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ABSTRACT  

This bachelor thesis covers fire protection methods of structural steel and the aim is to 

develop an information tool designed for inexperienced structural engineers.  The 

information tool covers basic fire protection methods and the general way to produce a fire 

resistance for structural steel. The layout of this information tool is a simple folder that 

contains information about the most important steps when producing fire protection for a 

steel structure.  

The thesis starts with a general overview of the fire protection needed in buildings to fulfill 

national legislative and regulatory requirements. To get an understanding of how steel 

components behave during the influence of fire, a brief overview is presented of the material 

properties of steel. This chapter also contains a review of previous research in the area.  

Furthermore, some of the most common fire protection materials are introduced and the 

general way of producing a safe fire protection for steel components is explained. For 

example, the chapter handles topics such as critical steel temperature, section factor and 

degree of utilization, which are key factors for designing fire protection for structural steel 

components.  

To evaluate the information tool, experienced structural engineers have been interviewed 

with a given interview guide to assist the making of this tool. The results from the interviews 

provided an insight into the needs for information regarding fire protection for structural 

engineers. 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords:  

Fire protection of steel structures, fire protection materials, critical steel temperature, steel 

beams, steel columns, degree of utilization, fire isolation and section factor.  
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SAMMANFATTNING  

Detta examensarbete har utmynnat i en sammanfattande lathund tänkt att användas av 

nyexaminerade konstruktörer inom området. Lathunden behandlar grundläggande delar ur 

dimensioneringsprocessen för brandskydd av stålkonstruktioner med klassificerade 

produkter.  

För att säkerställa lathundens tillförlitlighet samt verifiera innehållet har en kvalitativ 

undersökning genomförts i form av intervjuer med hjälp av en intervjuguide, där erfarna 

konstruktörer har bidragit med relevanta synpunkter och åsikter. Kontakten med verksamma 

konstruktörer har varit vägledande i detta examensarbete samt varit en bidragande faktor till 

diskussionsunderlaget kring ställda frågeställningar; 

 På vilket sätt skall lathunden utformas för att fungera som ett lättöverskådligt 

och fungerande hjälpmedel? 

 Vilka delar behöver finnas med i lathunden för att möjliggöra en 

dimensionering med klassificerade brandskyddsprodukter? 

 Vad avgör vilken brandskyddsmetod som är mest lämpad för en viss typ av 

bärverksdel? 

 Hur beaktas kostnaden för brandskyddet i dimensioneringsprocessen? 

 Finns det ett behov av en sådan lathund i dagsläget inom branschen? 

 

Arbetet inleddes med en litteratursökning där en kartläggning av de viktigaste delarna ur 

dimensioneringsprocessen utfördes, vilket utgjorde grunden för litteraturstudien. 

Litteraturstudien omfattar totalt fem avsnitt där ämnesområdet brandskydd av 

stålkonstruktioner behandlas. 

För att ge en grundläggande förståelse finns ett inledande övergripande avsnitt som beskriver 

varför en sådan brandskyddsdimensionering behövs samt vilka lagar och regler en 

konstruktör måste följa vid dimensionering. Därefter beaktas stålets egenskaper under 

brandpåverkan tillsammans med ett avsnitt som beskriver vilka konsekvenser en brand i en 

stålbyggnad kan ge. Vidare behandlas själva dimensioneringsprocessen innehållande 

brandlastfall, utnyttjandegrader, kritisk ståltemperatur och sektionsfaktor, samt hur man 

bestämmer vilken brandsäkerhetsklass en specifik bärverksdel tillhör. Vanliga 

brandskyddsmetoder på den svenska marknaden tas även upp för att bidra med en förståelse 

för vilka möjligheter det finns att brandskydda stålkonstruktioner. 
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Kapitlen i lathunden är komprimerade delar av rapporten och har förenklats för att ge 

konstruktören en snabb översikt inom området brandskydd av stålkonstruktioner. Genom 

litteraturstudien och den kvalitativa undersökningen har följande disposition på lathunden 

utarbetats: 

1. Inledning 

2. Allmänt om brandskydd 

3. Nomenklatur 

4. Brandlastkombination 

5. Kritisk ståltemperatur och utnyttjandegrad 

6. Sektionsfaktor: F/A-värde 

7. Beräkningsexempel: Pelare och balk  

8. Produktblad – Brandskyddsfärg  

9. Produktblad – Stenull 

10. Produktblad – Fibersilikatskivor 

11. Produktblad – Gipsskivor 

12. Produktblad – Sprutisolering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: 

Brandskydd av stålkonstruktioner, brand i stålbyggnader, brandskyddsmaterial, kritisk 

ståltemperatur, utnyttjandegrad, sektionsfaktor och brandskyddsisolering.  
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NOMENKLATUR 

Brandbelastning Ett mått på den energi som frigörs vid en förbränning av 

brännbart material i en brandcell, t.ex. av inredning, 

ytbeklädnad, golvbeläggning och byggnadsstomme fördelat på 

en area, golvarea eller omslutande area. 

Brandkonsult Person som arbetar med brandtekniska frågor såsom 

utrymningsstrategier, brandcellsindelning mm. 

Brandskyddsdokumentation  Skall innefatta förutsättningarna för brandskyddets utförande 

och brandskyddets utformning. Bland annat bör byggnadens 

brandcellsindelning och brandtekniska klasser redovisas, samt 

utrymningsstrategi. Denna dokumentation upprättas vid 

projekteringen av en byggnad då krav på brandskydd finns.   

Brandsäkerhetsklass Olika bärverksdelar delas in i olika brandsäkerhetsklasser 

beroende på risk för personskada vid brott. Skiljer sig från 

säkerhetsklass i brottgränstillstånd.  

Byggnadsteknisk brandklass Byggnader delas in i olika brandklasser beroende på hur stort 

skyddsbehov aktuell byggnad har. 

ISO - 834 Standardbrandkurvan, ISO - 834, ligger till grund för 

brandprovning av klassificerade brandskyddsprodukter. 

Kritisk ståltemperatur Den temperatur vid vilken bärförmågan för en 

stålkonstruktion anses vara uttömd. 

Proportionalitetsgräns Den gräns där deformationen ej längre är proportionell 

gentemot den påförda lasten. 

SBI    Stålbyggnadsinstitutet. 

Sektionsfaktor (F/A) Förhållandet mellan profilens exponerade yta och 

tvärsnittsarea.  

Tvärsnittsklass Olika stålprofiler delas in i olika tvärsnittsklasser beroende på 

risk för lokal buckling. 

Utnyttjandegrad Förhållande mellan lasteffekt och bärförmåga för aktuell 

bärverksdel. 

Verksamhetsklass Utrymmen i byggnader ska, utifrån avsedd verksamhet, delas 

in i verksamhetsklasser (VK). 
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1 INLEDNING 

 Bakgrundsbeskrivning 1.1

Stålbyggnadsinstitutet (SBI) utgav år 1994 en ”Brandpärm” vilken utgjorde en 

sammanställning och en slags handbok gällande brandskydd av stålkonstruktioner. Pärmen 

innefattade både projektering samt utförande av brandskydd för stålkonstruktioner. Denna 

utgåva är i behov av en uppdatering eftersom nya aktörer finns på marknaden samt nya 

brandskyddsmaterial har utvecklats. För verksamma byggnadskonstruktörer är denna pärm 

ett bra hjälpmedel vid utformning och dimensioneringen av brandskydd för en 

stålkonstruktion. Under senare år har nyare dimensioneringshjälpmedel och handböcker 

uppkommit såsom ”Bärande konstruktioner och brand” skriven av Jörgen Thor. Det som 

skiljer dessa från brandpärmen utformad av SBI, är att pärmen på ett enklare sätt kan 

användas vid dimensionering av brandskyddet. Den fungerar således mer som ett verktyg än 

ett inlärningsmaterial.  

I Sverige fanns tidigare ingen gällande norm för dimensionering av brandskydd för 

stålkonstruktioner. År 1974 utgavs en handbok skriven av Magnusson, Thor och Pettersson 

med titeln ”Brandteknisk dimensionering av stålkonstruktioner” vilken användes som ett 

slags regelverk. Under tidigt 1990-tal började en form av förstandard till Eurokod användas 

och man övergick från tidigare handbok till denna förstandard. År 2012 introducerades 

Eurokod och blev samtidigt ett krav att användas vid dimensionering.  

Ramböll Sverige AB Västerås är ett konsultföretag med affärsdelar som inriktar sig på 

konstruktion och projektering av stålkonstruktioner.  I samspråk med Ramböll diskuterades 

ett behov av ett dokument innehållande en sammanställning av olika brandskyddsmaterial, 

metoder, prisuppgifter, egenskaper mm. Ingen liknande aktuell sammanställning finns för 

tillfället hos Ramböll Västerås, varvid behovet uppstått och ligger till grund för detta 

examensarbete.  
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 Syfte 1.2

Syftet med examensarbetet är att underlätta för nyexaminerade konstruktörer på Ramböll att 

sätta sig in i ämnet brandskyddsdimensionering av stålkonstruktioner med uppdaterade och 

aktuella uppgifter från branschen.   

 Problemformulering 1.3

De formulerade frågeställningarna som skall besvaras i denna tekniska rapport är: 

 Finns det ett behov av en lathund för dimensionering av klassificerade 

brandskyddsprodukter i dagsläget inom branschen? 

 På vilket sätt skall lathunden utformas för att fungera som ett lättöverskådligt 

och fungerande hjälpmedel? 

 Vilka delar behöver finnas med i lathunden för att möjliggöra en 

dimensionering med klassificerade brandskyddsprodukter? 

 Vad avgör vilken brandskyddsmetod som är mest lämpad för en viss typ av 

bärverksdel? 

 Hur beaktas kostnaden för brandskyddet i dimensioneringsprocessen? 

 Mål 1.4

 
Målet med detta examensarbete är att utforma en teknisk rapport som i sin tur kan 

komprimeras till en fungerande lathund för dimensionering av brandskydd för 

stålkonstruktioner. Ambitionen är att få en så gedigen produkt att den går att användas av 

framförallt nya konstruktörer utan tidigare erfarenhet inom området.  
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 Avgränsningar 1.5

Avgränsningar vid utformning av lathunden utformas utifrån sammanställt och analyserat 

resultat från intervjuer. Utifrån analyserat material har en avgränsning gällande 

prisjämförelser av olika brandskyddsmetoder arbetats fram. Avgränsningar vid val av 

personer som skall intervjuas, baseras på relevant arbetslivserfarenhet inom området 

brandskyddsdimensionering. Gällande dimensionering av brandskydd behandlas enbart 

dimensionering enligt nominellt brandförlopp, dvs. enligt ISO -834. Ytterligare en 

avgränsning är att dimensionering av enbart klassificerade produkter beskrivs och 

diskuteras. Gällande beräkningsexempel och beskrivningar behandlar rapporten enbart fritt 

upplagda balkar i tvärsnittsklass 1-3 och pelare med enbart normalkraftsbelastning med 

tvärsnitt i tvärsnittsklass 1-3.  
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2 METOD 

Arbetet påbörjades med en litteraturstudie där de viktigaste delarna ur 

dimensioneringsprocessen behandlades och samtidigt lades en grund för utformning av 

lathunden.  

För att säkerställa kvalitén av lathunden utfördes en fallstudie med syfte att fastställa viktiga 

delar vilka bör integreras i en sådan lathund. Dessutom syftade fallstudien till att belysa 

erfarna konstruktörers arbete för att få en verklighetsanknytning och samtidigt kontrollera 

att planerat upplägg av lathunden var relevant för branschen.   

Efter genomförd fallstudie innehållande semistrukturerade intervjuer utvärderades och 

analyserades materialet och utifrån fall- och litteraturstudien besvarades de ställda 

frågeställningarna. Analyseringen utfördes på så vis att de inspelade intervjuerna lyssnades 

av efter genomförd intervju och diskussioner fördes angående olika argument och 

uttalanden. Detta bidrog till att säkerställa kvalitén och gav insikten om vad en sådan lathund 

bör innehålla och på så vis kunna utforma ett relevant innehåll.    

 Litteraturstudie  2.1

Litteraturstudien föregicks av en litteratursökning vilken utgick från den grundläggande idén 

om att framställa en lathund som skall underlätta arbetet för nya konstruktörer hos Ramböll 

Sverige AB Västerås.  

Litteraturstudiens syfte var att ge bakgrund och förståelse för vad det innebär att 

dimensionera brandskyddet för stålkonstruktioner och vikten av att göra en sådan typ av 

dimensionering. Innehållet i studien knyter an till vad man som ny konstruktör bör veta för 

att kunna utföra denna typ av dimensionering.  

Examensarbetets litteraturstudie samt lathund validerades genom kontinuerliga möten med 

uppdragsgivare samt intern handledare på Mälardalens Högskola.  

I arbetet med litteratursökningen användes sökmotorn Google, Web of Science och 

databasen DiVA.  De mest relevanta sökord som användes var: ”brandskydd av stål, 

brandskyddsmaterial, brandskyddsmetoder, fire protection of steel structures”. 
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 Fallstudie - intervjustudie 2.2

I detta examensarbete utfördes en kvalitativ undersökning i form av semistrukturerade 

intervjuer där möjligheten till följdfrågor och en relativt öppen dialog tilläts. Ett kvalitativt 

arbetssätt passade detta arbete väl, då syftet med intervjuerna var att erhålla personliga 

åsikter från tekniskt kunniga personer inom området brandskyddsdimensionering. (Höst 

m.fl., 2006) 

I denna fallstudie intervjuades personer med erfarenhet av brandskydd för 

stålkonstruktioner. Personerna har genom goda vitsord från bland annat Mälardalens 

högskolas lärare kontaktats och tillfrågats om de kan tänkas medverka i en intervju. Studien 

omfattade intervjuer med sammanlagt fyra kunniga personers åsikter och synpunkter.  

Samtliga intervjuer transkriberades och sammanställdes i ett avsnitt där de viktigaste och 

mest relevanta delarna beskrivits. Denna intervjustudie genomfördes med hjälp av en 

intervjuguide vilken utformades för att kunna erhålla åsikter som i sin tur skulle kunna bidra 

med viktig information och vara till nytta för utformingen av lathunden. 

För att få en bred täckning då det gäller åsikter om området ställdes samma typ av frågor 

enligt intervjuguiden vid intervjutillfällena. Personerna som intervjuades benämns 

respondent R1, R2, R3 och R4. Utgångskravet som ställdes på intervjupersonerna var att de 

arbetat med brandskydd för stålkonstruktioner och att de var verksamma konstruktörer. 

Dock frångicks kravet vid den sista intervjun och istället intervjuades en verksam montör 

(benämns R4) för att få en helhetsbild om vilka problem som kan uppstå tillföljd av en 

feldimensionering av konstruktören.  
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3 BRANDSKYDD AV BÄRANDE KONSTRUKTIONER 

 Brandskydd i byggnader 3.1

Brandskydd av bärande konstruktioner kan anses vara en försumbar del i 

byggnadsprocessen. En okontrollerad brand i ett slutet utrymme är lyckligtvis en ovanlig 

företeelse vilket har inneburit att man tidigare inte haft fokus på brandfrågorna i 

projekteringen. Det man bör beakta är vilka konsekvenser en brand i en byggnad med 

stålstomme kan medföra. Ger stålstommen vika kan det leda till kollaps av byggnaden vilket 

kan få förödande konsekvenser för personer som vistas i byggnaden. Brandskyddet ger en 

fördröjning av detta ras och är således en viktig del för att öka möjligheten att utrymma 

människor ur en brinnande byggnad. 

Det byggnadstekniska brandskyddet utgörs av såväl aktiva som passiva åtgärder. Exempel på 

aktiva åtgärder är sprinkleranläggningar, brandlarm och brandgasventilation. Till det passiva 

brandskyddet räknas väggar och byggnadsdelar med avskiljande förmåga (t.ex. brandvägg) 

utrymningsvägar och sist men inte minst brandskydd av själva byggnadsstommen. 

(Karlström, 2006) 

För att uppföra en säker byggnad skall ett flertal krav från myndigheter, försäkringsbolag och 

beställare uppfyllas. Brandskyddet i en byggnad har som huvudsyfte att skydda människor 

som vistas i byggnaden samt kunna säkerställa en trygg utrymning för dem i händelse av 

brand. Dessutom skall brandskyddet ge tillräcklig säkerhet för räddningstjänsten vid 

räddningsinsats och bidra till att begränsa skador på egendom och verksamhet. (Bengtson, 

2012) 

I projekteringsprocessen av brandskydd tar man allt mer hänsyn till sannolikhet för att brand 

skall uppstå och funktioner såsom sprinkler, brandlarm och brandgasventilation skall 

fungera. Vid projektering är även samordningen mellan konstruktör och brandkonsult viktig. 

Exempelvis kan brandskyddet av stommen reduceras vid installation av sprinkler, vilket kan 

påverka de totala kostnaderna både positivt och negativt. (Karlström, 2002) 

Vid dimensionering av en stålstomme används ofta hållfasthetsvärden som är baserade på 

temperaturförhållanden liknande rumstemperatur. Vid höga temperaturer reduceras dessa 

kraftigt varför beräkningar skall utföras där verifiering av bärförmåga vid brand utförs. Detta 

innebär ofta att stommen behöver brandskyddas externt. (Thor, 2012)   
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 Lagar och regler 3.2

Enligt Plan- och bygglagen 2010:900, 8 kap. 4§ ”skall ett byggnadsverk ha de tekniska 

egenskaper som är väsentliga i fråga om”:  

 bärförmåga, stadga och beständighet 

 säkerhet i händelse av brand 

Det som reglerar och styr dimensioneringen av det bärande systemet i en byggnad är 

Boverkets Föreskrifter och de allmänna råden om tillämpning av den europeiska 

konstruktionsstandarden, BFS 2011:10 – EKS 8. (Bengtson, 2012) 

Krav på byggnadstekniskt brandskydd redovisas i BBR19 kap 5. 

 Eurokoderna och EKS 3.3

Från och med 2012-05-02 har alla nationella konstruktionsnormer utgått och ersatts av 

Eurokoderna. Innan detta datum har regler för bärande konstruktioner och brand ingått i 

BBR kap.5.8 – Bärförmåga vid brand samt i vissa delar i Boverkets konstruktionsregler, BKR. 

Man har i samband med denna övergång valt att ta bort allt om den brandtekniska 

dimensioneringen av bärande konstruktioner och istället integrerat detta avsnitt i 

Eurokoderna. (Thor, 2012) 

Varje land som följer den europeiska konstruktionsstandarden har egna nationellt anpassade 

riktlinjer gällande bl.a. säkerhetsnivåer och säkerhetsklasser kallat Europeiska konstruktions 

standarder, EKS.  Detta gäller även krav på brandmotstånd för olika konstruktioner som 

exempelvis bjälklag. (Thor, 2012) 
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 ISO – 834 3.4

Standardbrandkurvan, ISO - 834, ligger till grund för brandprovning av klassificerade 

brandskyddsprodukter. Denna definieras i SS-EN 1363-1. (Karlström, 2006) 

Standardbrandkurvan, ISO - 834 ges av följande funktion: 

                       (3.1) 

där     gastemperatur (°C) vid tiden t (min). 

Den termiska påverkan som standardbrandkurvan återger uttrycks enligt ovan angivna 

ekvation och beskriver temperaturen hos gasblandningen i aktuellt utrymme. (Jeansson, 

2006) Värmeöverföring från en brand till en stålkonstruktion sker genom strålning och 

konvektion. (Jeansson, 2001) 

Nedanstående diagram åskådliggör standardbrandkurvan. Värt att notera är att 

avsvalningsfas ej beaktas i ISO - 834. Denna standardbrandkurva skall representera en 

genomsnittlig rumsbrand, men kan dock avvika kraftigt från en verklig brand. Den 

genomsnittliga rumsbranden definieras från statistiska värden på en viss mängd 

brandbelastning per areaenhet. Detta innebär att den tid som anges som brandmotståndstid 

för en bärande konstruktion enligt ISO - 834 inte nödvändigtvis motsvarar den faktiska tiden 

som konstruktionen klarar att upprätthålla bärförmågan vid en verklig brand. Istället skall 

detta ses som ett relativt mått på brandmotstånd. (Anderson, 1991; Science Partner, 2010) 

 

Figur 1: Standardbrandkurva: ISO – 834. Förhållandet mellan gastemperatur och tid under ett 
standardiserat brandförlopp i ett rum utan att ta hänsyn till avsvalningsfas. (SBI, 2013; Jeansson, 
2006)  
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4 STÅL 

 Allmänt – materialegenskaper och tillverkning 4.1

Stål utgörs av en legering bestående av järnmalm och kol samt ett övrigt antal grundämnen 

vars innehållsmängd är liten. Avgörande vid benämningen är kolhalten i materialet. 

Legeringarna med hög kolhalt, 2-4 %, benämns gjutjärn medan legeringar med kolhalt i 

spannet 0,2-2 % benämns som stål. I detta arbete beaktas enbart stål, dvs. konstruktionsstål. 

För att man ska uppnå god kvalitet på konstruktionsstålet skall innehållet av föroreningar 

vara litet. Vanliga föroreningar i stål är svavel, fosfor och kväve. Mängden av dessa ämnen 

påverkar hur god svetsbarhet konstruktionsstålet har samt vilken seghet det får. Lägre halt 

föroreningar i stål innebär bättre stålkvalitet. (Anderson, 1993) 

 Att bygga med stål 4.2

Den vanligaste typen av stålbyggnad är hallbyggnader. Exempel på användningsområden för 

sådana hallbyggnader är industri-, lantbruks- och lagerbyggnader. Dessutom byggs många 

hangarer just av denna byggnadstyp. Speciellt vanligt är kontorsbyggnader med stomme av 

stål och betong. En annan beprövad och välanvänd teknik är att bygga flervåningsbyggnader 

med stålstomme, däribland som tidigare nämnda kontorsbyggnader. Ofta används 

samverkanskonstruktioner med stål och betong.  

Stål har många fördelar, inte minst produktionstekniskt. Byggande med stål går tidsmässigt 

snabbt vilket reducerar byggtiden i jämförelse med t.ex. platsgjuten betong och detta i sin tur 

innebär lägre byggkostnad. I många fall är små dimensioner på de bärande 

konstruktionselementen tillräckligt vilket ökar möjligheten för användbar yta i den färdiga 

byggnaden. Stålet har även hög prefabriceringsgrad och vid tillverkning kan man nå hög 

precision. (Hedin, 1991) 
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 Konstruktionsstål vid brandpåverkan 4.3

Materialet stål har väldigt hög värmeledningsförmåga vilket innebär att det värms upp 

snabbt i samband med brand. Då stål värms upp kraftigt avtar stålets hållfasthet samt 

elasticitetsmodul. Båda dessa parametrar ligger till grund för dimensionering av 

stålkonstruktioner vilket innebär att vid reducering av dessa parametrar minskar förmågan 

för aktuella konstruktioner att bära sin last. De viktigaste egenskaperna hos sådant 

konstruktionsstål är just hållfasthet, svetsbarhet samt seghet. (Anderson, 1991) 

Vid ökande temperaturer minskar som tidigare nämnt hållfastheten för stål. Denna minskar 

successivt med uppvärmningen för att i extremfallet leda till kollaps av en konstruktion. Då 

stålet uppnår en temperatur på 450°C börjar krypfenomen att uppstå i konstruktionen. 

(Ranby, 1991; Karlström, 2006) 

Gällande hållfastheten för stål är speciellt två värden viktiga att ta hänsyn till. Det är 

sträckgränsen fy och brottgränsen fu. För vanliga konstruktionsstål finns ingen flytplatå där 

man anser att stålet flyter. Man använder sig däremot av en fiktiv sträckgräns som definieras 

som den spänning vid en kvarstående töjning på 0,2 % i stålet. (Karlström, 2002) 

På grund av att stålets elasticitetsmodul snabbt minskar vid uppvärmning innebär detta att 

en töjning på 0,2 % uppnås kort tid efter att en brand utbrutit.  Eftersom sträckgränsen 

definieras som spänningen i stål då en kvarstående töjning på 0,2 % uppnås, så betyder det 

att den bärförmåga som får tillgodoräknas en stålprofil inte är särskilt stor vid brand. För att 

utnyttja stålet på ett mer effektivt sätt anges i Eurokod 3 en effektiv sträckgräns som 

definieras som den spänning, vilken ger en kvarstående töjning på 2,0 % istället. Vid 

projektering med denna effektiva sträckgräns kan en högre bärförmåga tillgodoräknas hos 

aktuell stålprofil samt i vissa fall kan mängden brandskyddsmaterial minskas. Viktigt att 

beakta är att för konstruktionselement med risk för instabilitetsbrott, får inte den högre 

sträckgränsen användas utan man skall använda sig av 0,2–gränsen. För en dragen 

konstruktion kan dock 2,0 %- gränsen användas utan ytterligare utredning. (Karlström, 

2002)  

Vid beräkning av bärförmåga för en stålkonstruktion vid brand används reducerade värden 

för sträckgräns och elasticitetsmodul. Hur dessa värden förhåller sig till ståltemperaturen i 

aktuell konstruktion visas i Figur 2 nedan samt redovisas i tabell 1.  
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Figur 2: Reduktionsfaktor för sträckgräns och elasticitetsmodul beroende av 
ståltemperatur.(Karlström, 2005) 

Nedanstående tabell 1 redovisar reduktionsfaktorer för vanliga konstruktionsstål vid en 

tillåten töjning på 2,0 %. För mellanliggande värden kan linjär interpolering användas. 

Tabell 1: Reduktionsfaktorer för hållfasthet beroende på ståltemperatur för konstruktionsstål vid 

tillåten töjning på 2,0 %. (Zhao, 2009) 

 

Reduktionsfaktorer för spännings- och töjningssamband 

Ståltemperatur, θa 

°C 

 
Reduktionsfaktor 
för sträckgräns,        

ky,θ 

Reduktionsfaktor för 
lutningen inom det 
elastiska området,       

kE,θ 

20 1,000 1,000 

100 1,000 1,000 

200 1,000 0,900 

300 1,000 0,800 

400 1,000 0,700 

500 0,780 0,600 

600 0,470 0,310 

700 0,230 0,130 

800 0,110 0,090 

900 0,060 0,0675 

1000 0,040 0,0450 

1100 0,020 0,0225 

1200 0,000 0,0000 
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Ingen skillnad gällande reduktion av E-modul och hållfasthet uppträder då man jämför olika 

kvaliteter hos konstruktionsstål. (Ranby, 1991; Anderson, 1993; Karlström, 2006)  

En stålstomme som blivit utsatt för brand kan i många fall repareras relativt enkelt om 

profilerna kunnat behålla sin form genom hela brandförloppet och inte deformerats. De 

profiler som deformerats kan riktas och användas motsvarande sin ursprungliga funktion. 

(Karlström, 2002) 

En stålkonstruktion kommer att reagera på ett speciellt sätt vid brandpåverkan. På grund av 

värmeöverföring sker en temperaturhöjning som kallas för termisk respons. Dessutom 

kommer konstruktionen i de flesta fall att deformeras. Avgörande för denna deformation är 

stålets värmeutvidgningskoefficient. (Zhao, 2009) 
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5 BRAND I STÅLBYGGNADER 

 Tidigare bränder i byggnader med stålstomme 5.1

Okontrollerade bränder i stålbyggnader utgör alltid en stor risk för byggnadens stabilitet. 

Forskare analyserar och tar lärdom av sådana bränder och utifrån dessa utför egna 

experiment för att utveckla förståelsen för hur stål reagerar vid påverkan av en fullt utvecklad 

brand. Sådana bränder och experiment bidrar till utvecklingen av nya brandskyddsmetoder. 

Nämnvärt är två bränder som har haft stor inverkan på forskningen kring ämnet. En av dessa 

bränder inträffade i slutet av 1980-talet i ett delvis färdigställt 14-vånings höghus i stadsdelen 

Broadgate,  London. Initialt började branden i en av byggarnas baracker och eskalerade 

under fem timmar. Inom denna tidsram uppskattades att temperaturen översteg 1000°C. 

Branden medförde att byggnaden totalförstördes men kvar stod stålstommen med 

förvånansvärt liten påverkan. Stålbalkarna fick permanenta nedböjningar och vid dessa 

nedböjningar kunde tecken på lokal buckling i underflänsar och livet närmast upplagen 

noteras. Trots stora deformationer i stålelementen kollapsade ingen del av 

stålkonstruktionen. Stålstommen tog endast 30 dagar att reparera och detta var första 

gången forskare kunde utvärdera hur en brand påverkar en byggnad av denna storlek med 

denna typ av moderna byggnadsteknik. (Lamont, 2001)  

År 1991 utbröt en brand i en kontorsbyggnad uppbyggd av stålstomme i Churchill Plaza i 

Basingstoke, England. Denna brand startade på åttonde våningen och spred sig upp två 

våningar i den tolv våningar höga byggnaden. Stålpelarna var brandskyddade med 

skivmaterial och stålbalkarna var brandskyddade med sprutisolering. Under brandpåverkan 

fungerade detta brandskydd mycket väl och det uppstod inga kvarstående deformationer hos 

stålstommen. Denna brand var inte i samma omfattning som branden i Broadgate men vissa 

observationer gjordes som man tidigare även gjort vid Broadgatebranden. En av dessa 

observationer var att den trapetsprofilerade plåten på undersidan av betongen vilken 

utgjorde bjälklaget, hade släppt från betongen. (Karlström, 2002) 

Dessa två bränder i England har tillsammans med underlag från försök i andra länder om hur 

stålstommar beter sig under brandpåverkan, legat till grund för forskningen kring 

dimensionering av brandskydd för stålkonstruktioner. (Karlström, 2002) 
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 Forskningsförsök - Cardington 5.2

Under tidigt 1990-tal utfördes ett större forskningsprojekt vid Building Research 

Establishment (BRE) provningslaboratorium i Cardington, England. Det som låg till grund 

för forskningsprojektet var de värdefulla kunskaper forskarna tillägnat sig från bland annat 

Broadgatebranden bara några år tidigare.  Syftet var att undersöka hur ett typiskt kontorshus 

påverkas av en fullskalig brand med avseende på dess brandtekniska beteende. Utöver detta 

bidrog det till att verifiera resultat av datorberäkningar som används vid analys av 

brandpåverkade stålkonstruktioner. Byggnaden omfattade åtta våningar och var uppdelad i 

två delprojekt, där det ena finansierades av British Steel och det andra av stålunionens 

forskningsfond (ECSC). Totalt utfördes sex stycken olika brandförsök på olika våningar som 

därefter dokumenterades och analyserades. (Lamont, 2001) 

Forskningsobjektet var menat att illustrera ett typiskt kontorshus och därför möblerades och 

placerades stora sandsäckar på olika våningsplan för att simulera relevanta lastnivåer. 

Stålstommen var uppbyggd av fritt upplagda balkar som samverkade med ett 130 mm tjockt 

platsgjutet samverkansbjälklag av armerad betong med trapetsprofilerad stålplåt på 

underkanten. (Karlström, 2002) 

 

 

Cardingtonprojektet visade att en modern stålstomme med ett samverkansbjälklag uppvisar 

ett bra brandtekniskt beteende. Man kom fram till att den här typen av byggnad stod emot 

brandpåverkan i mycket större omfattning än tidigare känt. Dessutom bekräftade detta 

forskningsförsök iakttagelser från andra källor. (Karlström, 2002) 

Figur 3: Fullskaleförsök i byggnad med stålstomme 
och samverkansbjälklag. (Lamont, 2001) 
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Cardingtonprojektet gav en unik inblick i hur en stålbyggnad påverkas av en fullskalig brand.  

Generellt har man kunnat se att samverkansbjälklag ger stabilitet och bidrar till att behålla 

bärförmågan genom membranverkan. Trots stora sprickbildningar i bjälklaget har 

integriteten funnits kvar efter brandpåverkan och man har överlag kunnat observera, genom 

såväl forskningsförsök som verkliga bränder, att en tydlig lastomfördelning skett som 

förhindrat att byggnaden kollapsat. (Lamont, 2001) 

Mätningar har utförts som visar att oskyddade stålbalkar kan nå temperaturer på över 

1000°C i en fullt utvecklad brand. Då stålbalkar uppnår dessa temperaturer förlorar de 95 % 

av bärkapaciteten och då detta sker måste en annan mekanism träda in för att balken inte 

skall kollapsa då ovanliggande last överstiger bärförmågan hos balkarna.  

I likhet med nästan alla andra material, drabbas stålbalkar av termisk längdutvidgning vid 

uppvärmning. För stål innebär detta att materialet börjar flyta vid temperaturer vid runt 

150°C. Då materialet flyter expanderar detta vilket ses som termisk längdutvidgning. Stålet 

expanderar och infästningarna gör att en rotation uppstår som motverkas i upplagen 

eftersom dessa oftast är kallare än balken. Detta fenomen kallas för förhindrad termisk 

expansion och ger i sin tur upphov till lokala bucklingar i underflänsen intill 

infästningarna(se figur 4). (Karlström, 2002) 

 
Figur 4: Buckling i underfläns till följd av förhindrad termisk expansion vid 

forskningsförsöket i Cardington. (Lamont, 2001) 
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Stålpelare kan precis som stålbalkar nå höga temperaturer. När pelaren förlorar sin bärighet 

till följd av värmeutvecklingen förloras också upplaget för ovanliggande bjälklag. Det som 

normalt sker är att det uppstår en lokal hoptryckning av pelaren vilket också påvisades i 

Cardingtonprojektet. Denna hoptryckning gör att stålstommen måste omfördela lasterna 

som stålpelaren bär upp. Dessa laster omfördelas till andra bärande element som ingår i 

stålkonstruktionen. Just denna deformation medförde att alla ovanliggande bjälklag försköts 

nedåt ca 180 mm i Cardingtonprojektet. (Karlström, 2002) 

 

 

Figur 5: Lokal hoptryckning av stålpelare vid forskningsförsöket i Cardington. 
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6 BRANDSKYDDSMETODER 

 Brandskydd av stål 6.1

Att använda stål som stommaterial kan ge rationella lösningar för brandskyddet då man kan 

använda integrerade stomlösningar. Exempel på detta är att bygga in stålpelare i ytterväggar 

och på så sätt erhålla ett tillfredställande brandskydd. Det finns ett flertal olika metoder att 

skydda stålet från brandpåverkan, vilka kan utföras på flera olika sätt för att möta ställda 

brandkrav. Genom att bygga in stålprofiler i ytterväggar eller bjälklag kan stålet samverka 

med andra material och på detta sätt skyddas stålet från brandpåverkan. En annan fördel 

med att bygga in pelare i väggar är att det inte erfordras så stor mängd brandskyddsisolering 

eftersom de vanliga gipsskivorna och värmeisoleringsmaterialet i väggarna bidrar till 

brandskyddet av stålprofilen. Om pelarna placeras i väggar med krav på avskiljande förmåga 

kan detta leda till minskade kostnader för brandskyddet av stommen eller i bästa fall 

elimineras.  Stålet kan också isoleras externt med skivmaterial, brandskyddsfärg eller 

sprutisolering. (Isaksson m.fl. 2010)  

 

Figur 6: Olika metoder vid brandskydd av stålprofil. Vänster: Applicering kring profil. Mitten: 
Utformning av låda kring profil. Höger: Solid massa kring profil. 

Vid dimensionering av brandskydd för stålkonstruktioner är det viktigt att förstå hur dessa 

typer av brandskydd fästs på stålprofiler. Vissa typer av brandskydd lämpar sig bättre än 

andra på bestämda profiler och det finns i huvudsak tre olika sätt som brandskydd kan 

monteras på en stålprofil. Ett sätt är att fästa brandskyddet kring stålprofilen längs med 

flänsar och liv. Det andra sättet är att utforma brandskyddet som en låda, samt tredje att 

täcka hela profilen med en solid massa, se Figur 6. Sprutisolering inklusive brandskyddsfärg 

appliceras genom att följa profilens konturer och på så sätt få ett heltäckande brandskydd. 

Skivmaterial monteras genom att man bildar en låda kring profilen som man sedan fäster 

med speciellt anpassade infästningsdon. För att erhålla en solid profil enligt Figur 6 kan 

betong gjutas kring profilen. (Association for Specialist Fire Protection, Steel Construction 

Institute, 2004) 
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Viktigt för brandskyddsmaterial är att de uppfyller ett antal kriterier för att säkerställa att 

tillräcklig säkerhet uppnås. Materialet bör vara obrännbart, ha låg värmeledningsförmåga 

samt kunna sitta kvar under den tid som föreskrivs att brandskyddet ska upprätthållas. 

Ytterligare egenskaper som dessa material bör ha är att rökutveckling och giftiga gaser ej 

avges under en brand. Krav på att brandisolering ska vara sammanhängande och 

sammanhållande i dess infästningar och skarvar under brandpåverkan återges i EN 13381-4. 

Denna skall även uppfylla kraven enligt ISO - 834 där isoleringsmaterial skall upprätta ett 

visst brandmotstånd under viss föreskriven tid. (Karlström, 2006) 

Vid val av brandskyddsisolering finns ett antal faktorer som påverkar och avgör vilken mängd 

färg eller skikttjocklek av brandskivor som krävs för att uppnå ställda brandkrav. Bland dessa 

faktorer kan nämnas kritisk ståltemperatur, sektionsfaktor och utnyttjandegrad. Definition 

för den kritiska ståltemperaturen är den temperatur vid vilken bärförmågan för en 

stålkonstruktion anses vara uttömd. (Karlström, 2006) 

För att uppnå god säkerhet för de stomstabiliserande systemen som exempelvis vindkryss, 

bör dessa lämpligtvis placeras i brandklassade väggar. Om sådana konstruktionsdelar 

placeras brandexponerade, skall dessa brandskyddas med någon form av isolering eller 

skivmaterial. (Karlström, 2002)  

De flesta försäljare och tillverkare av brandskyddsprodukter tillhandahåller hjälpmedel för 

dimensionering av deras specifika brandskyddsmaterial. Detta sker oftast med klassificerade 

produkter som har provats med standardbrandförsök enligt SS – EN1363 med en 

brandpåverkan enligt ISO - 834. Materialtjocklekar kan enkelt väljas med sektionsfaktor för 

aktuell profil och förbestämd kritisk temperatur, ofta 450°C. Utgångspunkten vid förenklad 

metod är att anta en statiskt fullt utnyttjad stålkonstruktion i brandlastfallet med en högsta 

tillåten ståltemperatur på 450°C. Vanligen ger denna metod en överdimensionering av 

brandskyddet. Istället kan man genom noggrannare beräkningar bestämma konstruktionens 

utnyttjandegrad vid brand samt bestämma kritisk ståltemperatur för aktuell bärverksdel. 

Detta tillvägagångssätt resulterar ofta i lägre kostnader för brandskyddet samt ger en 

väldefinierad och jämnare säkerhetsnivå. (Anderson, 1991; Sandman, 2013) 

För en stålstomme är antändningsfasen och flamfasen ej avgörande gällande risk för kollaps. 

Stommens bärförmåga riskeras däremot efter att övertändning skett eftersom temperaturen 

då uppnår kritiska värden. Gällande en bärande konstruktion och brandpåverkan är det inte 

tiden som är avgörande, utan den termiska påverkan. Det som representerar den termiska 

påverkan är integralen av ett tid/temperatur-förhållande för en brand, dvs. kombinationen 

av temperatur och tid. Denna kombination är i sin tur beroende av brandbelastning och 

öppningsfaktor för lokalen. En långvarig brand skulle i princip kunna ha en mindre termisk 
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påverkan än en kortvarig. Denna analys är viktig vid förståelsen av hur en brand påverkar en 

stomme men hamnar dock utanför användningsområdet av standardbrandkurvan och 

används därför vid dimensionering efter ett naturligt brandförlopp.  (Lundin, 2008; Thor, 

2012)  



 Brandskydd av stålkonstruktioner               

20 

        Adam Elf och Kevin Cederth 

 Brandskyddsmaterial 6.2

6.2.1 Brandskyddsfärg 

I konstruktioner där det kan vara avgörande om tvärsnittet inte får utökas är 

brandskyddsmålning en användbar metod. Brandskyddsfärg används vanligen där man vill 

exponera stålet. Färgen är att föredra vid komplexa detaljer där andra metoder av 

brandskydd kan vara svåra att montera. Brandskyddsfärg isolerar stålet vid brand genom att 

färgen sväller upp och bildar ett skumskikt. Detta skumskikt kan bli upp till 30 - 40 mm 

tjockt och ser till minska värmeflödet in till stålet och på så sätt motverka brandpåverkan på 

stålet. Då skumskiktet expanderar är det viktigt att detta skikt får utvecklas till sin fulla 

potential och inte blockeras av något närliggande material som kan hämma expanderingen. 

(Isaksson m.fl. 2010) Brandskyddsfärg appliceras i olika tjocklekar, vanligen 0,5 -  2 mm 

beroende på stålprofilens F/A - värde och gällande brandkrav. För att uppnå 

brandskyddskravet målas färgen på i olika omgångar för att uppfylla kravet på tjockleken. 

Innan applicering av brandskyddsfärg sker, skall profilen målas med häftprimer som verkar 

som en underfärg och ger brandskyddsfärgen ett bra fäste. På denna brandskyddsfärg kan 

sedan en täckfärg appliceras som är anpassad för denna typ av system. (Thor, 2012) 

Det finns två typer av brandskyddsfärg och ett flertal företag har specialiserat sig på dessa 

olika typer av brandskydd. Den ena brandskyddsfärgen är anpassad för inomhusmålning och 

den andra för utomhusmålning. Största skillnaden mellan dessa två är innehållet av 

bindemedel. Inomhusfärgen är baserad på ett vattenlösligt bindemedel och anses vara mer 

miljövänligt medan utomhusfärgen har ett bindemedel som är lösningsmedelbaserat. (Finja 

Bemix, 2013) 

Det som måste beaktas vid applicering på utvändiga stålkonstruktioner är att 

brandskyddsfärgen måste skyddas med någon typ av korrosionsskydd, vilket kan vara svårt 

att kombinera med färgen. Brandskyddsfärgen kan appliceras med pensel, roller eller spruta i 

ett eller flera skikt. Vanligen utförs detta arbete på plats för att undvika kostnader i samband 

med bättringsarbete som uppkommer till följd av transportskador. (Thor, 2012) 

För att optimera denna metod av brandskydd kan, om det finns möjlighet, pelare och balkar 

målas på verkstad för att öka kvaliteten på färgbestrykningen samt förhoppningsvis minska 

färgåtgången. (Karlström, 2002) I hallbyggnader är brandskyddsfärg den vanligaste 

brandskyddsmetoden1.   

                                                        

1 Storm, 2013-05-21. 
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6.2.2 Stenullsskivor 

Mineralull är ett samlingsnamn för stenull och glasull och förekommer i många andra delar i 

en byggnad än enbart för isolering av stålkonstruktioner. För att tillverka stenull används 

materialen diabas och koks som tillsammans smälts ner och bildar själva råmaterialet 

stenull. Denna smältning sker vid cirka 1400°C och med hjälp av roterande hjul och kraftiga 

luftströmmar dras fibrerna isär och på detta sätt bildas stenull. För att göra stenullen mer 

hanterbar och formbar tillsätts en liten mängd fenolharts som ger stenullen sin gråbruna 

kulör. För att minska mängden damm som stenull orsakar vid montering samt göra 

materialet vattenavvisande tillsätts även små mängder mineralolja. (Burström, 2007) 

Mineralull finns i tre huvudtyper och dessa är lösull, mattor och isoleringsskivor. För 

isolering av stålkonstruktioner används mestadels skivor av stenull som fästs med hjälp av 

låsbrickor till stift vilka i sin tur svetsas på stålprofilen. Stenullsskivor har mycket goda 

brandskyddsegenskaper och tål temperaturer upp till 1000°C. Vid ca 800°C sintrar dock 

materialet och bindemedlet smälter varvid materialet får då en annan sammansättning. Att 

brandskydda stål med stenullsskivor är en av de vanligaste metoderna. (Isaksson m.fl. 2010) 

Stenullskivor monteras på plats. Skivorna kan enkelt formas med hjälp av såg eller kniv för 

att anpassas till storleken på stålkonstruktionen. Montören bör på något sätt skydda sig från 

dammavgivning i samband med denna montering.  

Skivornas tjocklek varierar mellan 45 och 195 mm beroende av kravet på brandskyddet. 

Skivornas densitet brukar variera mellan 100 - 200 kg/m3 då dessa används i 

brandskyddande syfte. (Anderson, 1991; Burström, 2007) 
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6.2.3 Sprutisolering 

Sprutisolering är baserad på antingen fibersilikat och cement eller stenullsfibrer. Fibersilikat 

tillsammans med cement bildar en typ av putsliknande massa när det appliceras på 

stålkonstruktionen, medan stenullsfibrer kan efterliknas vid vanlig brandskyddsfärg fast med 

en grövre och mer porös finish. Sprutisoleringen appliceras med hjälp av en spruta eller 

tryckluftssprutning och vanligen i tjocklekar mellan 5 - 50 mm. Detta är beroende av det 

brandskyddskrav som är ställt på aktuell stålkonstruktionen. (Isaksson m.fl. 2010) 

Fördelarna med sprutisolering är att man enkelt kan täcka komplexa detaljer och att det inte 

finns begränsningar gällande storlek av stålelementet. Dessutom krävs ingen förbehandling 

av stålet vid applicering. Sprutisolering är att föredra vid exempelvis brandskyddandet av 

förband och olika anslutningar som kan vara svåra att klä in med andra typer av 

brandskyddsisolering. (Anderson, 1992) 

Cementbaserad sprutisolering tenderar att ge isoleringsrester på sprutade ytor.  Användning 

bör därför undvikas där man vill ha en finish som inte har spår av isoleringensrester.  

Applicering av brandskydd med sprutisolering kräver specialutbildad personal och man bör i 

ett tidigt skede sprutisolera för att undvika störningar i andra verksamheter i byggnaden. 

(Anderson, 1992) 

6.2.4 Fibersilikatskivor 

Fibersilikatskivor tillverkas av olika typer av råmaterial beroende på vad producenten har 

specialiserat sig på. Några av dessa råmaterial är kalciumsilikat, glimmer, bränd kalk, kvarts 

eller perlit. Genom att härda dessa material i hög temperatur och fuktighet får 

fibersilikatskivorna en bättre form- och dimensionsstabilitet. Denna metod kallas 

autoklavering. Skivorna klassas som obrännbart material och lämpar sig därför väl att 

använda som brandskyddande beklädnad för stålkonstruktioner. (Burström, 2007) 

För att skapa ett bra brandskydd krävs endast ett lager av fibersilikatskivan till skillnad från 

exempelvis gipsskivor, vilka kräver att man vanligen lägger flera skivor på varandra för att 

uppfylla olika brandkrav.  Fibersilikatskivorna finns i tjocklekarna 6-40 mm som väljs efter 

given stålprofil samt brandkrav. Fibersilikatskivorna fästs till varandra i hörnen med skruv 

och klammer och bildar på så vis en låda kring en stålprofil.  Detta innebär att yttermåtten på 

stålprofilen får en ökad dimension och detta bör beaktas i projekteringen. (Thor, 2012) 

Fördelarna med denna typ av brandskyddsmaterial är att man i efterhand kan klä in pelare 

och dylikt som behöver brandskyddas. Det krävs inget förarbete och orsakar minimala 

störningar i byggprocessen. Fibersilikatskivor används framför allt där man vill ha en synlig 
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yta samt längre brandmotståndstider. Denna yta som skyddar stålkonstruktionen kan i sin 

tur målas eller tapetseras efter behov. (Anderson, 1992) 

6.2.5 Gipsskivor 

Gipsskivor är mest förekommande som beklädnadsmaterial i inomhusmiljöer på exempelvis 

tak- och väggytor. Gipsskivor består av en gipskärna med omgivande pappkartong på båda 

sidor. Dessa gipsskivor är av den vanligaste typen och det viktigaste användningsområdet för 

materialet gips i Sverige är just i gipsskivor. Vanliga gipsskivor lämpar sig inte till att 

brandisolera stålkonstruktioner som befinner sig i fuktigare miljöer, exempelvis fristående 

stålprofiler i utomhusmiljöer. Istället bör man då använda sig av specialtillverkade 

vattenavvisande skivor. (Burström, 2007) 

Gips klassas som obrännbart material men den omgivande pappkartongen kan medföra en 

liten brandbelastning. Gipsskivor är ett lämpligt brandskyddsmaterial då skivorna innehåller 

drygt 20 % kemiskt bundet vatten som vid påverkan av värme börjar förångas. Denna 

förångning sker vid cirka 100°C. Processen kallas kalcinering och kräver stora mängder 

energi. Kalcineringsprocessen inträder vid runt 50°C och det är därför viktigt att gipsskivor 

inte utsätts för höga temperaturer under användningsskedet. (Burström, 2007) 

Det finns i dagsläget också speciellt brandhärdiga gipsskivor som är något grövre i tjocklek 

och är armerade med glasfiber. Denna armering gör att gipsskivan efter att all vätska 

avdunstat fortfarande behåller beständigheten och sitter kvar på profilen. (Isaksson m.fl. 

2010) 

För normalgipsskivan (13 mm) kan man grovt räkna med att skivan håller beständigheten i 

20 minuter vid standardbrandpåverkan och därefter faller skivan sönder.  Gipsskivor fästs 

normalt inte direkt på en stålkonstruktion utan man använder sig av speciella 

tunnplåtsprofiler som monteras på stålkonstruktionen och på dessa fästs sedan gipsskivorna. 

(Thor, 2012) 

Det man bör beakta vid montering av gipsskivor på stålkonstruktioner är att man skall lämna 

minst 5 mm luftspalt mot stålet för att monteringen skall bli typgodkänt. Monteringen kräver 

ingen specialutbildad personal och kan göras i efterhand vilket minskar risken att man stör 

andra verksamheter. (Anderson, 1992) 
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 Samverkanskonstruktioner 6.3

En vanlig konstruktionstyp som används i stålstommar är den så kallade 

samverkanskonstruktionen. Denna typ av stomme utgörs av materialen stål och betong och 

kan användas i både pelare och bjälklag. 

Pelare kan utformas i konstruktion av samverkanstyp. Antingen gjuts betong runt exempelvis 

H-profil eller används en sluten profil där betongen fylls in i profilen. Fördelen med det 

sistnämnda är att ingen gjutform behöver användas. (Thor, 2012) 

 

Figur 7: Samverkanspelare - HEA-profil samt rörprofil fyllt med betong 

Med hjälp av förtagningar och skjuvförbindare uppnås en statisk samverkan mellan betong 

och stålprofil. Utöver en statisk samverkan finns ytterligare fördelar med denna typ av 

konstruktion. Med samverkanskonstruktioner uppnås exempelvis en låg bjälklagshöjd vilket 

kan förenkla andra praktiska utföranden i byggnader. Däribland kan undertakets utrymme 

ökas och på så sätt förenkla montage av installationer. (Karlström, 2002; Thor, 2012) 

Samverkanskonstruktioner i allmänhet (pelare/bjälklag) har goda egenskaper gällande 

brand. Betongen har hög värmekapacitet vilket innebär att om en stålprofil innesluts helt 

eller delvis av betongen kommer temperaturhöjningar i stålet att fördröjas. I ett 

samverkansbjälklag kommer underflänsen att upphettas i snabbare takt än livet och övre 

flänsen. Detta beror på att betongen har en ”kylande” effekt och, som ovan nämnt, fördröjer 

uppvärmningen av liv och överfläns. Denna process gynnar bärförmågan vid brand eftersom 

bärförmågan kan upprätthållas under en längre tid än om balken vore fritt exponerad för 

branden. Skillnad i temperatur mellan över- och underfläns vid brand uppgår till ca 150-

200°C. Då temperaturskillnaden mellan över- och underfläns i balken uppnår ca 150°C 

kommer tryckkapaciteten i överflänsen vara större än den sammanlagda 

dragkraftskapaciteten i liv och underfläns. Det neutrala lagret kommer dessutom att flyttas 

uppåt allteftersom temperaturen i stålet stiger och hamnar till slut i betongzonen. Balken 

antas dessutom stagad i överkant av betongen varför inga instabilitetsbrott behöver beaktas. 

Betong och överfläns samverkar och tar upp tryckkrafter. (Karlström, 2006)   

Då det gäller pelare av samverkanstyp är slutna stålprofiler vanligast i Sverige. Den slutna 

profilen agerar som gjutform vid byggnation vilket underlättar arbetet. I händelse av brand 
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tappar stålet sin bärförmåga allt eftersom upphettning pågår, varvid betongen innanför stålet 

tar upp mer och mer last. För att öka bärförmågan och undvika spjälkning används byglar 

samt längsgående armering i betongen. (Karlström, 2006)  

För att betongen i en stålprofil skall skydda mot brand krävs stora profiler2. Minsta storlek på 

fyrkantsprofil som kan användas för att betongen skall skydda är 300 x 300 mm. Vid 

användning av sådan konstruktion skall håltagning göras med ett visst krav på maximalt 

avstånd mellan hål för att tillse att förångat vatten kan avgå (Thor, 2012). 

Ytterligare en typ av pelare där betong används som brandskydd är stålprofiler som omsluts 

med betong men ej samverkar med stålet för att bära last. Istället är betongens enda uppgift 

att kyla och på så sätt skydda vid brand. Att fylla och omsluta en stålprofil med betong kan 

enligt utförda beräkningar och prover sänka ståltemperaturen med 50°C vid en 30 minuters 

standardbrandpåverkan. (Thor, 2012) 

Ett samverkansbjälklag tillåter kraftomlagringar som gynnar konstruktionen vid brand och i 

vissa fall kan brandskydd av stålet uteslutas. Vid extremt låga utnyttjandegrader och mindre 

spännvidder skulle en hattbalk teoretiskt sett ej behöva brandskyddas för att klara ett R30 

krav. Bjälklagsbalkar i ett samverkansbjälklag kan uppnå ett R30 krav om dessa har en 

utnyttjandegrad som är lägre än 0,6 samt har en sektionsfaktor lägre än 90    . Vid 

dimensionering av brandskyddet för underflänsen kan man använda sektionsfaktormetoden 

och på så sätt bestämma den isoleringstjocklek som krävs för att uppnå ställda krav. 

Eftersom temperaturfördelningen är mer komplicerad vid ingjutna balkar hamnar man på 

säker sida vid dimensionering med sektionsfaktor. (Ranby & Anderson, 1994; Karlström, 

2006; Thor, 2012)  

  

                                                        

2 Eriksson, 2013-05-21 
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 Oisolerade stålkonstruktioner 6.4

I vissa fall kan stålprofiler lämnas oskyddade för brand, det vill säga, inget 

brandskyddsmaterial placeras runt den exponerade profilen. I bjälklag där håldäck placeras 

på ovansidan av underflänsen för en stålbalk, kan denna underfläns i vissa fall lämnas 

oskyddad. Utgångspunkten är att få en låg utnyttjandegrad vilket man kan uppnå genom att 

överdimensionera underflänsen eller hela balkprofilen. Denna balk får då en högre kritisk 

ståltemperatur och kan på så sätt bibehålla sin bärförmåga under en längre tid i ett 

brandförlopp jämfört med om balken ej skulle överdimensioneras.  (Karlström, 2006; Thor, 

2012) 

I Br3-byggnader som har ett lågt eller inget krav på bärförmåga kan underflänsen på ett 

samverkansbjälklag lämnas oisolerat. Detta kan resultera i lägre byggkostnad eftersom inget 

brandskydd måste appliceras. Då kravet på brandmotstånd är R15 eller högst R30 uppfylls 

brandkraven för vissa konstruktioner enkelt och billigt. I de fall detta är möjligt är 

utnyttjandegraden för aktuell konstruktion extremt låg och ligger runt 10 %. (Andersson, 

1991; Thor, 2012) 

Normalt är brandskydd med isolering eller inbyggnad i väggar och bjälklag nödvändigt då 

kravet på bärförmåga är R30 eller högre. (Thor, 2012) 

I öppna konstruktioner som exempelvis parkeringshus kan låga brandkrav uppfyllas utan att 

brandskyddsisolera stålbalkar i bjälklagen. Anledningen till detta är att övertändning lättare 

kan undvikas i och med att brandgaser har lätt för att ”hitta en väg ut”. (Karlström, 2006)        

Brandprovningar har visat att en fullt statiskt utnyttjad konstruktion kan uppnå R30 då den 

är oisolerad. För dessa konstruktioner skall dock ett antal faktorer vara uppfyllda. Om 

konstruktionen utgörs av en fyrsidigt utsatt pelare skall denna ha en sektionsfaktor maximalt 

50 m-1. Då det gäller tresidigt exponerade balkar skall dessa ha ett värde på sektionsfaktorn 

maximalt 110 m-1. (Association for specialist Fire Protection, Steel Construction Institute, 

2004) 
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7 DIMENSIONERING AV BRANDSKYDD 

 Klassificering av byggnader och bärverk 7.1

Byggnader delas in i olika byggnadsklasser Br0, Br1, Br2 och Br3 utifrån vilket skyddsbehov 

aktuell byggnad har. Avgörande är verksamheten och hur många våningar byggnaden har. Av 

dessa byggnadsklasser skall brandskyddet för Br0-byggnader dimensioneras med analytisk 

dimensionering eftersom denna klass innebär att byggnaden har mycket stort skyddsbehov. 

Övriga klasser kan omfattas av den så kallade förenklade brandskyddsdimensioneringen. 

Br3-byggnader har lägst skyddsbehov och får således ofta ett lågt krav gällande bärförmåga 

vid brand. (BBR19 5:22, 2012)  

Vid dimensionering av ett bärverk delas olika konstruktionselement in i olika 

säkerhetsklasser beroende på hur stor risken är för allvarlig personskada i händelse av 

kollaps i aktuell byggnadsdel. Dessa säkerhetsklasser gäller vid dimensionering i 

brottgränstillstånd. Då dimensionering utförs med hänsyn till brand finns liknande klasser 

med benämningen brandsäkerhetsklasser. Även dessa klasser tar hänsyn till risken för 

personskada vid brott. (Thor m.fl. 2012)  

Tabell 2 (tabell C-2 i BFS 2010:28) åskådliggör hur de olika brandsäkerhetsklasserna för en 

bärverksdel definieras.  

Tabell 2: Definition av brandsäkerhetsklass 

Brandsäkerhetsklass Risk för personskada vid kollaps av byggnadsdel 

1 Ringa 

2 Liten 

3 Måttlig 

4 Stor 

5 Mycket stor 
 

Vid val av brandsäkerhetsklass för en bärverksdel tas hänsyn till i vilken typ av byggnadsklass 

denna befinner sig i. Beroende på vilken byggnadsklass som är aktuell för byggnaden, kan en 

viss bärverksdel ha olika brandsäkerhetsklass. Det innebär att en pelare kan bedömas tillhöra 

brandsäkerhetsklass 5 i en byggnad och till brandsäkerhetsklass 4 i en annan byggnad. (Thor, 

2012) 

  



 Brandskydd av stålkonstruktioner               

28 

        Adam Elf och Kevin Cederth 

I nedanstående tre tabeller redovisas (enligt EKS), till vilken brandsäkerhetsklass olika 

byggnadsdelar räknas beroende på vilken byggnadsteknisk brandklass aktuell byggnad har.  

Tabell 3: Brandsäkerhetsklass i Br1-byggnad. (BFS 2010:28 Tabell C-3, Allmänt råd) 

Brandsäkerhetsklass Exempel på byggnadsdelar i en Br1-byggnad 

1 Vissa bärverk i säkerhetsklass 1, takfot i byggnader 
upp till fyra våningar eller icke- bärande innervägg. 

2 - 

3 Trapplan och trapplopp som utgör utrymningsväg, 
balkong utan gemensamt bärverk. 

4 Vissa bärverk i säkerhetsklass 2, bjälklag i byggnader 
upp till 8 våningar och vissa bärverk i säkerhetsklass 3 
i byggnad med högst 4 våningsplan . 

5 Vissa bärverk i säkerhetsklass 3 i byggnad med 5 eller 
fler våningsplan. 

 

Tabell 4: Brandsäkerhetsklass i Br2-byggnad. (BFS 2010:28 Tabell C-4, Allmänt råd) 

Brandsäkerhetsklass Exempel på byggnadsdelar i en Br2-byggnad 

1 Vissa bärverk i säkerhetsklass 1, takfot, icke- bärande 
innervägg, skärmtak eller balkong utan gemensamt 
bärverk. 
Bärverk som tillhör byggnadens huvudsystem och 
som inte kan leda till fortskridande ras i 
brandlastfallet. Exempel på byggnadsdelar kan vara 
fackverk, pelare som vid kollaps endast påverkar ett 
begränsat område. 

2 - 

3 Bärverk som tillhör byggnadens huvudsystem och 
som inte kan leda till fortskridande ras i 
brandlastfallet. Trapplan och trapplopp som utgör 
utrymningsväg och som är beläget under översta 
källarplanet. 

4 - 

5 Bärverk som tillhör byggnadens huvudsystem och 
som inte är beläget under översta källarplan. 

 

Tabell 5: Brandsäkerhetsklass i Br3-byggnad. (BFS 2010:28 Tabell C-5, Allmänt råd) 

Brandsäkerhetsklass Exempel på byggnadsdelar i en Br3-byggnad 

1 Bärverk i Br3 -byggnader som inte klassas som 
brandsäkerhetsklass 2-5 i denna tabell. 

2 Bärverk som tillhör byggnadens huvudsystem i 
bostadshus. 

3 Trapplan och trapplopp som utgör utrymningsväg och 
som är beläget under översta källarplanet 

4 - 

5 Bärverk som tillhör byggnadens huvudsystem och 
som är beläget under översta källarplanet.  

  



 Brandskydd av stålkonstruktioner               

29 

        Adam Elf och Kevin Cederth 

Varje brandsäkerhetsklass är i sin tur kopplad till ett krav på bärförmåga vid brandscenario. 

Detta krav har index R, vilket står för Resistance. Vidare anges en siffra efter denna bokstav 

som anger hur många minuter bärförmågan skall upprätthållas vid ett brandscenario som 

följer standardbrandkurvan ISO – 834. Avgörande för hur stort kravet med antal minuter 

blir, beror på den mängd brandbelastning som förväntas finnas i aktuell byggnad. I tabellen 

nedan redovisas vilka tidskrav som ställs på de olika brandsäkerhetsklasserna beroende på 

mängden brandbelastning i byggnaden. Kolumnen för brandbelastning lägre eller lika med 

800 MJ/m2 kan användas utan vidare utredning för kontors- och bostadslägenheter, hotell, 

skolor, personbilsgarage, lägenhetsförråd, livsmedelsbutiker samt jämförbara brandceller. 

(Thor, 2012) 

Tabell 6: Krav på bärförmåga kopplat till brandsäkerhetsklass. (BFS 2010:28 Tabell C-7) 

Brandsäkerhetsklass Brandteknisk klass vid brandbelastning, f (MJ/m2 ) 

 f ≤ 800 MJ/m2  f ≤ 1600 MJ/m2 f ˃ 1600 MJ/m2 

1 0 0 0 

2 R15 R15 R15 

3 R30 R30 R30 

4 R60 R120 (R90*) R180 (R120*) 

5 R90 (R60*) R180 (R120*) R240 (R180*) 
*Vid installation av automatisk vattensprinkleranläggning utförd enligt avsnitt 5:235 i Boverkets 
byggregler, (BFS2011:6), BBR 

Kontroll av aktuell brandsäkerhetsklass för en bärande konstruktion skall utföras. För att 

kontrollera hur aktuell konstruktion beter sig i ett brandscenario under termisk påverkan kan 

verifiering ske på olika sätt. Verifiering kan ske genom beräkning av bärförmåga med hänsyn 

till brand, provning i laboratorium eller genom en kombination av beräkning och provning. 

(Jeansson, 2006) 
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 Brandlastfall, utnyttjandegrad och kritisk ståltemperatur 7.2

Då brandskyddet dimensioneras enligt den nominella temperatur- och tidkurvan 

(standardbrandkurva) och sker med klassificerade produkter skall beräkningar utföras för att 

visa att bärförmågan är större än belastningen i brandlastfallet. Detta kan beskrivas som: 

                  (7.1) 

där                                                  

                                                    

Vid dimensionering av brandskyddet för ett konstruktionselement tar man hänsyn till 

utnyttjandegraden med en lastkombination anpassad till ett brandscenario. Denna 

lastkombination för lastfallet brand skiljer sig från lastkombinationer vid 

brottlastdimensionering på ett sätt som redovisas nedan. (Karlström, 2006; Thor, 2012) 

En brand räknas som en exceptionell belastning för byggnaden varför lägre laster får 

förutsättas vid dimensionering i brandlastfall. Även lastfaktorer och partialkoefficienter får 

reduceras. Samtliga partialkoefficienter för materialhållfastheter får reduceras till 1,0. Regler 

för ovan nämnda reduceringar återges i EKS. Oavsett vald säkerhetsklass i 

brottlastdimensioneringen skall säkerhetsfaktorn    sättas lika med           i 

brandlastfallet. (Karlström, 2006; Thor, 2012) 

Dimensionerande last i brandlastfallet blir alltid lägre än vid brottlastdimensionering 

eftersom partialkoefficienter får reduceras. Förhållandet mellan last i brandlastfall och i 

brottlastfall ligger vanligen i området 0,5 - 0,7. Dessa förhållanden är naturligtvis enbart 

medelvärden och andra värden kan förekomma beroende på egentyngder och variabla laster. 

(Thor, 2012) 

En brand anses vara en exceptionell belastning för en byggnad. Därav modifieras 

lastkombinationen i brandlastfallet. Enligt EN 1990 uttrycks lastkombinationen för 

exceptionella situationer likt följande: 

                                                        (7.2) 

där                                              
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I lastfallet brand skall variabel last reduceras. Enligt de nationella valen i EKS skall den 

variabla huvudlasten sättas till sitt frekventa värde med   . Tilläggskraften    utgörs av en 

eventuell spänning som kan uppstå vid längdutvidgningar vid brand eller någon form av 

inspänningseffekt. Denna kraft behöver dock ej beaktas vid dimensionering enligt 

standardbranden ISO - 834, dvs.    sätts lika med noll i lastkombinationen. (Thor, 2012) 

 

Då dimensionerande last i brandfallet beräknats blir beräkning av utnyttjandegraden nästa 

steg i dimensioneringsprocessen. En specifik metod som anges i Eurokod 3 är den ”kritiska 

temperaturmetoden”. Denna metod är tillämpbar för ett antal olika konstruktionsdelar.   

 Stålpelare med eller utan brandskydd 

 Samverkansbalkar av stålprofil och skyddade eller oskyddade stålbalkar med tre eller 

fyrsidig exponering  

 Brandexponerade dragkomponenter  

(Zhao, 2009) 

Tillvägagångssättet för denna typ av dimensionering är att analysera en bärverksdel i taget 

där man ej tar hänsyn till någon form av samverkan med omgivande konstruktionsdelar. 

Antagande som görs är att varje konstruktionselement är fristende där lämpliga randvillkor 

används för att beakta anslutningar och infästningar. (Zhao, 2009) 

För att beräkna den kritiska ståltemperaturen för en stålkonstruktion krävs indata från 

upplagsförhållanden, utformning samt utnyttjandegrad. Då instabilitet och deformationskrav 

ej är avgörande, kan den kritiska temperaturen beräknas enligt ekvationen nedan: 

              [(
 

         
     )   ]         där μ0 ≥ 0,013.  (7.3) 

(Franssen & Vila Real, 2010) 

Ovanstående ekvation ger kritisk temperatur vid en tillåten töjning på 2,0 % i stålet. 

Ekvationen kan enbart nyttjas för enkla bärverksdelar som exempelvis balk eller pelare. 

Ovanstående ekvation härstammar från utförda brandprovningar. För konstruktioner i 

tvärsnittsklass 4 skall en kritisk ståltemperatur på 350°C användas. (Zhao, 2012) 
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Figur 8: Förhållande mellan kritisk ståltemperatur och utnyttjandegrad för profiler i 

tvärsnittsklass 1,2, 3 och 4. 

 

Figur 9 illustrerar hur den kritiska temperaturen förhåller sig till utnyttjandegraden för 

vanliga konstruktionsstål då en töjning på 2,0 % tillåts. 

Definition för utnyttjandegraden μ0 är förhållandet mellan lasteffekt i brandlastfall och 

bärförmågan i brandlastfallet vid rumstemperatur, 20°C: 

   
     

       
                                                                                                 

Då lastnivån är okänd av någon anledning kan man på säker sida anta fullt lastutnyttjande 

för aktuell konstruktionsdel samt en kritisk ståltemperatur på 450°C. (Thor, 2006; 

Karlström, 2006; Thor, 2012) 

För en konstruktion gäller                                (7.5) 

där      är en hållfasthetsreduktionsfaktor enligt tabell 1 avsnitt 4.3. (Franssen & Vila Real, 

2010) 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

K
ri

ti
sk

 s
tå

lt
em

p
er

a
tu

r 
fö

r 
a

k
tu

el
l 

b
ä

rv
er

k
sd

el
 °

C
 

Utnyttjandegraden för aktuell bärverksdel 

TK 1,2,3 

TK 4 



 Brandskydd av stålkonstruktioner               

33 

        Adam Elf och Kevin Cederth 

För beräkning av utnyttjandegrad används en faktor som beaktar belastningsnivå för aktuell 

konstruktion där    står för bärförmåga vid rumstemperatur (Karlström, 2006): 

      
     

  
                                                                                         

Reduktionsfaktorn       kan enligt Eurokod 3 även uttryckas genom följande ekvation: 

      
          

             
                                                                                      

Där         vilket står för partialkoefficient för permanenta laster  

          vilket står för partialkoefficient för variabla laster 

     karakteristiskt värde för permanent last 

     karakteristiskt värde för variabel last 

Som förenkling kan       sättas lika med 0,65 i de flesta situationer men för lastkategori E 

(lagerutrymmen) skall          . 

(Franssen & Vila Real, 2010) 

För att beräkna tidigare redovisad utnyttjandegrad,   , tas hänsyn till användningsnivån vid 

brand med säkerhetsfaktorn      : 

        (
     

   
)                                                                                                       

Den slutliga utnyttjandegraden blir således: 

        (
     

   
)  

     

  
 (

     

   
)  

     

       
                                                       

(Haller & Cajot, 2006; Franssen & Vila Real, 2010) 

Ju lägre utnyttjandegraden för en konstruktion, desto högre kritisk ståltemperatur kan 

tillåtas vilket i sin tur innebär att mindre mängd brandskyddsisolering krävs för att uppnå ett 

visst brandkrav. Nämnvärt är att statiskt obestämda system ofta får en högre kritisk 

temperatur än statiskt bestämda system. I statiskt obestämda system som exempelvis en fast 

inspänd eller kontinuerlig balk sker momentomlagringar innan kollaps inträffar vilket höjer 

balkens bärförmåga. (Thor, 1991) 

För balkar är ett antagande på säker sida att sätta den kritiska ståltemperaturen till 540ºC 

och för pelare 500ºC. Vid konstruktioner med låg spänningsutnyttjande och låga permanenta 

laster kan det vara fördelaktigt att beräkna den kritiska temperaturen. (Thor, 2006) 
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7.2.1 Utnyttjandegrad för balkar 

För att beräkna den kritiska temperaturen för en stålbalk krävs indata i form av 

utnyttjandegrad för aktuell bärverksdel. Denna erhålls genom att göra en beräkning av 

bärförmågan i brandlastfall vid tiden, t = 0, alltså vid rumstemperatur. Enligt avsnitt 7.2 skall 

dimensionerande last beräknas i lastkombination för brandlastfall och sedan divideras med 

bärförmåga i brandlastfall vid rumstemperatur. (Karlström, 2006; Zhao, 2012) 

Dimensionerande last beräknas enligt lastkombination för lastfallet brand. Denna last 

används för att beräkna maximalt moment som uppkommer i balken. För konstruktioner 

som befinner sig i tvärsnittsklass 1 kan gränslastteori användas med ett plastiskt 

böjmotstånd. För konstruktioner i klass 2 används plastisk bärförmåga och för 

konstruktioner i klass 3 används elastisk bärförmåga. (Karlström, 2006)  

Vid bestämning av tvärsnittsklass för en bärverksdel används ett reducerat värde på ε enligt 

nedan: 

      √
   

  
                                                                                                

Vanligt vid dimensionering enligt reducerat ε – värde är att tvärsnittsklassen för många 

balkar ändras från 1 till 2 och från klass 2 till 3. (Karlström, 2006; Franssen & Vila Real, 

2010) 

Då bärförmågan för en balk skall bestämmas i brandlastfall skall partialkoefficienten,    , för 

material reduceras. För stål är denna densamma som vid brottgränsdimensionering.      

(Thor, 2012) 

Partialkoefficient för stål:                                             

En viktig del vid dimensionering av brandskyddet för balkar är att ta hänsyn till det statiska 

systemet. Det statiska systemet för en viss balk avgör vilken bärförmåga som kan 

tillgodoräknas en viss balk. 

Momentbelastningen för en balk beräknas enligt gränslastteori då den tillhör tvärsnittklass 1 

och nedan illustreras de vanligaste lastfallen för balkar och motsvarande ekvation för 

beräknande av kapaciteten och last i gränslastteori. (Thor, 1991) 
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Figur 9: Lastfall för tvärsnitt i klass 1 vid beräkning av bärförmåga med gränslastteori 

För en balk i tvärsnittsklass 1 och 2 där temperaturfördelningen är jämn över tvärsnittet, kan 

bärförmågan bestämmas enligt följande: 

                  [
   

     
]                                                                      

där MRd är den plastiska bärförmågan för böjmoment vid normal temperatur. 

För balkar i tvärsnittsklass 3 används samma ekvation enligt ovan, dock med ett elastiskt 

böjmotstånd. (Karlström, 2006; Franssen & Vila Real, 2010) 

Då temperaturfördelningen över tvärsnittet är ojämn, exempelvis då ett betongbjälklag vilar 

på stålbalken kan bärförmågan beräknas för balkar i tvärsnittsklass 1 och 2 enligt nedan med 

plastiskt böjmotstånd: 

         
        

       
                                                                                        

(Karlström, 2006) 
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För balkar i tvärsnittsklass 3 då temperaturfördelningen antas ojämn beräknas bärförmågan 

enligt nedan med elastiskt böjmotstånd: 

                     

(
   
     

)

       
                                                          

där k1 och k2 är korrektionsfaktorer som tar hänsyn till temperaturfördelningen över 

tvärsnittet. Värden för dessa faktorer redovisas i tabell nedan. (Karlström, 2006) 

Tabell 7: Korrektionsfaktor k1 vid olikformig temperaturfördelning över tvärsnittet. (Karlström, 

2006) 

 k1 
Balk exponerad på fyra sidor. 1,0 
Oskyddad balk exponerad på tre sidor, med ett 
samverkansbjälklag eller betongbjälklag på fjärde 
sidan. 

0,7 

Isolerad balk exponerad på tre sidor, med ett 
samverkansbjälklag eller betongbjälklag på fjärde 
sidan. 

0,85 

 

Tabell 8: Korrektionsfaktor k2 på grund av olikformig temperaturfördelning längsmed 

tvärsnittet. (Karlström, 2006) 

 k2 
Vid upplagen för en statiskt obestämd balk. 0,85 
I övriga fall. 1,0 
 

För en stålbalk skall även beräkning ske för tvärkraftskapacitet. Tvärkraftskapaciteten kan 

bestämmas enligt nedan där        är reduktionsfaktor med hänsyn till temperatur i livet: 

                    [
   

     
]                                                             

(Karlström, 2006)  
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7.2.2 Utnyttjandegrad för pelare 

Vid bestämning av den kritiska temperaturen för en stålpelare skall upplagsförhållanden, 

knäcklängd, belastning samt risk för instabilitet beaktas. I denna rapport behandlas enbart 

stålpelare med hänsyn till böjknäckning. För en normalkraftsbelastad pelare med likformig 

temperaturfördelning över tvärsnittet kan bärförmågan beräknas enligt nedan: (Karlström, 

2006) 

           
            

     
                                                                  

där      är en reduktionsfaktor för knäckning i brandlastfallet. 

(Haller & Cajot, 2006) 

Denna reduktionsfaktor ges av: 

    
 

   √  
    

 

                                                                      

       [        
 ]                                                               

       √
   

  
                                                                               

Slankhetstalet för en stålpelare vid en temperatur θ ges av: 

     √(
   

   
)                                                                            

  √
    

   
                                                                                      

Värden för     och     ges enligt tabell 1. 

Kritisk normalkraft för en stålpelare ges av Eulers knäckningslast: 
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Knäckningslängden för en pelare anges som     och beror av upplagsförhållanden.  

Knäckningslängden för en stålpelare i brandlastfallet kan bestämmas på samma sätt som för 

en pelare vid dimensionering i rumstemperatur. (Thor, 2012)  

För pelare är ett antagande på 500ºC för kritisk ståltemperatur tillräckligt. (Thor, 2012) Vid 

beräkning av utnyttjandegraden används ekv.7.15 med värden för rumstemperatur. Denna 

bärförmåga i brandlastfall vid rumstemperatur används sedan i ekv.7.6 vid beräkning av 

utnyttjandegraden. 

Då den kritiska temperaturen för en slank stålpelare skall beräknas måste en iterativ process 

användas för att erhålla den korrekta kritiska temperaturen. Exempel på en sådan beräkning 

ges i avsnitt B7 i bifogad lathund. (Franssen & Vila Real, 2010) 
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 Sektionsfaktor 7.3

En stålkonstruktion som utsätts för brand värms upp i takt med brandens utveckling. 

Avgörande för hur snabbt en stålkonstruktion värms, är profilens omslutande area samt 

volym. Förhållandet mellan dessa båda variablerna kallas för en profils sektionsfaktor eller 

specifika yta.  Denna faktor kan benämnas med antingen Am/V eller F/A. (Karlström, 2002; 

Storm, 2013-05-21) 

Profilens mantelarea benämns med bokstaven Am och dess volym med bokstaven V. Detta 

förhållande är den tidigare nämnda Am/V-faktorn och har enheten [m-1]. Omkrets runt 

tvärsnittet benämns med bokstaven F och tvärsnittsarean med A. Förhållandet kallas för 

F/A-faktor eller sektionsfaktor. Då sektionsfaktorn beräknas för en isolerad stålprofil 

motsvarar F-värdet isoleringens inre omkrets. (Karlström, 2002) 

Desto större koncentrerad stålvolym i förhållande till exponerad yta desto bättre 

brandmotstånd. Ett lågt värde på sektionsfaktorn för en profil innebär en långsammare 

uppvärmning och högre värmekapacitet. Ju högre värde desto snabbare sker uppvärmningen 

och desto högre krav ställs på brandskyddet. (Karlström, 2002, 2006) 

Stål har ett högt värmeledningstal vilket innebär att vid en profil som är brandexponerad på 

fyra sidor, kan en jämn temperatur över hela tvärsnittet förutsättas. (Thor, 2012) 

Då en stålprofil är högre än 1000 mm fäster man isoleringen utefter livet. Om profilhöjden är 

lägre än 1000 mm utformas isoleringen som en låda kring profilen. (Isover, 2012) 

Nedanstående figurer illustrerar hur sektionsfaktorn beräknas beroende på hur många sidor 

av stålprofilen som är brandexponerade samt hur denna isoleras. 
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Figur 10. a-f. Beräkning av sektionsfaktor beroende på antal exponerade sidor. 
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För ett profiltvärsnitt beräknas tvärsnittsomkretsen enligt ovan illustrerade ekvationer. F står 

för den inre omkretsen av isoleringen. Med ovan nämnd indata kan därefter sektionsfaktorn 

beräknas. Beroende på om profilen är tre- eller fyrsidigt brandexponerad erhålls olika värden 

på sektionsfaktor för en och samma stålprofil. Då stålprofilen är högre än 1000 mm placeras 

isoleringen längs med livet istället för att placera denna i lådform kring profilen. Enheten för 

sektionsfaktorn ges enligt nedan: 

 

 
 

  

 
 [   ] 

Normalt ligger sektionsfaktorn för stålprofiler i vanliga byggnader i intervallet 40 – 300    . 

(Karlström, 2006) 

Med hjälp av sektionsfaktormetoden kan man i de flesta fall enkelt dimensionera 

brandskyddet. Leverantörer och tillverkare av brandskyddsmaterial tillhandahåller tabeller 

och diagram för dimensionering av de vanligaste stålprofilerna. För enklast möjliga princip 

utformas dessa diagram och tabeller på så sätt att man antar fullt statiskt utnyttjande för en 

konstruktion samt använder en kritisk ståltemperatur på 450°C. Detta innebär dock i många 

fall en överdimensionering av brandskyddet och kan leda till onödigt höga kostnader. Dessa 

anvisningar är provade efter standardbrandkurvan ISO - 834 . (Andersson, 1991) 

Diagram och tabeller för val av isolertjocklek/mängd ges ut av tillverkarna och ändras samt 

uppdateras med tiden eftersom dessa är ”färskvara”. Nya material och brandprovningar kan 

leda till ändrade krav och därmed förändrade isoleringstjocklekar för att uppnå ett specifikt 

krav. (Thor, 2012) 

  



 Brandskydd av stålkonstruktioner               

42 

        Adam Elf och Kevin Cederth 

8 INTERVJUSAMMANSSTÄLLNING 

I följande kapitel sammanställs intervjupersonernas åsikter och synpunkter i den kvalitativa 

undersökningen. De frågor som ligger till grund för varje rubrik i detta kapitel finns som 

bifogad Bilaga A – Intervjuguide. Varje respondent benämns med bokstaven R samt en siffra 

för att kunna skilja dessa åt.  

 Bakgrund 8.1

R1: 4-årig teknisk gymnasieutbildning, arbetat med bl.a. mark, konstruktion, VA, 

projektledning, ca 30 år erfarenhet. 

R2: 4-årig teknisk gymnasieutbildning, arbetat mest med Prefabstålkonstruktion, 

uppdragsledare. 

R3: Högskoleingenjör-byggteknik, 15-årig erfarenhet inom konstruktion. 

R4: Montör, lång erfarenhet av montering av passivt brandskydd. 

Samtliga respondenter menar att man vid projekteringen och utformning av en stålstomme 

till största del använder klassificerade brandskyddsprodukter. Det innebär att man använder 

tillhandahållet dimensioneringsmaterial från tillverkare i form av tabeller och diagram för att 

bestämma mängden brandskyddsfärg eller tjockleken på skivan. Mindre förekommande i 

projekt är att dimensionera brandskyddet med hjälp av den kritiska temperaturen.  

”Man ritar inte en stålstomme som är ren utan att tänka på brandskyddet. Man 

beaktar alltid risken för brand när man dimensionerar. 

Brandskyddsdimensionering finns alltid med vid projektering även om man inte 

räknar på det i alla fall. Man utgår då från standardiserade lösningar.” 

- R3 

 

Samtliga respondenter berättar att kunskap inom aktuellt ämne erhålls mestadels genom 

arbetslivserfarenhet, det vill säga att man arbetat i olika projekt och kommit i kontakt med 

just brandskydd. Även egen inlärning och däribland studier av produktkataloger från olika 

tillverkare ökar kunskapsnivåerna. Konstruktionsföretagen som respondenterna tidigare 

arbetat på erbjuder generellt inte någon internutbildning för att dimensionera brandskyddet 

för stålkonstruktioner. 
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”Det finns begränsat med utbildningar inom ämnet men genom eget lärande, 

erfarenhet, produktkataloger och litteratur har man byggt upp kunskapsbasen.” 

- R1 

 Uppdraget 8.2

Samtliga respondenter berättar att de främst arbetar mot entreprenörer och då utförs 

projekteringen åt dessa. Skillnaderna mellan olika uppdrag kan vara stora. Då en hel 

stålstomme skall projekteras ingår oftast brandskyddsfrågorna naturligt i arbetet om man 

inte i förväg fått informationen att detta arbete ligger på annan aktör. Vid mindre projekt 

som exempelvis skärmtak utförs en utredning av konstruktören gällande om brandskydd 

krävs. I denna utredning beaktas risk för personskador. 

”I uppdrag då stålstommen skall prefabriceras finns det oftast med en konsult som 

är specialiserad på att utföra branddimensionering. Denna person som väljer att 

specialisera sig på brandskyddsdimensionering har ofta en grund som konstruktör 

med rätt kompetens. För 20 år sedan låg detta arbete nästan uteslutande på 

konstruktörens bord men så ser det inte ut idag. Brandområdet har svällt och brand 

räknas idag som en speciallistkompetens. Det är så det ser ut generellt i 

byggbranschen.” 

- R2  

 

Byggbranschen har under de senaste åren genomgått en stor förändring med avseende på 

brandskydd. I takt med att byggnaderna blir mer komplexa i sin utformning och att bygget 

hela tiden måste följa en strikt tidplan så ligger det i beställarens intresse att kunna avlasta 

vissa delar av byggnationen. Man ser hur fler aktörer börjar specialisera sig på vissa grenar 

inom byggnation och häribland ser man en tydlig utveckling av just intresset för 

brandskyddet.  

”Byggbranschen förändras på så sätt att allt fler specialister uppträder på 

marknaden, däribland just för brandskydd av stålkonstruktioner och därför har 

konstruktörens arbetsuppgifter ändrats och kommer att göra det ännu mer som det 

ser ut i dagsläget. ” 

- R2  
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Själva brandskyddsdimensioneringen av stålkonstruktioner ligger i dagens läge fortfarande 

på konstruktörens bord och samtliga respondenter anser att det inte finns någon generell typ 

av utbildning eller inlärningsmetod för att kunna dimensionera brandskyddet för 

stålkonstruktioner. Respondenterna betonar vikten av att ha erfarna konstruktörer runt 

omkring sig som kan bistå med hjälp och vilka man skulle kunna rådfråga för själva 

tillvägagångsättet vid dimensioneringen. Respondenterna anser att erfarenhet är den mest 

avgörande faktorn för att kunna utföra denna typ av dimensionering.  

”För att erhålla den erfarenhet som krävs och på så sätt kunna utföra detta arbete 

ingår inlärning med egenstudier samt att lära sig från mer erfarna kollegor.” 

- R1 

 

Självfallet behövs någon typ av teknisk bakgrund eller utbildning för att upptäcka uppenbara 

brister i brandskyddet, men det finns inte någon typ av certifikat för att dimensionera ett 

sådant passivt system. Den verifikationen som utförs sker i samband med granskning av 

ritningar och beräkningar. För övrigt finns ingen generell typ av bakgrund som behövs för att 

kunna utföra en brandskyddsdimensionering.  

”I vissa projekt som är av mer komplicerad art, kan vid behov experter kallas in för 

att utföra avancerade finberäkningar.” 

- R3 

 

Det finns en distinkt skillnad mellan en konstruktör som dimensionerar brandskyddet för 

stålprofilerna och personen som upprättat brandskyddsdokumentationen. Oftast är personen 

som upprättat brandskyddsdokumentationen någon typ av brandkonsult/brandingenjör och 

har bland annat som uppgift att ställa krav på byggnaden, utforma utrymningsvägar, 

upprätta skyltningsanvisningar och göra brandcellsindelningar.  

”Ofta har brandkonsulter ingen/lite kunskap om det statiska.” 

- R1 
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Det som länkar ihop brandkonsulten och konstruktören är vilken brandteknisk 

byggnadsklass brandkonsulten har placerat byggnaden i. Utifrån denna byggnadsklass, ex. 

Br2, dimensionerar sedan konstruktören brandskyddet för stålkonstruktionen.  

”Brandkonsulten lämnar bara ifrån sig ett krav som konstruktören har som uppgift 

att uppfylla.” 

- R3 

   

”Det finns inte något samarbete mellan konstruktörer och personen som upprättat 

brandskyddsdokumentationen. Den som upprättat dokumentationen har som 

uppgift att sitta på beställarsidan och ställa kraven.” 

- R2  

 

”Samarbete är högst begränsat i vanliga fall.” 

- R3 

 Dimensioneringsprocess 8.3

Enligt respondenterna påbörjas arbetet med att beräkna brott- och bruksgränstillstånd och 

därefter fattar man beslut om konstruktionen skall målas eller kläs in med skivmaterial. Valet 

av brandskyddsmetod är något man löser i ett senare skede av projekteringsstadiet.  

”Har man kommit hem med brott- och bruksgränstillstånden är det bara att man 

tänkt till hur man skall skydda stålkonstruktionen och dessa delar. Detta är sådant 

man tänker på i efterhand. Konstruerar man en stålkonstruktion där pelare och 

balkar är inbyggda i väggar så är ju problemet redan löst.” 

- R3 
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Den som har det slutgiltiga ordet i valet av brandskyddsmetod i dimensioneringsprocessen är 

beställaren. Respondenterna lägger ingen egen bedömningen i vilken metod som skall 

användas för att brandskydda stålkonstruktioner. Det som ligger till grund för beställarens 

val av metod är självfallet hans egna personliga åsikt men det finns andra faktorer som också 

har en inverkan på valet. Respondenterna framhåller att den ekonomiska aspekten är av 

högsta prioritet vid detta val för beställaren. Finns det arkiteker med vid projekteringen 

brukar dessa också ha en inverkan på val av metod. Då är det framför allt det arkitektoniska 

uttrycket som styr metodvalet.   

”Konstruktörer lägger ingen bedömning i vilken metod av brandskydd som 

används. Det man bör beakta om man brandskyddsmålar är att färgen sväller. 

Dessutom är det en fördel att använda brandskyddsfärg om man har ont om tid.”  

- R3 

 

”Arkitekter kan tycka det blir en smäckrare konstruktion om man 

brandskyddsmålar och det är alltid en kostnadsfråga i bakgrunden som bestämmer 

valet av brandskyddsmetod. För att tjäna tid på bygget så målar man i fabrik men 

man riskerar då transport- och montageskador.” 

- R2 

 

Enligt R1 finns det specialfall där man bygger in stålpelare i exempelvis en yttervägg. Vid 

användning av sådana konstruktionslösningar bör man ta hänsyn till ett antal aspekter. Detta 

för att pelaren skall få plats i väggen och då måste man även beakta aspekter såsom vilken 

isolering som skall väljas, nivå på bjälklagskanten osv. I dessa fall kan det vara angeläget att 

välja profiler med tjockare gods och mindre dimensioner för att få plats i väggen. 

 

Samtliga respondenter anser att det vanligaste sättet att brandskydda stålkonstruktioner är 

med hjälp av skivor. Det förekommer även att man brandskyddmålar konstruktionsdelar 

men ofta är det då fristående pelare i en öppen yta exempelvis en reception. I sådana fall kan 

det vara smidigare att skydda med färg istället för med skivor.  
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”Inom företaget används mestadels skivor och brandskyddsfärg. Företaget 

brandskyddar sina stålkonstruktioner med skivor i cirka 9 fall av 10. För vissa 

stålelement använder man sig av brandskyddsfärg och då kan det vara av 

arkitektoniska skäl. I övrigt blir mycket inklätt i ytterväggar och då är skivor det 

mest optimala sättet att brandskydda med.” 

- R3 

 

Enligt R1 används datorprogram vid dimensionering av brandskydd för mer komplexa 

projekt där man t.ex. utför beräkningar av utnyttjandegrader. Mest förekommande är dock 

att man utför beräkningar för hand. Respondenterna uttrycker även en viss oro över 

kvaliteten på dessa program.  

”Det finns inga program på vårt kontor som beräknar brandlastfallet utan det sker 

med handberäkningar”  

- R3 

 

Enligt R1 är det viktigt att göra beräkningar av den kritiska temperaturen för konstruktioner 

då brandskyddsfärg skall användas som brandskydd. Detta delvis för att optimera mängden 

färg som krävs för att uppnå ställda krav.  Då det gäller skivor lönar det sig inte att lägga tid 

på beräkning av kritisk temperatur och såmed minska skivtjockleken eftersom man ändå inte 

minskar arbetsmomentet vid montering. Oavsett skivtjocklek skall arbetet av skivmontering 

utföras.  

”Det går inte sätta ut 1 ½ skiva, den insatsen som görs för att räkna ut går inte att 

kompensera med arbetsåtgången vid montering.” 

- R1 

 Problemområden 8.4

Oftast finns det en tydlig kommunikation mellan utförare och beställare där man får 

specificerat vilken metod man skall använda och därför har ingen av respondenterna stött på 

problemet att vald dimensionerad metod inte fungerat i praktiken. Respondentera berättar 

att det också är vanligt att blanda olika brandskyddsmetoder. Detta innebär att det är mycket 

viktigt att man utför denna brandskyddsdimensionering med speciell noggrannhet. 
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”Pengar, tid och utseende, i den ordningen. Vi har inget med inköpen att göra, utan 

oftast finns det en inköpare hos beställaren som köper in varor.”  

- R2 

Då man projekterar stålhallar utför man ofta ingen dimensionering av brandskydd för 

fackverken. Anledningen till detta är att man resonerar sig fram till att skadeområdet blir 

begränsat i händelse av brand och kollaps. Detta förutsätter dock att spännvidderna är låga.  

”Att man har fått bassning har hänt och det skulle exempelvis kunna ske om man 

väljer att skivbekläda en fackverksbalk eller liknande men normalt händer det inte.” 

- R3   

 

Respondenterna berättar att tidigare har man kunnat ringa leverantörers tekniska 

avdelningar för att få svar på funderingar som man har haft men det är framför allt genom 

erfarenhetsåterföring som man utvecklar sin kunskapsbas. Det förekommer vissa mer 

kritiska moment i dimensioneringen och exempel på dessa är dimensioneringen vid 

upplagen.  

”En infästning är mycket viktigare än en balkmitt eftersom kollaps i en infästning 

leder till ett sprött brott. Det är viktigt att tänka igenom hur man ska göra. Det finns 

inget generellt sätt som talar om hur man dimensionerar brandskyddet vid 

infästningar.” 

- R1 

 

”Det är alltid ett sprött brott man vill undvika för inte få en snabb kollaps. Att 

balken blir till en banan är bättre än att infästningen ger vika.” 

- R3 

 

Då inte bara konstruktörer är inblandade i processen med brandskydd av stål, utfördes även 

en intervju med en montör med lång erfarenhet inom området. Syftet med denna intervju var 

att erhålla åsikter från en person som applicerar brandskyddet vilket konstruktören har 

utformat. Detta för att få ett bredare perspektiv på ämnesområdet och även få en bättre 

verklighetsanknytning till arbetet.  

R4 menar att det oftast inte uppkommer några större problem vid montage och utförande av 

brandskyddet på byggarbetsplatsen. Ett problem som dock uppkommit ett antal gånger och 
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som bör nämnas är att montörer vid vissa tillfällen kommit till byggarbetsplatsen för att 

applicera brandskyddsfärg men detta inte varit möjligt att utföra. Enligt respondenten var 

anledningen att ansvarig konstruktör inte dimensionerat brandskyddsfärgen korrekt. Det 

angivna kravet gick då alltså inte att uppnå med brandskyddsfärg eftersom sektionsfaktorn 

för stålprofilen varit för hög. Denna problematik förekommer främst vid IPE- profiler 

eftersom att dessa ofta har ett högt F/A-värde.  

”Konstruktören kan ha valt att uppfylla ett bärförmågekrav ex. R60, enligt en 

standardlösning men då montören kommer ut på plats visar det sig att 

godstjockleken på stålprofilen (oftast VKR) är för klen för att kunna uppnå det av 

konstruktören angivna kravet.” 

- R4 

 

Enligt R4 är det av stor vikt att konstruktören vid val av tjocklek på brandskyddsfärg 

beräknar utnyttjandegrad för aktuell konstruktion samt den kritiska ståltemperaturen. Detta 

ger alltid en optimering av mängden brandskyddsfärg och minskar också kostnaden. Då det 

gäller brandskyddsskivor är det liksom för brandskyddsfärgen en fördel att beräkna 

utnyttjandegrad och kritisk temperatur eftersom skivtjockleken kan minskas. Skillnaden i 

monteringskostnad för skivor minskar ytterst lite då en sådan optimering utförts av 

konstruktören eftersom själva monteringsmomentet kvarstår. Dock kan materialkostnaden 

för entreprenören sjunka avsevärt. 

”Konstruktören bör alltid beräkna den kritiska temperaturen för att på så sätt 

optimera mängden brandskyddsmaterial.” 

- R4 
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 Ekonomi 8.5

Respondenternas uppgift består i främst att dimensionera brandskyddet och påtala var och 

hur brandskydd måste appliceras. Vad som är mest kostnadseffektivt är inget som 

konstruktören beaktar och därför utgår denne ifrån tidigare praxis och erfarenhet vid 

påtalandet för kunden om vilka metoder och möjligheter som finns att brandskydda 

stålkonstruktioner. Kostnaden beaktas i dialogen med beställaren och styrande faktorer till 

vad beställaren väljer för metod kan exempelvis vara hur mycket arbetare han har sysselsatt 

på arbetsplatsen eller hur mycket tid beställaren har på sig att färdigställa bygget. Generellt 

sett är det arkitekten och beställaren som går in och fattar detta beslut.  

”Kostnaden för brandskyddet beaktas i dialogen med beställaren men ibland ligger 

detta även externt. Om beställaren har folk som inte är sysselsatta så kanske man 

väljer att bygga lådor kring stålprofiler för att brandskydda dessa eftersom detta 

inte kräver någon vidareutbildning för personalen. Är det bråttom så målar man. 

Konstruktören ger egentligen bara ett förslag på metodval.” 

- R3 

 

Enligt R2, som arbetar mest med Prefab stålstommar, finns det ofta en brandkonsult som gör 

en brandskyddsutredning där det anges var det skall brandskyddsmålas, var sprinkler skall 

placeras samt tjocklek på lager brandskyddsfärg. Det enda brandkonsulten behöver från 

konstruktören är utnyttjandegrad för aktuell stålbärverksdel.   

”I prefabkonstruktioner är det ofta förbestämt vilka delar som skall brandskyddas 

och vilka som inte skall det.” 

- R2 

 

R1 berättar att det finns frågeställningar som är mer styrande än priset för brandskyddet i sig 

och då handlar det om frågor som är besläktade med funktionalitet. Exempelvis gipsar man 

inte en pelare som är stående i ett garage eller verkstad då det finns en överhängande risk att 

denna kommer att ta skada av yttre påverkan. När en pelare som har brandskyddats med 

skivmaterial blir påkört eller skadas på annat sätt av yttre påverkan faller denna skiva 

sönder. Detta innebär att brandskyddet för denna pelare är försummat. 
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 Lathund 8.6

Respondenterna fick ta del av ett första utkast av lathunden. Detta första utkast bestod 

endast av en innehållsförteckning med namngivna rubriker och bakgrunden till upprättandet 

av denna lathund. Samtliga respondenter ansåg att lathunden vid första anblick inte saknade 

någon rubrik eller behövde fyllas ut på något sätt. Respondenternas åsikter gick något isär 

gällande lathundens funktionsduglighet men för det mesta ansåg de att det var en utmärkt 

idé med en sådan lathund. 

”Jag tror att det är fler än nya konstruktörer som skulle kunna ha nytta av en sådan 

lathund.” 

- R2 

”Det måste vara oerhört svårt att göra en sådan lathund som är generell” 

- R1 

 

”Jag tror absolut det är en vettig idé och just det här att det skall vara mer åt 

informationshållet, ungefärligt tankesätt bör vara (här kan ni hitta information)” 

- R3 

 

I första utkastet av lathunden fanns en rubrik som hette prisjämförelse vilken 

respondenterna reagerade på. De menade på att det måste vara oerhört svårt att hitta någon 

typ av nyckeltal som skulle kunna användas vid jämförelse mellan de olika metoderna. En 

annan aspekt som påtalades var arbetskostnaden. Respondenterna menade att det skiljer så 

mycket i arbetskostnad att ett sådant nyckeltal inte skulle kunna vara användbart. Dock 

påpekades att det skulle vara intressant för en konstruktör att få någon typ av kostnadsaspekt 

för att underlätta dialogen med beställaren. 

”Det skulle vara intressant för oss som konstruktörer att beakta ekonomin. Det 

skulle vara intressant med en prisjämförelse men då måste man ställa frågor till 

entreprenörer och inköpare. Frågeställningen är inte ointressant men vi har ingen 

koll på det. ” 

- R2 

”Man får alltid höra att det är dyrt att brandskyddsmåla. Det är ju tiden som blir 

enormt mycket mindre när man brandskyddsmåla än att använda sig av skivor.” 

- R3 
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9 DISKUSSION OCH RESULTAT 

Som avslutande del i denna tekniska rapport utförs en diskussion och analys av den 

kvalitativa undersökningen och genomförd litteraturstudie. I detta avsnitt beskrivs även hur 

genomförd studie lett fram till utformningen av den slutliga lathunden.   

Som tidigare beskrivits var syftet med litteraturstudien att erhålla en kunskapsbas samt få en 

orientering inom aktuellt område. Detta var även nödvändigt för att kunna göra relevanta 

avgränsningar samt utforma lathunden.  

Gällande intervjustudien var anledningen till val av respondenter att få en 

erfarenhetsåterkoppling. Ursprungligen var tanken att enbart intervjua mindre erfarna 

konstruktörer. Denna tanke frångicks dock med anledning av insikten i att dessa 

konstruktörer kanske skulle haft svårare till att kunna bidra med relevant information. 

Istället intervjuades mer erfarna konstruktörer samt en verksam montör för att på ett 

kvalitativt sätt få ett bredare perspektiv. Denna kvalitativa undersökning kan dock leda till en 

felaktig synvinkel i och med att intervjustudien enbart behandlar ett fåtal personers åsikter.  

En del av resultatet från intervjuerna var att en tydlig avgränsning krävdes gällande 

ekonomiska aspekter för de olika brandskyddsmetoderna. Vid intervjutillfällena framgick att 

konstruktörer generellt inte har någon kunskap om ekonomiska aspekter såsom arbets-, 

material- och transportkostnader. Med denna insikt som bakgrund förflyttades fokuseringen 

från de ekonomiska aspekterna mer till konstruktörens arbetsuppgifter vid dimensionering 

av brandskydd för stål. 

Den utarbetade intervjuguidens frågor var utformade för att passa en semistrukturerad 

intervjumetod. Just på grund av den semistrukturerade metoden besvarades några frågor 

tidigare än vad som planerats.  

Den svenska byggbranschen har under de senaste åren genomgått en förändring i och med 

introduktion till Eurokoderna samt förändringar i BBR. En slutsats som kan dras från detta 

är att ett tydligare regelverk med tydligare riktlinjer leder till att aktörer på ett enklare sätt 

kan specialisera sig inom specifika grenar inom branschen. Exempel på ett sådant område 

där flera aktörer etableras är brandskydd. I intervjuunderlaget påtalas att för 20 år sedan låg 

brandskyddsdimensioneringen nästan uteslutande på konstruktörens bord medan 

arbetsuppgifterna numera allt mindre utförs av dem. Istället kommer finnas allt fler 

specialister som utför uppdrag med huvudsyfte att dimensionera brandskyddet. Ett exempel 

på detta är att vissa brandskyddsfärgstillverkare själva dimensionerar skikttjockleken som 

skall appliceras på en stålprofil, trots att detta tidigare varit konstruktörens uppgift.  
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Lathundens generella upplägg fastställdes i samarbete med externa handledare på Ramböll 

Västerås. Respondenter från den utförda intervjustudien påtalade att lathunden bör ses som 

en informationskälla med grundläggande information men att lathunden samtidigt skulle 

kunna användas för att dimensionera brandskyddet. Dessa påtalanden bekräftade syftet för 

detta arbete och kan ses som en slags bekräftelse på lathundens användningsområde.  

Examensarbetet har utmynnat i en lathund med följande rubriker, där dessa disponerats 

under tolv flikar. Informationen under varje flik har tagits från den tekniska rapporten för att 

sedan komprimeras och anpassas till att fungera som informationskälla för verksamma 

konstruktörer. Dispositionen redovisas nedan: 

1. Inledning 

2. Allmänt om brandskydd 

3. Nomenklatur 

4. Brandlastkombination 

5. Kritisk ståltemperatur och utnyttjandegrad 

6. Sektionsfaktor: F/A-värde 

7. Beräkningsexempel: Pelare och balk  

8. Produktblad – Brandskyddsfärg  

9. Produktblad – Stenull 

10. Produktblad – Fibersilikatskivor 

11. Produktblad – Gipsskivor 

12. Produktblad – Sprutisolering 

 

På företagen verkar den huvudsakliga faktorn till att kunna utföra sådana uppdrag vara 

erfarenhet. Resultat från den kvalitativa undersökningen påvisar att ingen internutbildning 

finns som skulle kunna utöka kunskapsnivåerna. Frågan som då bör ställas är, hur en mindre 

erfaren konstruktör skall kunna nå en kunskapsnivå som faktiskt krävs för just dessa 

uppdrag. Om dessutom inte kollegor inom samma företag besitter denna typ av kunskap kan 

det ytterligare försvåra konstruktörens utveckling inom aktuellt område. På mindre företag 

där kunskap inom brandskyddsdimensionering är begränsad i förhållande till 

dimensionering i brott- och bruksgränsstadiet, kan det finnas en viss risk då de mindre 

företagen åtar sig projekt där en stålstomme skall brandskyddas. Risken som finns är att en 

mindre erfaren konstruktör dimensionerar brandskyddet och på grund av otillräcklig 

kunskap och oaktsamhet inte dimensionerar på korrekt sätt vilket i sin tur skulle kunna få 

förödande konsekvenser vid en eventuell brand. Informationen som uppkommit i den 

kvalitativa undersökningen tyder på att komplexa detaljer kräver extra noggrannhet vid 

dimensionering. Erfarna konstruktörer såväl som mindre erfarna konstruktörer använder sig 
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av standardlösningar från leverantörer och tillverkare för att kunna vara på säkra sidan vid 

brandskyddsdimensionering. Men det finns inget generellt sätt att dimensionera 

brandskyddet för komplexa detaljer på och detta skulle kunna ses som en kritisk punkt i 

utformningen av brandskyddet. Fördelaktigt skulle företagen kunna anlita experter att 

medverka i internutbildningar för att få en fördjupad kunskap och på så sett kunna lära sig 

att optimera brandskydd för stålkonstruktioner.  

En viktig del vid dimensionering av brandskyddet är att beräkna mängden brandskyddsfärg 

eller skivtjocklek för skivmaterial. Detta utförs genom att beräkna utnyttjandegraden och den 

kritiska ståltemperaturen för aktuell bärverksdel. Då man använder sig av standardvärden 

från tillverkares tillhandahållna dimensioneringsbroschyrer antas på säker sida en statiskt 

fullt utnyttjad konstruktion samt en kritisk ståltemperatur som även denna är på säker sida. 

Detta innebär att brandskyddet blir överdimensionerat i de flesta fall. Som påpekats av en 

verksam montör i intervjuundersökningen bör en beräkning ske av bärverksdelens 

utnyttjandegrad och kritiska temperatur. En sådan arbetsgång leder till en optimering samt 

minskad kostnad för brandskyddet. En beräkning av kritisk ståltemperatur kan leda till en 

minskad materialkostnad då det gäller skivor, sprutisolering och färg. Gällande 

brandskyddsskivor kan en optimering av kritiska temperaturen leda till minskad 

materialkostnad i och med att skivtjockleken kan minskas. Däremot kommer 

monteringskostnaden i de flesta fall vara densamma som vid de tillfällen man dimensionerar 

enligt standardlösningen eftersom momentet att montera en skiva kvarstår. Då 

brandskyddsfärg används som brandskydd kan däremot en optimering leda till både minskad 

material- och arbetskostnad. Exempelvis kan en beräkning av kritisk temperatur leda till att 

det behövs en eller flera strykning mindre på aktuell konstruktion för att uppnå kraven 

gentemot dimensionering enligt standardlösning med kritisk temperatur på 450°C och att 

anta en statiskt fullt utnyttjad konstruktion.   

En vital fråga som ofta uppkommer inom byggbranschen är frågan om att tillverka prefab 

eller inte. Speciellt gäller detta brandskyddsfärg. Att applicera brandskyddet på fabrik kan ha 

ett antal fördelar däribland en högre kvalitet på färgbestrykningen samt en jämnare 

strykning. Även färgåtgången kan minska något. Dessa faktorer skall dock enligt 

intervjurespondenter vägas mot faktorer såsom transport – och monteringsskador. 

Färgbestrykningen kan lätt skadas vilket innebär att brandskyddet försämras.   

En intressant aspekt som bör belysas är på vilket sätt valet av brandskyddsmetod genomförs. 

Faktorer, utöver de ekonomiska, som tas hänsyn till är funktionalitet kontra estetik. Enligt 

respondenterna lägger konstruktören ingen vikt på val av metod i någon större utsträckning 

förutom att de beaktar att möjlighet finns för brandskyddsfärg att kunna svälla. Något som 
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kan tas i beaktning är att formen av en pelare skulle kunna uppfattas estetiskt tilltalande. Det 

är då man förstår varför arkitekten har en inverkan på beställarens val av brandskyddsmetod. 

Därför kan det vara en idé att arkitekten får någon form av information om kostnader 

gällande olika brandskyddsmetoder för att på så sätt få en bättre insikt i beställarens vilja att 

minimera dessa kostnader.    

Innan den kvalitativa undersökningen utfördes fanns ingen tydlig uppfattning om vilken 

metod som användes mest frekvent som brandskydd. Respondenterna utgav en viktig 

indikation på att diverse sprut- och målningsisolering inte alls användes i samma omfattning 

som skivmaterial. Skivmaterial har ett rykte om att vara billigare än andra metoder och 

dessutom byggs många stålelement in i exempelvis ytterväggar. Då stålkonstruktioner byggs 

in i övriga konstruktioner kan ytbeklädnad såsom gipsskivor och värmeisolering ofta 

tillgodoräknas som brandskydd. Resultatet av den kvalitativa undersökningen påvisade att 

skivor används i upp till 90 % av fallen vid ett specifikt konstruktionsföretag. En annan fördel 

med att använda sig av skivmaterial såsom gipsskivor är att det inte krävs specialutbildad 

personal för montering vilket kan vara fördelaktigt då man snabbt behöver få in mer personal 

på kort varsel. Denna fördel är specifik för skivmaterial såsom gipsskivor eftersom 

exempelvis brandskyddsmålningen är mer avancerad och kräver specialutbildade målare. 

Litteraturstudien omfattar även ett avsnitt som i någon mening påvisar konsekvenser för 

stålet under kraftig brandpåverkan. Detta avsnitt ger en verklighetsanknytning till varför det 

är viktigt att utforma ett bra och stabilt brandskydd för stålkonstruktioner. En intressant 

uppgift som framgår av litteraturstudien är möjligheten att faktiskt återanvända 

konstruktionsstålet efter brandpåverkan. Frågor som uppstår då är vad kan man 

återanvända? Vilka krav måste uppfyllas förutom deformationskravet? Vilka kontroller måste 

göras? 
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10 SLUTSATSER 

Syftet med detta examensarbete var att framställa en lathund åt Ramböll Sverige AB Västerås 

med tanken att denna skulle kunna användas som informationskälla och hjälpmedel vid 

dimensionering av brandskyddet för stålkonstruktioner. Detta har uppnåtts genom 

litteraturstudie samt en kvalitativ undersökning. Den utarbetade lathunden finns som helhet 

bifogad exklusive företagsbroschyrer.  

Den kvalitativa undersökningen ledde till att ett antal viktigt slutsatser kunde dras i detta 

examensarbete: 

 Det finns ett behov även hos andra företag av en sådan lathund.  

 Intervjuerna gav en verklighetsanknytning och på så sätt kunde viktiga delar av 

dimensioneringsprocessen identifieras och integreras i lathunden.  

 Intervjuerna gav en ökad förståelse för hur verksamma konstruktörer arbetar med 

brandskyddet av stålkonstruktioner och som därefter låg till grund för disposition av 

rubriker och innehåll i lathunden. 

 Förslag på disposition bekräftades även under den kvalitativa undersökningen vilket 

tyder på att litteraturstudien gav en bra grund med relevant innehåll.  

 Att brandskyddet av en stomme är komplext och ofta en blandning mellan passiva 

och aktiva system. Det passiva brandskyddet för en stålstomme kan utföras med olika 

brandskyddsmetoder för en och samma stomme vilket innebär att frågeställningen 

om vilken metod som är mest lämpad kan variera och inga generella lösningar finns.  

 Kostnaden räknas till den viktigaste faktorn vid brandskyddsdimensionering men 

konstruktören som faktiskt utför denna dimensionering avgör i de flesta fall inte 

vilken metod som skall användas. Istället är det beställaren som i slutändan avgör hur 

kostnaden skall beaktas. Väger andra faktorer såsom estetik och funktionalitet tyngre 

än kostnad? I sådana fall kanske kostnaden blir underordnad övriga faktorer. 

Kostnaden beaktas alltid och kan i dialog med beställaren diskuteras men det är 

fortfarande konstruktörens ansvar att uppfylla krav från Eurokod oavsett kostnad för 

det passiva brandskyddet.   
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11 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

Under arbetes gång har tankar och funderingar kring andra möjliga intressanta 

frågeställningar och fördjupningar uppkommit. Det är framförallt tre förslag som anses 

kunna ligga till grund för nya studier vilka redovisas nedan: 

 Återanvändning av brandpåverkat stål:  

Under studiens gång har det framkommit information som beskriver att en 

brandpåverkad stålstomme enkelt kan lagas då denna ej deformerats. Deformerade 

stålprofiler kan även riktas och återanvändas med sin ursprungliga funktion enligt 

källan. Det som skulle vara intressant att undersöka är vilka kontroller måste utföras 

för att få en bekräftelse på stommens tillräckliga bärförmåga vid återanvändning. 

 

 Prisjämförelse mellan olika metoder för olika brandskyddsmetoder: 

För att underlätta dialog mellan beställare och konstruktör är ett förslag på fortsatt 

arbete att göra en kostnadsjämförelse för både material- och arbetskostnad. 

Problemet ligger däri att en lägre arbetskostnad kan erhållas för målning men för 

skivor är detta svårare eftersom montering av ett lager skiva måste utföras oavsett 

skivtjocklek. Gällande färg kan dock en strykning mindre innebära både lägre arbets- 

och materialkostnad. 

   

 Brandskydd av komplexa detaljer och infästningar: 

Information som uppkommit under den kvalitativa undersökningen påvisar att det 

krävs en mer noggrann beaktning av infästningar och komplexa detaljer vid 

brandskyddsdimensionering. Förslag till fortsatt arbete vore att undersöka hur 

upplag och infästningar samt komplexa detaljer påverkas av en extrem 

värmepåkänning och om standardlösningar är tillräckliga för just dessa kritiska 

punkter. Förslag är även att kontrollera om tillverkares standardlösningar uppfyller 

krav enligt Eurokod, dvs. samma krav på brandskydd för komplexa detaljer som för 

övrig stålstomme.  
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BILAGA A - INTERVJUGUIDE 

Bakgrund 

1. Intervjupersonen: namn, utbildning, företag och titel 

2. I vilken omfattning arbetar ni med brandskyddsdimensionering av 

stålkonstruktioner och på vilket sätt?  

3. På vilket sätt har ni tillförskaffat er kunskapen om hur man dimensionerar 

brandskydd av stålkonstruktioner?  

Uppdraget 

4. Hur får ni uppdraget som företag att dimensionera brandskydd av stålkonstruktioner 

och av vem? 

5. Vilka grundkunskaper anser ni krävas för att dimensionera brandskydd för 

stålkonstruktioner? 

6. I vilken omfattning sker samarbetet med den som upprättat 

brandskyddsdokumentationen? 

Dimensioneringsprocess 

7. Hur ser arbetsgången ut när ni skall dimensionera brandskyddet? 

- Vem/vad bestämmer vilken metod av brandskydd som skall användas? 

- Vad påverkar valet av metod?  

- Vilka hjälpmedel används? Exempelvis handberäkningar, datorprogram mm.  

8. Vilka metoder används mest frekvent inom företaget? 

9. I vilken omfattning utnyttjas den kritiska temperaturen för en byggnadsdel för att 

optimera mängden brandskydd som krävs? 

Problem 

10. Finns det tillfällen då dimensionerad vald metod inte fungerat i praktiken? 

11. Vilka andra faktorer utöver ett ekonomiskt perspektiv spelar in vid val av 

brandskyddsmetod? 

12. Finns det tillfällen då man blandar metoder inom en och samma stålstomme? 

13. Vem rådfrågar ni om problem uppstår? 

- Finns det återkommande problem?  

14. Hur tänker ni när infästningar och eventuellt komplexa detaljer skall brandskyddas? 
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Ekonomi 

15. Hur beaktas kostanden vid val av brandskyddsmetod? 

16. Finns det tillfällen då man frångår en vald metod för att välja en annan endast av 

ekonomisk vinning? 

Lathund 

17. Vilka delar av dimensioneringsprocessen anser ni bör belysas i lathunden? 

18. (Visar vårt förslag på upplägg av lathund) 

- Bör ytterligare något nämnas i lathunden? 

- Tror ni en sådan lathund kan hjälpa en sådan lathund skulle kunna hjälpa 

oerfarna konstruktörer i arbetet. 

Övrigt 

19. Erfarenhetsåterföring? 

20. Hur ställer man sig som konstruktör till beställarens krav? 

  



 Brandskydd av stålkonstruktioner               

62 

        Adam Elf och Kevin Cederth 

BILAGA B – LATHUND 

B1 – Inledning lathund 

Denna lathund är ett resultat av ett examensarbete utfört vid Mälardalens Högskola på 

begäran av Ramböll Sverige AB Västerås. Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng på 

byggnadsingenjörsprogrammet och finns tillgängligt på Digitala vetenskapliga arkivet 

(http://www.diva-portal.org). Examensarbetet lokaliseras genom sökning på rubriken 

Brandskydd av stålkonstruktioner på Diva och arbetets författare är Adam Elf och Kevin 

Cederth. 

Lathundens syfte är att fungera som underlag åt konstruktörer vid dimensionering av 

brandskydd för stålkonstruktioner och tar upp information som efter examensarbetets 

utförande visat sig ha stor betydelse för förståelsen för dimensioneringsprocessen. Dessutom 

ges en kortfattad sammanfattning om de vanligaste brandskyddsmetoderna och en inblick i 

appliceringen/montering av de olika brandskyddsmetoderna.   Lathunden är till stor del en 

komprimerad version av examensarbetet och har samma källhänvisningar som 

examensarbetet. 

De namngivna företagen i denna lathund är utifrån den inledande informationssökningen till 

examensarbetet att betrakta som viktiga aktörer på marknaden för respektive 

brandskyddsmetod. 

Under arbetets gång har en kvalitativ undersökning utförts där ett antal erfarna 

konstruktörer bidragit med åsikter och tankar gällande lathundens funktionsduglighet. 

Åsikterna gick något isär, men överlag ansåg konstruktörerna att detta var en bra idé med en 

sådan lathund. Respondenterna benämns RX. 

”Jag tror att det är fler än nya konstruktörer som skulle kunna ha nytta av en sådan 

lathund.” 

- R2 

 

”Det måste vara oerhört svårt att göra en sådan lathund som är generell” 

- R1 

 

”Jag tror absolut det är en vettig idé och just det här att det skall vara mer åt 

informationshållet, ungefärligt tankesätt bör vara (här kan ni hitta information)” 

- R3 

http://www.diva-portal.org/
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B2 – Allmänt om brandskydd 

Nedanstående figur illustrerar tillvägagångssättet och de viktigaste punkterna som ingår vid 

dimensionering av brandskydd för en stålkonstruktion. 

 

Figur 11: Illustration över dimensioneringsprocess av brandskydd för stålprofiler 
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Vid dimensionering av brandskydd för stålkonstruktioner skall hänsyn tas till ett antal 

faktorer som avgör hur mycket brandskyddsfärg eller vilken skivtjocklek som krävs för att 

uppnå ställda brandkrav. 

Punkter att ta hänsyn till vid dimensionering är: 

 Statiskt system för aktuell bärverksdel 

 Utnyttjandegrad  

 Kritisk ståltemperatur 

 Sektionsfaktor 

 

Arbetsgången vid dimensionering redovisas nedan: 

1) Processen påbörjas med bestämning av brandsäkerhetsklass för aktuell bärverksdel.  

2) Vidare skall för denna brandsäkerhetsklass avgöra vilket krav på bärförmåga som 

ställs. 

3) Beräkning av dimensionerande last i brandlastfall eller antag fullt statiskt utnyttjad 

konstruktion. 

a. Vid statiskt fullt utnyttjad konstruktion kan en kritisk temperatur på 450°C 

antas på säker sida och sedan gå vidare till punkt 8 enligt denna beskrivning. 

4) Vid beräkning av brandlastkombination skall därefter bärförmågan vid 

rumstemperatur beräknas. 

5) Beräkning av utnyttjandegrad för aktuell bärverksdel. 

6) Denna utnyttjandegrad ger en kritisk temperatur för bärverksdelen. 

7) Beräkning av sektionsfaktor för stålprofilen. 

8) Med hjälp av dimensioneringsbroschyrer från tillverkare kan mängden brandskydd 

bestämmas. 
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Tillverkare och brandskyddsprodukter 

TILLVERKARE  KONTAKT    PRODUKT 

 

STENULLSISOLERING 
Saint – Gobain IsoverAB 042-840 00    Isover Fire Protect 150 

Isover Fire Protect 150 F 
Isover Fire Protect 200 
Isover Fire Protect 200 F 
 

Paroc    46 500 - 46 90 00   Paroc FPS17 
 
Stål & brandteknik AB  08-550 154 00    Brandboard FPS 20 
 
Protecta   08-555 788 26    Protecta A - skivor 
 

GIPSSKIVOR 
Gyproc    0171-41 54 80    Glasroc F Firecase 

Gyproc Protect F  
 

KnaufDanogips  044-28 78 00    Danogips Fireboard 
 
Norgips Svenska AB  019-20 74 58    Norgips brandskiva F 15 
 

BRANDSKYDDSFÄRG 
Protega   0410-56780    Novatherm 4FR 

 

Finja Bemix   010-455 20 00    Unitherm Safir 

Unitherm Briliant 

 

Stål & brandteknik AB  08-550 154 00    Nullfire S707 

Beckers   0200-21 21 22    Brennicks Safir 

 

SPRUTISOLERING 
Promat Nordic   +45 70200482    Promaspray®C450 

 

Sprefix    031-52 32 99    Sprefix® S 

 

FIBERSILIKATSKIVOR 
Cembrit   08 - 506 608 22   Promatect – L 

Promatect – H 

Promatect -200 
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B3 – Nomenklatur 

Brandbelastning Ett mått på den energi som frigörs vid en förbränning av 

brännbart material i en brandcell, t.ex. av inredning, 

ytbeklädnad, golvbeläggning och byggnadsstomme fördelat på 

en area, golvarea eller omslutande area. 

Brandkonsult Person som enbart arbetar med brandtekniska frågor såsom 

utrymningsstrategier, brandcellsindelning mm. 

Brandskyddsdokumentation  Skall innefatta förutsättningarna för brandskyddets utförande 

och brandskyddets utformning. Bland annat bör byggnadens 

brandcellsindelning och brandtekniska klasser redovisas, samt 

utrymningsstrategi. Denna dokumentation upprättas vid 

projektering av en byggnad då krav på brandskydd finns. 

Brandsäkerhetsklass Olika bärverksdelar delas in i olika brandsäkerhetsklasser 

beroende på risk för personskada vid brott. Skiljer sig från 

säkerhetsklass i brottgränstillstånd.  

Byggnadsteknisk brandklass Byggnader delas in i olika brandklasser beroende på hur stort 

skyddsbehov aktuell byggnad har. 

ISO - 834 Standardbrandkurvan, ISO - 834, ligger till grund för 

brandprovning av klassificerade brandskyddsprodukter. 

Kritisk ståltemperatur Den temperatur vid vilken bärförmågan för en 

stålkonstruktion anses vara uttömd. 

Proportionalitetsgräns Den gräns där deformationen ej längre är proportionell 

gentemot den påförda lasten. 

SBI    Stålbyggnadsinstitutet. 

Sektionsfaktor (F/A) Förhållandet mellan profilens exponerade yta och 

tvärsnittsarea. 

Tvärsnittsklass Olika stålprofiler delas in i olika tvärsnittsklasser beroende på 

risk för lokal buckling. 

Utnyttjandegrad Förhållande mellan lasteffekt och bärförmåga för aktuell 

bärverksdel. 

Verksamhetsklass Utrymmen i byggnader ska, utifrån avsedd verksamhet, delas 

in i verksamhetsklasser (VK). 
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B4 – Brandlastkombination 

Vid dimensionering av brandskydd för olika bärverksdelar skall hänsyn tas till, på dessa 

verkande laster. Motsvarande lastkombination som används vid dimensionering i 

brottgränstillstånd finns även en lastkombination som skall nyttjas vid dimensionering för 

brand.  

En brand räknas som en exceptionell belastning för byggnaden varför lägre laster får 

förutsättas vid dimensionering i brandlastfall.  

Enligt EN 1990-1-2 ekv.6.11b. uttrycks lastkombinationen för exceptionella situationer enligt 

följande: 

                                                       

där                                              

                                            

                                                   

                                      

Tilläggskraften    utgörs av en eventuell spänning som kan uppstå på grund av 

längdutvidgningar vid brand eller någon form av inspänningseffekt. Denna kraft behöver 

dock ej beaktas vid dimensionering enligt standardbranden ISO - 834, dvs.    sätts lika med 

noll i lastkombinationen. Materialeurokoderna anger även att dessa tilläggskrafter,   , ej 

behöver beaktas vid analys och dimensionering av enskild bärverksdel. 

I lastfallet brand skall den variabla huvudlasten reduceras. Enligt de nationella valen i EKS 1 

skall den variabla huvudlasten sättas till sitt frekventa värde med   .  

 

Partialkoefficient     för säkerhetsklass sätts alltid lika med 1,0 i brandlastfallet. 

 

Partialkoefficienter för materialhållfastheter,    och       reduceras till 1,0.  

 

Exempel för tillämpning av lastkombination i brandlastfall enligt avsnitt B7. 
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B5 – Kritisk ståltemperatur och utnyttjandegrad 

En metod som anges i Eurokod 3 för brandskyddsdimensionering är den så kallade ”kritiska 

temperaturmetoden”. Denna metod är tillämpbar för ett antal olika konstruktionsdelar:   

 Stålpelare med eller utan brandskydd 

 Samverkansbalkar av stålprofil och skyddade eller oskyddade stålbalkar med tre eller 

fyrsidig exponering  

 Brandexponerade dragkomponenter  

 

Definition för den kritiska ståltemperaturen är den temperatur vid vilken bärförmågan för en 

stålkonstruktion anses vara uttömd. 

För att bestämma den kritiska temperaturen för en bärverksdel av stål krävs ingångsdata i 

form av utnyttjandegrad. För att kunna beräkna utnyttjandegraden krävs i sin tur uppgifter 

om upplagsförhållanden, dimensionerande laster samt bärförmåga för aktuell bärverksdel.  

Definition för utnyttjandegraden μ0 är förhållandet mellan lasteffekt i brandlastfall och 

bärförmågan i brandlastfallet vid rumstemperatur: 

   
     

       
  

För beräkning av utnyttjandegrad används en faktor som beaktar belastningsnivå för aktuell 

konstruktion där    står för bärförmåga vid rumstemperatur: 

      
     

  
 

För att beräkna tidigare redovisad utnyttjandegrad,   , tas hänsyn till användningsnivån vid 

brand med säkerhetsfaktorn      : 

        (
     

   
) 

Slutliga utnyttjandegraden blir således: 

        (
     

   
)  

     

  
 (

     

   
)  
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För att beräkna den kritiska ståltemperaturen för en stålkonstruktion krävs indata om 

utnyttjandegraden. Då instabilitet och deformationskrav ej är avgörande, kan den kritiska 

temperaturen beräknas enligt ekvationen nedan: 

              [(
 

         
     )   ]         där μ0 ≥ 0,013. 

Ovanstående ekvation ger kritisk temperatur vid en tillåten töjning på 2,0 % för stålet. För 

konstruktioner i tvärsnittsklass 4 kan en kritisk ståltemperatur på 350°C användas. Då 

lastnivån av någon anledning är okänd kan man på säker sida anta fullt lastutnyttjande för 

aktuell konstruktionsdel samt en kritisk ståltemperatur på 450°C. 

 

Figur 12: Förhållande mellan kritisk ståltemperatur och utnyttjandegrad för profiler i 

tvärsnittsklass 1,2, 3 och 4. 

μ0 °C μ0 °C μ0 °C 
0,22 711 0,42 612 0,62 549 

0,24 698 0,44 605 0,64 543 

0,26 685 0,46 598 0,66 537 

0,28 674 0,48 591 0,68 531 

0,3 664 0,5 585 0,7 526 

0,32 654 0,52 578 0,72 520 

0,34 645 0,54 572 0,74 514 

0,36 636 0,56 566 0,76 508 

0,38 628 0,58 560 0,78 502 

0,4 620 0,6 554 0,8 496 

Tabell 9: Kritisk ståltemperatur beroende på utnyttjandegrad för TK 1,2 och 3. 
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B6 – Sektionsfaktor: F/A-värde 

Avgörande vid val av brandskydd för stål är den så kallade sektionsfaktorn. Beroende på hur 

kompakt profilen är ändras uppvärmningshastigheten för stålet. Ett lågt värde på 

sektionsfaktorn innebär en långsammare uppvärmning och mindre mängd isolering krävs.  

Avgörande för hur snabbt en stålkonstruktion värms, är profilens omslutande area samt 

volym. Förhållandet mellan dessa båda variablerna kallas för en profils sektionsfaktor.  

Denna faktor kan benämnas med antingen Am/V eller F/A. 

Nedanstående figurer illustrerar hur sektionsfaktorn beräknas beroende på hur många sidor 

av stålprofilen som är brandexponerade.  
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B7 – Beräkningsexempel  

 

Beräkning av kritisk ståltemperatur för en bjälklagsbalk 

Exempel på hur den kritiska temperaturen bestäms för en fritt upplagd bjälklagsbalk i en 

kontorsbyggnad. Antagna last- och geometrivärden skall ses som symboliska och har endast 

som syfte att visa beräkningsgången. 

Indata 

Profiltyp HEB 180 S355 

Balkdelning cc 3, 0 m 

Spännvidd 6,0 m 

Betongbjälklag 150 mm 

Nyttig last kontor:               

Egentyngd bjälklag:                                  

Egentyngd stålbalk:                     

Säkerhetsklass 2:                    

  – värde för kontor:                           

Beräkning 

Dimensionerande last ges enligt följande: 

                             

          [                ]  [           ]              

Denna last resulterar i ett böjande moment i balken samt en tvärkraftsbelastning: 

      
        

 
 

         

 
          

        
       

 
 

          

 
         

 

γ         
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Kontroll av tvärsnittsklass för HEB180: 

      √
   

  
     √

   

   
       

Kontroll av liv - HEB180: 

 

 
                                                       

                        
 

 
 

   

   
                     

                                                              

Kontroll av fläns - HEB180: 

 

 
                             (

   

 
)  (

   

 
)               

                       
 

 
 

     

  
                    

                                                                               

För aktuell profil kan plastisk bärförmåga användas! 

Böjmomentkapaciteten ges av: 

           
        

   
 

           

   
         

Tvärkraftskapaciteten ges av: 

       
     

    √ 
 

                           

       
     

    √ 
 

        

    √ 
        

 

 

 

𝜀      √
   

𝑓𝑦
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Utnyttjandegraden för balken ges enligt följande: 

           (
   

     
)  

     

   
 
   

     
 (

    

   
)  (

   

   
)       

           (
   

     
)  

     

   
 
   

     
 (

    

   
)  (

   

   
)       

Korrektionsfaktorer med hänsyn till ojämn temperaturfördelning: 

k1= 0,85 (isolerad balk exponerad på tre sidor) 

k2= 1,0 (övriga fall) 

Korrigering av utnyttjandegrad: 

                                        

            

      [             ]       

Beräkning av kritisk ståltemperatur för balken: 

              [(
 

         
     )   ]              [(

 

                )   ]                

Resultat 

Den kritiska ståltemperaturen för balken är 640  . Vid dimensionering av brandskyddet skall 

denna temperatur användas.  

  

𝛾𝑀 𝑓𝑖= 1,0 

fire 
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Beräkning av kritisk ståltemperatur för en pelare 

Exempel på beräkning av kritisk ståltemperatur för en normalkraftsbelastad pelare. Endast 

böjknäckning beaktas. Antagna last- och geometrivärden skall ses som symboliska och har 

endast som syfte att visa beräkningsgången. Pelaren antas ledad infäst i båda ändar, det vill 

säga utförs som en pendelpelare. 

Profil HEB160 S355 

               beräknad i brandlastfall 

        

Kontroll av tvärsnittsklass för livet - HEB160: 

      √
   

  
     √

   

   
       

 

 
                                                     

                        
 

 
 

   

   
                   

                                                                         

Kontroll av tvärsnittsklass för fläns - HEB160: 

 

 
                             (

   

 
)  (

 

 
)           

                       
 

 
 

  

  
                    

                                                                          

Beräkning av slankhet i brandfallet vid rumstemperatur: 

                        

    
      

     
  

                   

           
         

  √
    

   
 √

        

        
       

𝜀      √
   

𝑓𝑦
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     √(
   

   
)       √

   

   
       

 

       √
   

  
      √

   

   
       

       [        
 ]      [                      ]        

    
 

   √  
    

 

 
 

      √             
       

Bärförmågan för pelaren vid rumstemperatur i brandfallet enligt följande:  

                   
  

     
 

                  

   
         

Utnyttjandegraden i brandfall: 

   
   

    
      

Beräkning av kritisk ståltemperatur för pelaren: 

              [(
 

         
     )   ]              [(

 

                )   ]               

Detta värde på kritisk temperatur måste användas för att uppdatera slankhetstalet   . 

(Franssen, Vila Real, 2010) 

θ 

[ºC] √(
   

   
)  

                

[kN] 

   θcr 

[ºC] 

20 1,00 0,808 0,590 1136 0,616 550 

550 1,17 0,947 0,517 996 0,730 517 

517 1,15 0,929 0,526 1013 0,691 528 

528 1,15 0,934 0,526 1013 0,691 528 

Resultat 

Den kritiska ståltemperaturen för pelaren är 528  . Vid dimensionering av 

brandskyddet skall denna temperatur användas. 

𝑉 𝑟𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚 𝑖𝑡𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠 
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B8 – Brandskyddsfärg 

Brandskyddsfärg isolerar stålet vid brand genom att färgen sväller upp och bildar ett 

skumskikt som kan bli upp till 30-40 mm tjockt och ser till minska värmeflödet in till stålet 

och på så sätt motverka brandpåverkan på stålet. När skumskiktet expanderar är det viktigt 

att detta skikt får utvecklas i dess fulla potential och inte blockeras av något närliggande 

material som kan hämma denna utveckling. 

Fördelar: 

 Brandskyddsfärgen kan i många fall appliceras i fabrik för att sedan göra mindre 

kompletteringar på plats. 

 Färgen i sig ger ingen/minimal ökning av byggnadsdelarnas dimensioner. 

 Brandskyddsfärgen är att föredra vid komplexa detaljer där andra metoder av 

brandskydd kan vara svåra att applicera eller montera. 

 Vanligtvis brandskyddsmålar man konstruktioner där man vill exponera stålet. 

Exempel på detta är inbyggda balkars underfläns. 

 

Begränsningar: 

 Skall utföras av specialutbildad personal. 

 Brandskyddsmålad yta för ej blockeras eller täckas för att ge utrymme för 

brandskyddsfärgen att svälla. 

 Det krävs blästring samt grundmålning av stålytan för att ge fäste åt 

brandskyddsfärgen. 

 

 

 

 

 

 

Företag Kontakt Produkt 

Protega 0410 - 56780 Novatherm 4FR 

Finja Bemix 010 -455 20 00 Unitherm Safir 

Unitherm Briliant 

Stål & brandteknik AB 08 - 550 154 00 Nullfire S707 

Beckers 0200 - 21 21 22 Brennicks Safir 

Foto: Brandutsatt balk med 
brandskyddsisolering, Akzo-Nobel 

Foto: Applicering av brandskyddsfärg, 
Brandskyddsmålarna AB 
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B9 – Stenullsskivor 

Mineralull är ett samlingsnamn för stenull och glasull och förekommer i andra delar i 

byggnaden än just för isolering av stålkonstruktioner.  

Mineralull finns i tre huvudtyper och dessa är lösull, mattor och isoleringsskivor. För 

isolering av stålkonstruktioner används mestadels skivor av stenull som fästs med hjälp av 

låsbrickor till stift vilka i sin tur svetsas på stålprofilen. Stenullsskivor har mycket goda 

brandskyddsegenskaper och tål temperaturer upp till 1000°C. Detta är en orsak till att det är 

en av de vanligaste metoderna att isolera stålkonstruktioner med. 

Fördelar: 

 Materialet passar alla typer av pelare och balkar 

 Monteras enkelt av tillgänglig personal  

 Man kan enkelt beskära stenullskivor 

 

Begränsningar: 

 Komplexa anslutningar och detaljer kräver kringbyggnad och ibland andra lösningar 

 Vissa system av stenullsskivor kräver specialmaskiner vid montage 

 

 

Företag Kontakt Produkt 

Saint – Gobain IsoverAB 042-840 00 Isover Fire Protect 150 F 

Isover Fire Protect 200 F 

Paroc +46 500  46 90 00 Paroc FPS17 

Stål & brandteknik AB 08-550 154 00 Brandboard FPS 20 

Protecta – Global fire 
protection 

08-555 788 26 Protecta A - skivor 

Foto: Stenullsisolering som blivit utsatt för 
punkteld under 30 minuter, Rockwool 

Foto: Montering av stenullsisolering 
kring stålpelare, Isover 
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B10 – Fibersilikatskivor 

För att skapa ett bra brandskydd krävs endast ett lager av fibersilikatskivan tillskillnad från 

exempelvis gipsskivor som kräver att man vanligen lägger skivor på varandra för att uppfylla 

givet brandkrav.  Fibersilikatskivorna finns i tjocklekarna 6-40 mm som väljs efter given 

stålprofil samt brandkrav. Fibersilikatskivorna fästs till varandra i hörnen med skruv och 

klammer och bildar på så vis en låda kring exempelvis en stålprofil.  Detta innebär att 

yttermåtten på stålprofilen får en ökad dimension och detta bör beaktas i projekteringen. 

Fibersilikatskivor används framförallt där man vill ha en synlig yta samt längre 

brandmotståndstider. Denna yta som skyddar stålkonstruktionen kan i sin tur målas eller 

tapetseras efter behov. 

Fördelar: 

 Ingen förbehandling av stålet krävs 

 Ger ett bra underlag för ytbeklädnad 

 Fibersilikatskivor har lång brandmotståndstid 

 

Begräsningar: 

 Kräver kringbyggnad vid komplexa detaljer 

 Kan gå sönder vid kraftpåverkan. 

 Tunga lyft vid montering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Företag Kontakt Produkt 

Cembrit 08 - 506 608 22 Promatect – L 

Promatect – H 

Promatect – 200 

Foto: Montering av fibersilikatskivor, 
Cembrit Foto: Brandutsatta fibersilikatskivor, 

Promat 
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B11 – Gipsskivor 

Gipsskivor består av en gipskärna med omgivande pappkartong på båda sidor. Vanliga 

gipsskivor lämpar sig inte till att brandisolera stålkonstruktioner som befinner sig i fuktigare 

miljöer, exempelvis fristående stålprofiler i utomhusmiljöer. Istället bör man använda sig av 

specialtillverkade vattenavvisande skivor. 

Gips klassas som obrännbart material men den omgivande pappkartongen kan medföra en 

liten brandbelastning. Gipsskivor är ett lämpligt brandskyddsmaterial då skivorna innehåller 

drygt 20 % kemiskt bundet vatten som vid påverkan av värme börjar förångas. Denna 

förångning sker vid cirka 100°C 

Det finns i dagsläget också speciellt brandhärdiga gipsskivor som är något grövre i tjocklek 

och är armerade med glasfiber. Denna armering gör att gipsskivan efter att all vätska 

avdunstat fortfarande behåller beständigheten och sitter kvar på profilen. 

Fördelar: 

 Monteras enkelt av tillgänglig personal 

 Ingen förbehandling av stålet krävs 

 

Begräsningar: 

 Vanliga gipsskivor tål inte fukt i större uträckning 

 Komplexa detaljer kräver kringbyggnad 

 

 

 

 

 

 

 

Företag Kontakt Produkt 

Gyproc 0171-41 54 80 Glasroc F Firecase 

Gyproc Protect F 

KnaufDanogips 044-28 78 00 Danogips Fireboard 

Norgips Svenska AB 019-20 74 58  Norgips brandskiva F 15 

Foto: Montering av gipsskivor på 
stålpelare, Norgips 

Foto: Brandhärdig gipsskiva utsatt för 
brandpåverkan, Earrock 
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B12 – Sprutisolering 

Sprutisolering är baserat på antingen fibersilikat och cement eller stenullsfibrer. Fibersilikat 

tillsammans med cement bildar en typ av putsliknande massa när det appliceras på 

stålkonstruktionen, medan stenullsfibrer kan efterliknas vid vanlig brandskyddsfärg fast med 

en mer grövre och porös finish. Sprutisoleringen appliceras med hjälp av en spruta eller 

tryckluftssprutning och vanligen i tjocklekar mellan 5 - 50 mm. Detta är beroende av det 

brandskyddskrav som är ställt på aktuell stålkonstruktionen.  

Fördelarna med sprutisolering är att man enkelt kan täcka komplexa detaljer och det finns 

inga begränsningar gällande storlek av stålelementet. Dessutom krävs ingen förbehandling av 

stålet vid applicering. Sprutisolering är att föredra vid exempelvis brandskyddandet av 

förband och olika anslutningar som kan vara svåra att klä in med andra typer av 

brandskyddsisolering. 

Fördelar:  

 Ingen förbehandling av stålet krävs och passar alla typer av balkar och pelare 

 Applicering är i förhållande till andra brandskyddsmetoder snabb att applicera 

 

Nackdelar: 

 Efterlämnar en relativt grov finish men denna kan sedan efterbehandlas 

 Kräver specialutbildad personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Företag Kontakt Produkt 

Promat Nordic +45 70200482 Promaspray®C450 

Sprefix 031-52 32 99  Sprefix® S 

 

Foto: Applicering av sprutisolering, Sprefix Foto: Brandutsatt sprutisolering, 
Warmcel 


