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ABSTRACT  

In the beginning of the 21st century decisions were made regarding the decommission of the 

total defence in Sweden. Since then the security policy situation has changed, regarding both 

the risk of war and other types of treats such as terrorism. Due to this the total defence is 

now being re-established. The Swedish Fortifications Agency and Research Institutes of 

Sweden (RISE) has initiated the Centre of excellence for fortification (CFORT) to support the 

development of competence in fortification. In case of a crisis or war secured function 

shelters constitutes a significant part of the Swedish total defence by protecting important 

technology and activity.The purpose of this bachelor thesis is to investigate the remaining 

load bearing capacity in concrete constructions in secured function shelters after exposure to 

fire. This will provide a foundation for further research within the area of the effects of fire in 

secured function shelters. To achive this, experiments were conducted on nine concrete 

beams which were casted according to calculations based on the structural codes of the 

Swedish Fortifications Agency (FKR). Since fully scaled beams are difficult to manage and 

would not fit in the equipment being used, the beams were casted in a smaller size; 2000 x 

150 x 210 mm. Samples of the concrete and the reinforcement were sent to the Swedish 

Cement and Concrete Research Institute (CBI) for tests which provided actual values of the 

compressive strength, yield point and modulus of elasticity. Six of the beams were in pairs 

exposed to fire in a specially built oven according to three different temperature curves. All 

the beams were later subjected to load until failure. Calculations regarding load bearing 

capacity were executed with both theoretical and actual values obtained from CBI. The 

results were compared to the results from the loading tests. During the last fire experiment 

the beams spalled, most likely due to the quickly rising temperature. The loading test showed 

that the strength of the beams which had not spalled were not significantly lower than the 

unaffected beams. Those beams showed a reduction of only 0 – 6 %. However, the beams 

which had spalled showed a reduce in strength of approximately 20 %.   

Keywords: Total defence, fortification, CFORT, structural codes, concrete, spalling, fire 

resistance, load test 
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SAMMANFATTNING  

De senaste åren har det säkerhetspolitiska läget i Sverige förändrats. Enligt 

Försvarsdepartementet (2017) kan ett angrepp mot Sverige och dess närområde inte 

uteslutas. Hotet om angrepp utgörs dels av krig men också utav asymmetriska hot såsom 

terrorism. Stora delar av totalförsvaret, som utgör landets försvarsförmåga, avvecklades i 

början på 2000-talet. Det förändrade läget har lett till totalförsvarets återuppbyggnad. Som 

följd av återetableringen ska skydd av verksamheter, byggnader och anläggningar inom det 

civila försvaret och den militära sektorn utvecklas (Alvarsson, Elfving, Ingason, Kumm & 

Magnusson, 2017). Enligt MSB (2013) är utformning och konstruktion av ledningsplatser och 

dess ledningssystem av stor vikt för att skydda Sverige vid angrepp. Dessa organisatoriska 

och tekniska system skyddas i funktionsskyddsrum. Funktionsskyddsrum är utformade i 

egen brandcell samt placerade i en undermarksanläggning eller skyddade inne i en annan 

byggnad ovan mark och ska kunna upprätthålla sin funktion under längre tid (A. Zakirov, 

RISE, projektledare, personlig kontakt, 2018-04-06). Ett möjligt hot för dessa 

skyddskonstruktioner är uppkomsten av brand. Syftet med examensarbetet är därför att 

undersöka resthållfastheten i betongkonstruktioner i funktionsskyddsrum efter exponering för 

brand. På grund av totalförsvarets tidigare avveckling har kompetens inom det fortifikatoriska 

området gått förlorad. Examensarbetet är alltså högst relevant att genomföra och kan ligga 

grund för fortsatt forskning.  

För att utreda syftet har, med litteraturstudie och semistrukturerade intervjuer som grund, 

experiment av betongbalkar planerats och genomförts. Nio betongbalkar dimensionerades 

enligt Fortifikationsverkets konstruktionsregler (FKR) för att sedan gjutas. Eftersom balkar i 

full skala är svåra att hantera och inte skulle passa i den tillgängliga utrustningen så gjöts de 

i en mindre modell; 2000 x 150 x 210 mm. Sex av betongbalkarna exponerades för brand 

enligt tre olika temperaturkurvor, två balkar för vardera temperaturkurva. För att kunna 

exponera balkarna för brand byggdes en ugn upp av lecablock och isolering. En av de nio 

balkarna fungerade som stöd för isoleringen och utsattes därför för temperaturpåverkan vid 

samtliga försök. De temperaturkurvor som var tänkta att tillämpas under experimenten var 

underventilerad brand pågående i 12 timmar, konstant temperatur på 580 °C och konstant 

temperatur på 700 °C. Övertändning uppstår vid 600 °C, 580 °C är strax därunder och 

samtidigt lägre än 650°C, vilket är den temperatur då sträckgränsen för varmvalsat 

armeringsstål påverkas. För att mäta temperaturen i balkarna gjöts termotrådar in. Ett 

termoelement placerades även i ugnen för att kontrollera temperaturen i denna. Efter 

brandpåverkan tilläts de brandexponerade balkarna att svalna, sedan belastades samtliga 

balkar i belastningsmaskinen Instron 5500R 4486. Vid tillverkning av balkarna skickades 

prover från betongen och armeringen till RISE CBI Betonginstitutet vilket resulterade i 

faktiska värden för tryckhållfasthet, sträckgräns och elasticitetsmodul. Beräkningar utfördes 

både utifrån dessa värden samt karakteristiska värden och jämfördes sedan med resultatet 

från belastningen.  

Under samtliga brandförsök smälte isoleringen kring termotrådarna trots försök till åtgärd 

inför varje brandexponering. Resultatet från temperaturmätningarna inuti balkarna kunde 

därför inte redovisas. Mätningen från termoelementet i ugnen fungerade dock korrekt. Själva 



 

ugnen modifierades efter de två första brandförsöken. Under försöket med önskad konstant 

temperatur på 580 °C upptäcktes att fläkten i ugnen hade för låg effekt samt att ugnen läkte 

värme, därför nåddes endast en temperatur på 480 °C. Till nästkommande försök byttes 

fläkten ut samt att ugnen isolerades mer. Vid försöket med en konstant temperatur på 700 °C 

nåddes den önskade temperaturen. Dock isolerades ugnen ytterligare inför försöket att 

efterlikna en underventilerad brand i 12 timmar. Detta för att tidsintervallet i detta försök var 

kritiskt att nå. Gasriggen i ugnen lyckades inte följa den förprogrammerade kurvan därför 

avbröts försöket efter 7 timmar och 50 minuter. För att få ett mer trovärdigt och jämförbart 

resultat skulle det varit bra om ugnen fungerat på samma sätt under alla försök. Om utrymme 

funnits hade det därför varit fördelaktigt att utvärdera utrustning och material innan de 

används i skarpt läge. Detta minimerar felkällor vilket ger ett tillförlitligare resultat. 

Vid okulär besiktning av de brandutsatta balkarna konstaterades att samtliga balkar hade en 

krackelerad yta samt en ytlig sprickbildning längs kanterna. I försöket som skulle efterlikna 

en underventilerad brand spjälkade balkarna. Balken som fungerade som stöd var dock 

intakt. Att balkarna spjälkade i detta försök tros främst bero på att ugnen var mer isolerad vid 

detta försök vilket innebar att mindre värme absorberades av lecablocken och påverkade 

istället balkarna samt att den ytterligare isoleringen innebar en extra last. Att balken som 

fungerat som stöd under alla tre försök inte spjälkat beror sannolikt på vattenavgång under 

längre tid. Detta styrker också den mest använda teorin om att spjälkning beror på högt 

ångtryck (Jansson, 2013).  

Vid belastning av balkar noterades skillnader i kapacitet. De opåverkade balkarna klarade 

högst belastning, därefter de som utsatts för 480 °C respektive 700 °C. Dessa balkar visar en 

reducerad kapacitet på mellan 0 - 6 %. Som förväntat hade de balkar som spjälkat lägst 

kapacitet, de uppvisade en reducering av kapacitet på cirka 20 %. Balken som medverkat vid 

samtliga försök hade lägst kapacitet av de balkar som var intakta. En av förväntningarna var 

att balkarna som utsatts för 700 °C skulle klara betydligt lägre last jämfört med de andra då 

de utsatts för en temperatur högre än armeringens plasticitetsgräns. Så blev dock inte fallet 

vilket är positivt eftersom det innebär att balkarna fortfarande kan vara lastbärande trots att 

en brand ägt rum. Det är dock viktigt att komma ihåg att dessa balkar inte var belastade av 

ett bjälklag under brandexponeringen vilket de hade varit i ett verkligt fall och som sannolikt 

skulle påverkat utfallet.  

Då balkarna gjöts i mindre storlek skulle det vara fördelaktigt att hitta en metod för att skala 

om testobjekten. Då med fördel en metod som tar hänsyn till brand och konstruktion i 

kombination. Betong är ett inhomogent material vilket resulterar i problematik vid skalning 

(Van Siclen, 1968). 

 

Nyckelord: Totalförsvar, fortifikation, CFORT, konstruktionsregler, spjälkning, betong, 

brandmotstånd, belastning 
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BETECKNINGAR 

Beteckning Beskrivning Enhet 

A´s Armeringsarea (överkantsarmering) m2 

A∅   Tvärsnittsarea  m2 

As Armeringsarea (underkantsarmering) m2 

Asw Tvärsnittsarea för tvärkraftsarmering m2 

b Tvärsnittsbredd M 

CRd,c Konstant - 

d Effektiv höjd (underkantsarmering) M 

d´ Effektiv höjd (överkantsarmering) M 

Ecm Elasticitetsmodul för betong MPa 

Es Elasticitetsmodul för armering MPa 

F Punktlast N 

fc Tryckhållfasthet för betong MPa 

fck Karaktäristiskt värde på tryckhållfasthet för 
betong 

MPa 

fy Värde på sträckgräns för armering MPa 

fyk Karaktäristiskt värde på sträckgräns för 
armering 

MPa 

icd Dimensionerande 
impulstäthetsupptagande förmåga för 
stötvågslast 

kPas 

Isp Tröghetsmoment för sprucken betong - 

k (vid dynamsik last)  Medelvärdes konstant - 

k (vid tvärkraft) Parameter beroende av effektiv höjd - 

k1 Konstant - 

L Längd Mm 

M Moment Nm 

m Massa Kg 

n Antal - 

Pcd Dimensionerande tryckupptagande 
förmåga för stötvågslast 

MPa 

q Utbredd last N/m 

qd Dimensionerande statisk bärförmåga 
(brottlast) 

kPa 

s Avstånd mellan armeringsenheter m 

V Tvärkraft N 



 

Beteckning Beskrivning Enhet 

VRdc Tvärkraftskapacitet för betong N 

y’el Formell maximal utböjning m 

yel Maximal elastisk utböjning m 

ypl Plastisk kvarstående utböjning m 

yu Maximal utböjning m 

εcu Töjning betong - 

εd Gränstöjning för armering - 

εg Värde för gränstöjning enligt FKR - 

εs Töjning armering - 

εs0 Karaktäristisk töjning stål - 

εsy Sträckgränstöjning - 

ρl Böjarmeringsinnehållet - 

ρw Innehåll av tvärkraftsarmering - 

ρw,min Minsta innehåll av tvärkraftsarmering - 

σ’s Spänning (överkantsarmering) N/m2 

σs Spänning (underkantsarmering) N/m2 

𝜒mp Ekvivalenskonstant - 

 

  



 

FÖRKORTNINGAR 

Förkortning Beskrivning 

BKR Boverkets konstruktionsregler 

CFORT Centrum för fortifikatorisk kompetens 

FORTV Fortifikationsverket 

FKR Fortifikationsverkets konstruktionsregler 

ISO International Organization for Standardization 

MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

SR 15 Skyddsrumsregler 15, handbok av MSB (2015) 

 

DEFINITIONER 

Definition Beskrivning 

Asymmetriskt 
hot 

Andra hot än genom konventionell militär krigsföring, 
exempelvis kärnvapen, biologiska vapen, kemiska 
vapen och terrorism 

Brandbelastning Total mängd energi som utvecklas vid fullständig 
förbränning av allt brännbart i en brandcell 

Dynamisk last Last som ger upphov till betydande acceleration hos 
bärverket eller bärverksdelen 

Impulslast En kortvarig intensiv lastpuls 

Kallvalsat stål Stålet valsas efter avsvalning 

Pyrolys Avgivning av brännbara gaser från ett fast material vid 
upphettning 

Spjälkning Betongen spricker och bitar av den faller bort 

Statisk last Last som inte ger upphov till betydande acceleration 
hos bärverket eller bärverksdelen 

Termisk 
tändpunkt 

Den temperatur vid vilken ett brännbart material 
självantänder 

Varmvalsat stål Stålet valsas vid en temperatur över 
rekristallisationstemperaturen, ca 1000 °C för stål 

 



1 

1 INLEDNING 

I händelse av krig eller kris är det av stor betydelse att skydda viktig verksamhet och teknik, 

vilka kan inrymmas i så kallade funktionsskyddsrum. Det är viktigt att funktionsskyddsrummet 

över tid kan tillgodose skydd under och efter brand. Detta examensarbete undersöker 

resthållfastheten i betongbalkar efter brandpåverkan. 

1.1 Bakgrund 

Samhället har genomgått stora förändringar sedan beslutet om totalförsvarets avveckling 

togs i början på 2000-talet (Försvarsdepartementet, 2017). Totalförsvaret utgör landets 

försvarsförmåga och består av både militärt och civilt försvar (MSB, u.å). Sedan 

avvecklingen har dock det säkerhetspolitiska läget förändrats både med avseende på risken 

för krig men också andra typer av hot såsom terrorism. Enligt Försvarsdepartementet (2017) 

kan ett eventuellt angrepp mot Sverige i dagsläget omöjligen förbises. Risk för angrepp i 

Sveriges närområde behöver också beaktas. På grund av den ökade hotbilden ska 

totalförsvaret återigen etableras. Ett angrepp mot Sverige bedöms avse att nyttja svensk 

mark för egna militära syften. Fastställandet om etablering angavs 2015 i regeringsbeslutet 

om inriktningen för Försvarsmaktens verksamhet mellan åren 2016 - 2020.  

 

Etableringen av totalförsvaret har lett till att Fortifikationsverket tillsammans med RISE 

Research Institutes of Sweden har initierat Centrum för fortifikatorisk kompetens (CFORT) 

för att stödja kompentensuppbyggnaden inom fortifikation (Alvarsson et al., 2017). CFORT 

ska bidra till att återuppbygga skyddet av verksamheter, byggnader och anläggningar inom 

det civila försvaret och den militära sektorn. CFORTS verksamhetsområden är expertstöd 

inom olika delområden, tillämpad forskning och utveckling, samverkan samt utbildning. 

Uppbyggnadsfasen för CFORT är år 2017 - 2021.  

 

CFORT kommer att verka inom åtta olika områden vilka är en återspegling av viktiga 

kärnkompetenser som Fortifikationsverket tidigare identifierat (Alvarsson et al., 2017). Två av 

dessa områden, vilka är särskilt intressanta i detta examensarbete, är explosionslast och 

vapenverkan samt brandskydd. Delområdet explosionslast och vapenverkan syftar till 

kännedom om konsekvenser och skydd gällande luftstötsvågor och stötvågor i mark. 

Delområdet brandskydd syftar till att utveckla kompetensen inom brandområdet inom 

fortifikatoriska tillämpningar. Området syftar även till att utveckla kunskapen om 

byggnadstekniskt brandskydd och dimensionering för skydd mot brand i både byggnader 

ovan mark och anläggningar under mark. 

 

För att skydda Sverige vid vapenangrepp är utformning och konstruktion av ledningsplatser 

och dess ledningssystem av stor vikt (MSB, 2013). Detta för att samhällsviktiga 

verksamheter ska kunna fortgå vid händelse av kris, krig och antagonistiska handlingar. Med 



2 

samhällsviktiga verksamheter menas samhällsfunktioner som vid bortfall eller störning skulle 

innebära stor risk och fara för befolkningen och samhället. De aktörer som ansvarar för 

samhällsviktiga verksamheter måste säkerhetsställa att verksamheterna har förmåga att leda 

och samverka vid kris. Aktörerna finns på samtliga nivåer i samhället, både offentliga och 

privata. Exempel på aktörer är Försvarsmakten, Myndigheten för Samhällsskydd och 

Beredskap (MSB), SOS alarm, Jordbruksverket m.fl. För att kunna leda och samverka vid 

kris krävs att tekniska och organisatoriska funktioner skyddas (A. Zakirov, RISE, 

projektledare, personlig kontakt, 2018-04-06). Detta kan göras i funktionsskyddsrum då 

dessa är dimensionerade för att upprätthålla sin funktion under längre tid. 

Funktionsskyddsrum är utformade i egen brandcell och kan vara placerade i en 

undermarksanläggning eller skyddade inne i en annan byggnad ovan mark. 

1.2 Problemområde 

En viktig del i etableringen av totalförsvaret är fortifikatoriskt skydd av byggnader och 

anläggningar (Alvarsson et al., 2017). Dessa skyddskonstruktioner inrymmer 

ledningscentraler, viktig verksamhet eller viktig teknik som behöver skyddas mot 

vapenverkan, så kallade funktionsskyddsrum (A. Zakirov, RISE, projektledare, personlig 

kontakt, 2018-04-06). Konstruktionerna måste därför dimensioneras för att stå emot militära 

vapenhot och asymmetriska hot. Brand kan utgöra en risk för skyddskonstruktioners funktion 

och kan vara en möjlig följd av tidigare nämnda hot, av olyckor eller avsiktlig åverkan. Detta 

kan skada viktiga funktioner och teknik samt riskera personsäkerheten. Stora krav ställs 

därför på byggnaders och anläggningarnas konstruktion.  

 

Totalförsvarets avveckling har inneburit att viktig kompetens under längre tid gått förlorad. På 

grund av avvecklingen har det tidigare nationellt skett lite forskning inom det fortifikatoriska 

området. Särskilt outforskat är området brandpåverkan och dynamisk last. Det är alltså högst 

aktuellt att genomföra detta examensarbete.   

1.3 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att undersöka resthållfastheten i betongkonstruktioner i 

funktionsskyddsrum efter exponering för brand. Detta för att kunna ge en god grund för 

vidare forskning inom området brandpåverkan på skyddskonstruktioner i 

funktionsskyddsrum. 
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1.4 Frågeställningar 

Följande frågeställningar har behandlats i examensarbetet 

• Hur påverkas betongbalkar av brand? 

• Hur skiljer sig resthållfastheten i betongbalkar åt efter brand enligt olika 

temperaturkurvor? 

• Hur kan brandförsök avsedda att föregå belastningstester utformas för att återspegla 

brandpåverkan med efterföljande last? 
 

1.5 Avgränsningar 

Examensarbetet fokuserade på betongkonstruktioner i funktionsskyddsrum, vilka är avsedda 

för att skydda viktig verksamhet och teknik. 

Balkarna gjöts i mindre storlek för att vara möjliga att hantera och testa i tillgänglig utrustning. 

Resultat från brandpåverkan och belastning skalades dock inte om för att motsvara full skala. 

Arbetet undersökte endast en typ av balk som har antagits vara placerad i ett 

funktionsskyddsrum för att föra ner last från bjälklag i pelare. Dock beaktades inte last från 

bjälklag varken i beräkningar för statisk eller dynamisk last. Detta eftersom beräkningarna då 

inte hade motsvarat förhållandena under försöken. Även balkens egentyngd försummades. 

Vid beräkning av dynamisk bärförmåga beaktades endast explosionslast. 

Endast tre temperaturkurvor tillämpades under försöken. Antalet balkar som undersöktes 

begränsades till två stycken per temperaturkurva samt två stycken opåverkade. Under 

brandpåverkan belastades inte balkarna, vilket skulle ske i ett verkligt fall. 
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2 METOD 

Examensarbetet har utförts genom litteraturstudie, semistrukturerade intervjuer och 

experiment. Genomförandet beskrivs under respektive rubrik. Experimentet beskrivs i detta 

kapitel övergripande eftersom litteraturstudien ligger till grund för utförandet. Förutsättningar 

och genomförande av experimentet beskrivs istället mer ingående i kapitel 4.  

2.1 Litteraturstudie 

Information till litteraturstudien har inhämtats från myndigheter och organisationers hemsidor, 

bland annat RISE och MSB. Genom sökning i databasen DiVa och sökmotorerna Google 

och Google Scholar har rapporter, vetenskapliga artiklar, avhandlingar och examensarbeten 

erhållits. Kritiskt tänkande har tillämpats vid användning av information från studenters 

arbeten. Primära källor har i största möjliga mån använts. Sekundära källor har endast 

använts då författaren ansågs hålla en hög akademisk nivå och vara tillförlitlig. Information 

har även inhämtas från facklitteratur inom ämnena brand och konstruktion.  

Sökord som använts är betong, brand, spjälkning, skyddsrum, totalförsvaret, skalning (eng. 

similitude) med flera. Figurer från litteratur är återgivna med tillstånd från upphovsmän. 

2.2 Semistrukturerade intervjuer 

Ett antal semistrukturerade intervjuer med olika personer har utförts för att inhämta 

information till examensarbetet.  

I början av examensarbetet kontaktades Johan Magnusson, konstruktör vid 

Fortifikationsverket, för råd kring dimensionering av balkar enligt Fortifikationsverkets 

konstruktionsregler (FKR). Vid två tillfällen genomfördes personliga möten på 

Fortifikationsverket i Eskilstuna. Vid det första mötet introducerade Magnusson 

dimensionering enligt FKR. En översiktlig diskussion fördes även kring lämplig utformning av 

konstruktionsdel. Under det andra mötet diskuterades noggrannare hur den aktuella balken 

skulle dimensioneras för att uppfylla krav ställda i FKR. Vidare har kontakt förts via mail och 

Magnusson har varit behjälplig i arbetet med beräkningar.   

Gällande det praktiska utförandet har diskussioner förts med Joakim Jansson, ansvarig för 

bygg- och energilaboratoriet på Mälardalens högskola, vid ett antal personliga möten samt 

via mail. De huvudsakliga frågeställningarna var vilket tillvägagångssätt som var lämpligt vid 

tillverkning av gjutformar till balkar och vid gjutningen samt metod för temperaturmätning 

under försök.  
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2.3 Experiment 

Med utförda intervjuer som grund gjöts nio betongbalkar. Sex av dessa exponerades sedan 

för brand, enligt tre olika temperaturkurvor. Två balkar lämnades opåverkade. Den nionde 

balken utgjorde stöd för isoleringsskivorna i mitten av ugnen. De åtta förstnämnda balkarna 

provtrycktes. Resthållfastheten i de brandpåverkade balkarna jämfördes sedan med de 

opåverkade balkarnas hållfasthet. Vid utformning av ritning för ugn har programmet 

AutoCAD 2016 använts. 

3 LITTERATURSTUDIE 

I följande avsnitt beskrivs brandförlopp, materialegenskaper för brandutsatt armerad betong, 

brandkurvor, skalning ur ett konstruktionsperspektiv och regelverk för dimensionering. 

Litteraturstudien ligger till grund för utförandet av experimentet och för att en diskussion av 

resultatet ska kunna föras, samt att slutsatser ska kunna dras.  

3.1 Brandförlopp 

Bengtsson (2001) beskriver att det finns många olika anledningar till varför bränder uppstår 

och att de även kan utvecklas på olika sätt. Det går därför inte att redogöra för eller förutsäga 

varje enskilt brandförlopp. Däremot kan brandförloppet vid rumsbrand (figur 1) förklaras 

övergripande. Två viktiga faktorer vid brand är mängden brännbart material och placeringen 

av denna samt syretillförseln. Bengtssons (2001) förklaringar gällande brandförlopp ligger till 

grund för detta avsnitt.  

Bränder kan beskrivas som ventilationskontrollerade eller bränslekontrollerade. Vid en 

bränslekontrollerad brand styrs effektutveckling av tillgången på bränsle. Det finns då alltså 

tillräckligt med syre för att allt bränsle ska kunna förbrännas. Vid en ventilationskontrollerad 

brand är det istället tillgången till syre som styr effektutvecklingen. Alla bränder är i princip 

bränslekontrollerade i början men övergår till att bli ventilationskontrollerad när branden 

utvecklas och tillgången på syre blir begränsad.  
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Det tidiga brandförloppet 

Under det tidiga brandförloppet kan branden utvecklas på olika sätt. Två grundläggande fall 

kan beskrivas enligt följande. I det första fallet går branden till övertändning, det finns då god 

tillgång till luft/syre. Värmen i brandgaslagret ökar och därmed ökar strålningen mot de nedre 

delarna av rummet, vilket leder till övertändning. Detta inträffar vid ca 600 C̊. Vid 

övertändning avger alla brännbara ytor i rummet pyrolysprodukter. Pyrolys innebär att ett fast 

material avger brännbara gaser vid upphettning. Flammorna som uppstår kommer att uppta 

hela rummets volym vilket resulterar i mycket höga strålningsnivåer. Ur livräddningssynpunkt 

är det viktigt att hindra branden från att nå övertändning då detta är en kritisk faktor för 

människors överlevnad. En annan anledning att hindra branden från att nå övertändning är 

att brandens effektutveckling då hastigt ökar vilket kan leda till större skador och svårare 

släckinsats.  

I det andra fallet råder syrebrist i brandrummet, vilket minskar intensiteten och temperaturen 

sjunker. Detta kan leda till flera olika scenarion, vilket beskrivs mer ingående i kapitel 3.2.  

Den fullt utvecklade branden 

Nästa del av brandförloppet benämns fullt utvecklad rumsbrand. I detta stadium styrs 

effektutvecklingen främst av tillgången på syre, branden är alltså ventilationskontrollerad. En 

del av branden kommer att äga rum utanför rummet på grund av ett överskott av brännbara 

gaser produceras. Detta resulterar i att flammor slår ut genom öppningarna i byggnaden. 

Den fullt utvecklad branden kan fortgå under lång tid, ibland flera timmar. Det som styr är 

mängden bränsle som finns att tillgå. Det är vanligt att temperaturen under detta stadium 

uppgår till 800 – 900 C̊, vilket är ihållande så länge det finns bränsle och tillgång på syre för 

förbränning i rummet.  

Figur 1 Brandförloppet. Bengtsson (2001, s.12). Upphovsman Per Hardestam. 
Återgiven med tillstånd 
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Avsvalningsfasen 

När materialet i rummet har brunnit under en längre tid börjar förbränningshastigheten att 

sjunka och därmed även effektutvecklingen. Detta skede kallas avsvalningsfasen och kan 

pågå under lång tid. Det är mycket vanligt att branden här återgår till att bli 

bränslekontrollerad. Glödbränder är vanliga i detta stadium. 

3.2 Underventilerad brand 

Som tidigare nämnts kan begränsad ventilation leda till att en brand istället för att gå till 

övertändning minskar i intensitet. Bengtsson (2001) beskriver fenomenet underventilerad 

brand vilket redogörs i detta avsnitt. Temperaturen sjunker samtidigt som förbränningen 

minskar. Avsvalningen av bränslenas ytor går långsamt vilket medför att stora mängder 

prolysgaser fortsätter att bildas. Detta scenario är vanligt vid brandutveckling i ett tillslutet 

rum och när inga öppningar uppstår under brandförloppet. I denna situation kan det finnas 

mycket oförbrända brandgaser i rummet samtidigt som syrekoncentration är låg. Det finns 

fler olika utfall av branden, några av dessa är: 

Pulsationer 

Vid en ventilationskontrollerad brand 

begränsas effektutvecklingen av mängden 

syre som kommer in i rummet. Ibland kan 

detta leda till att branden ”andas” (se figur 

2). Pulsationerna inleds med en minskning 

av effektutvecklingen på grund av den 

begränsade mängden syre. Temperaturen 

sjunker och gasvolymen i brandrummet 

minskar vilket resulterar i ett visst 

undertryck. Detta möjliggör att ny luft sugs 

in i brandrummet. När syret reagerar med de 

brännbara gaserna sker en förbränning. Vid 

antändning av brandgaserna ökar volymen 

vilket leder till ett övertryck. Då pressas brandgaserna ut genom de befintliga öppningar vilket 

på nytt leder till syrebrist som begränsar effektutvecklingen och ett ny pulsation påbörjas. 

Figur 2 Pulsationer. Bengtsson (2001, s.116). 
Upphovsman Per Hardestam. Återgiven med 
tillstånd. 
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Branden självslocknar 

Om branden fortsätter med begränsad tillgång 

på syre är det troligt att den så småningom 

självslocknar eller övergår till glödbrand (figur 3). 

Detta inträffar sannolikt innan temperaturen i 

brandrummet har ökat tillräckligt för att andra 

bränsleytor i rummet ska pyrolyseras. Om 

bränsleytan är begränsad är det även låg 

sannolikhet att gasmassan antänds. När 

temperaturen sjunker så minskar trycket i 

brandrummet, vilket leder till att det inte trycks ut 

så mycket brandgaser. På grund av detta kan det 

dröja lång tid innan branden upptäcks.   

 

Brandförloppet återupptas 

I en situation där branden spridit sig till 

flera andra föremål innan syrebrist 

uppstod är brandrummet troligtvis fyllt 

med brandgaser vilka innehåller 

oförbrända gaser. Om en öppning 

tillkommer kan brandgaser strömma ut ur 

öppningens övre del och luft strömma in 

genom öppningens nedre del. Detta leder 

till att branden flammar upp igen och 

tilltar. Brandförloppet återupptas och om det 

finns tillräckligt med syre och bränsle kan 

branden utvecklas till övertändning. Detta 

scenario illustreras i figur 4. 

 

Självantändning av brandgaserna 

Brandgaserna kan i sällsynta fall 

självantända, exempelvis vid öppning av 

en dörr. För att detta ska ske krävs att 

brandgasernas temperatur är hög, oftast 

mellan 500 – 600 C̊, vilket överstiger 

den termiska tändpunkten. När 

brandgaserna kan strömma ut genom en 

öppning blandas de med luft. På grund 

av att gasernas temperatur överstiger 

den termiska tändpunkten kommer 

blandningen av luft och bränsle att 

självantända och brinna utanför utrymmet. 

Brandgaserna blandas ut när luft 

Figur 3 Branden självslocknar. Bengtsson 
(2001, s.117). Upphovsman Per Hardestam. 
Återgiven med tillstånd. 

Figur 4 Brandförloppet återupptas. Bengtsson  
(2001, s.119). Upphovsman Per Hardestam. 
Återgiven med tillstånd. 

Figur 5 Självantändning av brandgaserna.  
Bengtsson (2001, s.121). Upphovsman Per 
Hardestam. Återgiven med tillstånd. 
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strömmar in i utrymmet vilket resulterar i att branden gradvis växer in i rummet. Förutsatt att 

öppningen är tillräckligt stor kan branden nu nå fullt utvecklad brand. Självantändning av 

brandgaser illustreras i figur 5. 

 

Backdraft 

Vid en underventilerad brand kan en stor 

mängd oförbrända gaser produceras. 

Om en öppning tillkommer plötsligt, 

exempelvis ett fönster som går sönder 

eller en dörr öppnas så kan den 

inströmmande luften blandas med 

brandgaserna vilket skapar en brännbar 

blandning i rummet. Om en tändkälla 

finns så kan detta leda till antändning av 

gasmassan, vilket resulterar i en mycket 

snabb förbränning (figur 6). Expansionen 

av gasvolymen leder till att resterande 

oförbrända gaser trycks ut genom öppningar och antänder vilket upplevs som ett eldklot. 

Backdraft kan i vissa fall leda till fullt utvecklad rumsbrand men ibland töms bara utrymmet 

på brandgaser och kvar i rummet blir bara små brandhärdar eller glödbränder. 

3.3 Brand i undermarksanläggningar 

Enligt Fridolf, et al. (2015) kan en brand i en undermarksanläggning få allvarligare 

konsekvenser än motsvarande brand i en byggnad ovan mark. Bränder under mark blir 

lättare underventilerade vilket leder till att de också kan utvecklas annorlunda. 

Undermarksanläggningar saknar fönster vilket leder till begränsad yttre lufttillförsel, detta har 

stor betydelse för brandens möjlighet att spridas från startföremålet. Brandens utveckling 

kommer istället att bero på om det mekaniska ventilationssystemet tillför luft eller om 

dörröppningar till andra delar av anläggningen är öppna. Om ventilationssystemet är 

avstängt måste dörrar vara stängda för att branden inte ska utvecklas fullt.  

Vid brand stiger de varma brandgaserna uppåt och når småningom taket (Fridolf et al., 

2015). Brandgaserna består av sot och restpartiklar från branden, ännu ej förbrända ämnen 

och luft. I taket samlas brandgaser, som är varmare än den omgivande luften i rummet, och 

ett brandgaslager bildas. Gradvis blir brandgaslagret tjockare och sjunker ner mot golvnivån. 

När brandgaslagrets nivå når öppningar så strömmar brandgaserna ut genom dessa och 

sprids till andra delar av anläggningen. I en byggnad ovan mark hade brandgaserna även 

kunnat spridas ut genom fönster som varit öppna eller som gått sönder på grund av branden. 

Förutsättningarna blir helt annorlunda om det inte finns några öppningar jämfört med om 

brandgaserna har möjlighet att ta sig ut. Förloppet som beskrivs ovan styrs dels av brandens 

tillväxt och dels av utrymmets geometri. Takhöjden har stor betydelse för brandgasernas 

återverkan mot branden. En lägre takhöjd innebär att snabbare värmeåterstrålning till 

Figur 6 Backdraft. Bengtsson (2001, s.124). 
Upphovsman Per Hardestam. Återgiven med 
tillstånd. 
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branden, vilket kan leda till snabbare utveckling och spridning av branden. Utrymmets yta 

avgör hur snabbt lokalen fylls med rök. Omgivande konstruktioner som berg och betong 

bidrar till nedkylning av brandgaserna. 

Den största risken för brand i fortifikatoriska undermarksmiljöer förväntas utgöras av 

elrelaterade bränder, överhettning och i förekommande fall brandfarlig vara (Fridolf et al., 

2015). En brand i ett teknikutrymme eller i en viktig teknisk utrustning med höga 

funktionskrav kan leda till stora konsekvenser. Detta trots att branden i sig inte är så allvarlig 

eller om den inte sprids till intilliggande utrymmen. Därför är det viktigt att skydda känslig 

utrustning och verksamhet. 

3.4 Materialegenskaper vid brand 

En betongkonstruktion är ett samverkansmaterial bestående av betong och stål (Thor, 2012). 

Gemensamt för alla konstruktionsmaterial är en minskning av hållfasthet vid brandpåverkan. 

Hur kraftig minskningen är varierar dock. Betong har ofta större massa och större 

värmekapacitet jämfört med stål, vilket innebär att uppvärmningen går långsammare för 

betong än för stål utsatt för samma termiska påverkan. Stål har vidare en högre 

värmeledningsförmåga. Betongens värmekapacitet och värmeledningsförmåga resulterar i 

en sval kärna i betongens mitt med bevarad hållfasthet. För betongkonstruktioner såsom 

balkar är därmed armeringsstålets hållfasthetsreduktion normalt den avgörande faktorn för 

bärförmågan vid brand.  

3.4.1 Betong 

Betong är obrännbart och alltså finns ingen risk för antändning eller flamspridning (Sjölin, 

1987). Likaså avges inga pyrolysprodukter vid upphettning utan endast vattenånga. Betong 

är en sammansättning av ballast, cement och vatten, därför blir de termiska egenskaperna 

av denna inhomogena blandning olika för de ingående elementen. Under brandpåverkan 

utsätts elementen för en kemisk och fysikalisk nedbrytning. Enligt Lond (2005) förångas det 

kemiskt bundna vattnet vid 100 °C. Vid 200 °C ökar cementets volym något, för att sedan 

minska igen. Förångningen av vattnet fortgår och vid 300 – 400 °C kan spjälkning av 

betongen ske. Spjälkning innebär att betongen spricker och bitar av den faller bort. I vissa fall 

kan en kraftig spjälkning ske som i hög grad reducerar bärförmågan (Isaksson, Mårtensson 

& Thelandersson, 2010). Detta på grund av att betongens täckskikt minskas eller att 

armeringen blottas helt, som följd sker en temperaturökning i stålet. Minskad förankring av 

armering kan också ske vid spjälkning. Faktorer som ökar tendensen till spjälkning är hög 

fukthalt, hög betongkvalitet med tät materialstruktur, närvaro av tryckspänning, hastig 

temperaturstegring, starkt osymmetrisk temperaturfördelning, tvärsnitt med tunna 

sektionsdelar och hög armeringstäthet. Cementen kommer vid 600 °C att brytas ned till kalk 

och vatten (Lond, 2005). Under temperaturstegringen kommer ballasten kontinuerligt att 

expandera.  
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Det finns olika teorier kring varför spjälkning sker, vilka presenteras nedan. 

 
Termiska spänningar 

Termiska spänningar orsakas av osymmetrisk temperaturfördelning i materialet eller av 

termisk expansion i sektioner med begränsad möjlighet till utvidgning (Jansson, 2013). 

Spänningar till följd av portryck kan också vara en utlösande faktor till brottet som leder till 

spjälkning men det är de termiska spänningarna som driver explosionen (Bažant, 2005). 

 

Ångportryck och fuktpropp 

Enligt Jansson (2013 s.60), observerade Miller (1905) att stora mängder vatten drivs ur 

betongen då den utsätts för brand. Expansionen av vattnet skulle kunna vara orsaken till 

spjälkning av de yttersta lagren. Modellen har sedan dess varit den mest använda för att 

förklara spjälkning av betong.  

Teorin utvecklades vidare av Shorter och Harmathy (1961, refererad i Jansson, 2013 s.60) 

och förfinades sedan ytterligare av Harmathy (1965) genom beskrivning av ett så kallat 

fuktproppfenomen. När en provkropp av betong upphettas ökar ångtrycket i porerna. Detta 

leder till att fukten drivs ut ur betongen men även inåt mot de kallare delarna. När ångan 

möter ett angränsande kallt lager kondenserar den. Denna process fortsätter och rör sig 

längre in i tvärsnittet tills en helt mättad region av betydande storlek har skapats. Regionen 

är den så kallade fuktpropp. När den uppstår så begränsas transporten av ånga in mot de 

kallare delarna. Vid fortsätt upphettning leder detta till snabb tryckökning. När trycket 

överskrider betongens brottgräns spjälkas en bit av betongen bort (Harmathy, 1965) 

 

Mättade porer 

Enligt Ghabezloo, Sulem och Saint-Marc (2009) är den termiska trycksättningskoefficienten 

orsakad av vatten i en cementpasta 0,6 MPa/°C i rumstemperatur. Fellinger och Breunese 

(2005) skapade en kurva med topptemperaturen 150 °C som visar ändringarna av denna 

trycksättningseffekt mellan 0,2 – 1,6 MPa/°C från 10 °C till 373 °C, vilket är vattnets kritiska 

punkt. Om en mättad por utan dränering hettas upp vid brand uppstår högt tryck, som till och 

med överskrider betongens brottgräns. Om mer än 32 % av en stängd por ursprungligen är 

fylld med vatten kommer vattnet att expandera vid upphettning och driva den instängda 

luften till att blandas med vattnet. Detta resulterar i en mättad por. Enligt Khoylou (1997) är 

fenomenet en trolig förklaring till spjälkning vid brand.  

 

BLEVE teorin 

Enligt Ichikawa (2000) kan BLEVE teorin, vilket står för Boiling Liquid Expanding Vapour 

Explosion, vara en del i spjälkning av höghållfast betong. När trycket i en por som är fylld 

med högtempererat vatten i vätskefas släpps ut blir övergången till gasfas mycket hastig. 

Detta beror på att all energi som samlas vid upphettning över 100 °C frigörs i en momentan 

kokningsprocess som klassas som en explosion. 

Petrov-Denisov, Maslennikov och Pitckob (1972, refererad i Hertz, 2003 s.108) har också 

presenterat en teori vilken infattar expansion av överhettat vatten. Enligt teorin kan väggar 
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mellan stängda porer med överhettat vatten och öppna porer med lågt tryck förstöras genom 

tryckskillnaderna. Detta kan i sin tur leda till gradvis ökande nedbrytning av mikrostrukturen. 

Friktionskrafter från ångflöde  

Jansson (2013 s.61) skriver i sin avhandling att betydelsen av friktionskrafter under ångflöde 

belyses av Waubke (1966), Meyer-Ottens (1972) samt Waubke och Schneider (1973). När 

tvärsnittet hettas upp, flödar fukt ut genom den sida som exponeras för brand. Detta flöde 

orsakar en ökning av väggfriktionen vilket leder till dragspänningar i kapillärsystemet. Genom 

teoretiska beräkningar drog Waubke och Schneider (1973, refererad i Jansson, 2013 s.61) 

slutsatsen att brandspjälkning är sannolik till följd av friktionsspänningar orsakade av 

ångflöde vid brandexponering. 

3.4.2 Armeringsstål 

Täckskiktet är en avgörande faktor för en betongbalks hållfasthet vid brand, eftersom det 

skyddar armeringsstålet mot temperaturpåverkan (Isaksson et al., 2010). Brott sker när 

armeringen uppnår sin sträckgräns. Sträckgränsen nås snabbare när stål blir varmt på grund 

av att styvhet och hållfasthet minskar vid temperaturstegring. Normalt minskar armeringens 

bärförmåga vid ca 550 °C och vid ca 700 °C är den näst intill obefintlig (Lond, 2005). 

Känslighet för upphettning varierar beroende på armeringskvalitet. Kallvalsad samt 

höghållfast stål tål värme sämre jämfört med varmvalsat stål. För varmvalsad armering 

kommer den ursprungliga sträckgränsen att återfås om temperaturen understigit 650 °C 

(Albrektsson et.al., 2011). För kallvalsad armering är temperaturgränsen istället 450 °C. 

3.4.3 Brandsäker betong 

En metod för att undvika spjälkning av betong är att tillsätta polypropylenfibrer, en typ av 

termoplast, i blandningen (Jansson, 2013). Vanligtvis tillsätts 1 - 2 kg/m3 av detta 

tillsatsämne. Polypropylenfibern börjar smälta vid 150-160 °C, vid 165-205 °C sönderdelas 

den och vid 176-380 °C är degraderingsreaktionen fullbordad. 

Det finns olika teorier kring spjälkning av betong och även olika teorier kring på vilket sätt 

polypropylenfibrer motverkar spjälkning. Följande teorier presenteras av Jansson (2013). 

• När polypropylenfibrerna smälter och förgasas uppstår kapillära porer som leder till 

ökad permeabilitet i materialet. 

 

• Uppkomst av övergångszoner runt fibrerna leder till ökad permeabilitet. Dessa 

övergångszoner ansluter till övergångszoner i det övriga materialet vilket skapar ett 

system för fukttransport. 

 

• Genom inblandning av polypropylenfibrer ökar permeabiliteten genom att ytterligare 

mikroporer uppstår. Dessa mikroporer kan sedan bidra till fukttransport vilket minskar 

betongens benägenhet till att spjälkas. 
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• När polypropylenfibrerna smälter så expanderar de i radiell riktning och krymper i 

längsriktning. Detta ger upphov till en expansion på 7 % vilket orsakar mikrosprickor. 

Dessa ökar i sin tur materialets permeabilitet. 

 

• Genom att fibrerna krymper bildas utrymme kring dem vilket möjliggör en 

tryckutjämning i materialet och det avdunstande fria vattnet kan få en väg ut.   

 

• Genom att fibrernas volym ökar mellan 105 °C och 200 °C ökar förmågan att stå 

emot genomslag av vatten. Detta driver fukten utåt mot ytan och bort från 

provkroppen vilket hindrar fukten att bidra till spjälkningen.  

 

Oavsett vilken av dessa teorier som är mest sannolik så är det konstaterat att tillsättning av 

polypropylenfibrer motverkar spjälkning i betong. 

3.4.4 Provningsmetoder för brandutsatt betong 

Efter att en brand ägt rum behöver en analys av den utsatta betongkonstruktionen utföras för 

att fastställa om konstruktionsdelen kan renoveras eller om den behöver bytas ut 

(Albrektsson, Flansbjer, Lindqvist & Jansson 2011). Det är viktigt att analysen är noggrann 

dels ur ett säkerhetsperspektiv och dels ur ett ekonomiskt perspektiv eftersom det är mindre 

kostsamt att renovera än att riva och bygga nytt. Det finns beräkningsmetoder som kan 

användas vid utvärderingen men bedömningen bör huvudsakligen baseras på inspektioner 

på plats och sedan kompletteras med laboratorietester vid behov.  

Enligt Albrektsson et.al (2011) krävs oftast endast en generell undersökning på brandplatsen 

för att veta om konstruktionsdelen går att renovera. Brandens storlek, spridningsmönster, 

synliga skador, räddningstjänstens rapport och om möjligt ritningar över konstruktionen 

observeras. Betongens tillstånd går även att bedöma genom att lyssna på ljudet som uppstår 

av slagverk från en hammare. Vid mera komplicerade fall kan andra analysmetoder 

användas. Ett exempel på en sådan metod är belastningsprov. Genom att utföra ett 

belastningsprov kan det återstående beteenden av konstruktionen bestämmas. Detta är 

tidskrävande och kostsamt men ger ett tillförlitligt resultat. Ett annat exempel på en sådan 

metod är att mäta ultraljudpulsers hastighet genom betongen. Metoden har använts i 60 år 

och går att använda både på plats samt i laboratorium. Ultraljudspulsernas hastighet beror 

på betongens elasticitet och densitet. Brandskadad betong kan då upptäckas på grund av att 

denna har låg elasticitet och densitet.   
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3.5 Brandkurvor 

Vid dimensionering av bärverk kan antingen förenklad dimensionering eller analytisk 

dimensionering användas (Thor, 2012). Vid förenklad dimensionering tillämpas olika 

brandkurvor vilka hör till så kallade nominella brandförlopp. Det finns olika varianter som 

representerar olika slags bränder. Vid provning enligt brandkurvor placeras provmaterialet i 

en ugn där temperaturen sedan varierar med tiden (Bengtson et al., 2005). Varken 

värmepåverkan eller varaktighet vid en naturlig brand representeras av standardbranden 

utan är endast en belastning som International Organization for Standardization (ISO) anser 

som godtagbar för att beskriva ett standardiserat brandförlopp. 

Om däremot analytisk dimensionering tillämpas kan bärverk dimensioneras utifrån påverkan 

jämförbar med en naturlig brand (Thor, 2012). Vid denna typ av dimensionering tas hänsyn 

till olika parametrar såsom brandbelastningens storlek, brandcellens öppningsfaktor samt 

brandcellens omslutande konstruktioners termiska egenskaper. Dimensionering grundad på 

ett naturligt brandförlopp har dock begränsningar. Metoden utgår ifrån en enkel princip och 

kan därför vara svår att tillämpa på byggnader med exempelvis stora brandceller och 

komplicerad geometri. 

3.6 Skalning av betongbalkar 

Skalade modeller används vid experimentella undersökningar då den verkliga skalan kan 

vara svårhanterlig, kostsam och då provanläggningar ofta har begränsad kapacitet (Ramu, 

Rabju Raja & Thyla, 2013). Det är därför önskvärt att undersöka mindre modeller som kan 

representera den fulla skalan. Att skala om homogena material som stål är lättare än att 

skala om armerad betong som är inhomogent (Van Siclen, 1968). Detta på grund av att de 

ingående materialen har olika egenskaper. Det går dock att hantera svårigheten genom att 

använda rätt teknik vid skalning. Relationen mellan modellens och prototypens fysiska 

dimensioner måste förbli konstant för att säkerhetsställa fullständig likhet. Att använda 

samma betongblandning i både prototypen och modellen är att föredra. Att skala om ballast 

är nämligen problematiskt. Mindre ballaststorlek, tillexempel storleken av ett sandkorn, skulle 

resultera i krympning och sprickbildning vid härdning. 

3.7 Europeiska konstruktionsstandarder 

De europeiska konstruktionsstandarderna, så kallade eurokoder, infattar 

dimensioneringsregler för bärande konstruktioner (Isaksson et al., 2010). Syftet med 

standarder är att skapa enhetliga och transparanta rutiner (SIS, u.å). Att ha dessa 

gemensamt med andra länder underlättar fri rörlighet av varor och tjänster. Även om 

standarderna ska vara lika i Europa kan ett antal nationellt valbara parametrar och avsnitt 

specificeras av varje land (Boverket, 2017). I Sverige ansvarar och publicerar Boverket de 

nationella anpassningarna som benämns EKS (EuroKod Sverige). Det är eurokoderna och 
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EKS som tillsammans utgör verifiering av byggnadsverks bärförmåga, stadga och 

beständighet. Varje avdelning i EKS behandlar en del i Eurokoderna. Eurokod trädde i kraft 1 

januari 2010 och innan dess gällde Boverkets konstruktionsregler (BKR).   

Standarderna benämns formellt SS-EN 199x y-z (Isaksson et al., 2010). SS-EN står för 

svensk standard (SS) av europeisk norm (EN), 199x betecknar huvuddelen och y-z 

eventuella underdokument. De aktuella standarderna är i dagsläget: 

• SS-EN 1990 Eurokod 0: Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk  

• SS-EN 1991 Eurokod 1: Laster på bärverk 

• SS-EN 1992 Eurokod 2: Dimensionering av betongkonstruktioner 

• SS-EN 1993 Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner 

• SS-EN 1994 Eurokod 4: Dimensionering av samverkanskonstruktioner i stål och 

betong  

• SS-EN 1995 Eurokod 5: Dimensionering av träkonstruktioner 

• SS-EN 1996 Eurokod 6: Dimensionering av murverkskonstruktioner 

• SS-EN 1997 Eurokod 7: Dimensionering av geokonstruktioner 

• SS-EN 1998 Eurokod 8: Dimensionering av bärverk med avseende på jordbävning 

• SS-EN 1999 Eurokod 9: Dimensionering av aluminiumkonstruktioner  

3.8 Fortifikationsverkets konstruktionsregler 

Vid dimensionering av funktionsskyddsrum används Fortifikationsverkets konstruktionsregler 

(FKR). FKR används främst internt inom Fortifikationsverket för Försvarsmaktens byggnader 

och anläggningar som har krav på fysiskt skydd (Fortifikationsverket, 2011). Dock har FKR 

utformats för att även kunna tillämpas av andra myndigheter och organisationer som 

ansvarar för försörjning av särskilt skyddsvärda objekt. FKR hänvisar till och följer Boverkets 

konstruktionsreglers (BKR) kapitelindelning. Som nämnts i avsnittet Europeiska 

konstruktionsstandarder är nu mera BKR ersatt av Eurokoder, därför anvisas läsaren till att 

ersätta BKR med motsvarande kapitel i Eurokod. Till Fortifikationsverkets konstruktionsregler 

hör tre stycken bilagor, FortLast, FortMaterial och Fortskydd. Tillsammans kallas dessa för 

Fortifikationsverkets Byggregler (FBR) och utgör dimensionering enligt FKR. FortLast 

innefattar hotbilder, verkan och effekter samt anger de dimensionerande belastningarnas 

storlek. FortMaterial innefattar allmänna regler för bärande konstruktioner och 

dimensionerande värden på egenskaper för olika material. FortSkydd innefattar acceptabla 

tillvägagångssätt för utformning av skydd mot verkan och effekter i form av principer, 

metoder, anvisningar och hjälpmedel. 
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3.9 Befolkningsskyddsrum 

I följande avsnitt har handboken Skyddsrumsregler SR 15, utformad av Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap (MSB) (2015), använts som referens. Syftet med handboken 

är att ge stöd i att dimensionera, utrusta, underhålla och avveckla skyddsrum. Skyddsrum 

ger fysiskt skydd för befolkningen i händelse av krig. Kunskapsbasen för skyddsrumssystem 

är främst uppbyggd på tre nivåer av dokument. Som grund för regelverket har ett antal 

kunskapsbärande avhandlingar använts. Dessa bygger sedan upp referensdokumenten där 

den vetenskapliga litteraturen utvärderats. Med referensdokumenten som bas har sedan ett 

antal styrande dokument kunnat tas fram. Skyddsrumsregler SR 15 är ett av dessa styrande 

dokument. Som alternativ till en statisk beräkning enligt SR 15 får en fullständigt dynamisk 

beräkning göras enligt referensdokumenten. SR 15 är utformad så att det utan 

specialistkunskaper inom impulslastberäkning går att uppfylla samhällets minimikrav på 

skyddsrum.  

Det är MSB som beslutar om behovet av skyddsrum och vart dessa ska vara placerade i de 

olika kommunerna. Utförande och utrustning i skyddsrummen ska möjliggöra att personer 

kan vistas där minst tre dygn i sträck. Utförande och utrustning ska även klara en livslängd 

på 50 år. Under fredstid får skyddsrummet brukas så länge iordningsställande kan ske på 

mindre än två dygn, samt att den lösa inredningen maximalt väger 60 kg. Ändringar får inte 

ske i stomme eller i installationer utan skicket ska bevaras som det byggdes och godkändes 

i. Även i fredstid ska skyddsrummen vara tydligt skyltade. 

Skyddsrum ska vara utformade för att stå emot verkningar av stridsmedel som kan förväntas 

förekomma vid krig. Vid dimensionering enligt SR 15 ska skyddsrummet förväntas utsättas 

för dels vapenlast och dels raslast. Vapenlasten som skyddsrummen ska beräknas tåla är 

verkan av en tryckvåg motsvarande den som åstadkoms av en 250 kg minbomb med 50 

viktprocent trotyl som detonerar i det fria 5 m från skyddets utsida vid fri tryckavlastning. 

Skyddsrummet ska även tåla ett långvarigt övertryck på 50 kPa och ett långvarigt undertryck 

på 8 kPa. Det ska också vara tillräckligt tätt för att klara biologiska och kemiska stridsvapen 

samt brandgaser. Joniserande strålning från radioaktivt nedfall ska i medeltal högst vara  

2,5 % av strålningen utanför skyddsrummet. Raslasten ska beaktas utifrån byggnadsras ifrån 

ovan- och närliggande byggnader. Metod för att betrakta de dynamiska lasterna som statiska 

har tagits fram i SR 15, vilket förenklar beräkningarna. 

Skyddsrummets lufttemperatur tillåts stiga maximalt 15 °C efter två timmars brand utanför 

skyddsrummet. Stommen ska bestå av obrännbart material, därav fokuserar SR 15 på 

armerad betong. Betong som används i skyddsrum måste vara av lägst kvalitet C25/30 och 

armering av klass K500C. Vid dimensionering av betongkonstruktionen ska tillämpning av 

europeiska konstruktionsstandarder (Eurokod) användas med beaktning av 

dimensionslösningar i SR 15. Skyddsrum kan byggas antingen samtidigt som en ny byggnad 

uppförs eller i en redan befintlig byggnad. Oavsett när skyddsrummet byggs ska 

skyddsrumskonstruktionen bestå av ny betongkonstruktion och vara utformad med en minsta 

tjocklek. Minsta tjocklek anges för olika typer av konstruktionselement och presenteras i 

tabell i SR 15. Restriktioner om täckande betongskikt och armeringsstorlek anges också. 

Armeringsdiametern måste vara minst 10 mm och täckskiktet maximalt 50 mm.  
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3.10  Funktionsskyddsrum 

Till skillnad från skyddsrum som ska upprätthålla skydd för befolkningen ska ett 

funktionsskyddsrum upprätthålla skydd för samhällsviktiga verksamheter (A. Zakirov, RISE, 

projektledare, personlig kontakt, 2018-04-06). Med samhällsviktig verksamhet menas 

myndigheter och organisationer vars verksamheter vid bortfall skulle innebära stor risk och 

fara för befolkningen och samhället (MSB, 2013). Exempel på dessa aktörer är 

Försvarsmakten, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), SOS alarm, 

Jordbruksverket m.fl. De samhällsviktiga verksamheterna har ett behov av att skydda både 

ledningscentraler och viktig teknik. 

Funktionsskyddsrum ska kunna upprätthålla sin funktion under längre tid jämfört med 

befolkningsskyddsrum som ska upprätthållas under minst tre dygn (A. Zakirov, RISE, 

projektledare, personlig kontakt, 2018-04-06). Detta innebär att funktionsskyddsrum 

dimensioneras för andra typer av hotbilder och kan ha högre brandavskiljande krav. De kan 

vara placerade i en undermarksanläggning eller skyddade inne i en annan byggnad ovan 

mark. På grund av totalförsvarets tidigare avveckling saknas forskning inom området 

fortifikation vilket resulterar i begränsat mängd information. Information kring dagens 

ledningscentraler är ofta belagda med sekretess vilket också bidrar till problematik vid 

inhämtning av information om funktionsskyddsrum.  

 

  

https://www.facebook.com/messages/t/andrea.johnson.73700
https://www.facebook.com/messages/t/andrea.johnson.73700
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4 EXPERIMENT AVSEENDE BETONGBALKAR 

Med litteraturstudien som grund beskrivs i detta kapitel förutsättningar och genomförande av 

experimentet.  

4.1 Förutsättningar och genomförande 

4.1.1 Dimensionering 

Tillvägagångssätt vid dimensionering av balkar bestämdes i samråd med Johan Magnusson 

på Fortifikationsverket då de skulle dimensioneras enligt Fortifikationsverkets 

Konstruktionsregler.  
 

Balken dimensionerades utifrån Fortifikationsverkets krav på armeringsinnehåll  

0,1 % < p < 0,5 %. Ett riktvärde på armeringsinnehållet valdes för att kunna bestämma 

lämplig bredd och höjd. Utifrån dessa dimensioner bestämdes balkens kapacitet och därmed 

även armering. På grund av att balkar med stor spännvidd är svårhanterliga i full skala var 

det önskvärt att gjuta balkar i mindre modell. Då betong ska härda i 28 dagar för att uppnå 

full hållfasthet fanns inte utrymme tidsmässigt att undersöka skalning innan dimensionering 

av balkarna utfördes. Därför dimensionerades balkarna utifrån halva den tänkta 

spännvidden.  

4.1.2 Gjutning 

Planering och genomförande av gjutning skedde i bygg- och energilaboratoriet på 

Mälardalens Högskola med stöd av Joakim Jansson, tekniker och ansvarig för laboratoriet. 

Tekniker från RISE Research Institutes of Sweden var även behjälpliga under 

genomförandet. Materialet som krävdes till gjutning beräknades och beställdes från 

leverantörer. Gjutformarna tillverkades i formplywood. Delarna skruvades ihop och 

förstärktes med vinkeljärn på utsidan. För att undvika en utböjning i sidled på grund av 

formtryck förstärktes formen med reglar längs långsidorna. Dessa fästes med reglar i varje 

kortsida samt med en regel mitt på balken. Skarvarna i formarna tätades med silvertejp för 

att undvika läckage vid gjutning. I figur 7 visas formarnas konstruktion. 
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Armeringen utgjordes av både längsarmering och färdigbockad bygelarmering, dessa 

monterades ihop till bygelkorgar (se figur 8) med hjälp najmaskin för att sedan placeras i 

formarna. Distansklossar placerades ut för att säkerhetsställa att täckskiktet bibehölls under 

gjutning. Armering bockades till för att fungera som lyfthandtag i balkarna, dessa monterades 

i bygelkorgen.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7 Gjutformar 

Figur 8 Armering, bygelkorgar utan termotråd 
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I de sex balkar som skulle utsättas för brandpåverkan fästes termotrådar på mitten av 

bygelkorgen (se figur 9 & 10). Detta för att kunna mäta temperaturen vid armeringen samt 

mitt i balken. Varje balk försågs med fem mätpunkter (figur 11). Varje tråd markerades med 

en siffra för att ha kännedom om vilken mätpunkt varje tråd tillhörde efter gjutning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9 Armering, bygelkorgar med termotråd 

Figur 10 Mätpunkter termotrådar Figur 11 Mätpunkter termotrådar, illustration 
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Formarna smordes med formolja och bygelkorgarna placerades där i (figur 12). 

Termotrådarna skyddades med plast. Därefter levererades färdigblandad betong med bil 

(figur 13). Genom att färdigblandad betong valdes fick alla balkar likadan sammansättning 

och risken för felkällor minimerades. 

 

 

Balkarna härdade inomhus i sex dagar, sedan revs formarna. Därefter fortsatte härdning i 

ytterligare 22 dagar för att uppnå full hållfasthet.  

 

Fem betongcylindrar gjöts i plaströr. Dessa och prov från bygel- och längsarmeringen 

skickades till RISE CBI betonginstitutet för provtryckning respektive provdragning. Med de 

erhållna värdena för tryckhållfast, sträckgräns och elasticitetsmodul kunde 

hållfasthetsberäkningar senare utföras. Resultatet av beräkningarna med praktiska värden 

jämfördes sedan med beräkningarna med teoretiska värden samt med resultat från 

belastningsförsök. 

4.1.3 Brandexponering 

Med hjälp av tekniker från RISE Research Institutes of Sweden byggdes en ugn upp av 

lecablock, markskivor och Ceraboard på Mälardalens brand- och räddningsförbunds 

övningsfält på Fågelbacken i Västerås (se bilaga 1). En gasbrännare, försedd med 

automatisk reglerare, installerades i konstruktionen enligt figur 16. Ett termoelement 

monterades i ugnen, detta likväl som termotrådarna som var ingjutna i balkarna kopplades till 

Figur 12 Placering av armering i formar Figur 13 Leverans av betong 
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PC-loggar. Dessa var inkopplade till en dator under försöken för att kunna utföra en online-

mätning av temperaturen i ugnen och temperaturerna vid de valda mätpunkterna i balkarna. 

Balkarna har antagits vara belastade av ett bjälklag och utsattes därför för tresidig 

brandpåverkan (se figur 14 & 15). De två balkar som utsattes för brand enligt samma 

temperaturkurva eldades samtidigt för att uppnå ett likvärdigt resultat. Balken i mitten 

fungerade som stöd för isoleringen under samtliga brandförsök.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 14 Ugn under uppbyggnad 

Figur 15 Placering av balkar i ugn, sett underifrån 
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 Temperaturkurvor 

Tre olika temperaturkurvor var tänkta att tillämpas under experimenten. Totalt utsattes sex 

stycken balkar för brandpåverkan, två enligt vardera temperaturkurva. 

Temperaturkurva 1: Modell av underventilerad brand 

Temperaturkurvan i figur 17 utformades av Haukur Ingason på RISE Research Institutes of 

Sweden för examensarbetet. Den dimensionerande brandbelastningen motsvarar fem 

lastbilar med spridning sinsemellan. Brandförloppet pågår i 12 timmar men branden går inte 

till övertändning. Temperaturen sjunker innan övertändning och branden fortgår sedan som 

underventilerad. Temperaturkurvan utformades för att motsvara en brand under mark. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 16 Ugn med gasbrännare, till höger syns termoelementet instucket i ugnen 

Figur 17 Brandkurva underventilerad brand  (Ingason, 2018) 
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Temperaturkurva 2: Konstant temperatur 580 °C  

Den högsta temperaturen i temperaturkurva 1 är 580 °C. Det är strax innan temperaturen för 

övertändning samt lägre än 650 °C, vilket är den temperatur då sträckgränsen för varmvalsat 

armeringsstål påverkas. I temperaturkurva 1 sjunker temperaturen strax efter att den nått 

580 °C. Under försöket enligt temperaturkurva 2 var avsikten att elda balkarna konstant i 580 

°C till dess att temperaturen mitt i balken var 580 °C.      

 

Temperaturkurva 3: Konstant temperatur 700 °C 

Under försöket enligt temperaturkurva 3 var avsikten att elda balkarna konstant i 700 °C till 

dess att temperaturen mitt i balken var 700 °C. Det innebär att balken utsattes för temperatur 

högre än både övertändningstemperatur och temperatur då sträckgränsen för varmvalsat 

armeringsstål påverkas.   

 Försök 

Försök A 

Under försök A tillämpades temperaturkurva 2. På grund av att ugnen läckte värme och att 

fläkten på gasriggen inte hade tillräckligt stor effekt så nåddes inte den önskade 

temperaturen i ugnen. Efter fyra timmar och 45 minuter hade 480 °C nåtts och försöket 

avbröts. Inför försök B lades därför två extra lager isolering ovan på ugnen för att motverka 

värmeförlust. Fläkten byttes även ut till en annan typ med högre effekt.  

De ingjutna termotrådarnas plasthölje smälte under försöket vilket resulterade i felaktiga 

mätvärden. Inför försök B kläddes därför termotrådarna med isolering och täcktes med 

aluminiumfolie. 

Försök B 

Under försök B tillämpades temperaturkurva 3. Efter tre timmar och tio minuter nåddes 

temperaturen 700 °C i ugnen. Mätvärdena från termotrådarna såg märkliga ut och det fanns 

därför misstanke om att isoleringen kring trådarna även denna gång smält. Värdena ansågs 

inte kunna läsas av för att bedöma temperaturen i balken. Därför avbröts försöket när 

temperaturen i ugnen nått 700 °C. Vid demontering av ugnens lock upptäcktes att plasthöljet 

kring termotrådarna hade smält trots att de skyddats. Inför försök C skyddades de på samma 

sätt som i försök B men en brandfog applicerades även där termotrådarna kommer upp ur 

balken.  

Försök C 

Under försök C tillämpades temperaturkurva 1. Vid försök B nåddes den önskade 

temperaturen men eftersom att tidsintervallet för försök C var betydligt längre så isolerades 

ugnen ytterligare. Keramisk fiber fästes invändigt på ugnens väggar. Ceraboardskivorna på 

toppen av ugnen byttes ut och de gamla lades ovanpå mineralullen. Gasriggen var 

programmerad att följa temperaturkurva 1 men detta lyckades ej, varför försöket avbröts efter 

sju timmar och 50 minuter.  

Trots ändringar som gjorts från försök B smälte isoleringen kring termotrådarna även under 

detta försök. 
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I tabell 1 visas en sammanställning av de tillämpade temperaturkurvorna under försöken. 

Tabell 1 Tillämpning av temperaturkurvor under försök 

Försök Temperaturkurva 

A 2 

B 3 

C 1 

 

4.1.4 Belastning 

Efter att balkarna hade svalnat transporterades de tillbaka till bygg- och energilaboratoriet på 

Mälardalens högskola. Med hjälp av laboratorieansvarig Joakim Jansson och 

universitetsadjunkt Jenny Söderström utsattes de där tillsammans med de opåverkade 

balkarna för belastning i belastningmaskinen Instron 5500R 4486 (figur 18). Påförande av 

lasten skedde genom två punktlaster, med 300 mm mellanrum, tills balken gick till brott. Två 

punktlaster valdes för att påverka platsen för brott så lite som möjligt. Lasten fördes på med 

hastigheten 5 mm/min tills nedböjning på 100 mm uppnåtts. Brottlasterna för de 

brandpåverkade balkarna jämfördes med brottlasterna för de opåverkade balkarna. De 

sistnämnda jämfördes även med de framräknade teoretiska lasterna. 

 

Efter att balkarna exponerats för brand uppmärksammades det att vid samtliga försök smälte 

isoleringen kring termotrådarna. Efter tryckningen frilades därför ett område där trådarna var 

fästa på en av balkarna för att undersöka hur långt in smältningen hade skett (figur 19). Det 

upptäcktes då att all isolering även inne i balken hade smält. 

Figur 18 Placering av balk i Instron 5500R 4486 
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5 RESULTAT 

I detta kapitel redovisas resultatet från brandexponering och belastning av balkar. För att 

förenkla visar tabell 2 benämning av testobjekten. Provsvar från CBI samt teoretiska och 

praktiska hållfasthetsberäkningar redovisas också. 

Tabell 2 Benämning balkar 

Benämning Temperaturkurva Försök 

B1 Opåverkad 

B2 Opåverkad 

B3 3 A 

B4 3 A 

B5 2 B 

B6 2 B 

B7 1 C 

B8 1 C 

B9 Stödbalk 

 

5.1 Brandpåverkan 

Under samtliga försök smälte 

isoleringen kring termotrådarna 

(figur 19) vilket resulterade i 

felaktiga mätvärden. Resultatet 

från temperaturmätningen i 

balkarna redovisas därför inte i 

denna rapport. Termoelementet 

som mätte temperaturen i ugnen 

fungerade däremot korrekt och 

resultatet från detta redovisas som 

tid-temperaturkurvor. Även okulär 

besiktning av balkarna redovisas i 

form av bilder. 

  

Figur 19 Termotrådar i balk efter brandexponering 
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5.1.1 Balkar försök A 

I figur 20 visas temperaturutveckling över tid under försök A. 

 

Efter att balkarna hade svalnat noterades en krackelering i betongens yta. Krackeleringen 

var likvärdig för båda balkarna. Det gick även att urskilja en ytlig sprickbildning nära 

kanterna. Krackelering och sprickor visas i figur 21. 
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Figur 20 Tid-temperaturkurva försök A 

Figur 21 B4, krackelering och sprickbildning 
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5.1.2 Balkar försök B 

I figur 22 visas temperaturutveckling över tid under försök B. 

När balkarna svalnat efter brandpåverkan noterades att båda betongbalkarna hade en 

krackelerad yta (se figur 23). Det gick även att urskilja en ytlig sprickbildning nära kanterna.  
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Figur 22 Tid-temperaturkurva försök B 

Figur 23 B4, krackelering 
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5.1.3 Balkar försök C 

I figur 24 visas temperaturutveckling över tid under försök C. Strömtillförseln till 

mätutrustningen upphörde under 36 minuter vilket är orsaken till avbrottet i kurvan.  

 

Under försöket hördes flertalet kraftiga smällar vilket senare visade sig bero på att betongen 

spjälkat, vilket kan ses i figur 25 och 26. Balken som fungerat som stöd under alla försöken 

hade inte spjälkat. Tidpunkten för detta var efter 2 timmar och 25 minuter. Som för de andra 

brandpåverkade balkarna syntes en krackelerad yta samt en ytlig sprickbildning nära 

kanterna (se figur 27). 
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Figur 24 Tid-temperaturkurva försök C 

Figur 25 Spjälkade balkar, B7 främre och B8 
bakre 

Figur 26 Spjälkade balkar, B8 främre och B7 
bakre 
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Figur 27 B7, krackelerad yta och ytlig sprickbildning 
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Figur 28 B1, sprickor börjar uppstå vid 20 kN Figur 29 B1, kraftigare sprickbildning 

5.2 Belastning 

5.2.1 Balk B1 

Balken gick till brott vid 25,48 kN. Sprickbildning började synas vid 20 kN (se figur 28). Vid en 

nedböjning på 70 mm brast armeringen. Kraftigare sprickbildning efter en tids belastning 

visas i figur 29. I figur 30 visas balken efter belastning.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Figur 30 B1, balk efter belastning 
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5.2.2 Balk B2 

Balken gick till brott vid 25,44 kN. Sprickbildning började synas vid 20 kN (figur 31). Vid en 

nedböjning på 96 mm brast armeringen. Kraftigare sprickbildning efter en tids belastning 

visas i figur 32. I figur 33 visas balken efter belastning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 31 B2, sprickbildning Figur 32 B2, kraftigare sprickbildning 

Figur 33 B2, balk efter belastning 
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5.2.3 Balk B3 

Balken gick till brott vid 24,30 kN. Sprickbildning började synas vid 11 - 12 kN (figur 34). Vid 

en nedböjning på 92 mm brast det ena armeringsjärnet och vid 97 mm brast det andra 

armeringsjärnet (se figur 35). I figur 36 visas balken efter belastning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 34 B3, sprickbildning 

Figur 35 B3, kraftigare sprickbildning samt brusten armering 
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5.2.4 Balk B4 

Balken gick till brott vid 25,47 kN. Sprickbildning började synas vid 18 - 19 kN (figur 37), en 

kraftigare sprickbildning visas i figur 38. I figur 39 visas balken efter belastning. 

 

Figur 36 B3, balk efter belastning 

Figur 37 B4, sprickbildning Figur 38 B4, kraftigare sprickbildning 
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5.2.5 Balk B5 

Balken gick till brott vid 24,62 kN. Sprickbildning började synas vid 14 kN (figur 40). 

Kraftigare sprickbildning efter en tids belastning visas i figur 41. I figur 42 visas balken efter 

belastning. 

 

Figur 39 B4, balk efter tryckning, längst fram i bild. I bakgrunden syns de två opåverkade 
balkarna efter belastning. 

Figur 40 B5, sprickbildning Figur 41 B5, kraftigare sprickbildning 
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5.2.6 Balk B6 

Balken gick till brott vid 23,94 kN. Sprickbildning började framträda vid 16 kN. I figur 43 och 

44 visas sprickbildning i olika skeden och i figur 45 visas balken efter belastning.  

Figur 42 B5, balk efter belastning, längst fram i bild 

Figur 43 B6, sprickbildning Figur 44 B6, kraftigare sprickbildning 
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5.2.7 Balk B7 

Balken gick till brott vid 20,55 kN. Sprickor började kunna tydas på den del som var minst 

utsatts för spjälkning vid 11 kN (figur 46). Till skillnad från de andra balkarna stukades 

tryckzonen utanför punktlasterna, se figur 47. I figur 48 visas balken efter belastning. 

 

  

 

  

Figur 45 B6, efter belastning, andra balken framifrån 

Figur 46 B7, tidigt stadie av sprickbildning Figur 47 B7, stukning utanför punktlaster 
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5.2.8 Balk B8 

Balken gick till brott vid 20,47 kN. Vid 15 kN kan sprickor tydas (figur 49). Sprickor i senare 

skede visas i figur 50. I figur 51 visas balkens form efter belastning.  

Figur 48 B7, balk efter belastning 

Figur 49 B8, tidig sprickbildning Figur 50 B8, sprickor i senare skede 
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5.2.9 Balk B9 

Balken gick till brott vid 21,28 kN. Sprickor trädde fram vid 9 kN (figur 52). Kraftigare 

sprickbildningar kan urskiljas i figur 53. I figur 54 visas balk efter belastning. 

 

 

 

 

 

Figur 51 B8, efter belastning, längst fram i bild 

Figur 52 B9, tidig sprickbildning Figur 53 B9, sprickor i senare skede 
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5.2.10 Sammanställning belastning 

I tabell 3 redovisas en sammanställning av resultatet från belastningen. Sprickbildning 

uppkom först, efter ytterligare lastpåföring uppstod brott för betongbalken. Brott i armeringen 

uppstod efter detta för tre av balkarna.  

Tabell 3 Sammanställning resultat från belastning 

Balk Sprickbildning 
uppstår  

[kN] 

Brottlast 
[kN] 

Brott i 
armering 

[mm] 

B1 
 

20 25,48 70 

B2 
 

20 25,44 96 

B3 
 

11-12 24,30 92 & 97 

B4 
 

18-19 25,47 - 

B5 
 

14 24,62 - 

B6 
 

16 23,94 - 

B7 
 

11 20,55 - 

B8 
 

15 20,47 - 

B9 
 

9 21,28 - 

 

Figur 54 B9, balk efter belastning 
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5.3 Provresultat från RISE CBI betonginstitutet 

Betongcylindrar, gjutna samtidigt som balkarna, samt drag- och bygelarmering skickades till 

RISE CBI betonginstitutet för undersökning av tryckhållfasthet, sträckgräns och 

elasticitetsmodul. Resultatet från RISE CBI betonginstitutet har sammanställt och redovisas i 

följande avsnitt. 

5.3.1 Betong 

Resultatet från provningen av de fem betongcylindrarna testade av RISE CBI betonginstitutet 

redovisas i tabell 4. Prov för framtagning av elasticitetsmodulen utfördes på två av 

cylindrarna.    

Tabell 4 Provresultat från betongcylindrar 

Prov 
från 

cylinder 

Diameter 
d 

[mm] 

Höjd 
h 

[mm] 
 

Densitet 
ρ 

[kg/m3] 

Brottlast 
F 

[kN] 

Tryckhållfasthet 
fc 

[MPa] 

Elasticitets-
modul 
[GPa]  

1 99,5 99,0 2360 439 56,3  

2 99,5 99,6 2360 444 57,1  

3 99,5 99,0 2330 441 56,6 40,5 

4 99,5 99,5 2340 439 56,4 40,1 

5 99,5 99,7 2390 463 59,3  

 

5.3.2 Armering 

Resultatet från provningen av armering testade av RISE CBI betonginstitutet redovisas i 

tabell 5. 

Tabell 5 Provresultat armering 

Prov Sträckgräns  
fy 

[MPa] 

Elasticitetsmodul 
E 

[MPa] 

Längsarmering 490 
 

184 378 
 

Bygelarmering 
 

535 185 724 
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5.4 Beräkningar betongbalk 

Nedan följer beräkningar för de undersökta betongbalkarna. Avsnittet innefattar 

dimensionering av balk med karakteristiska värden, hållfasthetsberäkningar med praktiska 

värden samt beräkningar av teoretisk dynamisk bärförmåga. 

Formler i ekvation 1 – 30 är hämtade från Isaksson och Mårtensson (2010), formler i 

ekvation 31 – 42 är hämtade från Fortifikationsverket (2011). 

5.4.1 Dimensionering av balk med karakteristiska värden 

Nedan redovisas beräkningar för balkens dimensioner, armering samt bärförmåga. 

Balken dimensionerades utifrån Fortifikationsverkets krav på armeringsinnehåll för 

dragarmering; 0,1 % < p < 0,5 %.  

𝜌 =  
𝐴𝑠

𝑏 ∙ 𝑑
           (ekv. 1) 

0,00394239 =  
2 ∙ 𝜋 ∙ 42

0,15 ∙0,168 
  

Ekvation 1 användes för att beräkna lämpliga dimensioner för balken som gav ett 

armeringsinnehåll inom intervallet ovan. Balkens längd valdes utifrån mått på tillgänglig 

utrustning. 

I beräkningar för dimensionering av balk har karakteristiska värden använts för betongens 

tryckhållfasthet samt armeringens sträckgräns och elasticitetsmodul. Detta för att få ett 

resultat som motsvarar balkens faktiska kapacitet.    

Balken försågs med armering i överkant för att stabilisera byglar, vilket bidrar till balkens 

kapacitet. Tvärsnittet beräknas därför som dubbelarmerat. 

 

Förutsättningar 

Längd 2000 mm 

Höjd 210 mm 

Bredd 150 mm 

d-mått 168 mm 

Betongkvalitet C30/37 

fck = 30 MPa 

K500CT 

fyk = 500 MPa 

E = 200 000 MPa 
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 Momentkapacitet 

𝑓𝑦𝑘

𝐸𝑠
 =  𝜀𝑐𝑢( 

𝑑

𝑥
− 1)          (ekv. 2) 

𝑥 =  
𝑑

𝑓𝑦𝑘

𝐸𝑠 ∙ 𝜀𝑐𝑢
 +1

=  
168

500

200 000 ∙ 3,5 ∙ 10−3 
 +1

= 98 𝑚𝑚       (ekv. 3) 

 

Underkantsarmering 

𝜀𝑠𝑦 =  
𝑓𝑦𝑑

𝐸𝑠
=  

500

200 000
= 2,5 ‰         (ekv. 4) 

𝜀𝑠 =  𝜀𝑐𝑢  
𝑑−𝑥

𝑥
= 3,5 ∙  10−3  ∙  

168−98

98
= 2,5 ‰        (ekv. 5) 

Om villkoret 𝜀𝑠 ≥ 𝜀𝑠𝑦  uppfylls är tvärsnittet med avseende på underkantsarmering 

underarmerat. 

2,5 ‰ ≥ 2,5 ‰  

Slutsats: Tvärsnitt med avseende på underkantsarmering är underarmerat. 

 

Överkantsarmering 

𝜀𝑠𝑦 =  
𝑓𝑦𝑑

𝐸𝑠
=  

500

200 000
= 2,5 ‰         (ekv. 6) 

𝜀´𝑠 =  𝜀𝑐𝑢  
𝑥 − 𝑑´

𝑥
= 3,5 ∙  10−3  ∙  

98 − 42

98
= 2,0 ‰       (ekv. 7) 

Om villkoret 𝜀´𝑠 < 𝜀𝑠𝑦  uppfylls är tvärsnittet med avseende på överkantsarmering 

överarmerat. 

2,0 ‰ < 2,5 ‰  

Slutsats: Tvärsnitt med avseende på överkantsarmering är överarmerat. 

 

Ett nytt värde för x beräknas 

𝐴𝑠  ∙  𝑓𝑦𝑑 =  𝑓𝑐𝑑  ∙ 0,8𝑥𝑏 +  𝐴´𝑠 ∙  𝜀𝑐𝑢  ∙  
𝑥−𝑑´

𝑥
 ∙  𝐸𝑠       (ekv. 8) 

101 ∙  10−6  ∙ 500 = 30 ∙ 0,8 ∙ 𝑥 ∙ 0,15 + 101 ∙  10−6  ∙ 3,5 ∙  10−3  ∙  
𝑥− 0,042

𝑥
 ∙ 200 000  

𝑥 = 0,026 𝑚 = 26 𝑚𝑚  
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𝑀 =  𝑓𝑐𝑘 ∙ 0,8𝑥𝑏(𝑑 − 0,4𝑥) +  𝐴´𝑠 ∙  𝜎´𝑠 (𝑑 − 𝑑´) =      (ekv. 9) 

30 ∙ 0,8 ∙ 0,026 ∙ 0,15 (0,168 − 0,4 ∙ 0,026) + 101 ∙  10−6  ∙ 3,5 ∙  10−3 (
0,026−0,042

0,026
) ∙

200 000 (0,168 − 0,042) = 9,3 ∙  10−3 𝑀𝑁𝑚 = 9,3 𝑘𝑁𝑚  

Slutsats: Balkens momentkapacitet är 9,3 kNm 

 

 Bygelarmeringen 

Med hjälp av momentet från beräkningen i ekvation 9 kan en utbredd last beräknas vilken 

sedan används för att dimensionera bygelarmeringen i balken.  

𝑀 =
𝑞 ∙ 𝐿2

8
  

𝑞 =
𝑀 ∙ 8

𝐿2 =  
9,3 ∙ 8

22 = 18,6 𝑘𝑁/𝑚         (ekv. 10) 

 

Tvärkraft 

𝑉 =
𝑞𝐿

2
=  

18,6 ∙ 2

2
= 18,6 𝑘𝑁         (ekv. 11) 

 

Betongens kapacitet 

𝑉𝑅𝑑𝑐 = (𝐶𝑅𝑑𝑐  ∙ 𝑘 ∙  √100 ∙  𝜌𝑙  ∙  𝑓𝑐
3 ) 𝑏 ∙ 𝑑        (ekv. 12) 

𝐶𝑅𝑑,𝑐 = 0,18  

𝑘 = 1 + √
200

𝑑
= 1 +  √

200

168
= 2,09        (ekv. 13) 

𝜌𝑙 =  
𝐴𝑠𝑙

𝑏 ∙ 𝑑
=  

101

150 ∙168
= 4,01 ∙  10−3        (ekv. 14) 

𝑉𝑅𝑑𝑐 = (0,18 ∙ 2,09 ∙  √100 ∙ 4,01 ∙  10−3  ∙ 30
3

) 150 ∙ 168 = 21,72 𝑘𝑁   (ekv. 15) 

Slutsats: Betongen klarar att ta upp tvärkraften, därför krävs endast minimiarmering. 

 

Minimiarmering 

𝜌𝑤,𝑚𝑖𝑛 = 0,08 ∙  
√𝑓𝑐𝑘

𝑓𝑦𝑘
= 0,08 ∙  

√30

500
= 0,000876       (ekv. 16) 

𝐴𝑠𝑤

𝑠
=  𝜌𝑤 ∙ 𝑏 = 0,000876 ∙ 150 ∙  103 = 131,4 𝑚𝑚2/𝑚     (ekv. 17) 
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𝑠 =  
𝐴∅ ∙1000

𝐴𝑠𝑤
=  

2 ∙ 𝜋 ∙ 42 ∙1000

131,4
= 765 𝑚𝑚        (ekv. 18) 

Dock ska max. avstånd vara 𝑠𝑙,𝑚𝑎𝑥 = 0,75 ∙ 𝑑 = 0,75 ∙ 168 = 126 𝑚𝑚  (ekv. 19) 

𝑛 =  
𝐿

𝑠
=  

2000

126
= 15,9 ≈ 16 𝑎𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑 → 17 𝑏𝑦𝑔𝑙𝑎𝑟      (ekv. 20) 

 

Slutsats: Enligt beräkningarna ska balken armeras med 2Ø8 i längsarmering och 17Ø8-s127 

i tvärkraftsarmering. 

 

 Omvandling last 

Den praktiska belastningen kommer att utföras som två punktlaster. Därför utförs en 

omvandling av momentet från ekvation 9 till punktlast för att bestämma den teoretiska 

brottlasten.  

𝑀 =  
𝐹

2
 ∙  𝛼𝐿   

𝛼𝐿 = 850 𝑚𝑚 = 0,85 𝑚  

𝐹 =
𝑀 ∙ 2

𝛼𝐿
=  

9,3 ∙2

0,85
 = 21,8 kN        (ekv. 21) 

Slutsats: Balkens teoretiska brottlast är 21,8 kN. 

 

5.4.2 Hållfasthetsberäkningar med praktiska värden  

Betongcylindrar och prov på armering skickades till RISE CBI Betonginstitutet för 

provtryckning och provdragning. Detta resulterade i praktiska värden för tryckhållfasthet, 

sträckgräns samt elasticitetsmodul vilka nyttjas i nedanstående beräkningar. Beräkningarna 

ger en brottlast som motsvarar resultatet från belastningstester. 

Förutsättningar 

fc = 57 MPa 

fy = 490 MPa 

Es = 184 378 MPa 

  

Övriga geometriska förutsättningar är samma som tidigare angivet.  
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 Momentkapacitet 

𝑓𝑦

𝐸𝑠
 =  𝜀𝑐𝑢( 

𝑑

𝑥
− 1)          (ekv. 22) 

𝑥 =  
𝑑

𝑓𝑦

𝐸𝑠∙𝜀𝑐𝑢
+1

=  
168

490

184 378 ∙ 3,5 ∙ 10−3 
 +1

= 95,5 𝑚𝑚      (ekv. 23)  

 

Underkantsarmering 

𝜀𝑠𝑦 =  
𝑓𝑦

𝐸𝑠
=  

490

184 378
= 2,66 ‰         (ekv. 24) 

𝜀𝑠 =  𝜀𝑐𝑢  
𝑑−𝑥

𝑥
= 3,5 ∙  10−3  ∙  

168−95,5

95,5
= 2,66 ‰       (ekv. 25) 

Om villkoret 𝜀𝑠 ≥ 𝜀𝑠𝑦  uppfylls är tvärsnittet med avseende på underkantsarmering 

underarmerat. 

2,66 ‰ ≥ 2,66 ‰  

Slutsats: Tvärsnitt med avseende på underkantsarmering är underarmerat. 

 

Överkantsarmering 

𝜀𝑠𝑦 =  
𝑓𝑦

𝐸𝑠
=  

490

184 378
= 2,66 ‰         (ekv. 26) 

𝜀´𝑠 =  𝜀𝑐𝑢  
𝑥 − 𝑑´

𝑥
= 3,5 ∙  10−3  ∙  

98 − 42

98
= 2,0 ‰       (ekv. 27) 

Om villkoret 𝜀´𝑠 < 𝜀𝑠𝑦  uppfylls är tvärsnittet med avseende på överkantsarmering 

överarmerat. 

2,0 ‰ < 2,66 ‰  

Slutsats: Tvärsnitt med avseende på överkantsarmering är överarmerat. 

 

Ett nytt värde för x beräknas 

𝐴𝑠  ∙  𝑓𝑦𝑑 =  𝑓𝑐𝑑  ∙ 0,8𝑥𝑏 +  𝐴´𝑠 ∙  𝜀𝑐𝑢  ∙  
𝑥−𝑑´

𝑥
 ∙  𝐸𝑠       (ekv. 28) 

101 ∙  10−6  ∙ 490 = 57 ∙ 0,8 ∙ 𝑥 ∙ 0,15 + 101 ∙  10−6  ∙ 3,5 ∙  10−3  ∙  
𝑥− 0,042

𝑥
 ∙ 200 000  

𝑥 = 0,019 𝑚 = 19 𝑚𝑚  
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𝑀 =  𝑓𝑐𝑘 ∙ 0,8𝑥𝑏(𝑑 − 0,4𝑥) +  𝐴´𝑠 ∙  𝜎´𝑠 (𝑑 − 𝑑´) =      (ekv. 29) 

30 ∙ 0,8 ∙ 0,019 ∙ 0,15 (0,168 − 0,4 ∙ 0,019) + 101 ∙  10−6  ∙ 3,5 ∙  10−3 (
0,019−0,042

0,019
) ∙

184 378 (0,168 − 0,042) = 10,9 ∙  10−3 𝑀𝑁𝑚 = 10,9 𝑘𝑁𝑚  

Slutsats: Balkens momentkapacitet är 10,9 kNm. 

 Omvandling last 

Den praktiska belastningen kommer att utföras som två punktlaster. Därför utförs en 

omvandling av momentet från ekvation 29 till punktlast för att bestämma den teoretiska 

brottlasten beräknad med praktiska värden.  

𝑀 =  
𝐹

2
 ∙  𝛼𝐿   

𝛼𝐿 = 850 𝑚𝑚 = 0,85 𝑚  

𝐹 =
𝑀 ∙ 2

𝛼𝐿
=  

10,9 ∙2

0,85
 = 25,65 kN        (ekv. 30) 

Slutsats: Balkens teoretiska brottlast beräknad med praktiska värden är 25,65 kN. 

 

5.4.3 Teoretisk dynamisk bärförmåga 

I följande beräkningar har erhålla värden från RISE CBI Betonginstitutet använts. 

𝑝𝑐𝑑 = 𝑘 ∙  𝑞𝑑          (ekv. 31) 

𝑞𝑑 =
8 ∙ 𝑀

𝐿2 ∙ 𝑏
=

8 ∙ 10,9

22 ∙ 0,15
= 145 𝑘𝑃𝑎         (ekv. 32) 

𝑘 =
0,5 ∙ 𝑦´𝑒𝑙 + 𝑦𝑝𝑙 

𝑦´𝑒𝑙 + 𝑦𝑝𝑙
 = 

0,5 ∙ 0,028 + 63,7

0,028 + 63,7
= 0,9998       (ekv. 33) 

𝑦´𝑒𝑙 =
5 ∙ 𝑞𝑑 ∙ 𝐿4

384 ∙𝐸 ∙ 𝐼𝑠𝑝
 = 

5 ∙ 0,145 ∙ 20004 

384 ∙ 40 300 ∙ 26,77 ∙ 106 = 0,028 𝑚𝑚     (ekv. 34) 

𝐸𝑐𝑚 = 40,3 𝐺𝑃𝑎 = 40 300 𝑀𝑃𝑎  

𝐼𝑠𝑝 = 𝑏 ∙ 𝑑3 ∙ (5,4 ∙
𝐴𝑠

𝑏 ∙ 𝑑
+ 0,016 = 150 ∙ 1683 ∙ (5,4 ∙

101

150 ∙ 168
+ 0,0016)   (ekv. 35) 

= 26,77 ∙ 106 

ε𝑑 = ε𝑔 = 7,5% 

ε𝑠 < ε𝑠0 +  (ε𝑑 − ε𝑠0) ·
1

𝑛
  → ε𝑠 < 0,002656 + (0,075 − 0,002656) ·  

1

3
= 0,0268 (ekv. 36) 
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n = antalet pålastningar, valdes till 3 i detta fall. Vilket innebär att balken är dimensionerade 

för 3 explosioner. 

ε𝑠0 =
𝑓𝑘

𝐸𝑘
  =

490

184 378
= 0,002656        (ekv. 37) 

𝐸𝑘 = 184 378 𝑀𝑃𝑎  

𝐹𝑘 = 490 𝑀𝑃𝑎 

𝑦𝑝𝑙

𝐿
= 0,26 (1 + 0,3 ∙  

𝐿

𝑑
) ε𝑠        (ekv. 38) 

𝑦𝑝𝑙 = 0,26 (1 + 0,3 ∙  
𝐿

𝑑
) ∙ ε𝑠 ∙ L = 0,26 (1 + 0,3 ∙  

2000

168
) ∙ 0,0268 ∙ 2000   (ekv. 39) 

= 63,7 mm 

𝑝𝑐𝑑 = 𝑘 ∙  𝑞𝑑 = 0,9998 ∙ 145 = 145 𝑘𝑃𝑎      (ekv. 31) 

  𝑖𝑐𝑑 = √
𝜒𝑚𝑝 ∙ 2 ∙ 𝑚 ∙ 𝑝𝑐𝑑 ∙ 𝑦𝑢 

𝑎 ∙ 𝑏
=  √

0,67 ∙ 2 ∙157,5 ∙ 145 000 ∙ 0,063728 

2 ∙ 0,15
= 2,55 𝑘𝑃𝑎𝑠   (ekv. 40) 

𝜒𝑚𝑝 = 0,67 (𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑓ö𝑟 𝑏𝑎𝑙𝑘𝑎𝑟)    

𝑚 = 0,15 ∙  0,21 ∙  2 ∙  2500 = 157,5 kg       (ekv. 41) 

𝑦𝑢 = 𝑦𝑝𝑙 + 𝑦𝑒𝑙 = 63,7 + 0,028 = 63,728 𝑚𝑚      (ekv. 42) 

 

Slutsats: Balkens dimensionerande tryckupptagande förmåga för stötvågslast är 145 kPa 

och dess dimensionerande impulstäthetsupptagande bärförmåga för stötvågslast är 2,55 

kPas. 

  



49 

6 DISKUSSION  

I detta avsnitt diskuteras resultat utifrån brandpåverkan och belastning samt felkällor och 

erfarenheter från experimentet. 

6.1 Brandpåverkan 

I resultatet visas tid-temperaturkurvor för de olika försöken. Önskad temperatur var 

ursprungligen tänkt att uppnås i balken, då detta inte var möjligt att mäta på grund av 

komplikationer med termotrådar, så avbröts försöken när önskad temperatur uppnåtts i 

ugnen. Vid försök A nåddes inte önskad temperatur i ugnen, vid försök B nåddes önskad 

temperatur i ugnen och vid försök C nåddes önskad temperatur i ugnen men den 

förutbestämda kurvan följdes inte.  

Vid försök A och B skedde ingen spjälkning, vid försök C däremot spjälkade båda balkarna. 

Början av temperaturkurvan i försök B och C såg lika ut. Det tog ungefär lika lång tid att nå 

580 °C i ugnen vid båda försöken. Det kan finnas flera anledningar till att balkarna i försök C 

spjälkade och inte i försök B. 

• Vid försök B hade ugnen stått oanvänd i flera dagar vilket innebar att den hunnit 

svalna efter försök A. Det skulle därför kunna innebära att mycket av värmen gick åt 

till att värma upp lecastenen istället för att påverka balken. Försök C genomfördes 

dagen efter försök B vilket innebar att lecastenen fortfarande var varm. Dessutom 

isolerades insidan av ugnen inför försök C vilket gjorde att det inte läckte lika mycket 

värme som då istället kunde påverka balkarna. Alltså utsattes balkarna för en 

hastigare temperaturstegring i försök C, vilket enligt Isaksson et al. (2010) kan vara 

en orsak till varför spjälkning sker.  

• Vid försök B utgjordes toppen på ugnen av ett lager Ceraboard och två lager 

isolering. Vid försök C byttes Ceraboardskivorna ut till nya och de gamla lades även 

ovanpå. Detta innebar att lasten på balkarna vid försök C var tyngre än vid försök B. 

Ceraboard 50 mm väger 15 kg/m2, centrumavståndet mellan balkarna var 650 mm, 

vilket innebar att balkarna bar en extra last om cirka 20 kg.  

 

För att säkerställa skydd för viktig verksamhet och teknik i funktionskyddsrum skulle 

polypropylenfibrer kunna tillsättas i betongen, då det enligt Jansson (2013) minskar risken för 

spjälkning. 

 

Under försök C hördes en hög smäll och misstanken var att det var stödbalken i mitten som 

hade spjälkat. Vid nedmontering av ugnens lock upptäcktes det dock att det var balk B7 och 

B8 som hade spjälkat. Anledningen till att balk B9 inte spjälkade var troligtvis att den legat i 

ugnen under alla tre försök hade haft möjlighet till vattenavgång under en längre tid. Detta 

styrker den mest använda teorin om att spjälkning beror på högt ångtryck (Jansson, 2013).  
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På samtliga balkar som exponerats för brand kunde en krackelerad yta samt en ytlig 

sprickbildning noteras. Enligt Lond (2005) sker vattenavgång vid upphettning av betong, 

sprickorna beror därför antagligen på uttorkning av betong vid denna vattengång. Ytan på de 

opåverkade balkarna var i jämförelse helt slät. Tidpunkten för sprickbildning på grund av 

belastning varierade för de olika balkarna. Dock är det tydligt att sprickor framträder vid en 

senare tidpunkt för de opåverkade balkarna. Detta beror troligtvis på att vattenavgång 

resulterar i en torrare betong vilket ger större benägenhet till snabbare sprickbildning. 

6.2 Belastning 

Beräkningar utfördes med karakteristiska värden samt med erhållna värden från CBI. Den 

teoretiska brottlasten med karakteristiska värden var 21,8 kN. Enligt beräkningar med 

erhållna värden från RISE CBI Betonginstitutet var balkens brottlast 25,65 kN. Detta beror på 

att den praktiska tryckhållfastheten för betong var högre än den karakteristiska 

tryckhållfastheten, 57 MPa jämfört med 30 MPa. Beräkningarna med erhållna värden från 

RISE CBI Betonginstitutet styrktes ytterligare vid jämförelse med resultaten från belastningen 

av de opåverkade balkarna. Dessa gick till brott vid 25,48 kN respektive 25,44 kN. 

Vid tryckning av de olika balkarna noterades skillnader i kapacitet. De opåverkade balkarna 

B1 och B2 klarade, som förväntat, störst last. Balk B4 hade lika hög kapacitet som B1 och 

B2. Kapaciteten för balk B3 var däremot ca 1 kN lägre. B5 hade högre kapacitet än balk B3, 

trots exponering för högre temperatur. B6 låg strax under B3 i kapacitet. Balkarna B7 och B8 

hade som förväntat, på grund av spjälkningen lägst kapacitet. Det skiljde ca 5 kN jämfört 

med B1 och B2. Av de balkar som inte hade spjälkat hade stödbalken, B9, lägst kapacitet. 

Detta är dock rimligt eftersom denna utsatts för samtliga brandförlopp. 

Enligt Albrektsson et. al (2011) når varmvalsad armering sin plasticitetsgräns vid 650 °C. 

Därför var en av förväntningarna inför experimentet att balkarna B5 och B6, som utsattes för 

temperatur högre än denna, skulle ha en betydligt lägre kapacitet än de andra balkarna. Så 

blev dock inte fallet, B5 hade till och med lite högre kapacitet än B3 som utsattes för 

temperatur lägre än armeringens plasticitetsgräns. Att balkarna som utsattes för en 

temperatur högre än plasticitetsgränsen inte uppvisade en betydligt lägre kapacitet är 

positivt. Det innebär att balkarna fortfarande kan vara lastbärande enligt aktuella 

förhållanden trots att en brand ägt rum.  

Syftet med examensarbetet var att undersöka resthållfastheten i betongkonstruktioner i 

funktionsskyddsrum efter exponering för brand. Detta för att kunna ge en god grund för 

vidare forskning inom området brandpåverkan i funktionsskyddsrum och andra 

skyddskonstruktioner. Många avgränsningar krävdes i examensarbetet vilket begränsade 

resultatet. Detta gör det svårt att dra slutsatser kring huruvida funktionsskyddsrummet kan 

tillgodose fortsatt skydd för verksamhet och teknik efter brand. Ett tillförlitligare resultat hade 

uppnåtts om balkarna hade belastats vid brandexponering, om balkarna hade tillverkats i full 

skala samt om flera balkar hade kunnat testas i varje försök. Det hade även varit önskvärt att 

testa balkarna för dynamisk last, eftersom balkarna antas sitta i ett funktionsskyddsrum kan 
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de komma att utsättas för den typen av belastning. Beräkningar för en teoretisk dynamisk 

bärförmåga utfördes, men på grund av begräsning i tillgänglig utrustning var det inte möjligt 

att utsätta balkarna för dynamisk last. Experimentet påvisar att resthållfastheten i 

brandpåverkade balkar fortfarande är relativt hög. Trots avgränsningarna i avsnitt 1.5 är 

resultatet samt avsnitt 6.3 om diskussion kring felkällor och erfarenheter från experiment en 

grund till vidare forskning inom området. 

6.3 Felkällor och erfarenheter från experiment 

Vid montering av bygelkorgar var det svårt att tillverka dem helt raka. Detta gjorde att 

täckskiktet blev något mindre på vissa ställen. Även vid montering av formarna uppstod en 

del svårigheter då formplywooden var något krökt.  

Isoleringen smälte kring termotrådarna vid alla tre försöken och hade därmed behövts 

skyddas bättre. Som beskrivet i metoden frilades ett område där termotrådarna var fästa för 

att undersöka hur de påverkats av värmen. I figur 19 syns det att endast metalltrådarna finns 

kvar efter brandexponering. En tråd som klarar högre temperatur hade behövt användas vid 

försöken. 

Ugnen som användes byggdes upp särskilt för detta examensarbete och hade därför inte 

testats innan. Som tidigare nämnt ändrades mängden isoleringen efter varje försök och efter 

det första försöket byttes även fläkten ut. Alltså såg ugnens uppbyggnad olika ut vid varje 

försök vilket kan ha påverkat resultatet. När försök A utfördes var ugnen inte uppvärmd. 

Försök B utfördes flera dagar efter försök A och ugnen var då inte heller uppvärmd. Försök C 

genomfördes dagen efter försök B och ugnen var då uppvärmd. Detta kan också ha påverkat 

resultaten. För att få ett mer trovärdigt och jämförbart resultat skulle det vara bra att ugnen 

och gasbrännaren fungerade på samma sätt under alla försök. Om utrymme finns kan det 

därför vara en god idé att testköra ugnen först, antingen tom eller med testobjekt i, för att 

försäkra att den har önskad funktion. 

Den utrustning som fanns att tillgå för belastning kunde endast motsvara punktlast. Balkarna 

antas bära upp ett bjälklag och belastas därför egentligen med en utbredd last. I 

examensarbetet har balkens kapacitet först räknats som en utbredd last och sedan räknats 

om till en punktlast för att kunna jämföras med resultaten från belastningarna. Resultatet och 

jämförelsen hade blivit mer tillförlitlig om balken under tryckning hade kunnat utsättas för en 

utbredd last. 

Enligt Rabju et al. (2013) är modeller i full skala svårhanterliga, därför är det önskvärt att 

undersöka mindre modeller. Då betong är ett inhomogent material måste hänsyn tas till 

många olika parametrar vilket gör skalning komplicerat (Van Siclen, 1968). I experimentet 

gjöts balkarna i mindre skala men då det är för omfattande att hitta en metod för skalning 

behandlades detta inte i examensarbetet. För ett resultat som motsvarar verkligheten bättre 

skulle balkarna behövts gjutas i helskala eller resultatet från experimenten skalas om både ur 

brand- och konstruktionssynpunkt.   
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7 SLUTSATSER 

Examensarbetet skrevs inom ramen för CFORT vilket är en del i återetableringen av 

totalförsvaret. Syftet med examensarbetet var att undersöka resthållfastheten i 

betongkonstruktioner i funktionsskyddsrum efter exponering för brand. Detta för att kunna ge 

en god grund för vidare forskning inom området brandpåverkan på skyddskonstruktioner i 

funktionsskyddsrum. Detta uppnåddes genom experiment på betongbalkar infattande 

brandförsök och belastningstester. Efter genomförande av litteraturstudie, experiment och 

efterföljande diskussion kring resultatet av detta kan följande slutsatser dras. 

• Experimentet påvisar att resthållfastheten i balkar som endast utsatts för en 

temperaturkurva och inte spjälkat fortfarande var relativt hög enligt aktuella 

förhållanden. Deras kapacitet var inte avsevärt lägre än de opåverkade balkarnas 

kapacitet. Dessa balkar visar en reducerad kapacitet på mellan 0 - 6 % medan de 

balkar som spjälkat visar en reducerad kapacitet på 20 %. 

 

• Den mest använda teorin om att spjälkning beror på högt ångtryck (Jansson, 2013) 

styrks i experimentet. Detta genom att en av de undersökta balkarna, vilken var utsatt 

för samtligt brandförsök och därmed hade haft vattenavgång under längre tid inte 

spjälkade.  

 

• Vid genomförande av brandförsök avsedda att föregå belastningstester är det bra att 

utvärdera utrustning och material innan den används i skarpt läge. Detta minimerar 

felkällor vilket ger ett tillförlitligare resultat. I detta examensarbete hade det 

exempelvis varit fördelaktigt att testköra ugnen innan försöken samt försäkra att 

termotråden klarade de höga temperaturerna.  

  

• Att tillämpa resultatet från experiment som utförs på testobjekt i mindre modell på 

konstruktioner i fullskala skulle underlättas med en beprövad metod som tar hänsyn 

till brand och konstruktion i kombination.  

 

Slutsatserna kan ligga till grund för fortsatt forskning inom området resthållfasthet efter 

brandpåverkan på skyddskonstruktioner i funktionsskyddsrum. 
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8 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

I fortsatt arbete inom ämnet skulle det vara intressant att exponera flera balkar för samma 

brandförlopp för att få ett mer tillförlitligt resultat. Exponering för brand skulle också kunna 

ske enligt andra temperaturkurvor.  

I detta examensarbete belastades balkarna efter avsvalning vilket innebar att armering skulle 

kunnat återgå till ursprunglig hållfasthet. Om balkarna istället skulle belastas under eldning 

skulle de troligtvis gått till brott under själva eldningen eftersom att armerings hållfasthet 

påverkas av temperaturökningen. Ett sådant förhållande skulle spegla ett verkligt fall bättre 

vilket skulle förenkla avgörandet om huruvida verksamhetens funktion kan fortgå trots 

brandpåverkan på funktionsskyddsrummets skyddskonstruktioner.  

Förutom att belasta balkarna med en statisk last vid exponering för brand skulle det även 

vara intressant att utsätta dem för en dynamisk last motsvarande exempelvis en raslast eller 

explosionslast. Detta skulle dock kräva avancerad utrustning. 

Tanken i början av examensarbetet var att med hjälp av termotrådarna kunna mäta 

temperaturerna vid armeringen samt mitt i balken. Som tidigare nämnts smälte isoleringen 

kring trådarna vilket resulterade i att mätvärdena inte går att använda. I fortsatt arbete skulle 

det vara intressant att istället använda termotrådar som klarar högre temperaturer för att få 

användbara mätvärden. Det skulle då finnas ytterligare data att analysera och koppla till 

balkens beteende vid belastning. 

För att kunna tillämpa resultat från experiment som testas i mindre skala på konstruktioner i 

full skala så skulle det vara nödvändigt att hitta en metod för skalning som tar hänsyn till 

parametrar från både brand och konstruktion. 

Vidare skulle andra typer av konstruktioner som kan vara belägna i funktionsskyddsrum 

kunna undersökas, exempelvis plattor, väggar och pelare. 
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BILAGA 1: SCHEMATISK RITNING UGN  
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