 kT = �f�y20  
kX = n ∙ λ170 kX,iw = niw ∙ λ�UU170  
K� = 1 K� = 1 Förutsatt att a = ¥¦¥� ≥ 0,002 
N² = πXEIlX  N²,iw = πXEIiwlX  Nominell knäckningslast. (SS-EN 1992-1-1:2004) 
Beräkning av dimensionerande moment  
cU = 8 cU = 8 Konstant första ordningens moment 
β = πXcU  β = πXcU  Enskild bärverksdel med konstant tvärsnitt och normalkraft 
Muv = MUuv ∙ �1 S βN²Nuv − 1� Muv,iw = MUuv,iw ∙ �1 S βN²,iwNuv,iw − 1� (SS-EN 1992-1-1:2004) 
Tvärsnittet kontrolleras för ett minsta moment: 
M�w� = Nuv ∙ max ´ h30 , 0,020µ M�w�,iw = Nuv,iw ∙ max ´h�UU30 , 0,020µ (SS-EN 1992-1-1:2004) 
Dimensionerande moment blir det största av MEd och Mmin.  
Beräkning enligt krökningsmetodBeräkning enligt krökningsmetodBeräkning enligt krökningsmetodBeräkning enligt krökningsmetod    
 
β = 0,35 S f�y200 − λ150 βiw = 0,35 S f�y200 − λ�UU150 Beräkningsfaktor (SS-EN 1992-1-1:2004) 
K¶ = max(1 S β ∙ φei, 1) K¶ = max(1 S βiw ∙ φei, 1) Beräkningskoefficient (SS-EN 1992-1-1:2004) n° = 1 S ω n° = 1 S ω (SS-EN 1992-1-1:2004) 
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K± = min ´ n° − nn° − n¯·¢ , 1µ K±,iw = min ´ n° − niwn° − n¯·¢ , 1µ Beräkningskoefficient (SS-EN 1992-1-1:2004)  
nbal är värdet på n vid största momentkapacitet; värdet 0,4 får användas enligt Eurokod 2(SS-EN 1992-1-1:2004). 
i� = � I�A� = h − 2 ∙ t√8  i�,�UU = �I�,�UUA� = h�UU − 2 ∙ t�UU√8  Tröghetsradie för armeringsarea 
d = h2 S i� d�UU = h�UU2 S i�,�UU Ekvivalent höjd för cirkulärt tvärsnitt (SS-EN 1992-1-1:2004) 
rU = 0,45 ∙ dε�v  rU,iw = 0,45 ∙ d�UUε�v,iw  Grundkrökning för beräkning (SS-EN 1992-1-1:2004) 
r = rUK±K¶ riw = rU,iwK±,iwK¶ Korrigerad krökning för beräkning (SS-EN 1992-1-1:2004) 
c = 8 c = 8 Konstant moment (SS-EN 1992-1-1:2004) 
eX = 1r ∙ lUXc  eX,iw = 1riw ∙ lUXc  Andra ordningens utböjning (SS-EN 1992-1-1:2004) 
MX = NuveX MX,iw = Nuv,iweX,iw Andra ordningens moment (SS-EN 1992-1-1:2004) 
Muv = MUuv S MX Muv,iw = MUuv,iw S MX,iw Dimensionerande moment (SS-EN 1992-1-1:2004)  
Dimensionering sker enligt den metod som ger störst moment. Momentkapaciteten bestäms med hjälp av interaktionsdiagram eller med datorprogram. I interaktionsdiagrammen bestäms momentkapaciteten utifrån relativ normalkraft och moment beroende på förhållandet mellan t och h: 
�̧  ��UU¸�UU   Det relativa momentet beräknas enligt 
m = MuvA�hf�v ¹©ª = ºr¨,©ª¥�,�UU¸�UUj�¨,©ª   
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Diagrammet ger därefter ett lägsta mekaniskt armeringsinnehåll som jämförs med det antagna värdet. 
I Figur 9 visas interaktionsdiagrammet för en cirkulär pelare med »¼ = 0,05 och en karakteristisk tryckhållfasthet för betongen under 50 MPa. Diagrammet är enligt förlaga i Betongrapport nr 15 (2010). Där finns också fler interaktionsdiagram. Diagrammet gäller för cirkulära tvärsnitt där antalet stänger är minst 6 (Betongrapport nr 15 (Volym 1), 2010). 
 

 Figur 9 - Interaktionsdiagram för dimensionering av cirkulär pelare t/h = 0,05. Bilden är informativ. För dimensionering hänvisas till Svenska Betongföreningens handbok till Eurokod 2 (Svenska betongföreningen, 2010). Ritad av Anna Andersson. 
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4.1 Osäkerheter Enligt ovan finns inte tydligt angivet i Eurokod hur det effektiva kryptalet ska behandlas vid 500 °C isotermmetoden. Om lasten i brandfallet i stället för brottgränstillståndet skulle användas skulle detta resultera i ett större kryptal: 
  φei = φ ∙ Nuf�Nuv  
φei,iw = φ ∙ Nuf�Nuv,iw 
Nuv > Nuv,iw ↔ φei < φei,iw 
Ett större kryptal skulle innebära ett större moment, vilket skulle leda till ökade krav på armeringsinnehåll enligt beräkningsgången ovan. Dock är det osannolikt att det effektiva kryptalet ska beräknas på det sättet. Krypning är något som sker under lång tid, och brand är en kortvarig händelse. 
Kryptalet är dessutom osäkert då det bestäms genom att rita i en figur (se Figur 7). Vid användning av figuren bör det därför beaktas att ett större kryptal är att föredra då det ger ett större moment och ökade krav på armeringsinnehåll.  
Precis som för kryptalet blir bestämmandet av det reducerade tvärsnittet och temperaturen i armeringen osäkra, då de erhålls genom att mäta i figurer. Ett mindre tvärsnitt leder till större krav på armeringsandel, precis som en högre temperatur leder till en lägre draghållfasthet i armeringen. Det är därför viktigt att välja ett tvärsnitt som är något mindre vid osäker mätning, och en högre temperatur i armeringen, för att vara på säkra sidan. 
Gällande reduceringen av armeringens draghållfasthet är det också otydligt i Eurokod vilken av de två metoderna som ska användas. 
4.2 Isotermmetoden jämfört med andra metoder I Bilaga A visas en kontroll av en pelare för R60 respektive R90. Pelarens diameter är 300 mm och centrumavståndet för armeringen är 34 mm. Pelaren har utnyttjandegraden 0,7 och är exponerad på samtliga sidor. Den är armerad med 8¿16. Vid beräkningen klarar pelaren R60-kravet. Med en ökad armeringsmängd uppnås även R90-kravet. Om motsvarande pelare skulle kontrolleras enligt Tabell 6 skulle den för att klara R60-kravet behöva ha diametern 250 mm med centrumavståndet 46 mm, eller diametern 350 mm och centrumavståndet 40 mm. För att klara R90-kravet skulle pelaren istället behöva ha en diameter på 350 mm med ett centrumavstånd på 53 mm, eller en diameter på 450 mm och minst 8 stänger med ett centrumavstånd på 40 mm. 
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Resultatet kan också jämföras med det gamla regelverket. Enligt detta skulle pelaren behöva en diameter på 226 mm för att klara R60-kravet och 282 mm för att klara R90-kravet. (Fallqvist m.fl., 2002) 

5 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

Arbetet med att ta fram en modell för 500 °C isotermmetoden har varit oerhört lärorikt. Dock har arbetet försvårats av att Eurokoderna är så krångligt upplagda. På många områden saknas det information om hur dimensioneringen ska gå till i praktiken, till exempel gällande det effektiva kryptalet. På ett flertal ställen hänvisas det till en annan Eurokod eller ett annat stycke, som i sin tur hänvisar vidare. Detta gör att man får sitta och bläddra inom, och mellan, Eurokoderna. På något ställe hänvisas det till och med till en figur som inte finns. Uppfattningen är att Eurokoderna inte är helt genomarbetade. I den svenska översättningen finns det dessutom ett antal felstavningar och skrivfel vilket sänker uppfattningen ytterligare. 
Problemet med 500 °C isotermmetoden är att det saknas personer med insikt i hur den ska användas. Jag har varit i kontakt med ett flertal personer som arbetar med konstruktion i brandfallet, men ingen har kunnat svara definitivt på hur till exempel kryptalet ska behandlas. Det finns visserligen en del vetenskapliga skrifter som använder sig av metoden, men ingen som visar lösta exempel. 
Med gjorda antaganden kan dock konstateras att vissa pelare kan dimensioneras med avsevärt smalare tvärsnitt. Resultatet hamnar enligt 4.2 någonstans mellan det gamla regelverket och det nya, vilket torde vara ett tecken på att resultatet är giltigt. Hade dimensioneringen resulterat i ett tvärsnitt som var smalare än enligt det gamla regelverket hade antagandena behövt ses över. 
Spjälkning har bara behandlats kort i denna rapport. Det finns lite information om hur spjälkning ska beaktas i praktiken i Eurokod. Risken för spjälkning är liten om exponeringsklassen är X0 eller XC1. Hur ska spjälkning undvikas för andra exponeringsklasser? Vid användning av tabellmetoden bör man lägga in ytarmering om kantavståndet är större än 70 mm. Ett rimligt antagande skulle vara att detta kan användas vid dimensionering enligt isotermmetoden då exponeringsklassen är högre. 
500 °C isotermmetoden är den enklaste av de förenklade beräkningsmetoderna för betongpelare. Detta innebär dock inte att den är enkel. Trots att modellen i denna rapport har avgränsats till centriskt belastade, cirkulära pelare är metoden tidskrävande. Troligt är därför att den bara kommer att användas vid speciella fall då tabellmetoden inte är tillämpbar. 
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6 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

På grund av tidsbrist har denna rapport avgränsats till cirkulära pelare. För en cirkulär pelare blir värmeinträngningen också cirkulär vilket gör att temperaturen, och därmed hållfastheten, blir samma i samtliga armeringsjärn. För en rektangulär eller kvadratisk pelare är detta inte fallet. Temperaturen kommer att vara olika i olika järn, vilket gör en dimensionering mer komplicerad. En självklar utveckling skulle därför vara att utforma motsvarande modell för en rektangulär eller kvadratisk pelare. 
Avgränsningen gällde också spjälkning. Hur risken för explosiv spjälkning ska behandlas i praktiken är otydligt. Dock finns det mycket forskning på området. För att utveckla modellen till att gälla flera exponeringsklasser skulle det vara intressant att fördjupa sig i hur explosiv spjälkning kan undvikas hos betongpelare. 
Temperaturprofiler finns bara för pelare med ett tvärsnitt större än eller lika med 300 mm. För att utöka modellen till att vara giltig för pelare med mindre tvärsnitt än 300 mm skulle beräkningar eller provningar av pelare med mindre dimensioner behöva utföras. Metoden är trots allt giltig för pelare med ett tvärsnitt ner till 90 mm enligt 3.11.2. Ett mindre tvärsnitt skulle dock innebära att man frångick rådet, vilket innebär ett utökat verifieringskrav enligt 3.1. 
En jämförelse av resultaten från krökningsmetoden för pelaren dimensionerad efter 60 och efter 90 minuters standardbrandpåverkan visar något överraskande att det relativa momentet är lägre efter 90 minuter (se bilaga A). Efter 90 minuters standardbrandpåverkan är det effektiva betongtvärsnittet mindre, vilket ger en lägre mekanisk armeringsandel. En lägre armeringsandel leder till ett större moment vid dimensionering enligt krökningsmetoden. Detta är kontraintuitivt, då mindre armering borde leda till mindre utböjning och lägre moment. Så är fallet vid dimensionering enligt styvhetsmetoden. Närmare analys av beräkningsgången enligt krökningsmetoden visar att detta inte enbart gäller vid brand. Krökningsmetoden ger alltid ett mindre utböjning och lägre moment då armeringsinnehållet minskas. Det skulle därför vara intressant att titta mer på hur metoden är utarbetad. 
Slutligen skulle det vara intressant att utföra en känslighetsanalys för de parametrar som kan anses vara osäkra, för att fastställa hur förändringar av dessa parametrar påverkar resultatet. 
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BILAGA A 

GeometriGeometriGeometriGeometri    
Pelarens längd:  l = 2,8 m 

Tvärsnittets diameter: h = 0,3 m 
Kantavstånd armering:  t = 34 mm 
BetongBetongBetongBetong    
Kvalitet: C30/37 
Karakteristisk tryckhållfasthet: f�y = 30 MPa 
Karakteristisk elasticitetsmodul: E�� = 33 GPa 

ArmeringArmeringArmeringArmering    
Armering: 8ϕ16 
Armeringskvalitet: B500BT 
Karakteristisk sträckgräns: f�y = 500 MPa 
Karakteristisk elasticitetsmodul: E�y = 200 GPa 
Exponeringsklass: XC1 
Karakteristiska lKarakteristiska lKarakteristiska lKarakteristiska lasterasterasteraster    
Karakteristisk permanent last:  Gy = 1050 kN   Antas 

Snölast:  Qy,T = 100 kN  Antas 

Nyttig last från bostad:  Qy,X = 80 kN    Antas 
Säkerhetsklass: 3 
Dimensionerande lasterDimensionerande lasterDimensionerande lasterDimensionerande laster    
Brottgränslast (6.11a): 
Nuv = γv ∙ ^1,35Gy S 1,5 ∙ ψUÂQy,T S Qy,XÃ_ = 1,0 ∙ Â1,35 ∙ 1050 kN S 1,5 ∙ 0,7(100 kN S 80 kN)Ã= 1600 kN 
Last i brandfallet [3-3]: 
Nuv,iw = Gy S ψT,TQy,T S ψX,XQy,X = 1050 kN S 0,5 ∙ 100 kN S 0,3 ∙ 80 kN = 1120 kN 
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Lastutnyttjandegrad [3-5]: 
ηiw = Nuv,iwNuv = 1120 kN1600 kN = 0,7 
 
Pelaren kommer att kontrolleras för R60 och R90. Eftersom det är exponeringsklass XC1 behöver ingen hänsyn tas till spjälkning enligt 3.5.1. 
Pelaren belastas enligt Figur A. 1. 

 Figur A. 1 - Lastuppställning 
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R60 

BestBestBestBestämmer 500 °C isotermenämmer 500 °C isotermenämmer 500 °C isotermenämmer 500 °C isotermen    
 

 Figur A. 2 – Det nya tvärsnittet mäts till isotermen markerad med R60. Figur efter förlaga enligt SS-EN 1992-1-2. Mäter avståndet till 500 °C isotermen efter 60 minuters standardbrandpåverkan, se Figur A. 2. Den nya effektiva diametern bestäms till 
h�UU = 0,250 m 
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Bestämmer tempereturen i armeringsstängernaBestämmer tempereturen i armeringsstängernaBestämmer tempereturen i armeringsstängernaBestämmer tempereturen i armeringsstängerna    
Temperaturen bestäms i armeringens centrum. Armeringen är placerad 34 mm från kant. I Figur A. 3 visas armeringens läge. Temperaturen är enligt figuren mellan 400 °C och 500 °C. Temperaturen antas till 450 °C, vilket troligtvis är något högt, för att vara på säkra sidan. 

 Figur A. 3 – Armeringens temperatur tas i dess centrum. Den skarpare linjen markerar armeringens läge. Figuren visar temperaturen efter 60 minuters standardbrandpåverkan.     
Bestämmer armeringens reducerade hållfasthetBestämmer armeringens reducerade hållfasthetBestämmer armeringens reducerade hållfasthetBestämmer armeringens reducerade hållfasthet    
Reduktionen av draghållfastheten bestäms enligt ekvation [3-1c]: 

ki(θ) = 0,57 − 0,13(θ − 500)100 = 0,57 − 0,13(450 − 500)100 = 0,635 
Elasticitetsmodulen reduceras med en faktor enligt Tabell 1: 

ku(θ) = 0,60 S 50(0,70 − 0,60)100 = 0,65 
Kontrollerar pelaren enligt traditionella metoderKontrollerar pelaren enligt traditionella metoderKontrollerar pelaren enligt traditionella metoderKontrollerar pelaren enligt traditionella metoder    
Materialdata betongMaterialdata betongMaterialdata betongMaterialdata betong    
Dimensionerande tryckhållfasthet [3-6] och [3-10]: 

f�v,iw = α�� f�y1 = 1 ∙ 30 MPa1 = 30 MPa 
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Dimensionerande elasticitetsmodul [3-7] och [3-10]: 
E�v,iw = E��1 = 33000 MPa1 = 33000 MPa 

Materialdata armeringMaterialdata armeringMaterialdata armeringMaterialdata armering    
Dimensionerande draghållfasthet [3-8]och [3-10]: 

f�v,iw = ki(θ) ∙ f�y1 = 0,635 ∙ 500 MPa1 = 318 MPa 
Dimensionerande sträckgränstöjning [3-9] och [3-10]: 

ε�v,iw = f�v,iwE�,iw = ki(θ) ∙ f�yku(θ) ∙ E� = 0,635 ∙ 500 MPa0,65 ∙ 200000 MPa = 0,00244 
Effektivt kryptalEffektivt kryptalEffektivt kryptalEffektivt kryptal    
Bestämmer effektivt kryptal vid normal temperatur 
Det oexponerade tvärsnittets area: 

A� = 0,25 ∙ π ∙ hX = 0,25 ∙ π ∙ 0,300X m² = 0,071 m² 
Det oexponerade tvärsnittets omkrets: 

u = π ∙ h = π ∙ 0,300 m = 0,942 m 
Ekvivalent tjocklek hos det oexponerade tvärsnittet: 

hU = 2 ∙ A�u = 2 ∙ 0,071 mX0,942 m = 0,150 m 
Kryptalet bestäms enligt Figur A. 4. Pålastningen antas ske efter 28 dagar. Kryptalet: 

φ = 2,6 
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 Figur A. 4 – Bestämning av kryptal (SS-EN 1992-1-1:2004) Bruksgränslasten antas förenklat vara 80 % av brottgränslasten. Det effektiva kryptalet beräknas enligt 
φei = φ ∙ Nuf�Nuv = φ ∙ 0,8 ∙ NuvNuv = 2,6 ∙ 0,8 = 2,08 

SlankhetstalSlankhetstalSlankhetstalSlankhetstal    
Knäckningslängden är samma som pelarens längd då den är centriskt belastad och ledat infäst uppe och nere: 

l = lU = 2,8 m 
Det reducerade tvärsnittets area: 

A�,�UU = 0,25 ∙ π ∙ h�UUX = 0,25 ∙ π ∙ 0,250X mX = 0,049 mX 
Tröghetsradie: 

i�UU = � I�,�UUA�,�UU = h�UU4 = 0,250 m4 = 0,0625 m 
  



 

7 
 

Slankhetstal: 
λ�UU = lUh�UU ∙ 4 = 2,8 m0,250 m ∙ 4 = 44,8 

Kontrollerar om andra ordningens effekter behöver tas i beaktande, det vill säga om λ¢w� > λ 
λ¢w� = 20 ∙ A ∙ B ∙ C ∙ 1√niw 
A = 11 S 0,2 ∙ φei = 11 S 0,2 ∙ 2,08 = 0,706 
B = √1 S 2 ∙ ω 

Mekanisk armeringsandel: 
ω = A�f�v,iwA�,�UUf�v,iw = 8 ∙ π ∙ 0,008X mX ∙ 318 MPa0,049 m² ∙ 30 MPa = 0,347 
→ B = `1 S 2 ∙ 0,347 = 1,301 
C = 1,7 − r� = 1,7 − 1 = 0,7 

Relativ normalkraft: 
niw = Nuv,iwf�v,iwA�,�UU = 1,12 MN30 MPa ∙ 0,049 mX = 0,761 
→ λ¢w� = 20 ∙ 0,706 ∙ 1,301 ∙ 0,7 ∙ 1√0,761 = 14,8 
λ¢w� = 14,8 < λ�UU = 44,8 ↔ Andra ordningens effekter måste beaktas 

IIIImperfektionermperfektionermperfektionermperfektioner    
Initalimperfektion: 

θw = θUα«α� 
θU = 0,005 
α« = 2√l = 2√2,8 = 1,20 
α� = 1 
→ θw = 0,005 ∙ 1,20 ∙ 1 = 0,00598 
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Ekvivalent excentricitet: 
ew = θw ∙ l2 = 0,00598 ∙ 2,8 m2 = 0,00837 m 

Första ordningens moment: 
MUuv,iw = Nuv,iwew = 1120 kN ∙ 0,00837 m = 9,37 kNm 

Beräkning enligt styvhetsmetodBeräkning enligt styvhetsmetodBeräkning enligt styvhetsmetodBeräkning enligt styvhetsmetod    
ω = 0,347 enligt ovan 

Beräknar avståndet mellan centrum armering och 500 °C isotermens kant: 
t�UU = t − h − h�UU2 = 34 mm − 300 − 250 mm2 = 9 mm 

Betongtvärsnittets tröghetsmoment: 
I�,�UU = π ∙ h�UU 64 = π ∙ 0, 250  m 64 = 192 ∙ 10WÅ m  

Betongtvärsnittets böjstyvhet: 
EiwI�,iw = E�v,iwI�,�UU = 33000 MPa ∙ 192 ∙ 10WÅ mm  = 6,33 MNmX 

Armeringens tröghetsmoment: 
I�,�UU = A� (h�UU − 2 ∙ t�UU)X8 = 8 ∙ π ∙ 0,008X mX ∙ (0,250 m − 2 ∙ 0,009 m)X8= 1,08 ∙ 10W� m  

Armeringens böjstyvhet: 
EI� = E�,iwI� = ku(θ) ∙ E�I�,�UU = 0,650 ∙ 200000 MPa ∙ 1,08 ∙ 10W� m  = 1,41 MNmX 

Nominell böjstyvhet: 
EIiw = K�,iwE�v,iwI�,�UU S K�E�,iwI�,�UU 
K�,iw = kTkX,iw1 S φei 
kT = �f�y20 = �3020 = 1,225 
kX,iw = niw ∙ λ�UU170 = 0,761 ∙ 44,8170 = 0,200 
→ K�,iw = 1,225 ∙ 0,2001 S 2,08 = 0,0795 
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ρ = A�A�,�UU = 8 ∙ π ∙ 0,008X mX0,049 mX = 0,0328 > 0,002 
→ K� = 1 
→ EIiw = 0,0795 ∙ 6,33 MNmX S 1 ∙ 1,41 MNmX = 1,91 MNmX 

Den nominella knäckningslasten beräknas enligt: 
N²,iw = πXEIiwlX = πX ∙ 1910 kNmX2,8X mX = 2400 kN 

Beräknar dimensionerande momentBeräknar dimensionerande momentBeräknar dimensionerande momentBeräknar dimensionerande moment    
Konstant första ordningens moment 

→ cU = 8 
β = πXcU = πX8 = 1,23 

Moment: 
Muv,iw = MUuv,iw ∙ �1 S βN²,iwNuv,iw − 1� = 9,37 kNm ∙ Ç1 S 1,232400 kN1120 kN − 1È = 19,5 kNm 

Tvärsnittet kontrolleras för ett minsta moment: 
M�w�,iw = Nuv,iw ∙ max ´h�UU30 , 0,020µ = 1120 kN ∙ max ´0,250 m30 , 0,020 mµ = 
= 1120 kN ∙ 0,020 m = 22,4 kNm 
M�w�,iw > Muv → M�w�,iw = 22,4 kNm blir dimensionerande moment 

Beräkning enligt krökningsmetodBeräkning enligt krökningsmetodBeräkning enligt krökningsmetodBeräkning enligt krökningsmetod    
βiw = 0,35 S f�y200 − λ�UU150 = 0,35 S 30 MPa200 MPa − 44,8150 = 0,201 
K¶ = max(1 S βiw ∙ φei, 1) = max(1 S 0,201 ∙ 2,08, 1) = 1,42 

Maximal relativ normalkraft: 
n° = 1 S ω = 1 S 0,347 = 1,347 
K±,iw = min ´ n° − niwn° − n¯·¢ , 1µ = min ´1,347 − 0,7611,347 − 0,4 , 1µ = 0,227 
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Tröghetsradie för armeringsarea: 
i�,�UU = �I�,�UUA� = h�UU − 2 ∙ t�UU√8 = 0,250 m − 2 ∙ 0,009 m√8 = 0,0820 m 

Ekvivalent höjd för cirkulärt tvärsnitt: 
d�UU = h�UU2 S i�,�UU = 0,2502 S 0,0820 = 0,207 m 
rU,iw = 0,45 ∙ d�UUε�v,iw = 0,45 ∙ 0,207 m0,00244 = 38,1 m 
riw = rU,iwK±,iwK¶ = 38,1 m0,227 ∙ 1,42 = 118 m 

Konstant moment 
→ c = 8 

Andra ordningens utböjning: 
eX,iw = 1riw ∙ lUXc = 1118 m ∙ 2,8X mX8 = 0,00828 m 

Andra ordningens moment: 
MX,iw = Nuv,iweX,iw = 1120 kN ∙ 0,00828 m = 9,27 kNm 

Dimensionerande moment: 
Muv,iw = MUuv,iw S MX,iw = 9,37 kNm S 9,27 kNm = 18,6 kNm 

 
Dimensionering sker nu utifrån den metod som gett störst moment. Det blev i detta fall styvhetsmetoden. 

Muv,iw = 22,4 kNm 
Kontrollen sker med hjälp av interaktionsdiagram. Dessa utgår från relativ normalkraft och relativt moment. Den relativa normalkraften har vi beräknat ovan till: 

niw = 0,761 
Det relativa momentet beräknas enligt 

miw = Muv,iwA�,�UUh�UUf�v,iw = 22,4 kNm0,049 mX ∙ 0,250 m ∙ 30 MPa = 0,0608 
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t�UUh�UU = 9 mm250 mm = 0,036 
I Figur A. 5 har värdena på relativ normalkraft och moment ritats in. Kravet på mekanisk armeringsandel blir här mindre än 0,0. Den beräknade armeringsandelen är enligt ovan ω =0,347. Pelaren uppnår med andra ord bärigheten R60. 

 Figur A. 5 – Mekanisk armeringsandel utifrån relativ normalkraft (x-axeln) och relativt moment (y-axeln). 
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R90 

Bestämmer 500 °C isotermenBestämmer 500 °C isotermenBestämmer 500 °C isotermenBestämmer 500 °C isotermen    
På samma sätt som ovan mäts avståndet till 500 °C isotermen, men linjen märkt R90 används istället, se Figur A. 2. Den nya effektiva diametern bestäms till 

h�UU R 0,224 m 
Bestämmer tempereturen i armeringsstängernaBestämmer tempereturen i armeringsstängernaBestämmer tempereturen i armeringsstängernaBestämmer tempereturen i armeringsstängerna    
Temperaturen i armeringens centrum bestäms på samma sätt som ovan. Nu används istället temperaturprofilen efter 90 minuters standardbrandpåverkan (se SS-EN 1992-1-2). 
Temperaturen bestäms till 550 °C 
Bestämmer armeringens reducerade hållfasthetBestämmer armeringens reducerade hållfasthetBestämmer armeringens reducerade hållfasthetBestämmer armeringens reducerade hållfasthet    
Reduktionen av draghållfastheten bestäms enligt ekvation [3-1d]: 

ki(θ) R 0,1 V 0,47(θ V 700)200 R 0,1 V 0,47(550 V 700)200 R 0,453 
Elasticitetsmodulen reduceras med en faktor enligt Tabell 1: 

ku(θ) R 0,31 S 50(0,6 V 0,31)100 R 0,455 
Kontrollerar pelaren enligt traditionellaKontrollerar pelaren enligt traditionellaKontrollerar pelaren enligt traditionellaKontrollerar pelaren enligt traditionella    metodermetodermetodermetoder    
Materialdata betongMaterialdata betongMaterialdata betongMaterialdata betong    
Enligt ovan: 
Dimensionerande tryckhållfasthet [3-6] och [3-10]: 

f�v,iw R 30 MPa 
Dimensionerande elasticitetsmodul [3-7] och [3-10]: 

E�v,iw R 33000 MPa 
Materialdata armeringMaterialdata armeringMaterialdata armeringMaterialdata armering    
Dimensionerande draghållfasthet [3-8] och [3-10]: 

f�v,iw R ki(θ) ∙ f�y1 R 0,453 ∙ 500 MPa1 R 226 MPa 
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Dimensionerande sträckgränstöjning [3-9] och [3-10]: 
ε�v,iw R f�v,iwE�,iw R ki(θ) ∙ f�yku(θ) ∙ E� R 0,453 ∙ 500 MPa0,455 ∙ 200000 MPa R 0,00249 

EffeEffeEffeEffektivt kryptalktivt kryptalktivt kryptalktivt kryptal    
Enligt ovan: 
Kryptal: 

φ R 2,6 
Effektivt kryptal: 

φei R 2,08 
SlankhetstalSlankhetstalSlankhetstalSlankhetstal    
Knäckningslängd enligt ovan: 

l R lU R 2,8 m 
Det reducerade tvärsnittets area: 

A�,�UU R 0,25 ∙ π ∙ h�UUX R 0,25 ∙ π ∙ 0,224X mX R 0,039 mX 
Tröghetsradie: 

i�UU R � I�,�UUA�,�UU R h�UU4 R 0,224 m4 R 0,0560 m 
Slankhetstal: 

λ�UU R lUh�UU ∙ 4 R 2,8 m0,224 m ∙ 4 R 50,0 
Kontrollerar om andra ordningens effekter behöver tas i beaktande, det vill säga om λ¢w� s λ 

λ¢w� R 20 ∙ A ∙ B ∙ C ∙ 1√niw A R 0,706 enligt ovan 
B R √1 S 2 ∙ ω 

Mekanisk armeringsandel: 
ω R A�f�v,iwA�,�UUf�v,iw R 8 ∙ π ∙ 0,008X mX ∙ 226 MPa0,039 m² ∙ 30 MPa R 0,308 
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→ B R `1 S 2 ∙ 0,308 R 1,27 
C R 0,7 enligt ovan 

Relativ normalkraft: 
niw R Nuv,iwf�v,iwA�,�UU R 1,12 MN30 MPa ∙ 0,039 mX R 0,947 
→ λ¢w� R 20 ∙ 0,706 ∙ 1,27 ∙ 0,7 ∙ 1√0,947 R 12,9 
λ¢w� R 12,9 ¾ λ�UU R 50,0 ↔ Andra ordningens effekter måste beaktas 

ImperfektionerImperfektionerImperfektionerImperfektioner    
Enligt ovan: 
Initalimperfektion 

θw R 0,00598  
Ekvivalent excentricitet: 

ew R 0,00837 m 
Första ordningens moment: 

MUuv,iw R 9,37 kNm 
Beräkning enligt styvhetsmetodBeräkning enligt styvhetsmetodBeräkning enligt styvhetsmetodBeräkning enligt styvhetsmetod    

ω R 0,308 enligt ovan 
Beräknar avståndet mellan centrum armering och 500 °C isotermens kant: 

t�UU R t V h V h�UU2 R 34 mm V 300 V 224 mm2 R V4 mm 
Armeringen är i detta fall utanför 500 °C isotermen. Detta utgör inte ett problem, utan det negativa värdet används. 
Betongtvärsnittets tröghetsmoment: 

I�,�UU R π ∙ h�UU 64 R π ∙ 0, 224  m 64 R 124 ∙ 10WÅ m  
Betongtvärsnittets böjstyvhet: 

EiwI�,iw R E�v,iwI�,�UU R 33000 MPa ∙ 124 ∙ 10WÅ mm  R 4,08 MNmX 
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Armeringens tröghetsmoment: 
I�,�UU R A� (h�UU V 2 ∙ t�UU)X8 R 8 ∙ π ∙ 0,008X mX ∙ Â0,224 m V 2 ∙ (V0,004 m)ÃX8R 1,08 ∙ 10W� m  

Armeringens böjstyvhet: 
EI� R E�,iwI� R ku(θ) ∙ E�I�,�UU R 0,445 ∙ 200000 MPa ∙ 1,08 ∙ 10W� m  R 0,985 MNmX 

Nominell böjstyvhet: 
EIiw R K�,iwE�v,iwI�,�UU S K�E�,iwI�,�UU 
K�,iw R kTkX,iw1 S φei kT R 1,225 enligt ovan 
kX,iw R niw ∙ λ�UU170 R 0,947 ∙ 50,0170 R 0,200 
→ K�,iw R 1,225 ∙ 0,2001 S 2,08 R 0,0795 
ρ R A�A�,�UU R 8 ∙ π ∙ 0,008X mX0,039 mX R 0,0412 � 0,002 
→ K� R 1 
→ EIiw R 0,0795 ∙ 4,08 MNmX S 1 ∙ 0,985 MNmX R 1,31 MNmX 

Den nominella knäckningslasten beräknas enligt: 
N²,iw R πXEIiwlX R πX ∙ 1310 kNmX2,8X mX R 1650 kN 

Beräknar dimensionerandeBeräknar dimensionerandeBeräknar dimensionerandeBeräknar dimensionerande    momentmomentmomentmoment    
Konstant första ordningens moment 

→ cU R 8 
β R 1,23 enligt ovan 

Moment: 
Muv,iw R MUuv,iw ∙ �1 S βN²,iwNuv,iw V 1� R 9,37 kNm ∙ Ç1 S 1,231650 kN1120 kN V 1È R 33,9 kNm 
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Tvärsnittet kontrolleras för ett minsta moment: 
M�w�,iw R Nuv,iw ∙ max ´h�UU30 , 0,020µ R 1120 kN ∙ max ´0,224 m30 , 0,020 mµ R 
R 1120 kN ∙ 0,020 m R 22,4 kNm 
M�w�,iw ¾ Muv → Muv R 33,9 kNm blir dimensionerande moment 

Beräkning enligt krökningsmetodBeräkning enligt krökningsmetodBeräkning enligt krökningsmetodBeräkning enligt krökningsmetod    
βiw R 0,35 S f�y200 V λ�UU150 R 0,35 S 30 MPa200 MPa V 50,0150 R 0,167 
K¶ R max(1 S βiw ∙ φei, 1) R max(1 S 0,167 ∙ 2,08, 1) R 1,35 
n° R 1 S ω R 1 S 0,308 R 1,31 
K±,iw R min ´ n° V niwn° V n¯·¢ , 1µ R min ´1,31 V 0,9471,31 V 0,4 , 1µ R 0,194 

Tröghetsradie för armeringsarea: 
i�,�UU R �I�,�UUA� R h�UU V 2 ∙ t�UU√8 R 0,224 m V 2 ∙ (V0,004 m)√8 R 0,0820 m 

Ekvivalent höjd för cirkulärt tvärsnitt: 
d�UU R h�UU2 S i�,�UU R 0,2242 S 0,0820 R 0,194 m 
rU,iw R 0,45 ∙ d�UUε�v,iw R 0,45 ∙ 0,194 m0,00217 R 35,1 m 
riw R rU,iwK±,iwK¶ R 35,1 m0,194 ∙ 1,35 R 135 m 

Konstant moment 
→ c R 8 

Andra ordningens utböjning: 
eX,iw R 1riw ∙ lUXc R 1135 m ∙ 2,8X mX8 R 0,0073 m 

Andra ordningens moment: 
MX,iw R Nuv,iweX,iw R 1120 kN ∙ 0,0073 m R 8,2 kNm 
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Dimensionerande moment: 
Muv,iw R MUuv,iw S MX,iw R 9,37 kNm S 8,2 kNm R 17,5 kNm 

 
Dimensionering sker nu utifrån den metod som gett störst moment. Det blev i detta fall styvhetsmetoden. 

Muv,iw R 33,9 kNm 
Kontrollen sker med hjälp av interaktionsdiagram. Dessa utgår från relativ normalkraft och relativt moment. Den relativa normalkraften har vi beräknat ovan till: 

niw R 0,947 
Det relativa momentet beräknas enligt 

miw R Muv,iwA�,�UUh�UUf�v,iw R 33,9 kNm0,039 mX ∙ 0,224 m ∙ 30 MPa R 0,128 
t�UUh�UU R V4 mm224 mm R V0,0179 

Inget interaktionsdiagram för värden mindre än noll finns, varför den t/h R 0,05 används. Detta är på säkra sidan då kravet på armering ökar med ökande t/h. 
I Figur A. 6 har värdena på relativ normalkraft och moment ritats in. Kravet på mekanisk armeringsandel blir här 0,4. Den beräknade armeringsandelen är enligt ovan ω R 0,308. Pelaren uppnår med andra ord inte bärigheten R90 med nuvarande armeringsmängd. Ökas armeringsmängden till 0,4 uppnår däremot pelaren bärigheten. Detta uppnås till exempel genom att lägga in 12ϕ16. Detta ger ett mekaniskt armeringsinnehåll: 
ω R A�f�v,iwA�,�UUf�v,iw R 12 ∙ π ∙ 0,008X mX ∙ 226 MPa0,039 m² ∙ 30 MPa R 0,466 
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 Figur A. 6 – Mekanisk armeringsandel utifrån relativ normalkraft (x-axeln) och relativt moment (y-axeln). 
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