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Sammanfattning 
Brandteknisk dimensionering av byggnadsdelar av trä utgår från krav på bärförmåga under en 

viss föreskriven tid. För detta gäller i Sverige dimensioneringsregler enligt Eurocode 5. 

Synliga, oskyddade förband, innebär en svag punkt för byggnadsdelars bärförmåga vid brand 

och blir därför ofta dimensionerande. Syftet med detta arbete har varit att kartlägga, klargöra 

och illustrera hur sådan brandteknisk dimensionering utförs, dels enligt gällande regler i 

Eurocode men också utifrån alternativa metoder presenterade genom en rapport (FSITB) 

utgiven av SP Trä, från ett europeiskt forskningsprojekt 2010. Målet har varit att, genom 

litteraturstudier, identifiera skillnader och påverkansfaktorer mellan metoderna. Ett teoretiskt 

experiment i form av implementering genom två typexempel har därefter skett för att 

konkretisera resultatet från studien. Undersökningen har begränsats till oskyddade träförband 

och implementeringsexemplen berör enbart förband med inslitsade plåtar. Resultaten har visat 

att brandteknisk dimensionering av oskyddade förband sker antingen genom reducering av 

bärförmågan med s.k. reduktionsfaktormetod, eller genom att kompensera det förväntade 

förkolningsdjupet med tilläggsmått, s.k. tvärsnittskompensering. Gällande och alternativa 

metoder skiljer sig främst genom vilken tid sambanden är giltiga, men också genom storleken 

på reduktionsfaktorn. Det har visat sig att alternativa metoder medför fördelaktigare värden på 

reduktionsfaktorn, men också längre giltiga tider för densamma. Alternativa metoder erbjuder 

dock ingen möjlighet till verifiering av erhållna brandmotståndstider. För specialfall med två 

eller tre inslitsade plåtar presenteras ett mycket fördelaktigt samband, baserat på 

korresponderande effektiv area där resultatet t.o.m. överträffar bärförmågan vid normal 

temperatur enligt Eurocode. Även om tvärsnitt kompenseras med förhållandevis små mått blir 

skillnaden på byggnadsdelen desto större p.g.a. fasta dimensionsintervall från 

limträleverantörer, vilket kan försvåra såväl inpassningsmått vid montage som tillgängliga 

dimensioner från leverantör. 
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Abstract 
Fire design of wooden building components is based on requirements for load capacity for a 

specified period. For this case in Sweden design rules according to Eurocode 5 applies. 

Unprotected connectors are considered weak point when being a part of members in buildings 

when designing for fire resistance. The aim of this work was to identify, clarify and illustrate 

how such a fire safety design is performed, in particular according to the applying standards 

of  Eurocode 5 but also from alternative methods presented in a report (FSITB) published by 

SP Trä, from a European research project in 2010. The goal was to, through literature studies 

and analysis, identify differences and influences between methods. A theoretical experiment, 

by implementation on two representative examples, was performed to concretize the results of 

the study. The study has been restricted to unprotected timber connectors and the 

implementation examples concern only connectors with slotted-in steel plates. The results 

have shown that the fire safety design of unprotected connections, is performed either by 

reduction of the resistance with  so called reduction factor method, or by offsetting the 

expected char depth with additional dimensions, called cross section compensation. Nominal 

and alternative methods differ primarily by which time of the mathematical relationships are 

valid, but also by the size of the reduction factor, due to different values of a specific factor. It 

has been shown that alternative methods introduce more favorable values of the reduction 

factor, but also longer valid times for the same. Alternative methods, however, offer no 

opportunity to verify the resulting fire resistance times and mathematical relationships. For 

the special case with two or three slotted-in steel plates a very favorable method was 

presented, based on the corresponding effective area. The outcome questions the carrying 

capacity for wood connectors at normal temperature according to Eurocode 5. Although the 

cross section from expected char depth is compensated with relatively small dimensions, the 

differences affect the element mainly due to fixed dimension ranges from glulam suppliers. 

This can make the fitting of the elements as difficult as getting appropriate dimensions 

available from suppliers. 

  



 

 

v 

 

Förord 
Detta examensarbete har genomförts under sjätte och sista terminen på 

Byggingenjörsprogrammet vid Mittuniversitetet. Brandteknisk dimensionering brukar normalt 

betraktas som ett fristående ämnesområde och har därför enbart nämnts mycket kort under 

ordinarie kurser på utbildningsprogrammet. Min önskan och förhoppning med detta arbete har 

därför varit att kunna presentera en överskådlig bild över hur detta ämne hanteras för trä och i 

synnerhet oskyddade träförband. Jag hade önskat åstadkomma en komplett struktur för sådant 

dimensioneringsarbete, men har under arbetets gång fått inse att detta inte är praktiskt möjligt 

p.g.a. bränders komplexitet. Jag har därför valt att betrakta denna rapport som ett lämpligt 

underlag att utgå från och vid tillämpning hänvisas givetvis till gällande normer för varje 

specifikt fall. 

Jag vill rikta ett stort tack till alla som hjälpt mig, dels att genomföra detta arbete men också 

för stöttning allmänt i mina studier genom hela min studietid på Byggingenjörsprogrammet. 

Samtliga har uppmuntrat mig kontinuerligt. Jag vill därför rikta min tacksamhet till intern 

handledare på institutionen för svar på många frågor inom konstruktion, min externa 

handledare för många intressanta diskussioner av frågeställningar som kan uppstå i 

konstruktionsarbete och slutligen examinatorn, för stöd med utformning och innehåll av 

denna rapport.  

 

Östersund, juni 2013 

Andreas Eriksson
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Husbyggande med bärande konstruktioner av trä är vanligt förekommande i 

Sverige eftersom trä varit ett naturligt och tillgängligt byggnadsmaterial. Trä 

har många fördelar som byggnadsmaterial, dels byggnadstekniska och 

byggnadsfysikaliska men också ekologiska och estetiska fördelar [1]. Ett 

problem som dock uppstår med bärande träkonstruktioner i allmänhet, och i 

synnerhet när dessa utförs synliga, är att materialet samtidigt utsätts för 

ökad exponering i händelse av brand. Trä har emellertid ett fördelaktigt 

naturligt skydd mot brand p.g.a. det isolerande förkolningsskikt som bildas 

vid förbränning. I många fall behövs därför inga särskilda 

branddimensioneringsåtgärder vidtas, förutsatt att brandexponeringstiden är 

måttlig. [2] 

Då behov av ytterligare brandskydd finns, kan ytterligare åtgärder för att 

hantera den typen av olyckssituationer vidtas. Det kan dels handla om att 

använda s.k. aktiva brandskydd såsom sprinklersystem, brandvarnare etc., 

men även passiva brandskydd där täckande material med tillfredsställande 

brandmotstånd används för att skydda den avsedda byggnadsdelen. Exempel 

på detta kan vara brandskyddsmålning eller beklädnad med gipsskiva. [3]. 

Även dimensionsökning av bärverksdelar betraktas som passivt brandskydd 

[4, p. 6]  

Ibland kan det, som i exempelvis fallet med synligt trä i stomsystem, finnas 

skäl att minimera den estetiska inverkan från täckande passiva brandskydd. 

Ett exempel är synliga trästommar med förband i stål. Där måste det 

fortfarande beaktas risk och effekt från brand men genom andra lösningar 

och metoder för att bibehålla erforderlig funktion av bärverksdelarna. 

Brandskyddet kan avse bärförmåga, isolering eller integritet, ofta i 

kombination med varandra. [5, p. 37] [6, p. 15] 

Syftet med branddimensionering, med avseende på bärförmåga, är att 

byggnadsdelen under en viss föreskriven tid skall kunna behålla sin funktion 

så att utrymning skall kunna ske på ett säkert sätt [4, p. 6]. Det beaktar 

således människors säkerhet i första hand. Även räddningstjänstens säkerhet 

i släcknings- och räddningsarbetet tas i beaktande. 

Dimensioneringen kan dels avse en hel byggnadsdel, t.ex. en balk eller 

pelare, men också dess samverkan via förband till andra byggnadsdelar. 

Även om trä har goda naturliga egenskaper mot brand, utgör ofta förbanden 
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en desto svagare punkt och behöver därför brandskyddande åtgärder i högre 

grad än byggnadsdelen i helhet.  

Detta arbete behandlar de dimensioneringsmetoder som finns att tillgå för 

dimensionering av sådana träförband. Det är relativt vanligt förekommande 

med synliga förband och dessa kan betraktas mer eller mindre oskyddade. 

Denna rapport behandlar just den typen av oskyddade träförband. [2] 

Även om rapporten fokuserar på oskyddade förband, ges en kortare 

övergripande redovisning för branddimensionering allmänt för 

träkonstruktioner enligt branddelen av Eurocode 5 [7]. Sådan överblick är 

viktig för att förstå teorin bakom de övriga metoderna.  

 

1.2  Problemformulering 
Införandet av den obligatoriska tillämpningen av Eurocode vid 

dimensionering av bärverk skedde i Sverige i början av 2011 och ersatte 

därmed tidigare regelverk, Boverkets Konstruktionsregler (BKR). För 

många, redan verksamma inom konstruktion, innebar detta en stor 

omställning. [8] 

Dimensionering med avseende på brand är ingen ny företeelse som uppstått 

i och med införandet av Eurocode, utan detta fanns med även under 

tillämpningen av BKR. [9] Dock är skillnaden i omfattning och regler 

genom Eurocode mycket mer påtaglig och specificerad eftersom nominella 

hänvisningar för detta, i och med Eurocode, finns att tillgå. [5]  

När det gäller att finna och tillämpa de nya normerna från Eurocode finns 

emellertid svårigheter eftersom det kan vara svårt att skapa sig en 

övergripande uppfattning om hur denna skall tillämpas rent praktiskt i 

dimensioneringsarbetet. Eurocode kan i flera fall ge upphov till 

tolkningssvårigheter och blir därmed inte sällan svårtillämpad. Förenklade 

handboksformler finns att tillgå t.ex. genom webbplatsen Svenskt Limträs 

digitala handbok [10] gällande branddimensionering, men dessa är avsedda 

att användas endast som vägledande och inte som underlag för 

dimensionering. För tillämpning inom branddimensionering hänvisas alltid 

till gällande standard genom Eurocode.  

Sveriges tekniska forskningsinstitut SP och en av deras tekniska enheter, SP 

Trä för forskning inom trämaterial, gav 2010 ut en rapport i bokform, Fire 

Safety In Timber Buildings (FSITB) [11]. Den berör forskning inom 

området brandteknisk dimensionering av träkonstruktioner. Innehållet är ett 

resultat från ett europeiskt forskningsprojekt och rapporten redovisar det 

senaste inom forskningsområdet. Den har varit tänkt att finnas med som ett 

möjligt underlag för vidareutveckling av gällande dimensioneringsregler vid 

nästa revidering av Eurocode 5. 
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I både branddelen av Eurocode 5 och den utgivna rapporten FSITB, 

förekommer ett antal metoder och angreppssätt för dimensionering och 

analys av träkonstruktioners brandmotstånd. Vissa metoder påminner om 

varandra, andra kompletterar varandra. I vissa fall har helt nya metoder och 

parametervärden tagits fram. Detsamma gäller dess avsitt om oskyddade 

förband. 

Man har i FSITB genom bl.a. genom en mängd experiment och beräkningar 

kunnat komma fram till att vissa valda parametrar i branddelen av Eurocode 

5 skulle kunna justeras och att det även finns alternativa samband som enligt 

samma resonemang kan vara tillämpbara. Rapporten FSITB är tänkt att 

betraktas som en spjutspets inom forskningsområdet, varför den mycket väl 

kan komma att utgöra ett viktigt material vid nästa revision av Eurocode 5. 

[11] 

1.3 Syfte 
Syftet med detta arbete är därför dels att klargöra på ett överskådligt sätt hur 

dimensioneringsmetodiken går till för branddimensionering av oskyddade 

förband. 

Eftersom brandförlopp är komplexa och branddimensionering i de flesta fall 

förblir en mer eller mindre förenkling av det verkliga förloppet är också 

syftet att lyfta fram alternativa metoder eftersom fler synsätt på ett och 

samma problem förbättrar möjligheten att upprätta en modell som bättre 

återspeglar verkligheten.  

Syftet har också varit att påvisa och illustrera skillnader från framtagna och 

föreslagna alternativa metoder, vilka ännu inte är normgivande men alltjämt 

väl testade och dokumenterade. 

Målet har därför varit att kartlägga regler och metoder för detta och att 

identifiera de huvudfaktorer som inverkar på dimensioneringsresultaten. För 

att uppfylla ett av huvudsyftena – att illustrera - har målsättningen även 

varit att implementera metoderna i form av teoretiska exempel. 

1.4 Frågeställningar 
Förutom det övergripande syftet att klargöra och kartlägga 

dimensioneringen av oskyddade träförband, har följande frågor ställt: 

 Hur skiljer sig alternativa metoder från gällande normer? 

 Hur påverkar dimensioneringen och eventuella metodskillnader 

byggnadsdelens utförande rent praktiskt? 

1.5 Avgränsningar 
Ämnesområdet i detta arbete är oskyddade förband, varför motsvarande 

förband med exempelvis beklädning av gips eller annat skivmaterial inte har 
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behandlats. I det teoretiska experiment som genomförts enligt 

metodavsnittet har implementeringsexemplen endast behandlat förband av 

typen inslitsade plåtar. Dessa är väl representerade i sammanhanget 

”synliga oskyddade förband” då de trots sitt oskyddade utförande skapar ett 

förbättrat brandmotstånd jämfört med exempelvis utanpåliggande plåtar. 

Valet av avgränsning är vidare anpassat till uppsatsens omfattning om 15 

hp. Eftersom experimentet har genomförts med handberäkningar, för att på 

bästa sätt illustrera arbetsgången, har ingångsdata och andra förutsättningar i 

exemplen utformats så grundläggande som möjligt. Därmed ha fokus kunnat 

behållas på kärnfrågan, d.v.s. hur metoderna skiljer sig åt och påverkar 

dimensioneringsresultatet. Andra förutsättningar vid dimensionering går 

mycket väl att härleda från dessa typexempel. 
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2 Metod 

2.1 Angreppssätt 
Då arbetets huvudsyfte är av deskriptiv och explorativ karaktär, d.v.s. att de 

olika dimensioneringsmetoderna beskrivs och studeras på djupet för att 

förstå hur de fungerar och utförs, har en kartläggande metod använts 

inledningsvis. Kartläggningen har skett för att fastställa de 

dimensioneringsregler som genom Eurocode gäller med avseende på 

oskyddade träförband och för de alternativa dimensioneringsregler som 

presenteras enligt FSITB . [12, pp. 29-30]  

Övrigt syfte, att illustrera skillnader mellan gällande normer och funna 

alternativa metoder och lyfta fram de sistnämnda, har en mer analyserande 

och problemlösande karaktär där det i första hand handlar om att identifiera 

de huvudsakliga påverkansfaktorer som eventuellt skiljer metodernas 

resultat åt. [12, p. 29] 

2.2 Metodik 
Kartläggningen, identifieringen av påverkansfaktorer och jämförelsen 

mellan dimensioneringsmetoderna har därför skett genom litteraturstudier 

av relevanta delar inom både Eurocode och FSITB. Dessutom har sökning 

via internetbaserade sökmotorer exempelvis Google och Google Scholar 

samt sökning i databasen DiVA skett för att fastställa vad som redan skrivits 

i ämnet. 

För att finna samband mellan påverkansfaktorer samt tydliggöra och 

konkretisera, har dessutom ett teoretiskt experiment genomförts. [12, pp. 36-

39] Experimentet har skett genom att implementera de funna metoderna, 

d.v.s. insamlingen av empiriska data från kartläggningen, på två typexempel 

inom ämnesområdet oskyddade träförband. Metoden med experiment kan 

därmed betraktas som fix då förutsättningarna har satts upp innan 

experimentets genomförande. [12, pp. 30-31] Detsamma gäller en stor del 

av kartläggningen, d.v.s. av Eurocode, vilken baseras på kvantitativa data 

som är att betrakta som lagstadgade regler. Även om reglerna som sådana 

inte tillåter någon förändring eller justering, kan dessa medföra olika synsätt 

och tillämpning utifrån texttolkning.  

Tillämpningen av lagar, regler och teorier kan närmast härledas till ett 

positivistiskt synsätt, där dessa ska kunna översättas till verifierbara teorier. 

Samtidigt medför Eurocode även ett visst inslag av dess motsats, d.v.s. 

hermeneutik, där texters innebörd och tolkning av dessa blir delvis 

subjektiva [13, pp. 26-30]   
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2.3 Datainsamling  
De data som samlats in består av kvantitativa data från gällande regelverk 

för dimensionering genom Eurocode, utgiven av SIS (Swedish standards 

institute) samt den sammanställda forskningsrapport FSITB [11] gällande 

alternativa metoder publicerad genom SP Trä. Från genomförandet av 

experimentet har ytterligare kvantitativa data erhållits som resultat från 

handberäkningar. 

2.3.1 Reliabilitet 
En bedömning av reliabiliteten i insamlad data från kartläggningen är möjlig 

eftersom SIS är normgivande och SP Trä en av de främsta verksamma 

enheterna i Sverige inom avdelningen forskning om trämaterial. Dessa data 

har sedan tolkats och däri föreligger alltid en riskför feltolkning. För att 

minska risken för feltolkning har hjälp inhämtats från verksamma 

konstruktörer inom branschen där tveksamheter tagits upp till diskussion. 

Problemet med risken för feltolkning kvarstår dock men kan anses 

reducerad. Samtidigt knyter detta åter till ett av de inledande beskrivna 

problemen – svårigheten att tillämpa reglerna. 

2.3.2 Validitet 
I de dimensioneringsmetoder som har kartlagts finns flera begränsningar 

med avseende på tillämpbarhet, vilket lyfts fram i diskussionsavsnittet. 

Därför råder en del osäkerheter huruvida de metoder som tillämpas i 

experimentet i form av implementeringsexempel, fullt ut går att utnyttja på 

dessa. Validiteten i resultatet från inhämtade data får därmed betraktas 

begränsad. En generalisering [13, p. 56] är av samma anledning begränsad 

både med avseende på de data som framkommit och använts samt med 

avseende på metodernas tillämpbarhet på liknande objekt. Reglerna är ofta 

förenade med olika villkor och måste användas i kombination med dessa. 

Att påstå att metoder och regler gäller generellt för oskyddade förband är 

därför inte möjligt. 

2.5 Verktyg 
För de dimensioneringsberäkningar som har gjorts vid 

implementeringsexemplen har handberäkningar använts. 

Beräkningsprogram skulle vara möjligt att utnyttja i vissa delar, men 

generellt medför tydligt redovisade handberäkningar en ökad förståelse för 

beräkningsgången och val av vissa värden. Eftersom förståelsen och 

illustrationen är ett av huvudsyftena med arbetet har beräkningsprogram 

konsekvent undvikits. Att generera mängder av beräkningar med t.ex. olika 

värden för lasteffekt skulle inte förändra dimensioneringsprincipen, utan i så 

fall skulle andra typer av förband snarare bidra till ökad möjlighet till 

generalisering enligt föregående avsnitt. Detta har dock begränsats av den 

omfattning arbetet ska motsvara, d.v.s. 15 hp. För att undersöka vad som 
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tidigare skrivits i ämnesområdet har litteraturstudien, beskriven i 

metodkapitlet, inledningsvis även kompletterats med informationssökning 

via webbaserade sökmotorer såsom Google och Google Scholar. Sökord 

som använts har varit t.ex. ”träförband” och ”brandteknisk dimensionering 

träförband”. Även motsvarande sökning via databasen DiVA har skett. 

Resultatet från samtliga sökningar har gett visst resultat men endast i det 

angränsande och bredare området brandmotstånd hos trä och 

branddimensionering av detta. 
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3 Teori 

3.1 Gällande regelverk vid dimensionering 
I Sverige tillämpas sedan 2011 gemensamma europeisk standarder vid 

dimensionering av bärverk [8]. Dessutom har varje enskilt land möjlighet att 

göra nationella val på flera punkter, vilket i dessa fall redovisas i nationella 

bilagor. I Boverkets byggregler, kap. 5, brandskydd framgår att enskilda 

byggnadsdelar klassificeras enligt olika brandsäkerhetsklasser och det 

åligger byggherren att uppfylla dessa krav. Detta sker med utgångspunkt 

från nominativ hänvisning till respektive Eurocode. För träkonstruktioner 

specifikt, gäller dimensioneringsregler enligt Eurocode 5, med tillhörande 

del för brandteknisk dimensionering.  De metoder och värden på parametrar 

som anges genom dessa standarder, inklusive nationellt valda parametrar, är 

därför det regelverk som styr vid dimensionering av bärverk i trä. 

Eurocode 5 består av två delar:  

 SS-EN-1995-1-1:2004 (Gemensamma regler och regler för 

byggnader, Eurocode 5) 

 SS-EN-1995-1-2:2004 (Brandteknisk dimensionering, Eurocode 5) 

 

Ämnesområdet berörs också av andra delar av gällande regelverk. Följande 

delar av Eurocode har också relevans: 

 

 SS-EN-1990 (Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk, 

Eurocode 0) 

 SS-EN-1991-1-2:2002 (Allmänna laster- Termisk och mekanisk 

verkan av brand, Eurocode 1) 

 

Förutom de rent dimensioneringstekniska regler som gäller, utgår 

förutsättningarna från uppställda krav om brandmotståndstid från BBR.  

 

3.2 Dimensionering enligt Eurocode 

3.2.1 Dimensioneringsmetoder allmänt för trä vid brand 

enligt Eurocode 5 

Dimensioneringsmetodiken för träkonstruktioner allmänt, med avseende på 

bärande förmåga (R) i händelse av brand, kan delas in i tre delar, vilka 

beskrivs närmare i separata avsnitt:  

 Lasteffekter - vilken dimensionerande lasteffekt dimensioneringen 

ska grundas på. 
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 Materialparametrar - vilka dimensionerande materialvärden ska 

användas. 

 Tvärsnittsegenskaper – förkolningsdjupets inverkan på ursprungligt 

tvärsnittsmått.  

Det generella villkoret vid mekanisk analys [4, p. 25] som ska vara uppfyllt 

genom dessa tre steg är: 

              

eller 

                

Vilken tid   som avses beror på byggnadsdelens brandsäkerhetsklass (1-5), 

vilken i sig beror av byggnadsverkets brandtekniska klassning (Br0-Br3). 

Den senare bestäms för ett byggnadsverk utifrån aktuell verksamhetsklass 

(Vk1- Vk6). [14, p. 25], [5] 

 

3.2.1.1 Dimensionerande lasteffekt 

För dimensionerande lasteffekt vid brand         finns enligt Eurocode 1 två 

olika typer av lastfall: 

1. Lastkombination för mekaniska påverkan p.g.a. brand, där denna 

klassas som olyckslast    [4, p. 20] [15, p. 42]. Exempel på detta 

kan vara last från nedfallande byggnadsdel på annan, p.g.a. brand 

och är mindre vanlig. 

2.  Metod genom användning av en reduktionsfaktor, förenklat 

beskrivet som förhållandet mellan ett lastfall i normal temperatur 

och motsvarande vid brand (se ekv.4). [4, p. 27]  

 

3.2.1.1.1 Vid olyckslast  

 Branddelen av Eurocode 1 anger att relevant dimensionerande lasteffekt vid 

brand         bör bestämmas enligt grundläggande dimensioneringsregler i 

Eurocode 0, men med frekvent värde (       på variabla huvudlasten    

(index -1 står för variabel huvudlast) [4, p. 27]. Med grundläggande 

dimensioneringsregler enligt Eurocode 0 menas att dimensionering i 

gränstillstånd (brottgränstillstånd eller bruksgränstillstånd) ska kopplas till 

aktuell dimensioneringssituation: varaktig, tillfällig eller exceptionell sådan. 

Till den senare räknas brand enligt den samma. [15, p. 27] 

 De två gränstillstånden definieras enligt följande [15, p. 28]: 

Brottgränstillstånd som berör – människors säkerhet och/eller bärverkets 

säkerhet. 
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Bruksgränstillstånd som berör – Bärverkets eller bärverksdelarnas 

funktion vid normal användning, människors välbefinnande, 

byggnadsverkets utseende. 

Utifrån dessa definitioner och resonemang bör det gälla att 

lastkombinationer vid olyckslast p.g.a. brand ska väljas i brottgränstillstånd 

och relevant säkerhetsklass, men med frekvent värde              ) på 

variabel huvudlast enligt inledning men partialkoefficienter   med värdet 

1,0 [16, p. 49].  

 Det allmänna uttrycket för lasteffekt, lastkombination STR/GEO ges av 

ekvationerna 6.10a respektive 6.10b i Eurocode 0 [15, p. 42]: 

   

 
 
 

 
 
 

                                         
   

             

                                        
       

 
 

 
 

  

         

         
 

Där 

                                

            

              

                                              

                                        

                                               

                                                 

 

Under mekanisk inverkan av olyckslast     p.g.a. brand, kan lasteffekten 

        genom Eurocode 0 ”ekvation 6.11b” allmänt uttryckas som [15, p. 

42]:  

                                        
      

             

Där 

       = dimensionerande lasteffekt vid brand vid tidpunkten t minuter in i 

brandförloppet.  

    

                                                                         

                                                                       

         .  
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                                                       [13, p. 26] 

                                                               

[13, p. 17] 

Värt att notera är att för övriga variabla laster                används 

kvasipermanent värde. [16, p. 49] 

Enligt Eurocode 1 får det antas t=0 under hela brandförloppet om inte 

indirekta tvångskrafter förekommer, exempelvis värmeutvidgning av 

stålelement. Detta innebär att lasteffekten       antas vara konstant under 

hela brandförloppet. [4, p. 27] 

 

3.2.1.1.2 Förenklad metod med reduktionsfaktor för allmänt fall vid brand 

Eurocode 1 anger en metod att beräkna dimensionerande lasteffekten,         

[4, p. 27]: 

                        (ekv. 3) 

Där 

    dimensionerande värde för relevant lasteffekt från den grundläggande 

lastkombinationen enligt Eurocode 1 [15, p. 42]. 

     reduktionsfaktor för branddimensionering av träkonstruktioner enligt 

branddelen för Eurocode 5 [7, p. 19] 

Värdet för reduktionsfaktorn i brottgränstillstånd, lastkombination 

STR/GEO, B1 respektive B2 erhålls genom [7, p. 19]: 

       

 
 
 

 
 

           

               

           

                  
 
 

 
 

             

Där 

               ,            

Ungefärliga värden för     kan också utläsas från diagram i branddelen för 

Eurocode 5. Värdet för     varierar mellan ca 0,27 -0,74. Vanligen erhålls 

värden runt 0,5-0,6. [7, p. 20] 
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3.2.1.2 Analysmetoder för bärverksdelar 

3.2.1.2.1 Tvärsnittsreducering 

Vid brand i oskyddat trä uppstår en förkolning av materialet, vilket beskrivs 

genom förkolningsdjupet                     , endimensionellt respektive 

ekvivalent djup. Dessa beror av förkolningshastigheten    respektive    

(mm/min). Det senare (prefix n) innebär ett ekvivalent värde i förhållande 

till den första endimensionella, där ökad förkolning vid hörn och sprickor 

har medräknats och uttryckts i form av ett ”medelvärde”. 

Förkolningsgränsen antas sammanfalla med isotermen 300 grader Celsius. 

[7, pp. 22-23] Värden för    respektive    erhålls enligt följande tabell: 

Tabell 1. Förkolningshastigheter för oskyddat trä vid brand enligt Eurocode (utdrag). [7, p. 24] 

    
(mm/min) 

   
(mm/min) 

Barrträ och bok 

Limträ:             

Massivt trä:              

 

0,65 

0,65 

 

0,70 

0,80 

Lövträ 

Massivt eller limträ:    
         

Massivt eller limträ:    
         

 

0,65 

0,50 

 

0,70 

0,55 

 

Förkolningsdjupet                     ges av: 

            (för endimensionell förkolning)  (ekv. 5) 

 

respektive 

 

            (ekvivalent förkolning)   (ekv. 6)

  

Där 

                  

                                        

Endimensionell förkolning får endast utnyttjas för tvärsnitt med en minsta 

bredd av: 

      
                             

                             
  

 

och då måste den ökade förkolningen vid hörn beaktas genom att hörnets 

rundningsradie sätts lika med        . [7, p. 23] 
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Vid beräkning av bärförmåga för en virkesdel efter tiden t minuter reduceras 

ursprungligt tvärsnitt med förkolningsdjupet        men beaktar också det 

antagande om att området närmast förkolningsgränsen anses sakna både 

hållfasthet och styvhet, varvid förkolningsdjupet istället ges av det effektiva 

förkolningsdjupet,     [7, pp. 31-32]  

   =               (ekv. 7) 

Där 

 

       

     
               
 

  
            

  

För avstyvande eller stagande virkesdelar, exempelvis läkt eller skivor, med 

förbindare av spik, träskruv, dymlingar eller skruv anses funktionen vara 

bevarad om minst 60 % av ursprungligt tvärsnitt, dimensionerat i normal 

temperatur, finns kvar vid brand. [7, p. 35] 

 

3.2.1.2.2  Påverkan av materialegenskaper 

Eftersom trä vid inverkan av brand får förändrade hållfasthetsegenskaper 

p.g.a. förhöjd temperatur, används en reduktionsfaktor         (jmf.      

som tillämpas vid normal temperatur) för att bestämma 

hållfasthetsegenskaperna där detta är relevant
1
. För branddimensionerande 

tider under 20 min anses träet i icke brandpåverkade (förkolnade eller 

angränsande skikt till sådant område) delar behålla sina egenskaper som vid 

normaltemperatur [2, p. 55], [7, p. 32]. 

För tider över 20 min bör det vid beräkning av mekanisk bärförmåga 

användas ett anpassat dimensionerande hållfasthetsvärde enligt [7, pp. 16-

18]: 

              
   

     
   (ekv. 8) 

Där 

                                            

                                             , beaktar förhöjd 

temperatur. 

                                                 
1
 I Eurocode 5, kap 8, gällande förband, används inte hållfasthetsvärden för trä vid 

beräkning av bärförmåga för skjuvningskraft. Istället utnyttjas begreppet bäddhållfasthet, 

vilket istället baseras på materialets densitet. 
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                      , ges av             .               enligt 

tabell 2. 

 

Tabell 2. Värden för    i branddelen av Eurocode 5. [7, p. 18] 

     

Massivt trä 1,25 

Limträ 1,15 

Träbaserade skivor 1,15 

Fanerträ (LVL) 1,1 

Skjuvade förband med sidostycken i trä eller träbaserad skiva 1,15 

Skjuvade förband med sidostycken i stål 1,05 

Förband med axiellt belastade förbindare 1,05 

 

För rektangulära tvärsnitt av barrträ, exponerade på tre eller fyra sidor, eller 

cirkulära exponerade runt om, erhålls värdet på         enligt följande [7, 

pp. 32-33]: 

Böjhållfasthet:           
 

   
 
 

  
   (ekv. 9) 

Tryckhållfasthet:           
 

   
 
 

  
  (ekv. 10) 

Draghållfasthet:           
 

   
 
 

  
   (ekv. 11) 

Där 

                                             

                       , vilket beräknas genom reduktion med det 

effektiva förkolningsdjupet       

 

3.2.2 Oskyddade förband enligt Eurocode 5 
Förband förekommer i olika utförande, material och med olika typer av 

förbindare såsom spik, skruv, dymlingar med flera. I händelse av brand 

innebär detta att de olika utförandena kan få varierande egenskaper och 

därför måste hanteras olika vid dimensionering. Många förband i 

träkonstruktioner är en kombination av trä och stål, antingen förbundet trä-

trä eller trä-stå med metallplåtar. Materialen har olika egenskaper vid 

inverkan av brand och därför finns i branddelen för Eurocode 5 endast ett 
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fåtal och förenklade metoder att på ett regelmässigt sätt hantera sådana typer 

av förband. I undersökningen behandlas endast oskyddade förband med 

inslitsade plåtar. För att genomföra mer exakta dimensioneringar för 

förband med oskyddade utanpåliggande plåtar, hänvisas till branddelen 

[17] för Eurocode 3 (stål), och med antagande om att, den mot träet 

anliggande sida av plåten, inte utsätts för brand [7, p. 41].  

3.2.2.1 Reduktionsfaktormetod 

Generellt uttryck för dimensionerande bärförmåga vid brand för ett förband 

ges av uttrycket [7, p. 17]: 

          
   

     
   (ekv. 12) 

Där 

                                                       

                                              

    20-procentfraktilen för bärförmåga vid normal temperatur och 

utan inverkan av lastvaraktighet och fukt, d.v.s.       . 

 

                                            = 1,0 (rekommenderat 

värde) 

 

             (ekv. 13) 

    

                               

                                        

 

Karaktäristiskt värde för ett förbands bärförmåga under inverkan av brand 

beräknas för skjuvningsbelastade förbindare som [7, pp. 39-40]: 

                   (ekv. 14) 
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Tabell 3. Värden för parametern k (utdrag). [7, p. 40] 

Förband med: k Maximal tid i minuter 

tillämpligt för k i 

oskyddat förband 

Spik och träskruv 0,08 20 

Skruv trä-trä med        0,065 30 

Skruv stål-trä med        0,085 30 

Dymlingar trä-trä        

(med en skruv/varje fyrtal 

dymlingar) 

0,04 40 

Dymlingar stål-trä        

(med en skruv/varje fyrtal 

dymlingar) 

0,085 30 

   

 

3.2.2.2 Tvärsnittsbaserad metoder 

3.2.2.2.1 Tabellerade brandmotståndstider 

Då inbördes avstånd, kant- och ändavstånd samt yttre virkesdimensioner på 

sidostycken svarar mot de krav som ställs i Eurocode 5, kapitel 8 kan tider 

för dimensionerande brandmotstånd ges enligt tabell 4:  

 

Tabell 4. Brandmotstånd för oskyddade förband med yttre förbindardelar av trä. [7, p. 36] 

Förbindare Brandmotstånds

tid  

      

minuter 

Förutsättningar 

                    
                               

Spik 15          

Träskruv 15          

Skruv 15          

Dymlingar 20          

Förbindare, 

mellanläggs-

bricka enligt 

EN 912 

15          

 

3.2.2.2.2 Dimensionering genom ökning av tvärsnittsmått 

Genom ökning av sidostyckenas tjocklek   , bredd (förbandets ”höjd”) och 

förbindarnas kantavstånd med måtten    , kan brandmotståndstider upp till 

maximalt 30 min erhållas med värden på       enligt tabell 4. Ökningen av 

måttet     gäller förband med spik, träskruv och dymlingar utan utstickande 

huvuden och beräknas enligt [7, pp. 36-37]: 

                          (ekv. 15.1) 
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Där 

                                        

     

                                                             

                                  

       dimensionerande brandmotståndstid enligt tabell 3 

                                

Om värdet på       för förbandet istället beräknas exakt genom analys, (ekv. 

16) används för spik och träskruv istället det snarlika uttrycket [7, p. 41]: 

                     (ekv. 15.2) 

Där faktorn       har utelämnats. 

 

3.2.2.2.3 Tilläggsregler för inslitsade plåtar med oskyddade kanter 

En förenklad bedömning av ett förbands brandmotstånd kan göras i de fall 

plåtens tjocklek uppgår till maximalt 3 mm och dess bredd (höjd) är 

mindre än trästyckets. Förbandet anses i detta fall uppfylla R30 om 

springans djup    (se Bilaga 6) är minst 20 mm och minst 60 mm för R60. 

Om    understiger dessa mått kan inlimmade trälister eller skivbeklädnad 

användas för bevarat brandskydd. Tjocklekar på 10 mm och 60 mm 

motsvarar R 30 respektive R 60. Vid dimensionering av ett trä-stål-förband 

som avses uppfylla R30 eller R60 och med inslitsade plåtar, bör alltid vissa 

grundvillkor vara uppfyllda enligt [7, p. 39]: 

 Stålplåtar inte sticker utanför träets yta (   = plåtensbredd= 

trästyckets höjd). 

 Plåtens tjocklek       .  

 Plåtbredden     bör i dessa fall uppfylla mått enligt tabell 5: 

Tabell 5. Inslitsade plåtars minsta bredd för bibehållen bärförmåga vid brand, [7, p. 39] 

     
Oskyddade kanter i 

allmänhet 

R 30         

R 60         

Maximalt 2 oskyddade 

kanter 

R 30         

R 60         

 

3.2.2.3 Analys av oskyddade förband 

För analys av ett förbands dimensionerande brandmotståndstid [7, p. 40]:  

       
 

 
   

                 

      
  (ekv. 16) 
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Där 

                                              

                             

                                                        

                                         

                                                        

         

                                           

                                 

                                                     

                     

3.2.3 Alternativa metoder för oskyddade förband enligt 

FSITB 
Ett av de huvudsakliga resultaten från ett nationsöverskridande 

forskningsprojekt ”Fire In Timber”, mellan ledande forskare från nio 

europeiska länder var utgåvan av Fire safety In Timber Buildings, Technical 

guideline for Europe (FSITB) [11]. Boken har utgått från Eurocode 5 och 

dess brandtekniska dimensioneringsdel för bärande träkonstruktioner men 

har sammanställts som ett komplement till Eurocodes normer med det 

senaste inom forskning om träets egenskaper vid belastning under brand. 

Den är tänkt att skapa en mer nyanserad del av branddimensioneringen av 

träkonstruktioner eftersom Eurocode 5 till i flera delar är starkt förenklad 

och är giltigt under endast kortare branddimensionerande tider än de vanligt 

förekommande 30 respektive 60 minuter vi i Sverige använder oss av utifrån 

brandteknisk klassificering av byggnader. FSITB är tänkt att finnas med 

som möjligt material vid nästa revision av den brandtekniska delen av 

Eurocode 5. Resultaten kommer från en kombination av laborativa tester, 

analytiska samband och finit-element-metoder (FE) som alla kan kopplas till 

de normer som återges i Eurocode 5. [11, pp. 130-131] 

 

3.2.3.1 Trä-träförband med reduktionsfaktormetod 

Utgångspunkten i FSITB har varit det samband som används i branddelen 

för Eurocode 5 gällande förbandets karaktäristiska bärförmåga för tvärkraft, 

vid brand,          (ekv. 14) enligt: 
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Där 

                                                 

                             

                                                           

                             

Sambandet i FSITB har dock den skillnaden att det representerar den 

dimensionerande bärförmågan för tvärkraft vid brand jämfört Eurocodes 

karaktäristiska värde enligt: 

                   (ekv. 17) 

Värdet på dimensionerande bärförmåga för sambandet enligt FSITB ger 

därmed något lägre värde än motsvarande dimensionerande värde enligt 

Eurocode enligt: 

Eurocode (ekv.12): 

           
   

     
   

        

     
   

        

 
                     

    

FSITB (ekv. 17): 

                           

Faktorn     varierar med värden mellan1,05-1,25 (tabell 2), vilket ger 

fördelaktigare värde för Eurocode. 

Genom de tester och beräkningar som bedrivits inom projektet har man 

istället kunnat tillåta parametern   anta andra värden än de i tabell 3 samt 

och giltighetstiderna för dessa har förändrats. I tabell 6 visas värden för 

parametern   enligt Eurocode 5. 
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Tabell 6. Värden för parametern k (utdrag), enligt Eurocode [7, p. 40].  

Förband med: k Maximal tid i minuter 

tillämpligt för k i 

oskyddat förband 

Spik och träskruv 0,08 20 

Skruv trä-trä med        0,065 30 

Skruv stål-trä med        0,085 30 

Dymlingar trä-trä        

(med en skruv/varje fyrtal 

dymlingar) 

0,04 40 

Dymlingar stål-trä        

(med en skruv/varje fyrtal 

dymlingar) 

0,085 30 

 

De tider, under vilken parametern   är giltig, är i Eurocode 5 begränsade till 

mellan 20 och 40 minuter. I FSITB tillåter man   anta värden och 

giltighetstider enligt följande: 

Tabell 7. Värden för parametern k enligt FSITB, trä-träförband [11, p. 134] 

Förbindare med: Tjocklek på 

sidostycke,    

k Maximal tid i minuter 

tillämpligt för k i 

oskyddat förband 

(     ). 

Skruv trä-trä med 

       

         0,060 30 

Dymlingar trä-trä 

       (med en 

skruv/varje fyrtal 

dymlingar) 

         0,035 60 

 

Värdet på parametern   har tillåtits minska något, vilket ökar bärförmågan 

          för förbandet. Dessutom har tiden, under vilken parametern   är 

giltig ökats, dock med villkor om minsta tjocklek   på sidostycken. FSITB 

tillåter värdet på   vara giltigt för tider upptill 30 minuter för skruvförband 

och 60 minuter för dymlade förband. Om ökade tider krävs kan detta 

erhållas genom ökning av sidostyckets tjocklek    med måttet    mm (se 

Bilaga 5) enligt tabell 8: 
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Tabell 8. Värden för parametern k för skruvade respektive dymlade trä-träförband enligt 

FSITB [11, p. 132] 

Förbindare 

med: 

Tjocklek 

på 

sidostycke, 

   

k    (mm) 

    
                       

Giltig tid 
för   

Skruv trä-trä 

med   
     

  
       

0,060                      

Dymlingar trä-

trä        

(med en 

skruv/varje 

fyrtal 

dymlingar) 

  
       

0,035                     

 

Detta gäller under förutsättning att kantavstånden    och    till förbindarna 

ökas (tvärsnittsmått ökas om inte förbindanas positioner tillåter anpassning) 

med måtten     mm enligt samma princip som Eurocode [11, p. 132]: 

                         (ekv. 15 enl. tidigare) 

Där 

                                    

     

                                                             

                                  

       dimensionerande giltig brandmotståndstid för   enligt tabell 7 

                                

Ökningen av    med värdet    förutsätter samma måttökning i förhållande 

till förbindarna, d.v.s. dessa ska placeras på ursprungligt djup (”försänkta”) 

[11, p. 133]. 

Vidare har man under forskningsprojektet observerat att förband med spik 

har något högre brandmotstånd än motsvarande med skruv. I jämförelse 

med Eurocodes lägre värde 0,08 jämställer man istället detta med 

skruvförbandets värde 0,06. Detta värde för skruvförband är lägre och 

gynnsammare i FSITB än motsvarande värde i Eurocode. [11, p. 133] 

 Värde på parametern   och villkor ges av tabell 9. 
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Tabell 9. Värden för parametern k för spikade förband enligt FSITB [11, p. 132] 

Förbindare 

med: 

Tjocklek på 

sidostycke, 

   

k    (mm) 

    
                       

Giltig tid 
för   

Spik, Skruv 

trä-trä 
         0,060                      

 

3.2.3.2 Metoder för trä-stålförband med inslitsade stålplåtar 

3.2.3.2.1 En inslitsad plåt med reduktionsfaktormetod 

För oskyddade förband med en inslitsad stålplåt med tjocklek    enligt 

grundläggande regler i Eurocode 5 [18, p. 63] och sidostycken med tjocklek 

   utnyttjas samma samband som för trä-träförband genom 

reduktionsfaktormetoden men med värden för parametern   enligt tabell 10: 

Tabell 10. Värden för parametern k för förband med en inslitsad plåt enligt FSITB [11, p. 134] 

Förbindare 

med: 

Tjocklek 

på 

sidostycke, 

   

k    (mm) 

    
                       

Giltig tid 
för   

Skruv trä-stål 

med   
     

  
       

0,070                      

Dymlingar trä-

stål   
     (med 

en skruv/ 4 

dymlingar) 

  
       

0,045                     

 

Värdena gäller för limträ GL24h men även för andra träprodukter, 

exempelvis LVL förutsatt att förkolningshastigheten    är lika eller mindre. 

Avståndet, d.v.s. glipan mellan de på förbandet motstående förbundna 

konstruktionselementen förutsätts sitta tätt med ett avstånd om      

     för att behålla erforderligt brandskydd men samtidigt förhindra 

tvångskrafter från träets klimatbetingade rörelser. [11, p. 133] 

3.2.3.2.2 Två eller tre inslitsade plåtar med metoden effektiv area 

Metoden baseras på det effektiva resttvärsnittets (se Bilaga 7) bärförmåga 

istället för förbandets reducerade bärförmåga genom reduktionsfaktor. 

Uttrycket för beräkning av dimensionerande bärförmåga       för förband 

med inslitsade plåtar under inverkan av brand ges av [11, p. 136]: 
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                       (ekv. 18) 

Där 

                             

                                   

                                                                    

                    

Följande villkor gäller [11, p. 136]: 

 Minimiavstånd från kanter och inbördes enligt Eurocode 5 med 

undantag för inbördes avstånd   mellan dymlingar parallellt med 

fibrerna där       används istället för 5d. Det senare har nämligen 

visat sig medföra en reducering av bärförmågan med 8-10%  

         ,          (sidostyckets tjocklek, d.v.s. avstånd till 

första plåt),       (avstånd mellan plåtar). 

 Antalet dymlingar i rad,   parallellt med fibrerna kräver som lägst 

klass GL24h för     och    . För     erfordras som lägst 

klass GL36h. 

Sambandet gäller för brandmotståndstider från 30min upp till 60 min men 

förutsätter att tvärsnittets mått höjd ökas med måttet   enligt tabell 11. 

Tabell 11. Ökning med måttet   av träets höjd över stålplåtens kant [11, p. 137] 

                                        

                                 

 

Uttrycket för dimensionerande bärförmåga,                    , berör 

endast själva tvärsnittsmåttet för träet och detta anses i denna metod 

representera det dimensionerande värdet för förbandets totala bärförmåga. 

Medan tvärsnittets mått ökas med   ska plåtarnas höjdmått vara oförändrat, 

vilket skapar en isolerande luftspalt till i förhållande till träets yta. [11, p. 

137] 

Beräkning effektiv area 

Den metod som tagits fram i detta fall baseras på metoden om 

tvärsnittsreducering från branddelen av Eurocode 5 [7] och är ett resultat 

från en kombination av experiment och numerisk analys. Den är giltig upp 

till 60 min. Precis som i Eurocodes branddel använder man sig av ett 

effektivt förkolningsdjup    , baserat på endimensionellt förkolningsdjup 

        och beaktandet av det tillkommande gränsskiktet     , men också 

vilken sida av tvärsnittet branden angriper från enligt [11, p. 135]: 
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Där 

 

                                        

                                                  

                       

                                                      

 

Anm. Motsvarande uttryck i Eurocode (se ekv. 7 tidigare) använder 

ekvivalent förkolningsdjup         respektive   , vilket ger större 

förkolningsdjup. Motsvarigheten i Eurocode för tilläggsvärdet      i ekv. 

19.1 och 19.2 ovan, ges av ”     ” 

En omfattande FE-analys på en mängd olika tvärsnittsmått med vanligt 

förekommande dymlade förband visade sig medge att en förenklad metod 

för beräkning förkolningsdjupet på sidostycken         då tjockleken    var 

utökat med måttet   och att         . Detta eftersom           i 

huvudsak tycktes bero av sidostyckets tjocklek. [11, p. 137] 

        beräknas enligt följande: 

 

 

                                                                                                    

                                                                      

    

  

Man har kunnat använda sig av endimensionell förkolningskastighet   , 

vilket ger fördelaktigare värden jämfört med motsvarande ekvivalenta värde 

  . Modellen karaktäriseras av två förkolningsfaser, båda linjära, där den 

andra               även tar med beaktandet av en ökad 

förkolningshastastighet om        för          p.g.a. plåtens 

värmeledningsförmåga. Förkolningsdjupet         för exponering av brand 

på tvärsnittets över- eller undersida beräknas istället förkolningshastigheten 

vara linjär under hela förloppet        med en förstoringsfaktor om 

       enligt [11, p. 138]: 

                                                        (ekv. 20) 

Utskrivet, kan inledande uttrycket (ekv. 18) beskrivas som: 
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För att beräkna effektiva arean     behövs även värdet på     . Istället för 

Eurocodes grundvärde        (se ekv. 7), har man i FSITB tagit fram en 

metod för beräkning av detta som baseras på följande tre faktorer [11, p. 

138] 

 Förhållandet mellan ursprunglig bredd   på tvärsnittet och dess 

reducerade bredd    efter reducering med värdet för          , d.v.s. 

                   . 

 Tiden      

 Antalet   dymlingar i rad parallellt med fibrerna. 

 

För förband med två inslitsade plåtar och brandmotståndstid upp till 30 min 

kan värdet för       beräknas enligt följande, och med möjlig linjär 

interpolering (                                           : 

 

Tabell 12. Värden för      upp till 30 min för två inslitsade plåtar. [11, p. 138] 

                                                       

                                
    

                        

 

För förband med tre inslitsade plåtar och brandmotståndstid upp till 30 min 

kan värdet för       beräknas enligt följande, och med möjlig linjär 

interpolering: 

 

Tabell 13. Värden för      upp till 30 min för tre inslitsade plåtar. [11, p. 138] 

                                                       

                                
     

                        

 

För förband med två inslitsade plåtar och brandmotståndstid upp till 60 min 

kan värdet för       beräknas enligt följande, och med möjlig linjär 

interpolering: 

 

Tabell 14. Värden för      upp till 60 min för två inslitsade plåtar. [11, p. 139] 
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För förband med tre inslitsade plåtar och brandmotståndstid upp till 60 min 

kan värdet för       beräknas enligt följande, och med möjlig linjär 

interpolering: 

Tabell 15. Värden för      upp till 60 min för tre inslitsade plåtar. [11, p. 139] 

                                                  

                                                     

 

Sambanden har baserats på hållfasthetsklass GL24h för       och GL36h 

för    . 

Vid användning av andra, högre hållfasthetsklasser för      , har 

följande konverteringsfaktorer tagits fram för den dimensionerande 

bärförmågan vid brand,      : 

Tabell 16. Konverteringstabell för       vid användning av högre hållfastheter. [11, p. 139] 

  GL24h GL28h GL32H GL36h 

1 1,00 1,08 1,13 1,18 

2 1,00 1,08 1,13 1,18 

3 Ej tillåtet Ej tillåtet Ej tillåtet 1,00 
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4 Resultat implementeringsexempel 
I detta avsnitt redovisas resultatet från det genomförda experimentet baserat 

på dimensioneringsregler enligt Eurocode 5 och alternativa metoder enligt 

FSITB. Beräkningarna har utförts för hand och återfinns i Bilaga 1. En 

schematisk sammanställning av resultatavsnittet återfinns i Bilaga 8. De 

exempel som använts i implementering är teoretiska exempel och 

representerar typfall av förband med inslitsade plåtar utsatta för dragande 

belastning. Exempel på var sådana förband kan återfinnas är i underkant av 

fackverk, takstolar med flera. I bilagorna 2-6 återfinns illustrationer där med 

specifika måttbeteckningar. 

4.1 Exempel 1 
Ett skruvförband utsatt för skjuvning belastas med den dimensionerande 

normalkraften           . Förbandet består av två horisontellt 

orienterade limträstycken med tvärsnittsmåtten (190x360) mm och 

hållfasthetsklass L40c. De är förbundna med 6 mm inslitsad stålplåt, 

hållfasthetsklass S235. Förbandet dimensioneras med avseende på 

bärförmåga för skjuvning efter 30 min standardbrand              . 

Säkerhetsklass 2, klimatklass1, kortvarigaste lasttyp medel (         . 

Stålplåten anses uppfylla bärförmågan. Skruvarnas skallar och muttrar är 

försänkta på så vis att de ligger i liv med tvärsnittets yta (längden på 

förbindarnas bärförmåga mot skjuvning oförändrad). 

 

Figur 1. Trä-stålförband med en inslitsad plåt. 
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Data: 

Limträ: 

                               

                               

Tvärsnittskapacitet:   
      

    
              

    

    
            

Stålplåt: 

Tjocklek        ,            

Förbindare: 

                    , 

                                            

Laster: 

Egentyngd:                            

Nyttig last bostäder:                          

                      
          
          

  

4.1.1 Reduktionsfaktormetod enligt Eurocode 5 

Dimensionerande bärförmåga vid normal temperatur är 103,92 kN och 

efter 30 min brand är denna reducerad till               . Trots en 

reducerad lasteffekt vid brand                klarar inte förbandet kravet 

på bärförmåga. Förbandet skulle därmed behöva överdimensioneras kraftigt 

för att uppfylla villkoret. 

4.1.2 Tvärsnittsbaserad metod enligt Eurocode 5 

Förbandet bedöms enligt tabellvärden ha en dimensionerande 

brandmotståndstid             . Eftersom förenklade regler gällande 

förband med inslitsade plåtar inte är tillämpbart då förbandet inte 

uppfyller villkoret om maximal plåttjocklek och minsta springdjup, 

måste tvärsnittet kompletteras med tilläggsmått    . 

För erforderlig brandmotståndstid             erhålls           

Ursprungligt tvärsnittsmått 190x360 ska därför ökas med motsvarande 

mått, vilket ger det justerade tvärsnittet måtten 222x392. Närmaste 
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standarddimension [19] för limträ är dock 215x405, vilket i detta fall 

begränsar förbandets bredd. 

4.1.3 Analys (verifiering) av förbandets brandmotståndstid 

enligt Eurocode 5 

Förbandets ursprungliga brandmotståndstid beräknas till        

        , vilket väl överensstämmer med det tabellerade värdet 15 

min. Resterande tid upp till 30 min verifieras med beräkning av 

effektivt förkolningsdjup    . Beräknat förkolningsdjup blev 17, 92 mm, 

vilket är mer än tilläggsmåttet           angav. Därmed är villkoret 

egentligen inte uppfyllt och för att motsvara R30 skulle förbandet 

behöva öka tvärsnittsmåtten med ca 18 mm.  

4.1.4 Reduktionsfaktormetod enligt FSITB 
Med andra värden på koefficienten k enligt alternativa metoder beräknas 

förbandets bärförmåga till               , vilket är avsevärt mycket 

högre värde än motsvarande resultat från Eurocode (              ) men 

fortfarande inte tillräckligt för att uppfylla villkoret om bärförmåga (      

        ). 

4.2 Exempel 2 
Samma tvärsnitt som exempel 1 men förbandet har två inslitsade plåtar. 

Skruvförbandet utsätts för skjuvning och belastas med den dimensionerande 

normalkraften           . Förbandet består av två horisontellt 

orienterade limträstycken med tvärsnittsmåtten (190x360) mm och 

hållfasthetsklass L40c. De är förbundna med två 6 mm inslitsad stålplåt med 

mellanliggande avstånd   , hållfasthetsklass S235. Förbandet 

dimensioneras med avseende på bärförmåga för skjuvning efter inverkan 

från 30 min standardbrand              . Säkerhetsklass 2, klimatklass1, 

kortvarigaste lasttyp medel (         .  . Stålplåtarna anses uppfylla 

bärförmågan. Skruvarnas skallar och muttrar är försänkta på så vis att de 

ligger i liv med tvärsnittets yta (längden på förbindarnas bärförmåga mot 

skjuvning oförändrad). 
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Figur 2. Trä-stålförband med två inslitsade plåtar. 

Data: 

Limträ: 

                               

                               

Stålplåt: 

Tjocklek        ,            

Förbindare: 

                    , 

                                                     

Laster: 

Egentyngd:                            

Nyttig last bostäder:                          

                      
          
          

      

4.2.1 Reduktionsfaktormetod enligt Eurocode 5 

Dimensionerande bärförmåga vid normal temperatur är 157,29 kN och 

efter 30 min brand är denna reducerad till               . Trots en 

reducerad lasteffekt vid brand                klarar inte förbandet kravet 

på bärförmåga. Förbandet skulle därmed behöva överdimensioneras för att 

uppfylla villkoret. 
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4.2.2 Tvärsnittsbaserad metod enligt Eurocode 5 

Förbandet bedöms enligt tabellvärden ha en dimensionerande 

brandmotståndstid             . Eftersom förenklade regler gällande 

förband med inslitsade plåtar inte är tillämpbart då förbandet inte 

uppfyller villkoret om maximal plåttjocklek och minsta springdjup, 

måste tvärsnittet kompletteras med tilläggsmått    . 

För erforderlig brandmotståndstid             erhålls           

Ursprungligt tvärsnittsmått 190x360 ska därför ökas med motsvarande 

mått, vilket ger det justerade tvärsnittet måtten 222x392. Närmaste 

standarddimension [19] för limträ är dock 215x405, vilket i detta fall 

begränsar förbandets bredd. 

4.2.3 Analys (verifiering) av förbandets brandmotståndstid 

enligt Eurocode 5 

Förbandets ursprungliga brandmotståndstid för utökat tvärsnittsmått 

beräknas till                 . Resterande tid upp till 30 min verifieras 

med beräkning av effektivt förkolningsdjup    . Beräknat 

förkolningsdjup blev 14,06 mm, vilket är mindre än tilläggsmåttet 

          angav. Därmed är villkoret uppfyllt och för R30 räcker ett 

tilläggsmått     om 16 mm.  

4.2.4 Reduktionsfaktormetod enligt FSITB 
Med andra värden på koefficienten k enligt alternativa metoder beräknas 

förbandets bärförmåga till               , vilket är högre värde än 

motsvarande resultat från Eurocode (              ) men fortfarande inte 

tillräckligt för att uppfylla villkoret om bärförmåga (              ). 

4.2.5 Specialmetod med effektiv area enligt FSITB 
Då förbandet har två inslitsade plåtar har metoden med effektiv area kunnat 

tillämpas. Eftersom förbandets bärförmåga enligt detta samband baseras på 

en tvärsnittsarea med avdrag från förkolning och hållfasthetsvärden för träet 

använd, blir resultatet från beräkningen av bärförmågan anmärkningsvärt 

högt. Beräknad bärförmåga på korresponderande effektiv area uppgår till 

               , vilket till och med överstiger dess bärförmåga vid normal 

temperatur enligt Eurocode. Bärförmågan baseras på ett effektivt tvärsnitt 

med måtten 80x236 mm.  
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5 Diskussion 

5.1 Tolkning av resultat från beräkningar 
Det är, med utgångspunkt från den markant reducerade dimensionerande 

lasteffekten     vid brand, lätt att överskatta ett förbands bärförmåga även 

vid kortare tider av brandbelastning.  Utgående från de sammanställda 

resultaten i Bilaga 8 skulle det kunna konstateras att endast FSITB:s metod 

med reduktionsfaktor nästan uppfyller kravet och att FSITB:s specialmetod 

för två eller tre inslitsade stålplåtar, baserad på effektiv area är den enda 

metod som faktiskt klarar av en brandbelastning om 30 minuter utan åtgärd. 

Detta gäller alltså förband utan någon dimensioneringsåtgärd och innebär 

för fallet med två plåtar och tillämpning av FSITB:s reduktionsfaktormetod 

att förbandet i normal temperatur skulle behöva överdimensioneras kraftigt. 

Trots en sådan buffert, utnyttjandegrad endast 63,60 % vid normal 

temperatur, blir motsvarande utnyttjandegrad efter30 min brand så hög som 

103 % med reduktionsfaktormetoden enligt FSITB. 

 I specialmetoden från FSITB med bärförmåga baserad på tvärsnittets 

effektiva area, blir istället bärförmågan högre än densamma i 

normaltemperatur, vilket givetvis ifrågasätter rimligheten. Vid betraktande 

av enbart sammanställningen kan detta resultat tolkas som att inverkan av 

brand skulle ha en positiv effekt på förbandets bärförmåga, vilket givetvis 

inte är fallet, utan detta resultat är uttryckt i form av ett korresponderande 

resttvärsnitt av det ursprungliga homogena tvärsnittet för limträet. Under 

inverkan av brand med förkolning och materialegenskapsförändringar som 

resultat, ska detta effektiva tvärsnitt svara mot förbandets kvarvarande 

bärförmåga. Å andra sidan ifrågasätter detta huruvida förbandets 

bärförmåga vid normal temperatur enligt Eurocode är kraftigt underskattad. 

Man ska dock komma ihåg att de förenklade metoder som anges i 

branddelen av Eurocode, t.ex. tabellvärden, och de ”andra metoder” som 

framtagits och presenterats i FSITB i stor utsträckning baseras på verkliga 

experiment där det faktiska provresultatet ligger till grund för de 

beräkningsformler eller tabellvärden som presenterats. Ett resultat av detta 

är att bärförmågan i många fall överträffar den man skulle erhålla vid enbart 

analytiska metoder eftersom brandförlopp och dess inverkan på enskilda 

konstruktionsdelar är mycket fallspecifikt och komplext. Däri ligger också 

ett problem eftersom inte alla, oändligt många kombinationer av förbindare, 

förband och tvärsnitt skulle kunna dokumenteras i form av 

experimentresultat. Om så vore fallet, skulle kanske träets faktiska 

brandmotstånd anta andra värden. 

5.2 Förenklade och tabellerade metoder  
Förenklade och exempelvis tabellerade värden för förbands brandmotstånd 

är praktiska att använda, men de giltiga tider som presenteras i dessa genom 
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Eurocode är påfallande korta, i de flesta fall ca.15-20 min. Vanligt 

förekommande brandmotståndstider för byggnadsdelar uppgår till 

exempelvis R30 och R60. Detta medför att merparten av de metoder och 

regler som presenteras i Eurocode riskerar att bli svårtillämpade eller ej 

tillämpbara på många förband där utformning och brandmotståndstid inte 

sammanfaller de specificerade. För de tilläggsregler som anges i Eurocode 5 

avseende inslitsade plåtar, där springdjupet avgör förbandets 

brandskyddstid, saknas beräkningssamband. Detta medför en begränsning i 

det fall önskat utförande inte överensstämmer med typfallet. 

5.3 Reduktionsfaktorbaserade metoder 
Det finns i huvudsak två faktorer som påverkar och skiljer denna metod åt 

mellan Eurocode och FSITB. I Eurocode används uttrycket: 

                    ,  (se utveckling av ursprunglig ekv. 12)  

medan motsvarande uttryck i FSITB ges av: 

 

                ,   (se ekv. 17) 

Det som uppenbart skiljer dem åt är faktorn    , vilken antar värdet 1,15 i 

fallet med limträ. Följaktligen resulterar uttrycket hämtat från Eurocode i ett 

något högre värde för ett förbands dimensionerande bärförmåga. Detta är 

dock marginellt. 

Det andra, och av större vikt, som skiljer sambanden åt är giltighetstiden 

och värdet av parametern  . För Eurocode varierar giltiga tider mellan 15-

30 min, medan i FSITB tillåts parametern vara giltig ända uppemot 60 min. 

Parametern k ingår som exponent i uttrycket för bestämning av 

reduktionsfaktorn  . Endast en liten justering av parametern får därför 

mycket stor effekt på reduceringsfaktorn. Eftersom värdet på parametern i 

FSITB tillåtits minska aningen, medför detta att bärförmågan under brand 

enligt ökar påtagligt, om än inte tillräckligt för att klara lasteffekten i 

exemplen. 

Vid dimensionering för att uppfylla erforderlig tid             med 

reduktionsfaktormetoden finns därför endast ett alternativ: 

 Öka förbandets karaktäristiska effektiva bärförmåga     i uttrycket 

                 ovan, för att erhålla tillräcklig bärförmåga även 

under brand. 

 

Då brand har en mycket negativ inverkan på ett förbands bärförmåga kräver 

metoden att förbandets bärförmåga vid normal temperatur 

överdimensioneras i motsvarande omfattning. 
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5.4 Tvärsnittsbaserade metoder 
För metoder enligt Eurocode uppnås i exemplen endast erforderlig 

bärförmågan för förbanden efter ökning av tvärsnittsmåtten eftersom den 

förenklade regeln (om ett förbands naturliga brandmotstånd, förutsatt vissa 

villkor), inte gäller. I dessa fall, med tvärsnittsökningen    , anses förbanden 

klara behålla sin bärförmåga under erforderlig tid, i detta fall 30 min. Detta 

baseras på teorin om förkolningshastighetens inverkan på förkolningsdjupet 

och om detta kompenseras genom motsvarande tvärsnittsökning anses 

villkoret för bärförmåga vara uppfyllt enligt: 

           

 

Metoden är logisk, lätt att tillämpa och dimensionerande brandmotståndstid 

går, till skillnad mot metoder enligt FSITB, att verifiera enligt sambandet: 

       
 

 
   

                 

      
 

Det som i huvudsak påverkar brandmotståndstiden       är 

utnyttjandegraden av förbandet vid normal temperatur   , där ökning av 

antalet effektiva förbindare är att föredra framför ökning av antalet plåtar 

(där inte plåtens tvärsnittsarea är dimensionerande) eftersom fler plåtar 

påverkar sidostyckenas      tjocklek negativt vid samma tvärsnittsmått 

(sidostyckena blir tunnare). Vidare har metoden enligt Eurocode en 

begränsning i de aktuella exemplen eftersom beräkningsuttrycket för     

egentligen inte gäller för skruvförband, utan endast träskruv, spik och 

dymlingar. För skruvförband finns endast tabellerade brandmotståndstider 

att tillgå enligt tabell 4, där dimensionerande tid för skruvförband angetts till 

endast 15 min. Utökade brandmotståndstider för den typen av förband är 

därmed ej möjligt genom tvärsnittsökning    . Mest troligt beror detta på att 

skruvförband förutsätts ha utskjutande skruvskallar och mutter, vilka ökar 

värmeledningen in i förbandet. Att utföra ett sådant förband med försänkt 

skalle och mutter skulle möjligtvis kunna betraktas som ett mellanting av 

dymling och träskruv. I implementeringsdelen har därför denna typ av 

försänkning förutsatts och därmed har uttrycket för     valts att kunna 

tillämpas. Problematiken understryker dock ett av problemen med 

användandet av Eurocodes begränsade metoder. I FSITB har man istället 

fokuserat på dels den typen av förbindare, d.v.s. skruvförband men 

framförallt dymlade sådana. Sådana förband har den fördelen att de inte har 

någon bultskalle som leder extra värme samt att frånvaron av denna innebär 

att det går att försänka förbindaren på ett enkelt sätt. En metod för att 

hantera situationer där skruv används istället för dymlingar hade varit 

önskvärt. 
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Motsvarande metod med tvärsnittskompensation i FSITB sker först för 

brandmotståndstider över 30 min för skruvförband och över 60 min för 

dymlade förband, vilket dock inte berörs i de aktuella 

implementeringsexemplen (upp till 30min). Dock hanterar FSITB:s 

beräkningsuttryck även ökade tider för skruvförband. Beräkningsuttrycket 

för ökningen av bredden på sidostycket    med måttet       i FSITB ges 

av: 

                                      

 

                                         

och motsvarande uttryck i Eurocode ges av: 

                         , 

 vilket innebär att endast faktorn          , skiljer dem åt. Detta ger större 

värde för måttökningen enligt Eurocode. Vidare använder Eurocode måttet 

    för samtliga mått (bredd på sidostycket   , kantavstånd   och    , 

medan FSITB vid tvärsnittskompensation endast ökar måttet      med 

      enligt ovan. Dock föreskriver FSITB att grundmåtten   och    

alltid ska vara justerade oavsett tid som avses och först över 30 min behöver 

ytterligare tvärsnittskompensation    tillämpas. Därmed ger förvisso 

FSITB:s metod bättre resultat och giltighetstider, men Eurocode är mer 

linjär och logiskt verifierbar. 

Nästa metod i FSITB som berör tvärsnittsmått är den, baserad på 

förkolningsdjupet och där bärförmågan beräknas genom resulterande 

effektivt tvärsnitt. Denna metod gäller endast för förband med två eller tre 

inslitsade plåtar, vilket innebär en begränsning. Resultatet för bärförmågan 

blev mycket fördelaktigt eftersom förbandet normalt blir den svagaste 

länken. Själva tvärsnittets bärförmåga är långt högre än förbandets, varför 

resultatet från denna metod blir vida överlägsen de andra. Metoden beaktar 

enbart träets effektiva tvärsnitt och säger på så vis inget om den egentliga 

ursprungliga bärförmågan hos förbandet mer än utifrån de inbördes 

minimimått som har använts i enlighet med Eurocode och att antal rader 

uppgår till maximalt 3 (i fiberriktningen). Förbandets ursprungliga 

bärförmåga kan därmed anses vara baserat på det ungefärliga antalet 

förbindare som kan tänkas rymmas inom givna tvärsnittsmått och minsta 

inbördes- och kantavstånd. Vidare ska det påpekas att metoden egentligen 

endast avser dymlade förband och således inte skruvade som förekommer i 

implementeringsexemplen. Hur en anpassning av metoder till aktuella 

förhållanden och förutsättningar ska ske, är överlag ett problem. Detta gäller 

både Eurocode och FSITB. 
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I de fall där tvärsnittet behövde ökas med värden för     för att klara 

brandmotståndstiden, uppstår emellertid ett annat problem. Trots 

förhållandevis små värden på    , ca 16 mm, blir problemet med limträ att 

närmsta större tvärsnittsdimension blir påtagligt överdimensionerad, vilket 

dels givetvis dels har en ekonomisk aspekt, men framförallt 

produktionsteknisk. Det senare innebär både inverkan på inpassningsmått 

vid projektering och begränsning i utbudet av standarddimensioner från 

limträleverantörer. I båda implementeringsexemplen ökade t.ex. 

tvärsnittsmåtten med 16 mm på alla sidor, från190x360 mm till 

(190+32)x(360+32)= 222x392 mm (exakt mått). Närmsta större 

standardtvärsnittsmått som tillhandahålls av leverantörer är dock 

215x405mm och för det ökade breddmåttet skulle dimensionen behöva ökas 

ytterligare 10 mm, vilket inte finns att tillgå. Största bredd från leverantör är 

215 mm. Därmed begränsas utförandet snarare av produktionsskäl än av 

branddimensionerande skäl. Om tvärsnittets bredd istället hade varit mindre 

ursprungligen, skulle förmodligen förbandet med en plåt klarat de utökade 

måtten, medan förbandet med två plåtar skulle riskera att bli problematiskt 

p.g.a. dels minimiavståndet mellan plåtarna (8d), men också då detta 

minimiavstånd begränsar måtten på sidostyckena. 

5.5 Verifiering av brandmotståndstid 
Vid verifiering av verklig brandmotståndstid för Eurocodes metod för 

tvärsnittsökning, stämde värdet väl för båda exemplen med de tabellerade, 

men för exempel 1 blev brandmotståndstiden något för låg (14,4 min) mot 

det tabellerade värdet 15 min i tabell 4. Brandmotståndstiderna bör dock 

betraktas som approximationer och med detta i åtanke stämmer värdena väl 

överens. Det som är värt att notera i dessa exempel, är att exempel 1, som 

inte riktigt motsvarade tabellvärdet, är det förband som får anses ”korrekt” 

effektivt utnyttjat i normal temperatur med en utnyttjandegrad om 96,2 %. 

Exempel 2 hade motsvarande endast 63,6 %. Det kan därför vid gränsfall 

(hög utnyttjandegrad) och användandet av tabellerade värden enligt 

Eurocode vara klokt att kontrollera det faktiska förkolningsdjupet mot det 

ökade tvärsnittsmåttet     vid tveksamhet. 

5.6 Tolkningsfrågor och oklarheter 

5.6.1 Dimensionerande lasteffekt vid brand 

Det är tämligen svårt att tolka hur dimensionerande värde på olyckslasten 

   ska kunna fastställas. Det allmänna uttrycket för lasteffekter från 

olyckslast (exceptionella dimensioneringssituationer) beskrivs i Eurocode 0 

(ekv. 6.11b) som: 
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Man menar enligt samma del, avsnitt A1.3.2, att partialkoefficienter ska 

sättas till      . Denna partialkoefficient återfinns inte i ovanstående 

uttryck, vilket kan skapa förvirring. Uttrycket beskrivs även schematiskt i 

samma avsnitt, A1.3.2, genom tabell A1.3 enligt: 

Tabell 17. Dimensioneringsvärden för laster för tillämpning i exceptionella lastkombinationer 

enligt Eurocode 0, tabell A1.3 

Dimensionerings-

situation 

Permanenta laster Exceptionell 

last 

Samverkande 

variabla laster 

Ogynnsam Gynnsam Störst 

last 

Övrig 

last 

Exceptionell 

(ekv.6.11b) 
                                       

 

Frågan uppstår huruvida uttrycket ska tolkas exakt som det står och att 

värdet på    då blir grundat på kända relevanta data för olyckslasten. Bör 

det antas att                ?  

Följande definition ges av    enligt Eurocode 0, kap. 6.4.3.3: 

 

”För brandsituationer bör    representera dimensioneringsvärdet för den 

indirekta effekten av den termiska lasten orsakad av brand, utom för 

temperatureffekter på materialegenskaperna.” 

Frågan kvarstår emellertid hur det dimensionerande värdet på    ska 

fastställas. Vidare är det oklart om partialkoefficienten       som ska 

användas, avser endast    eller ersätter samtliga partialkoefficienter, 

exempelvis        ,         o.s.v. 

 

5.6.2 Dimensioneringsmetod med tvärsnittsmått 

Det framgår inte i Eurocode huruvida det utökade tvärsnittsmåttet      även 

avser motsvarande förlängning av förbindarna, eller om dessa istället ska 

behålla ursprunglig längd och på så vis betraktas som försänkta med 

motsvarande djup    , som vid motsvarande metod i FSITB för 

dimensioneringstider över 30 minuter. Att utföra förband med försänkta 

förbindare innebär ökat skydd mot värmeledning men försvårar rent 

produktionstekniskt beroende på typ av förbindare.  

Faktum är att ett sådant utförande, d.v.s. att förbindarens längd behålls och 

endast tvärsnittet ökas, skulle ge sämre resultat enligt Eurocodes metod 

eftersom förbandets ursprungliga bärförmåga därmed inte skulle öka p.g.a. 

att förbindarens längd och tillika anläggningsyta inte har ökats. Därmed 

ökar heller inte förbandets ursprungliga dimensionerande 

brandmotståndstid      . 
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Det är vidare svårt att tyda i Eurocode huruvida beräkningsuttrycket (se ekv. 

15.1) för     är tillämpbart även för förband med inslitsade plåtar. De 

tilläggsregler som presenteras anger endast vissa grundläggande villkor om 

minsta plåtbredd och tjocklek. De redovisar även vissa specifika mått krav 

på springdjup för att på förenklat sätt kunna klassa ett förbands 

brandmotståndstid R30 eller R60. Det framgår dock inte huruvida 

beräkningsuttrycket (ekv. 15.1) även gäller för den typen av förband. Om 

inte, saknas det metod för att hantera inslitsade plåtar, annat än genom 

förenklad bedömning baserad på springdjup. Eftersom avsnittet benämns 

”tilläggsregler för förband med inslitsade plåtar”, har det i rapporten valts 

att tolkas som tillämpbart även på dessa. Dock saknas fortfarande 

information om hur man hanterar plåttjocklekar över 3mm och huruvida det 

utökade måttet     ska höja sig över plåtens kant eller om plåten tillåts ligga 

i liv med tvärsnittskanten. Det senare kan i högsta grad vara av betydelse för 

det estetiska uttrycket av förbandet. 
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6 Slutsatser 

6.1 Allmänt branddimensionering 
Undersökningen har visat att vid branddimensionering av träkonstruktioner 

och förband allmänt, sker dimensioneringen med utgångspunkt från den 

dimensionerande lasteffekten vid brand,        , vilken representerar en 

reducerad lasteffekt i förhållande till motsvarande effekt vid normal 

temperatur. Denna betraktas som konstant genom hela brandförloppet. 

Alternativt baseras lasteffekten vid brand på lastkombinationen 

exceptionella dimensioneringssituationer, d.v.s. olyckslast   .  

Att dimensionera förband i oskyddat utförande ställer höga krav på 

möjlighet till tvärsnittsjustering och inpassningsmått vid projektering. 

Effekten från inverkan av brand har en kraftigt negativ inverkan på förbands 

bärförmåga och kräver nästan uteslutande att en aktiv 

dimensioneringsåtgärd vidtas. Åtgärd kan antingen ske i form av 

överdimensionering, eller genom dimensionsökning av tvärsnittet, s.k. 

tvärsnittskompensering. Att vidta sådana åtgärder i senare skeden av 

projekteringen kan vara mycket svårt p.g.a. inpassningssvårigheter och 

dimensionsbegränsningar från limträleverantörer och bör därför vara väl 

specificerade och motiverade vid projekteringen.  

6.2 Eurocode oskyddade förband 
Eurocode berör dels branddimensionering av byggnadsdelar, men också 

metoder för analys av dessa eller redan befintliga utföranden. Även förband, 

både skyddade och oskyddade behandlas inom normerna. Hanteringen av 

oskyddade förband enligt branddelen i Eurocode 5 har visat sig vara 

begränsad i fråga om giltighetstider i förhållande till de erforderliga tider 

som kan krävas, t.ex. R30 eller R60. Tiderna begränsas i de flesta fall till 

15-30 min.  

De metoder som ges genom branddelen av Eurocode är: 

1. Reduktionsfaktorbaserad metod: för fastställande av förbandets 

bärförmåga efter erforderlig tid genom reduktionsfaktorn  .  

2. Tvärsnittsreduktionsbaserad metod: dimensionering baserad på 

bevarandet av befintlig bärförmåga med avseende på inverkan av 

förkolningsdjupet på tvärsnittet genom 

tvärsnittskompenseringsmåttet    . 
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Reduktionsfaktormetoden (1.) innebär att villkoret                 ska vara 

uppfyllt efter avsedd tid. Reduktionsfaktorn   som används, beror av 

erforderlig tid     och en faktor  , vilken är ett tabellvärde, specifikt för 

olika typer av förbindare. Det dimensionerade värdet på förbandets 

bärförmåga beror vidare på brandfaktorn    , vilken varierar med olika 

sorters trä.  

Implementeringsexemplen visade att det oskyddade förbandets bärförmåga 

efter 30 min brand reducerades till så lite som ca 12 % av ursprungligt värde 

vid normal temperatur. För att uppfylla villkoret för erforderlig bärförmåga 

vid brand skulle förbandet behöva överdimensioneras kraftigt. 

 Metoden med reduceringsfaktor beaktar inte tvärsnittets faktiska mått, utan 

baseras endast på det mått   = sidostyckets tjocklek (sidostyckets 

anliggande bredd utefter förbindarens längd) som påverkar förbandets 

bärförmåga. Extra täckande träskikt, d.v.s. försänkt utförande, beaktas inte i 

metoden.  

Tvärsnittsbaserad metod (2) utgår från generellt tabellerade 

dimensionerande värden,      , för en specifik förbindartyps 

brandmotståndstid, 15-20 min. Tider utöver detta måste kompenseras 

genom tvärsnitts- och kantavståndsökning med måttet    . Metoden är 

tillämpbar
2
 för förband upp till maximalt 30 min. Om inte tabellvärden finns 

att tillgå eller om verifiering av brandmotståndstid ska ske kan detta 

beräknas numeriskt. 

För förband med inslitsade plåtar tillkommer villkor om minsta plåttjocklek 

och bredd (tvärsnittshöjd).  För dessa förband ges även regler om minsta 

springdjup och högsta plåttjocklek, vilket tillåter en förenklad bedömning av 

dimensionerande brandmotståndstider, R30 eller R60. Information gällande 

tillämpbarhet för plåttjocklekar över 3 mm saknas. Detsamma gäller 

information angående tvärsnittsökningens förhållande till plåtens kant, d.v.s. 

om motsvarande springdjup måste skapas. 

Metoden förutsätter i de flesta fall en dimensioneringsåtgärd, varför båda 

implementeringsexemplen uppfyllde kravet på bärförmåga efter 

tvärsnittsökning om 16-18 mm per sida för R30. Vid verifiering av denna 

metod genom kotrollberäkning av det faktiska effektiva förkolningsdjupet, 

visade sig detta stämma väl överens.  

Det har visat sig att även förhållandevis små tvärsnittsökningar av limträ, 

kan begränsa det slutliga utförandet p.g.a. fasta måttintervall, framförallt för 

tvärsnittets bredd. P.g.a. begränsning av tillgängliga tvärsnittsbredder har 

                                                 
2
 I diskussionsavsnittet tas tolkning av giltighet för tvärsnittsmetoden tillämpad på 

inslitsade plåtar upp. 
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ökning av antalet effektiva förbindare parallellt med fibrerna i ett förband 

med inslitsade plåtar har visat sig vara att föredra, framför en ökning av 

antalet plåtar. 

För förband med utanpåliggande plåtar saknas tillämpbara 

dimensioneringsmetoder och man hänvisas att dimensionera stålplåtarna 

separat enligt branddelen för Eurocode 3 - stål.   

6.3 Alternativa metoder oskyddade förband 
Metoderna har utgått från Eurocodes metoder, men justerats utifrån resultat 

från experiment och beräkningar från ett europeiskt forskningsprojekt. Man 

har använt en direkt jämförbar metod till Eurocodes 

(reduktionsfaktorbaserad), gällande trä-träförband och förband med en 

inslitsad plåt. En motsvarande tvärsnittsmetod med tabellerade 

brandmotståndstider enligt Eurocode saknas, men för brandtider över 30 

min tillkommer tvärsnittsökning. Förbandets bärförmåga utgår i detta fall 

från reduktionsfaktormetoden.  

Det har utarbetats en metod specifik för förband med två eller tre inslitsade 

plåtar. Denna baseras på att förbandets dimensionerande bärförmåga vid 

brand antas kunna uttryckas som ett korresponderande effektiv area av 

ursprungligt tvärsnitt. Detta medför ett mycket positiv resultat för 

förbandets dimensionerande bärförmåga. 

För de implementeringsexempel som har genomförts i rapporten innebar 

FSITB:s metod med reduceringsfaktor att förbandens respektive bärförmåga 

i de båda implementeringsexemplen mer än fördubblades jämfört med 

motsvarande metod enligt Eurocode. Detta berodde på lägre tillåtna värden 

på faktorn  , vilket markant påverkade värdet på reduktionsfaktorn. Trots 

ökat värde för bärförmågan, uppfyllde endast förbandet med två inslitsade 

plåtar erforderligt brandbelastningstid R30. Exemplet med en inslitsad plåt 

hade fortfarande 34 % för låg bärförmåga. 

För metod baserad på tvärsnittsreducering saknades likvärdigt jämförbart 

tillvägagångssätt i förhållande till Eurocode. För två inslitsade plåtar har 

istället FSITB:s metod med effektivt tvärsnitt kunnat tillämpas på 

implementeringsexempel 2. Denna metod resulterade istället i en ökad 

bärförmåga, till och med i jämförelse med bärförmågan vid normal 

temperatur. Metoden innebar en ökning av dimensionerande bärförmåga 

med 125 %.  

Då tvärsnittsmåtten behöver ökas, vid branddimensioneringstider över 30 

minuter, avser detta en måttökning över både förbindare och plåtar så att 

dessa erhåller ett försänkt utförande. Detta kan på samma sätt som i 

Eurocodes fall medföra produktionstekniska försvåringar och 

tvärsnittsbegränsningar.   
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7 Förslag till fortsatta studier 
Undersökningen i implementeringsexemplen har avgränsats till oskyddade 

förband med inslitsade plåtar. För förband med utanpåliggande plåtar, vilket 

utförande allt som oftast är vanligare och produktionstekniskt mindre 

komplicerade att utföra, hänvisas till Eurocode 3 (stål) och tillhörande del 

om branddimensionering. Det kan rekommenderas fördjupade studier inom 

detta område eftersom utföranden av förband i många fall utformas på 

sådant sätt. Att inhämta fördjupad kunskap om hur värmeledning i stål bör 

betraktas, kan innebära bättre förutsättningar att hantera tjockare 

plåttjocklekar även i förband med inslitsade plåtar.  

En annan frågeställning gällande förband med utanpåliggande plåtar är 

huruvida stålet i en del fall kanske snarare bör betraktas ha en skyddande 

inverkan på träet än en försämrande effekt, till följd av sin värmeledande 

förmåga? Denna frågeställning uppstår genom ett antagande att stålet inte 

rimligtvis bör får högre temperatur än omgivande luft i de fall detta utsätts 

för direkt exponering av brand. 

De resultat som erhölls från den alternativa metoden med effektiv area 

enligt FSITB var anmärkningsvärt fördelaktiga för förbandets bärförmåga. 

Detta skapar dels utrymme för fördjupade studier gällande analys av själva 

metoden, men skapar också frågeställningar: 

Kan resultat från Eurocode 5, gällande dimensionerande bärförmåga vid 

normal temperatur, anses underdimensionerade? 
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Bilaga 1 Handberäkningar av implementeringsexempel 

1 Förutsättningar 

Exempel 1 

Ett skruvförband utsatt för skjuvning belastas med den dimensionerande 

normalkraften           . Förbandet består av två horisontellt 

orienterade limträstycken med tvärsnittsmåtten (190x360) mm och 

hållfasthetsklass L40c. De är förbundna med 6 mm inslitsad stålplåt, 

hållfasthetsklass S235. Förbandet dimensioneras med avseende på 

bärförmåga för skjuvning efter 30 min standardbrand              . 

Säkerhetsklass 2, klimatklass1, kortvarigaste lasttyp medel (         . 

Stålplåten anses uppfylla bärförmågan. Skruvarnas skallar och muttrar är 

försänkta på så vis att de ligger i liv med tvärsnittets yta (längden på 

förbindarnas bärförmåga mot skjuvning oförändrad). 

 

Data: 

Limträ: 

                               

                               

Tvärsnittskapacitet:   
      

    
              

    

    
            

Stålplåt: 

Tjocklek        ,            

Förbindare: 

                    , 

                                            

Laster: 

Egentyngd:                            

Nyttig last bostäder:                          

                      
          
          

  

  



 

 

2 

 

 

Exempel 2 

Samma tvärsnitt som exempel 1 men förbandet har två inslitsade plåtar. 

Skruvförbandet utsätts för skjuvning och belastas med den dimensionerande 

normalkraften           . Förbandet består av två horisontellt 

orienterade limträstycken med tvärsnittsmåtten (190x360) mm och 

hållfasthetsklass L40c. De är förbundna med två 6 mm inslitsad stålplåt med 

mellanliggande avstånd   , hållfasthetsklass S235. Förbandet 

dimensioneras med avseende på bärförmåga för skjuvning efter inverkan 

från 30 min standardbrand              . Säkerhetsklass 2, klimatklass1, 

kortvarigaste lasttyp medel (         .  . Stålplåtarna anses uppfylla 

bärförmågan. Skruvarnas skallar och muttrar är försänkta på så vis att de 

ligger i liv med tvärsnittets yta (längden på förbindarnas bärförmåga mot 

skjuvning oförändrad) 

 

Data: 

Limträ: 

                               

                               

Stålplåt: 

Tjocklek        ,            

Förbindare: 

                    , 

                                                     

 

Laster: 

Egentyngd:                            

Nyttig last bostäder:                          
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2 Dimensionerande laster och bärförmåga (Eurocode 

grundläggande) 

Exempel 1 

Dimensionerande laster i brottgränstillstånd, lastkombination STR/GEO 

säkerhetsklass 2: 

 B1:                                   

                                                  

B2:                                  

                                                       

Dimensionerande lasteffekt under brand: 

Enligt avsnitt 8.1.1.2: 

 

               

 

   

    

 
 
 

 
  

           

               
 

           

                 
       

           

                 
 

           

                     
       

   

                  

Förbandets bärförmåga,      (i normal temperatur    ) per skjuvningsplan 

och förbindare: 

   
           

 
       

 

         

 
  
 

  
 

           

                
       

         
   

 

                    
  
 

  
 

 

 



 

 

4 

 

            
                   
               

        

 
                     

                           
                 

 

                
       

         
   

   

                 
               

         
   

    

                  
               

             
            

 

                   

                                            

Förbandets karaktäristiska effektiva bärförmåga [18, p. 76]: 

                               

Där 

        

 

      
  
   

 
     

 
 
 

 
 

 

      
    

     

 

 
 
 

 
 

     
 

    
  

                                             

                                                               

                                      3  

 

                                          

         
        

  
 
     

   
                      

                                                 
3
 I implementeringsexemplet har minsta avstånd 5d (gäller dymlingar) använts trots att 

förbandet utförts med skruv (min 4d). Högre värde är tillåtet i mån av utrymme och ger 

förbandet något bättre effektivt antal förbindare. Detta med anledning av att 

implementeringen enkelt ska kunna anpassas för dymlingar. [18, pp. 76-78] 
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(förbandet har erforderlig bärförmåga) 

Exempel 2 

Dimensionerande laster i brottgränstillstånd, lastkombination STR/GEO 

säkerhetsklass 2: 

 B1:                                   

                                                  

B2:                                  

                                                       

Dimensionerande lasteffekt under brand: 

 Enligt avsitt 8.1.1.2: 

 

               

 

       

 
 
 

 
  

           

               
 

           

                 
           

           

                 
 

           

                     
           

   

                  

Förbandets bärförmåga,      (i normal temperatur    ) per förbindare: 

   
               

 
                   

Förbandet består av 3 delar (trästycken), se bilaga 2 och plåten klassas som 

tunn (      ). Bärförmågan i förband med flera skjuvningsplan (2 i detta 

fall) erhålls genom addition av varje skjuvningsplan. Dessa kan ha olika 

brottmoder.  Flera olika brottmoder måste därför kontrolleras för att en 

summering ska kunna ske. [18, pp. 63-64], [20] 

I. För en plåt oavsett tjocklek som central del av förband med två 

skjuvningsplan med avseende på sidostycken   , ekvationerna representerar 

uttrycken (f), (g,) och (h) i Eurocode 5 [7, pp. 63-65]: 
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II. För en plåt oavsett tjocklek som central del av förband med två 

skjuvningsplan med avseende på sidostycken   , ekvationerna representerar 

uttrycken (f), (g,) och (h) i Eurocode 5 [7, pp. 63-65]: 
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III. För tunna ytterplåtar som ytterdelar i ett förband med två 

skjuvningsplan med avseende på mittstycket   , ekvationerna representerar 

uttrycken (j,) och (k) i Eurocode 5 [7, pp. 63-65]: 
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Summering av bärförmågan för total bärförmåga per förbindare sker genom 

det minsta av        eller          +  
   

     samt med avseende på antal 

skjuvningsplan: 

 

                                                    

                       

 

Förbandets karaktäristiska effektiva bärförmåga: 

                               

Där 
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(förbandet har erforderlig bärförmåga) 

 

3 Branddimensionering enligt Eurocode 5 

Bärförmåga med metoden reduceringsfaktor   enligt Eurocode 5 

Exempel 1 

Dimensionerande lasteffekt under brand: 

                                  

 

Förbandets dimensionerande bärförmåga under brand (30 minuter): 

          
   

     
          

   
     

          
            

     
  

            
           

   
                        

Ej tillräcklig bärförmåga. 

Vid dimensionering av förbandet för upp till 30 minuter brand kan metoden 

för tvärsnittsökning med     tillämpas. Metoden gäller för förband allmänt 

och för inslitsade plåtar med tilläggsregler enligt: 

 

Plåttjocklek        , OK 

Plåtbredd            (upp till 30 min), OK 

Aktuellt förband har ett slitsdjup     , vilket inte svarar mot villkoren för 

förenklat brandmotstånd, där slitsens bredd       och          för 

att erhålla R30.  

Tvärsnittsmåtten måste därför ökas med      enligt: 

                          (ekv. 

15.1) 

Där 
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       dimensionerande brandmotståndstid enligt tabell 3 (beräknat exakt 

värde=15,9 min) 

                                

                                      

För brandmotståndstiden 30 minuter måste alltså minsta tvärsnittsmått vara 

(222x392). 

Närmaste standarddimension för limträ är dock 215x405.  

 

Exempel 2 

Dimensionerande lasteffekt under brand: 

                                  

 

Förbandets dimensionerande bärförmåga under brand: 

          
   

     
          

   
     

          
            

     
  

            
            

   
                        

Ej tillräcklig bärförmåga. 

Med samma villkor för     som för Exempel 1 och tilläggsreglerna för 

inslitsade plåtar: 

Plåttjocklek        , OK 

Plåtbredd            (upp till 30 min), OK 

Aktuellt förband med två plåtar har ett slitsdjup     , vilket inte svarar 

mot villkoren för förenklat brandmotstånd, där slitsens bredd       och 

         för att erhålla R30.  

Tvärsnittsmåtten måste därför ökas med      enligt: 

                          

Där 
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       dimensionerande brandmotståndstid enligt tabell 3 

                                

                                      

För brandmotståndstiden 30 minuter måste alltså minsta tvärsnittsmått vara 

(222x392). 

Närmaste standarddimension för limträ är dock 215x405 (Källa Svenskt 

limträ, www). 

 

4 Analys (verifiering) av förbandets dimensionerande 

brandmotstånd enligt Eurocode 5 

Exempel 1 

Förbandets bärförmåga vid normal temperatur, tvärsnittsmått utökade till 

(222x392): 
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                                           (oförändrat) 

 

Ökningen av    påverkar således inte förbandets karaktäristiska bärförmåga 

och inte heller dess effektiva bärförmåga. Denna förblir oförändrat, d.v.s: 

 

                                       

         
        

  
 
     

   
                      

 

Dimensionerande brandmotståndstid för ursprungligt= brandmotståndstid 

för utökat tvärsnitt ges av: 

        
 

 
   

                 

      
  

  
 

 
   

                 

      
  

 

     
   

       
  
  
         

         
  

  
 

     
   

       
   

               

         
          

Verifieringen av dimensionerande brandmotståndstid för utökat 

tvärsnittsmått måste därför beräknas utifrån förkolningsdjup      , vilket 

för tvärsnittsegenskaper ges av det effektiva förkolningsdjupet    . 

Villkoret för maximalt förkolningsdjup kan skrivas enligt: 
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Villkoret är därmed egentligen inte uppfyllt enligt gällande metod. 

   skulle behöva vara minst 18 mm för att behålla erforderlig bärförmåga 

under 30 min brand.  

 

Exempel 2 

Dimensionerande brandmotståndstid för ursprungligt tvärsnitt ges av: 

        
 

 
   

                 

      
  

  
 

 
   

                 

      
  

 

     
   

       
  
  
         

         
  

  
 

     
   

       
   

       
         

         
           

 

Förbandets bärförmåga vid normal temperatur, tvärsnittsmått utökade till 

(222x392) påverkar endast måtten på sidostyckena   , varför bärförmågan 

kontrolleras för de samband som berörs av detta:  
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                (något högre än ursprungligt tvärsnitt) 

 

                (oförändrat, baseras på   ) 

 

                 (oförändrat, baseras på   ) 

 

Summering av bärförmågan för total bärförmåga per förbindare sker genom 

det minsta av        eller          +  
   

     samt med avseende på antal 

skjuvningsplan: 
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Dimensionerande brandmotståndstid för ursprungligt tvärsnitt ges av: 

        
 

 
   

                 

      
  

  
 

 
   

                 

      
  

 

     
   

       
  
  
         

         
  

  
 

     
   

       
   

       
         

         
           

 

Dimensionerande brandmotståndstid (baserat på förbandets utökade 

bärförmåga) för utökat tvärsnitt ges av: 

        
 

 
   

                 

      
  

  
 

 
   

                 

      
  

 

     
   

       
  
  
         

         
  

  
 

     
   

       
   
             

         
           

Samma villkor som för exempel 1 ges av: 

              

Men med annat värde för    : 

                                                    

  

                                               

      

Villkoret är därmed uppfyllt enligt gällande metod. 
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5 Metoder enligt FSITB 

 

5.1 Metod med reduceringsfaktor 

Exempel 1 

Dimensionerande lasteffekt under brand: 

                                  

 

Utgående från presenterat samband enligt FSITB: 

                  

                                                 

                             

                                                             

                             

Med alternativa värden för parametern   enligt tabell 10, erhålls värdet för 

reduktionsfaktorn   enligt: 

                              

                                                         

Förbandet har ej erforderlig bärförmåga vid 30 min brand. 

Exempel 2 

Dimensionerande lasteffekt under brand: 

                                  

 

Utgående från presenterat i samband i FSITB: 
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Med alternativa värden för parametern   enligt tabell 10, erhålls värdet för 

reduktionsfaktorn   enligt: 

                               

                                                        

           

 Förbandet har ej erforderlig bärförmåga vid 30 min brand. 

 

5.2 Specialmetod endast för förband med två eller tre inslitsade 

stålplåtar 

Exempel 1  

Ej tillämpbar, metoden avser endast två eller fler plåtar. 

Exempel 2 

Dimensionerande lasteffekt under brand: 

                                  

Villkor enligt följande: 

Avståndet mellan förbindarna parallellt med fiberriktningen ökas från    till 

  , minsta bredd    mellan plåtarna är   , sidostyckenas tjocklek    

             plåtens bredd         . [11, p. 136] 

                                 

                     

                                                               

Där 

                                                          

      
                                                                

    

                       

Måtten på tvärsnittet justeras enligt (            

                                 (för 

b                      

                                 (för 

b                      
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Tvärsnittets sidor s: 

                                 
    

  
      

 

                                              

        

         
      

   
               

 

Tvärsnittets ovan- och undersida: 
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Bilaga 2. Illustration trä-träförband 
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Bilaga 3. Illustration trä-stålförband med en inslitsad plåt 
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Bilaga 4. Illustration trä-stålförband med två inslitsade plåtar 
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Bilaga 5. Tilläggsmåttet   . 
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Bilaga 6. Inslitsad plåt med skyddande springa 
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Bilaga 7. Effektiv area, ”specialmetod” för 2-3 inslitsade plåtar enligt FSITB 

[11, p. 136]. Bilderna illustrerar en fjärdedel av ett helt snitt. 

 

  



 

 

 

 

Bilaga 8 Sammanställning resultat från implementeringsexempel  


