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SAMMANFATTNING 

En samverkanspelare drar nytta av interaktionen mellan det omslutande stålröret och 

profilens betongkärna för att därav erhålla en ökad lastkapacitet. För att förstå beteendet och 

effekterna av interaktionen mellan stål och betong är det viktigt att förstå de enskilda 

materialens beteende. Betongens huvudsakliga uppgift i en samverkanspelare är att ta upp 

tryckkrafter medan stålets främsta uppgift är att motverka momentpåkänning och uppta 

dragkrafter. I normal rumstemperatur samverkar stål och betong för att bära den aktuella 

lasten.  

Samverkanspelaren har stor potential med avseende på lastkapacitet. Nedan tas några av de 

förväntade positiva effekterna av interaktionen mellan stål och betong upp: 

 Förekomsten av buckling för stålet försenas samtidigt som den försämrade 

bärförmågan efter lokal buckling uppstått dämpas, beroende på betongkärnans 

återhållande effekt. 

 Förhindrar spjälkning och hållfasthetsnedsättningen för betongen blir inte lika 

drastisk. 

 Ökad tryckhållfasthet och deformations kapacitet, speciellt för grövre tvärsnitt. 

 

Vid ett brandscenario utsätts pelaren för en temperaturhöjning. Värmeöverföringen från 

brandgaserna till pelaren sker främst genom strålnings- och konvektionsvärme. 

Lastkapaciteten för pelarens ingående material kommer att reduceras till följd av denna 

värmeökning. Storleken för reduceringen beror på hur hög temperatur materialen utsätts för, 

där en högre temperatur medför en kraftigare reducering. För den betongfyllda stålprofilen 

kommer således det omkringliggande stålet att fort bli mycket varmt medan betongkärnan 

erhåller en trögare temperaturökning. I brandfallets initialskede expanderar stålet hastigare 

än betongen, vilket medför att stålet då i princip bär hela den aktuella lasten. Efter en tid 

förmår inte stålet längre att vara lastbärare och betongkärnan bär då istället lasten. Pelarens 

slutliga kollaps sker först då betongkärnan slutligen inte förmår belastningen.  

En jämförande teoretisk undersökning av samverkans-, betong- och stålpelare under termisk 

påverkan genomfördes i detta arbete. Beräkningsgången följer de dimensioneringsregler som 

finns för respektive material i Eurocodes. Kapacitetsberäkningar är gjorda för både normal 

rumstemperatur likväl som för brandutsatthet.  

För analys och bestämning av pelartvärsnittens temperaturprofil vid de olika tidsstegen 30, 

60 och 90 minuter användes ett nominellt brandförlopp. Tvärsnittens temperaturhistoria 

användes sedan för att reducera de mekaniska egenskaperna som funktion av temperaturen.  



Undersökningen konstaterade att samverkans- och betongpelarens kapacitet vid 60 minuters 

brandpåverkan var tillräcklig. Hand- och datorberäkningar påvisade nästintill likvärdig 

lastkapacitet vid termisk påverkan och normaltemperatur.  

Nyckelord: SAFIR, TRYCKKAPACITET, NOMINELLT BRANDFÖRLOPP, BETONG, STÅL, 

TERMISKA EGENSKAPER, EUROCODE 

 



 

ABSTRACT 

A concrete-filled steel column is taking advantage of the interaction between the enclosing 

steel profile and the concrete core to obtain an increased load capacity. In order to 

understand the behavior and effects of the interaction between steel and concrete, it is 

important to first understand the individual material behavior. The main task of the concrete 

in a composite column is to absorb pressure forces while the steel's main task is to counteract 

stress and the tensile forces.  

At normal room temperature both steel and concrete interact to carry the current load. 

Concrete-filled steel column has a great potential according to load capacity. Some of the 

expected positive effects of the interaction between steel and concrete are: 

 The occurrence of buckling for the steel is delayed and the strength deterioration after 

the local buckling is moderate, both due to the restraining effect of concrete.  

 Prevents the concrete spalling and strength reduction of concrete core will not be as 

drastic. 

 Increased compressive strength and deformation capacity, especially for large-

diameter cross-section. 

 

In a fire scenario the column is exposed to a temperature increase. Heat transfer from the 

combustion gases to the column occurs mainly through radiation and convection heat. The 

load carrying capacity of the included materials will be reduced as a result of this heat 

transfer. The size of the reduction depends on how high temperature the materials are 

exposed to, where a higher temperature leads to a greater reduction. For the concrete-filled 

steel column, the surrounding steel profile will quickly become very hot while the concrete 

core obtains a slower rise in temperature. In the initial stage of the fire case the steel expands 

faster than the concrete, causing the steel to then basically carry the entire load of the 

column. After some time the steel will be incapable of carrying the load, then instead the 

concrete core will be the main load carrier. The final collapse of the column occurs only when 

the concrete core finally will be incapable to carry the load.  

A comparative theoretical study of concrete-filled steel column, concrete- and steel columns 

under thermal effects was carried out in this work. The calculation method followed the 

design rules that exist for each material in the Eurocode. Column capacity calculations are 

made for both normal room temperatures as well as for fire exposure. 

 



The ISO-standard fire curve was used for analysis and determination of each column cross-

section temperature profile at the different time stages 30, 60 and 90 minutes. The 

mechanical properties were then reduced as a function of the temperature.  

The survey found that the composite and concrete column load capacity exposed to 60 

minutes of the ISO-standard fire curve was adequate. Calculations made by hand and with 

computer showed almost equivalent load capacity by thermal effects and normal 

temperature. 

KEYWORD: SAFIR, PRESSURE FORCE, ISO-STANDARD FIRE CURVE, CONCRETE, 

STEEL, THERMAL EFFECT, EUROCODE 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Byggbranschen strävar efter en mer lönsam utveckling av byggandet. Insatser för att spara 

tid och pengar ligger inte sällan i att utveckla byggnadsmaterial. Materialbesparingar och 

effektiviserat montage är två betydande faktorer som bidrar till en givande utveckling. Ett 

alternativ till traditionella stomsystem som utförs i enbart stål eller betong kan istället vara 

en samverkanskonstruktion av dessa material. En samverkanskonstruktion består olika av 

material som tillsammans utgör en enhet. I ett stomsystem kan det röra sig om såväl bjälklag, 

pelare och balkar. Under senare år har samverkanskonstruktioner som inkluderar 

betongfyllda stålprofiler blivit alltmer uppmärksammat, främst på den internationella 

byggmarknaden. I de objekt som är utförda med tekniken används ofta horisontellt bärande 

element medan de vertikalt bärande elementen är desto färre. Detta medför fortfarande att 

det finns osäkerheter kring pelarnas verkningssätt under brandpåverkan (Johansson 2004).  

Det finns ett stort behov av ökad kunskap inom ämnet, då det generellt råder en 

kunskapsbrist i gränsområdet mellan brand- och konstruktionsteknik. En konstruktör ägnar 

i allmänhet inte någon stor del av sitt arbete åt brandteknik, utan brandskydd uppnås ofta 

med standardlösningar. För brandingenjörer finns liknande intressekonflikt gällande 

konstruktionsteknik.            
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1.2 Problemformulering 

Dessa frågeställningar kommer att behandlas i examensarbetet: 

• Vilka samverkanseffekter kan förväntas för en betongfylld stålprofil? 

• Hur skiljer sig de brandtekniska egenskaperna för samverkanspelare jämfört med 

stål- och betongpelare? 

• Hur dimensioneras en samverkanspelare enligt Eurocode?   

• Erhålls jämförbara resultat mellan datorsimulering och handberäkningar?  

1.3 Syfte och mål 

Undersökningen syftar till att utvärdera olika stomalternativ för ett specifikt objekt med 

avseende bärighet vid brandpåverkan. I samarbete med Structor Eskilstuna AB och 

Brandsskyddslaget undersöks huruvida samverkanspelare är ett möjligt alternativ gentemot 

stål- och betongpelare för nya Multiarenan i Eskilstuna.  

Det huvudsakliga målet med arbetet är att erhålla en fördjupad kunskap ur brand- och 

konstruktionsaspekt rörande samverkanskonstruktioner. 

1.4 Avgränsning 

I arbetet kommer en avgränsning avseende vertikalt bärande konstruktionselement att göras, 

det vill säga pelare. Pelartvärsnitten som kommer beröras i rapporten är av cirkulärt snitt, 

bortsett från en HEA-profil i stålfallet. Beräkningsgångar sker i enlighet med SS-EN 1994-1-

1:2005 och SS-EN 1994-1-2:2005. Brandpåverkan på pelarna sker med ett förlopp enligt 

standardbrandkurvan, ISO 834. Rapporten har inte för avsikt att beröra tvärsnittets 

lastpåföring och utformning av anslutningsdetaljer. Ekonomiska och produktionsmässiga 

aspekter kommer inte att beröras i någon vidare omfattning.  
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1.5 Metod 

En omfattande litteraturstudie utfördes inledningsvis för att få en förståelse för hur en 

samverkanskonstruktion beter sig i rumstemperatur samt vid en brandsituation. 

Bärighetsberäkning vid rumstemperatur och vid brandpåverkan genomfördes sedan på stål-, 

betong och samverkanspelare i en fallstudie av nya Multiarenan i Eskilstuna. Det här 

genomfördes med hjälp av teoretiska beräkningar enligt eurocodes och med 

datorsimuleringar i FEM-programmet SAFIR, avseende de termiska och mekaniska 

påfrestningarna vid brand. Resultatet mellan de olika alternativen jämfördes sedan med 

varandra.  
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2 SAMVERKANSPELARE 

2.1 Introduktion 

Ett konstruktionsmaterials egenskaper kan utvärderas ur fyra synpunkter: Tillgänglighet, 

hållbarhet, strukturell styrka samt hur formbart materialet är. Ett naturligt förekommande 

material som besitter alla dessa egenskaper i önskad utsträckning finns i nuläget inte. Istället 

kan olika material kombineras för att uppnå önskade egenskaper, att två material samverkar 

tillsammans som en enda komponent. Inom byggnadskonstruktion är kanske det främsta 

exemplet armerad betong, vilket är en samverkanskonstruktion mellan stål och betong. Stålet 

tillför draghållfasthet samt formbarhet medan betongen bidrar med en hög tryckhållfasthet 

och optimerar på så vis konstruktionen.  

Generellt sett består en samverkanspelare av två huvudmaterial: stål och betong. Materialen 

agerar tillsammans som en enhet, där stålet samverkar med betongen för att huvudsakligen 

motstå tryck- och böjning. Det finns två typer av samverkanspelare: helt eller delvis 

betongingjutna stålprofiler eller betongfyllda stålprofiler, se figur 1.   

 

Figur 1. Vanligaste principerna av samverkanspelare. a) Helt betongingjuten profil b) Betongfylld 

stålprofil c) Betongingjuten- samt betongfylld stålprofil (Claeson 2002). 

 

4 



I den betongingjutna profilen styvas stålet upp av betongen vilket minskar risken för 

buckling och knäckning. Betongen fungerar också som ett täckskikt vilket skyddar stålet mot 

brand (Morino et al. 2001). Dock kräver denna typ av samverkanspelare en extra gjutform 

samt en armeringskorg för att motverka avspjälkning av betong.   

Den betongfyllda stålprofilen behöver inte någon gjutform, då stålet fungerar både som form 

och sedan som armering för betongkärnan. Det här är framförallt en stor fördel inom 

produktionsprocessen, då betongen inte behöver härdas innan stommonteringen kan fortgå 

(Morino et al. 2001). Detta genom att stålprofilen kan uppta de aktuella lasterna under 

byggtiden. På så vis kan ifyllnaden av betongen ske i samordning med andra gjutarbeten, 

utan att hindra stommonteringen och därmed minska antalet gjuttillfällen. Tvärsnittet kan 

både vara cirkulärt eller rektangulärt. Det omkringslutande stålet förhindrar även att betong 

spjälkas. Claeson (2002) menar att nackdelarna med denna typ av samverkanspelare kan 

vara att armering i vissa fall behövs för att klara angivna brandkrav.  

Att gjuta in eller betongfylla stålprofiler var till en början bara till för att skydda stålgodset 

emot brand. Betongen försummades helt vid beräkning av pelarkapaciteten (Claeson 2002). 

Det första dokumenterade användandet av samverkanspelare var 1901 av Sewell. 

Anledningen var då att försöka motverka rost på stålgodset. Sewell fastställde betongens 

positiva inverkan i konstruktionen av en ren slump då pelarna oavsiktligt överbelastades 

utan att kollapsa. Sewell konstaterade att pelarstyvheten då hade ökat med minst 25 % 

(Johansson 2002).  

2.2 Samverkanseffekter  

De hållfasthetsmässigt förbättrade beteendet hos en samverkanskonstruktion kan förklaras 

genom stålrörets och betongkärnans interaktion (Han et al. 2004). En samverkanspelare är 

styvare än en stålpelare med likvärdig bärförmåga, och är starkare än en betongpelare av 

samma dimension.     

 

Positiva effekter av interaktion mellan stål och betong:  

 Förekomsten av buckling för stålet försenas samtidigt som den bärande förmågan 

efter lokal buckling uppstått dämpas, beroende på betongkärnans återhållande effekt. 

 Förhindrar spjälkning och betongens hållfasthetsnedsättning blir inte lika drastisk. 

 Krympnings- och krypningsproblematiken är mindre för denna typ av konstruktion. 

 Stålet utnyttjar hela sin styrka med att gå till plastiskt brott vid böjpåkänning, 

eftersom det är beläget på tvärsnittests utsida.  
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 Ekonomiska fördelar, främst kopplade till produktion 

 Ökad tryckhållfasthet och deformations kapacitet, speciellt för grövre tvärsnitt. 

(Morino et al. 2001) 

En betongfylld stålprofil har fördelen att dess stålhölje förhindrar betongens täckskikt från 

att spjälka av. Men det ökande ångtrycket till följd av en temperaturhöjning är fortfarande 

något som måste beaktas. Eftersom pelarens betongkärna helt omsluts av stålröret måste 

ångtrycket reduceras vid gränsskiktet mellan betongen och stålet, för att i värsta fall 

motverka en explosion av stålröret. SS-EN 1994–1-2:2005 rekommenderar därför att 

ventilationshål om en diameter på 20 mm skall finnas med maximalt fem meters mellanrum, 

eller i topp och botten för varje våningsplan vid kontinuerliga pelarkonstruktioner.  Cirkulära 

pelartvärsnitt har visat sig ge en högre brandskyddande effekt jämfört med rektangulära 

tvärsnitt med samma tvärsnittsarea (Bahr et al. 2009). 

2.3 Materialegenskaper 

Som tidigare nämnts är det viktigt att förstå det individuella beteendet hos de ingående 

materialen för att kunna förstå hur de samverkar.  

Stålets huvudsyfte i samverkanskonstruktioner är att uppta dragspänningar. I 

samverkanspelare bistår även stålet betongen genom att avlasta tryckbelastningen, vilket kan 

vara en fördel vid stommontering. En viktig del inom en samverkanskonstruktion är att 

materialen är väl förenade mellan varandra. Följaktligen medför det att längsgående 

skjuvspänningar kan överföras korrekt mellan materialen för att således maximera 

kompabiliteten gentemot varandra. En konstruktör måste därför inte bara vara medveten om 

individuella beteendet av ett material utan vara väl införstådd på hur komponenterna 

påverkar varandra. (Johansson 2002) 

 I följande avsnitt kommer de ingående materialen och dess egenskaper att beskrivas 

individuellt. Därefter redogörs för hur materialen påverkar varandra.    

2.3.1 Betong – mekaniska egenskaper för axiell last 

I huvudsak är en pelares uppgift att uppta tryckkrafter, även om det sannolikt finns 

momentbelastningar på pelaren. Dessa beroende på lastexcentricitet, andra ordnings effekter 

eller ändmoment. I samverkanspelaren är betongens uppgift att motstå tryck. 

Betongens mekaniska egenskaper brukar beskrivas med ett spännings- töjningssamband. 

Detta bestäms utifrån olika tryckprover på betongen.  Ballasten och cementpastan är var för 

6 



sig relativt linjära i sina spännings- töjningskurvor, varpå betongen istället har en tydlig icke-

linjär lutning, se figur 2 (AB Svensk Byggtjänst 1980). 

 

Figur 2. Spännings- töjningsdiagram för ballast, betong och cementpasta (AB Svensk Byggtjänst 
1980). 

Varför betongen har en icke-linjär relation mellan spänning- töjning beror på skillnaden 

mellan elasticitetsmodulen för ballastkornen och cementpastan (AB Svensk Byggtjänst 

1980). Mellan dessa material bildas små sprickor även vid låga laster. Dessa sprickor och 

dess utveckling är starkt korrelaterat till elasticitetsmodulen för ballasten och cementpastan. 

Figur 3 tydliggör sambandet i ett spännings- töjningsdiagram vilket också har delats in i fyra 

stadier.  

 

Figur 3. Spännings- töjningsdiagram för en betongcylinder utsatt av uniaxiellt tryck (Johansson 
2002). 

I första stadiet ökar inte existerande sprickor mellan cementpastan och ballasten i någon 

större utsträckning (Johansson 2002). Redan innan spänningen ökar genom påföring av 
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laster, finns det påkänningar och sprickor i betongen (Vonk 1993).  Sambandet är vid denna 

tidpunkt nästintill linjärt, se figur 4a. 

Vid 40 % av den maximala påkänningen övergår relationen mellan spänning- töjning till 

olinjär. Befintliga sprickor börjar öka i storlek samt att skjuvspänningar uppstår i över- och 

underkant på ballastkornen, se figur 4b. 

Tredje stadiet sker mellan 80 -90 % av maximala påfrestningen. Vid denna tidpunkt innebär 

den ökade påfrestningen att skjuv- och tvärspänningar växer och som i sin tur leder till att 

sprickorna söker sig ut i cementpastan, se figur 4c. Till slut är sprickorna så stora att de når 

andra sprickor, se figur 4d.  

Själva sprickbildningen sker i två faser, en innan spänningen når klimax och en efter. De som 

bildas innan är så kallade mikrosprickor, som är stabila och bara växer under ökande last. 

Ungefär vid maximal spänning ökar takten av sprickbildning. Nu bildas istället 

makrosprickor, vilka är ostabila och inte slutar växa förrän påfrestningen reduceras. Detta 

leder till att betongen luckras upp och försvagas (Vonk 1993).  

 

Figur 4. Olika stadier för spricktillväxt i betongen (Johansson 2002). 
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När betongen belastas sker två typer av deformationer, en i lastens riktning (∈) och en 

vinkelrätt (∈⊥), se figur 5. Den sistnämnda kallas även för tvärkontraktion. Förhållandet  

 är tvärkontraktionstalet, även kallat Poissons tal.  

Det sker även en volymändring när betong belastas. I figur 6 tydliggörs sambanden mellan 

volymändringen, tvärkontraktionen samt betongens stukning. Noterbart är att volymändring 

avviker och ändrar riktning vid cirka 0,75 fc, till följd av den tidigare nämnda uppluckringen 

som sker till följd av makrosprickorna (AB Svensk Byggtjänst 1980).  

 

Figur 5. Deformation vid last. Visar principen för deformation i lastens riktning samt tvärkontraktion 
(AB Svensk Byggtjänst 1980).   

 

Figur 6. Samband mellan tvärutvidgning, stukning och volymändring (AB Svensk Byggtjänst 1980). 
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Betongen belastas oftast i olika riktningar, vilket innebär att dessa spänningstillstånd måste 

studeras genom försök. Dessa genomförs antingen i två riktningar (biaxiell) eller i tre 

riktningar (triaxiell), se figur 7 (Isaksson et al. 2010). Om betongen är utsatt för tryck i två 

riktningar, kan hållfastheten öka med upp till 30 %. Är den dessutom utsatt i en tredje 

riktning kan kapaciteten öka betydligt mer (AB Svensk Byggtjänst 1980). Betongen begränsas 

att utvidgas av tryckspänningarna vilket på så sätt fördröjer att mikrosprickor bildas 

(Johansson 2002).   

 

Figur 7. Spänning - deformationssamband vid triaxiell belastning (AB Svensk Byggtjänst 1980). 

2.3.2 Höghållfast betong 

Det finns ingen gräns mellan höghållfast och vanlig betong. Dock definieras höghållfast 

betong enligt FIP/CEB (1999) som:”All concrete with a compressive cylinder strength above 

the present existing limit in the national codes, i.e. about 60 MPa, and up to 130 MPa, the 

practical upper limit for concrete with ordinary aggregates.” Från att vara relativt formbar vid 

låga kvaliteter, blir betongen alltmer spröd ju högre tryckhållfasthet den har. Orsaken är att 

porositeten för cementen är lägre i betong med hög tryckhållfasthet vilket gör att 

elasticitetsmodulen då blir högre (AB Svensk Byggtjänst 1980). Genom detta blir differensen 

mindre mellan ballastens och cementens elasticitetsmodul, vilket vidare gör att betongen blir 

mer sluten. Storleken på ballastkornen har också betydelse för betongens beteende. Mindre 

korn ger en högre omslutande area och en lägre bindningsspänning mellan ballasten och 

cementen. Det här leder till att brott i bindningen kan fördröjas eller till och med förhindras. 

Sprickbildningen blir då lägre i den höghållfasta betongen jämfört med vanlig betong.  Dock 
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efter att den maximala spänningen har uppnåtts börjar makrosprickor bildas. Istället för att 

bildas runt ballastkornen, som för normal betong, kan sprickorna istället gå igenom kornen, 

då det kräver mindre energi.  På så vis finns risk för att efterföljande brott blir abrupt och till 

och med explosivt. (Johansson 2002) 

2.3.3 Stål 

Stålets syfte i en samverkanskonstruktion är främst att uppta dragspänningar och motverka 

böjmoment. Stålets mekaniska egenskaper åskådliggörs bäst i ett spännings- 

töjningsdiagram, se figur 8. Vid lastpåföring skiljer man på elastisk och plastisk deformation. 

Den elastiska deformationen återhämtar sig till sin naturliga form efter att lasten avlägsnats. 

Denna deformation är linjär och sker fram till att övre sträckgränsen, fy, nås. Om 

lastpåföringen fortgår kommer stålet att få en mer plasticerad töjning, där spänningen 

varierar mellan övre och undre sträckgränsen fram till att stålet härdas, εah. Därefter börjar 

spänningen stiga igen, samtidigt som stålet börjar töjas ut så pass mycket att det minskar i 

area, det utsätts av tvärkontraktion (Stålbyggnadsinstitutet 2008). När kurvan kulminerar 

har stålet nått brottgränsen, fu. Här börjar även en midjebildning till följd av en kraftig lokal 

kontraktion. Till slut uppstår brott i stålet, vid töjningen εau. Enligt diagrammet verkar det 

som att spänningen minskar efter att ha nått brottgräns, vilket kan tyckas vara missvisande 

(Stålbyggnadsinstitutet 2008 & Johansson 2002). Detta då tvärkontraktionen töjer ut 

längden på materialet och därmed ökar arean där kraften kan fördelas, en lägre spänning 

alstras. Ser man istället till original arean, ökar spänningen ända fram till att brott sker.  

 

Figur 8. Spännings- töjningsdiagram för stål (Johansson 2002). 
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Stålets egenskaper för tryck antas vara detsamma som för drag, förutom att sträckgränsen är 

marginellt högre. Noterbart är att det inte finns någon brottgräns för tryck 

(Stålbyggnadsinstitutet 2008). Dock blir oftast tryckta ståltvärsnitt utsatta för buckling eller 

instabilitetseffekter, vilket reducerar tryckkapaciteten (Johansson 2002).  

En av stålets främsta egenskaper är att det kan genomgå deformation utan att det tappar 

någon större bärighet. Detta är vad som även kallas för stålets formbarhet, vilket också är det 

som bestämmer vilket typ av brott som sker i stålet (Stålbyggnadsinstitutet 2008). En hög 

stålkvalitet har oftast lägre formbarhet jämfört med en mer allmän stålkvalitet, vilket också 

ökar risken för att få ett sprött brott. Johansson (2002) menar att ju högre sträckgränsen för 

stålet är desto mindre plasticering kan ske, och följaktligen blir då formbarheten lägre.   

2.4 Samverkan mellan stål och betong  

2.4.1 Effekter av inneslutning  

Stålskalet skapar en inneslutning i sidled för betongen vilket förbättrar förmågan att motstå 

deformation, ökar hållfastheten samt formbarheten på betongen. Tidigt i belastningsfasen 

märks inte inneslutningseffekten från stålet. Detta beroende på betongens 

tvärkontraktionstal är lägre än stålets (Ge, Susantha & Usami 2001). När trycket ökar börjar 

betongen att expandera i sidled mot det omslutande stålet då dess tvärkontraktionstal ökar. 

Det ökade axiella krafterna skapar ett progressivt tryck i gränssnittet stål – betong, se figur 9 

och 10. Till slut kommer hela betongkärnan att vara påverkad av inneslutningen och stålet 

blir utsatt för bågspänningar. Betongen blir triaxiellt belastat vid denna tidpunkt, medan 

stålet är biaxiellt belastat. Samtidigt börjar en lastöverföring ske mellan stål och betong, då 

stålet inte klarar av de längsgående spänningarna samtidigt som det befinner sig i 

bågspänning.  
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Figur 9. Sidokrafter som leder till bågspänning i stålet (Ge et al. 2001). 

 

Figur 10. Spänningar i ett omslutande stålrör. (Shafnmugam & Lakshmi, 2001). 

På grund av den begränsade expansionen av betongen, uppstår då inte samma sprickbildning 

som på så vis ökar bärkapaciteten samt deformationsförmågan av betongen (Johansson 

2002). Den förhöjda hållfastheten som betongen erhåller från inneslutningen väger över den 

reduktion av bärighet som krävs av stålet för att motstå spänningarna från den inneslutande 

betongen (Shafnmugam & Lakshmi 2001).  Dock menar Shafnmugam och Lakshmi (2001) 

att i cirkulära tvärsnitt minskas effekten av inneslutningen vid ökat böjmoment. Detta 

eftersom tryckspänningarna i betongen minskas.   

2.4.2 Lokal buckling 

Det är inte bara betongen som påverkas av inneslutningen. Genom ifyllning av betong styvas 

stålet upp och resistansen mot buckling kan ökas upp till 50 % (Shafnmugam & Lakshmi 

2001). Detta då betongen hindrar stålet att buckla mot insidan av konstruktionen. Det 

innebär att stålet bara kan buckla utåt, se figur 11.  

13 



 

Figur 11.  Bucklingsmodeller.   a) Rektangulär stålprofil b) Rektangulär samverkansprofil (Kitada 

1998). 

3 BRANDTEKNIK 

I Eurocode kan man läsa att syftet med brandskydd är att i händelse av brand begränsa 

skador för den enskilde, skador för samhället, skador på närbelägen egendom och där så 

krävs för att begränsa påverkan på miljö eller direkt utsatt egendom.  

Byggnadsverket ska bland annat dimensioneras och byggas så att bärförmågan för 

byggnaden kan antas bestå under en given tidsperiod om en brand utbryter. (SS-EN 1991-1-

2:2002) 

Byggnadskomponenter delas in i tre olika brandtekniska klasser beroende på hur väl dess 

egenskaper bibehålls vid en brandsituation. Klasserna är bärförmåga (R), isolerande effekt 

(I) samt integritet/täthet (E), och följs av ett nummer som indikerar antalet minuter som 

kriteriet för klassen är uppfyllt. En bärande konstruktion kan t.ex. ha kravet R60 vilket 

innebär att bärverket skall bära den aktuella belastningen vid standardbrandpåverkan (se 

kapitel 3.1) i 60 minuter.       

  

Alla konstruktionsmaterials lastkapacitet minskar vid temperaturhöjning då materialet är 

brandpåverkat. Betong förlorar relativt sett mer av sin hållfasthet än stål som funktion av 

betong- respektive ståltemperatur. Dock är tvärsnittet för betongkonstruktionen normalt sett 

grövre, med en större massa och därmed erhålls även en högre värmekapacitet än en 

likvärdig stålkonstruktion. Detta medför i sin tur att uppvärmningen för betong- 

konstruktionen sker trögare, vid en och samma termiska påverkan. Stålet har även en 

värmeledningsförmåga som är ca 50 gånger högre än för betong, vilket har som följd att hela 

ståltvärsnittets temperaturfördelning förhållandevis hastigt blir att betrakta som homogent.  
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Temperaturen i betongens tvärsnitt är däremot skiktat med en svalare inre zon där 

hållfastheten är bevarad. I en samverkanskonstruktion där tvärsnittet följaktligen innehåller 

både stål och betong beräknar man hållfasthetsreduktionen, som funktion av temperatur, på 

samma vis som för en konstruktion utförd av antingen stål eller betong. (Thor 2012) 

SS-EN 1994-1-2:2005 behandlar principer, krav och regler gällande brandteknisk 

dimensionering av samverkanskonstruktioner.  

 

På det kanadensiska institutet för konstruktionsforskning, National Research Council, 

utförde man redan under 80-talet omfattande försök som påvisar att betongfyllda stålprofiler 

ökar brandskyddet samtidigt som lastkapaciteten förbättras. Dessa försök gav också upphov 

till resonemang om att samverkanskonstruktionens ingående material har en stor påverkan 

på hur den färdiga konstruktionen beter sig vid förhöjda temperaturer.  

3.1 Standardbrandkurva ISO 834 

Standardbrandkurva ISO 834 används vid försök och simuleringar där man klassificerar 

olika materials brandmotstånd. Vid användning av standardbrandkurvan dimensionerar 

man enligt Eurocodes med ett nominellt brandförlopp. Kurvan beskriver hur temperaturen 

för en brand utvecklas med tiden, enligt figur 12. Sambandet för denna tidsberoende 

gastemperaturökning ges av formel 3.4 i SS-EN 1991-1-2:2002: 

                   (3.4) 

Där  representerar rumstemperaturen innan branden startat angett i grader Celsius och 

där t står för tiden angivet i minuter. ISO-kurvan följer dock inte beteendet för ett verkligt 

brandförlopp. Då denna kurvutformning inte tar hänsyn till mängden tillgängligt syre, 

brännbart material eller avsvalningsfas. Kurvan representerar en fullt utvecklad brand och 

växer i oändlighet med tiden utan avsvalning. Detta eftersom kurvan används som en 

standard vid branddimensionerande tester där enlighet för brandförloppet är viktigt snarare 

än konservativa värden.  
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Figur 12. ISO 834 - Standardbrandkurva (Fire Safety Journal 2007). 

3.2 Termiska egenskaper 

Bärförmågan för en brandutsatt samverkanskonstruktion är i huvudsak beroende av de 

ingående materialens termiska och mekaniska egenskaper vid en förhöjd temperatur. Det är 

således viktigt att förstå hur de ingående materialen beter sig vid den temperatur de utsätts 

för vid en brandsituation.  

Den mekaniska lasten som påverkar pelaren är dels den statiska egenvikten för materialet 

samt den variabla lasten. De termiska lasterna syftar till den temperaturökning, till följd 

brandgasernas konvektion och värmestrålning, som materialet utsätts för vid en 

brandsituation.  

De termiska egenskaperna för ett material bestämmer dess temperaturprofil till följd av 

värmeexponering, t.ex. en brandsituation. De mekaniska egenskaperna styr i sin tur 

materialets förlust av styrka och styvhet som en funktion av den rådande temperaturen. 

Värmetransporten för ett brandpåverkat material kan beskrivas med Fouriers 

differentialekvation, även omnämnd som den allmänna värmeledningsekvationen:  
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De materialspecifika data som således är av betydelse vid beräkning av tvärsnittets 

temperaturfördelning och transport är materialets värmekapacitet, densitet samt dess 

värmeledningsförmåga i enlighet med Fouriers värmeledningsekvation.  

Brandutsatthet för ett bärande element är enligt Eurocodes att betrakta som att 

konstruktionen är påverkad av en olyckslast. När ett element är utsatt för en förhöjd 

temperatur ökar belastningen pga. den termiska töjning och deformation materialet utstår. 

Även elementets bärförmåga genom förändrade materialegenskaper påverkas negativt vid en 

brandsituation. Värme transporteras till det brandexponerade materialet främst via strålning 

men även konvektion. Värmeöverföring via konvektion sker genom att luftens densitet 

förändras med temperaturen vilket skapar turbulens i luftmassor. Dessa luftmassor värmer 

de kyligare omkringliggande materialen. Nettovärmeflödet pga. konvektionen bestäms med 

ekvationen (SS-EN 1991-1-2:2002): 

      (3.2) 

 är värmeöverföringskoefficienten vid konvektion angivet i W/m2 K, där ett värde på 25 

används vid nominellt brandförlopp.  

  anger gastemperaturen i K omkring den exponerade konstruktionsdelen. 

 anger konstruktionsdelen yttemperatur, angivet i K.  

Stålningsvärme i sin tur överförs via elektromagnetiska vågor från ett område eller material 

med hög energinivå till ett område eller material med lägre energinivå. Ett materials 

emissivitet dvs. materialets förmåga att absorbera värmestrålning är av stor betydelse för 

strålningsvärmens effekt på det mottagande materialet. Nettovärmeflödet per ytenhet pga. 

strålning bestäms med ekvationen (SS-EN 1991-1-2:2002): 

     (3.3) 

 är en formfaktor som anger hur stor andel av den värme som lämnar en given värme- 

strålande yta och upptas av en given mottagande yta.  

 
  anger delytans emissionstal för konstruktionen, för stål och betong ges värdet 0,7 enligt 

SS-EN 1994-1-2:2005.   

 anger brandens emissionstal, normalt värdet 1,0 om inget annat anges.   
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 anger Stephan Boltzmanns konstant, 5,67  10-8 W/m2 K4. 

 anger den effektiva strålningstemperaturen från brandområdet, angivet i K.  

 anger konstruktionsdelen yttemperatur, angivet i K.  

 

Temperaturpåverkan från brandgaserna till det exponerade materialets yta ges av det totala 

nettoflödet   [W/m2]. Det totala nettoflödet bestäms som en summa av nettoflödet av 

konvektion samt strålning, enligt ekvation (SS-EN 1991-1-2:2002): 

 

         (3.1) 

 

Både konvektion och stålning är beroende av temperaturskillnaden mellan konstruktions-

delens yta och den omgivande luften. Vid lägre temperaturer blir således det viktigaste 

värmetillskottet för konstruktionen givet via konvektion, medan vid en ökande temperaturer 

sker tillskottet istället främst via strålning. Till följd av detta faktum avskärmar man ofta en 

ren stålkonstruktion från strålningsvärmen med t.ex. gipsinklädnad eller skyddsfärg. 

Skyddsbidraget från en betongfylld stålpelare fungerar på ett lite annorlunda vis, Nämligen 

genom att dra nytta av betongens höga värmekapacitet. Betongen kyler således stålet i 

brandens initialskede vilket leder till att stålet bibehåller sin styvhet längre (Purkiss 1996).  

3.2.1 Betong 

Då betong är ett kompositmaterial som består av ballast, cement och vatten medför det att de 

termiska egenskaperna för de ingående materialen bestämmer betongens termiska 

egenskaper. Det innebär att om ett eller flera av dessa delmaterials egenskaper förändras 

påverkar det den slutliga betongprodukten. Vid termisk beräkning ses dock betongen som ett 

homogent material med isotropa egenskaper.  (Johansson 2004) 

Brandmotståndet för betongkonstruktioner styrs till hög grad av: 

 Betongens värmeledningsförmåga och dess värmekapacitet 

 De mekaniska egenskaperna för det armerade tvärsnittet 

 Vidhäftningsegenskaper mellan armering och betong vid höga temperaturer 

 Geometriska förhållanden; dimensioner, täckskikt etc.  

 Betongens fuktinnehåll och dess täthet (Isaksson et al. 2010)  
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Vid upphettning av betong förändras den både kemiskt och fysiskt. Nedan beskrivs fyra 

temperaturintervall där viktiga förändringar sker hos betongen: 

 100-200°C: Betongens fria vatten avdunstar och ångtrycket för tvärsnittet ökar. Inga 

betydande förändringar för hållfastheten i helhet. 

 200-500°C: Med det fria vattnet avdunstat börjar även det kemiskt bundna vattnet 

separera från cementpastan. Detta leder till att cementpastan komprimeras samtidigt 

som cementen i sig expanderar. Hållfasthetsreduktionen för betongen är i detta skede 

väldigt beroende av de ingående materialens egenskaper, dock alltid med en mer eller 

mindre snabb reduktion som följd. 

 500-900°C: Cementpastans kalciumhydroxid separerar till vattenånga och kalksten. I 

detta temperaturintervall sker den hastigaste minskningen av betongens hållfasthet.  

 900-1200°C: Det finns i detta skede inte längre kvar något vatten som kan avdunsta 

hos betongen. Det finns heller ingen interaktion mellan betongens ingående 

komponenter och konstruktionen har förlorat över 90 % av sin ursprungliga 

lastkapacitet. (AB Svensk Byggtjänst 1994) 

Värmeledningsförmågan för betong kan ses i figur 13. Eftersom betong inte är ett homogent 

material är det svårt att fastställa något absolut värde för hur värmetransporten i materialet 

ser ut. För att kunna beräkna värmeledningen används ett värde från intervallen mellan det 

undre respektive övre gränsvärdet som figuren visar. När beräkning sker med avseende 

samverkanskonstruktion rekommenderar SS-EN 1994-1-2:2005 att det övre gränsvärdet [1] 

används, eftersom det värdet är specifikt framtaget utifrån försök gällande just dessa 

material. 

 

Figur 13. Värmekonduktivitet för betong (SS-EN 1992-1-2:2004). 
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Det krävs en viss mängd energi för att höja temperaturen hos ett kilo av ett material med en 

grad. Energimängden benämns som ett materials specifika värmekapacitet eller termisk 

tröghet. Betongens specifika värmekapacitet visas i figur 14. Den något drastiska uppgång 

som uppkommer i figuren vid intervallet ~100-200 °C beskriver den ökning av energi som 

behövs för att förånga betongens vatteninnehåll. Effekten av denna förångningsprocess kan 

ses som fördelaktig ur temperaturaspekt eftersom det hämmar värmeflödet till 

betongkärnan.  

 

Figur 14. Specifik värmekapacitet för betong (SS-EN 1992-1-2:2004). 
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Figur 15 visar hur fuktkvoten påverkar sambandet av ett ökat vatteninnehåll för betongen 

medför en ökad energiåtgång till att genomgå förångningsprocessen. För samverkanspelare 

kan man i regel förvänta sig relativt höga viktprocent av vatten. Upp till 10 viktprocent har 

förekommit i studier genomförda av Lie & Chabot (1992), dock var så höga värden 

undantagsfall. Det beror på att betongen i dessa fall omsluts av en stålprofil och har inte 

samma förutsättningar att torka som en betongpelare utan inneslutning.  

 

Figur 15. Specifik värmekapacitet för betong som funktion av fuktkvot [u] (SS-EN 1992-1-2:2004). 

3.2.2 Stål 

Till skillnad från betongen beter sig stål som ett homogent material med avseende de 

termiska egenskaperna. Det medför i detta fall att stål är en avsevärt bättre värmeledare än 

betong.  Temperaturfördelningen för ett ståltvärsnitt kan beskrivas som mer eller mindre 

likformigt under uppvärmningsfasen. De huvudsakliga termiska egenskaperna hos stål som 

påverkar temperaturstegringen är dess värmeledningsförmåga samt dess specifika 

värmekapacitet. I figur 16 visas resultat av SS-EN 1993-1-2:2005 empiriska studier av 

relationen för värmeledningsförmåga som funktion av temperaturen. Avtagandet av 

konduktiviteten sker i princip linjärt fram till dess att materialet når 800 °C för att där plana 

ut till ett konstant värde på 27,3 W/mK.     
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Figur 16. Värmekonduktivitet för stål (SS-EN 1993-1-2:2005). 

SS-EN 1993-1-2:2005 studier av stålets specifika värmekapacitet kan utläsas ur figur 17. Att 

en ökning av värmekapaciteten med ökande temperatur sker beror på att stålet uppnår ett 

högre energitillstånd pga. atomernas rörelse. Stålets värmekapacitet brukar approximeras till 

ett konstant värde på 600 J/kg K för alla temperaturer med undantag omkring 700 °C. Som 

figuren visar sker en tydligt lokal ökning av värmekapaciteten vid dessa temperaturer, för att 

nå ett lokalt maximum vid 735 °C. Att detta uppstår orsakas av den fasomvandling i stålets 

atomer som sker. Denna fasomvandlingsprocess absorberar väldigt mycket värmeenergi, 

därav den lokala ökningen.     

 

Figur 17. Specifik värmekapacitet för stål (SS-EN 1993-1-2:2005). 
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3.3 Mekaniska egenskaper 

De mekaniska egenskaperna för ett material styr dess förlust av styrka och styvhet som en 

funktion av den rådande temperaturen som materialet utsätts för. Denna kunskap är av stor 

vikt vid dimensionering av bärande element för en byggnad. För att undersöka hur de 

mekaniska egenskaperna påverkas för höga temperaturer genomförs i huvudsak två typer av 

test, stationära och transienta. Den stationära metoden utsätter materialet för konstant 

belastningsökning med en likformig temperaturprofil, medan man i den transienta metoden 

belastar materialet med önskad kraft sedan sker temperaturhöjningen till brott. Eftersom 

den transienta metoden efterliknar brandsituationen är dessa test att föredra vid bestämning 

av de mekaniska egenskaperna (Anderberg & Pettersson 1992). Effekterna av metodval kan 

ses i figur 18. 

 

Figur 18. Belastningshistoriens principiella inverkan på arbetskurvan (Anderberg & Pettersson 

1992). 

3.3.1 Betong 

Det faktum att betongen är ett kompositmaterial är även av stor betydelse vid förklaring av 

hur och varför betongens mekaniska egenskaper försämras vid förhöjda temperaturer. En 

betydande orsak till att betongens mekaniska egenskaper försämras är sprickbildning och 

generell försvagning av bindningen mellan cementpasta och ballast. Det beror på att 

cementpastan och ballasten reagerar på olika vis vid förhöjda temperaturförlopp. Med en 

växande temperaturkurva expanderar cementpastan något i initialskedet för att senare 

krympa kraftigt. Ballastens volym växer däremot med kontinuitet under hela 

temperaturökningens varaktighet, se figur 19. Det innebär att vid ett förhöjt temperatur-

skeende kommer ballasten påtvinga cementpastan kraftiga deformationer som leder till att 
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betongen strukturellt bryts ned. Försök har påvisat att denna sprickbildning tenderar till att 

bli mindre påtaglig om betongen under uppvärmningens startskede samtidigt utsätts för 

axiell tryckbelastning, i likhet med den transienta metoden för lastpåverkan. Detta eftersom 

en högre tryckhållfasthet då uppnås. Positiva effekter erhålls då betongkroppen är 

lastpåverkad i form av en senareläggning och delvis förhinder av sprickbildning (Anderberg 

& Pettersson 1992). Betongkroppen skulle alltså kunna vara en pelare i bruk.  

 

Figur 19. Termisk dilation hos betongens delmaterial (Anderberg & Pettersson 1992). 

Figur 20 visar betongens arbetskurvor för olika temperaturer. Figuren visar det faktum att 

betongens elasticitetsmodul avtar samtidigt som dess töjning växer med en ökad temperatur. 

Noterbart är att betong som utsätts för 600 °C inte når upp till hälften av sin ursprungliga 

hållfasthet.  

 

Figur 20. Spännings-töjningssamband för betong (SS-EN 1994-1-2:2005) 
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Figur 21 påvisar att även betongens tryckhållfasthet minskar med stigande temperatur- 

förhållanden. 

 

Figur 21. Minskning av betongens karakteristiska tryckhållfasthet (Johansson 2004). 

Vilken typ av armering som används för tvärsnittet påverkar vidhäftningseffekten mellan stål 

och betong vid förhöjda temperaturer. Tester har visat att vidhäftningsförmågan för släta 

stänger försämras mycket mer än för kamstänger (König & Xiao 2004). Även Anderberg & 

Pettersson (1992) har verifierat att släta armeringsstänger är känsligare för upphettning än 

kamstänger med avseende vidhäftningen. Vidhäftningshållfastheten för armering reduceras 

betydligt snabbare med ökad temperatur än betongens tryckhållfasthet. Figur 22 visar 

vidhäftningsreduktion för armering, där heldragna kurvor visar släta stänger medan 

streckade kurvor visar kamstänger. Försök påvisar att vid den kritiska temperaturen för stål, 

intervallet 450-500 °C, är skillnaden i vidhäftningsförmåga kring 20 % till fördel för 

kamstängerna.  
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Figur 22. Vidhäftningsreduktion för armeringsjärn (Anderberg & Pettersson 1992). 

3.3.2 Stål 

Stål förlorar både styvhet och styrka vid relativt låga temperaturer, dvs. redan i ett tidigt 

skede för ett brandförlopp, och arbetskurvan för stål förändras avsevärt med en ökande 

temperaturpåkänning. Det innebär i sin tur att stålets elasticitetsmodul-, proportionalitets- 

samt sträckgräns minskar.  

När stål utsätts för en temperaturhöjning minskar sträckgränsen vilket innebär att stålet 

under en brandsituation kommer att utsättas för plastiska deformationer tidigare än i 

rumstemperatur.  

Arbetskurvan i figur 23 beskriver den generella nedgången för stål vid förhöjda temperaturer. 

För temperaturer upp till 400 °C antas stålets sträckgräns vara konstant utan reduktion för 

att sedan minska som funktion av temperaturen.  
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Figur 23. Arbetskurvor vid förhöjd temperatur (Johansson 2004). 

  

I figur 24 påvisas de avtagande effekter av hållfasthetsparametrar i samband med förhöjda 

temperaturer. Som figuren visar existerar det inte någon sträckgräns i form av en flytplatå för 

stål vid förhöjda temperaturer. I stället används en sträckgräns baserad på tillåten 

kvarstående eller maximal töjning. I SS-EN 1993-1-2:2005 definieras stålets sträckgräns som 

spänningen vid den totala töjningen 2 %. I figur 25 redovisas sträckgränsen som noll vid 

1200°C även om den i verkligheten egentligen inte är noll förrän vid smältpunkten 1550°C. 

Dessa temperaturer är dessutom ytterst sällsynta när det gäller nominella bränder, dvs. när 

dimensionering sker enligt standardbrandkurvan. Reduktionen för de ingående 

parametrarna blir som brantast efter 500 °C och vid omkring 600 °C har värdena halverats. 

Stålets sträckgräns kan anses som oreducerad fram till ungefär 400 °C.  

Avtagandet av stålets elasticitetsmodul vid ett brandscenario bidrar till att risken för 

instabilitetsbrott som knäckning och buckling ökar (Anderberg & Pettersson 1992). Detta 

eftersom stålets styvhet minskar.     

Jämför man den relativa hållfasthetsförlusten för stål och betong kan man dock se att den 

initialt sett är lägre för stålet, jämför figur 21 & 25.  

27 



 

Figur 24: Spännings- töjningsrelation för stål vid förhöjda temperaturer (SS-EN 1993-1-2:2005). 

 

 

Figur 25: Reduktionsfaktorer för spännings- töjningsrelationen för allmänna konstruktionsstål vid 

(SS-EN 1993-1-2:2005). 

Försök gjorda av Outinen (2006) påvisar att konstruktionsstål med hållfasthetsklass upp till 

S460 följer SS-EN 1993-1-2:2005 värden bra gällande sträckgränsens beteende vid förhöjda 

temperaturer. 

3.3.3 Termisk expansion 

Skillnaden i temperaturutvecklingen hos betong och stål medverkar till att stålprofilen 

expanderar mer än betongkärnan hos en samverkanspelare. De stora tidiga termiska 

rörelserna för en brandpåverkad stålkonstruktion jämte en betongkonstruktion beror på att 

stålet värms upp avsevärt fortare än betongen då dess värmeledningsförmåga är högre. Den 

fria termiska expansionen för stål skiljer sig dock inte nämnvärt med betongens, se figur 26. 

Att stål och betong har nästintill likvärd expansion har en positiv effekt för undvikandet av 
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sprickbildning pga. inre spänningar. Men då är det viktigt att vidhäftningen mellan 

materialen fungerar som tänkt, även om mikrosprickor inte helt kan undvikas (Zhong et al. 

2011 ).  

 

Figur 26. Fri termisk expansion för betong och stål (SS-EN 1994-1-2:2005). 

Detta innebär att stålet i brandens initialskede gradvis kommer bära större andel av pelarens 

last medan följaktligen betongkärnan under samma skede avlastas. Eftersom 

temperaturfördelningen i betongkärnan inte sker på ett homogent vis, se kapitel 3.2.1, 

medför det att betongkärnan får ett yttre lager som är varmt och ett inre kyligare lager. På 

samma sätt expanderar de varmare områden i betongen hastigare än de kyligare centrala 

delarna av tvärsnittet. Denna skiktning kan medverka till stora dragspänningar som ger 

upphov till att betongen påvisar sprickbildning. Då brandförloppet fortgår medför det att 

stålet successivt erhåller en reducerad drag- och tryckhållfasthet beroende på minskad 

elasticitetsmodul. I samband med denna reducering dras stålprofilen åter samman axiellt och 

lasten omfördelas till att mer och mer endast koncentreras till betongkärnan i takt med att 

stålprofilen mister bärigheten. Betongkärnan bär då i princip all last tills dess att även 

betongens bärförmåga reducerats till den grad där kollaps sker. Denna kollaps skildras i ett 

snabbt axiell deformationsskede (Johansson 2004). Tiden då detta sker fastställer pelarens 

brandskyddskapacitet för brottstadiet.   

I normal rumstemperatur bär således både stålprofilen och betongkärnan last. Men i 

brandfallets initialskede och en tid framåt, beroende på godstjocklek, bär stålet i princip hela 

lasten eftersom stålet axiellt expanderar hastigare än betongen vid temperaturökningen som 

branden medverkar till. Figur 27 visar en schematisk bild över en betongfylld pelares axiella 

deformation. 
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Figur 27: Expansion av betongfylld stålpelare vid brandpåverkan (Kodur 1998). 
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3.4 Materialkvaliteter 

De ingående materialen och dess egenskaper har följaktligen, enligt tidigare kapitel, en stor 

inverkan på hur samverkanskonstruktionen kommer att bete sig. Betongkvalitet och 

stålkvalitet kommer således att påverka den slutliga konstruktionen, dels med avseende den 

brandskyddande effekten likväl som den strukturella kapaciteten. 

3.4.1 Höghållfast betong 

Även om betong av normalkvalitet och högre kvalitet inte skiljer sig särskilt mycket vad det 

gäller de termiska egenskaperna så som specifik värmekapacitet, värmeledningsförmåga 

samt termisk expansion (Li et al.2003), har studier gjorda av Yuan et al. (2000) visat att 

högre betongkvalitet medför en stor risk för en försvagad brandskyddande förmåga och en 

markant större risk för explosiv spjälkning. Dock har försök påvisat att brandmotståndet hos 

höghållfast betong kan ökas avsevärt vid iblandning av stålfiber, se figur 28. 

 

Figur 28. Brandmotstånd för olika betongutföranden (Kodur 1998) 

Hållfastheten för höghållfast betong sjunker initialt hastigare än för vanlig betong, se figur 

29. Beroende på att betongens materialstruktur försvagas eftersom det i det intervallet bildas 

stort ångtryck för den höghållfasta betongen. Vid temperaturen strax över 200 °C ökar 

hållfastheten åter beroende på att det förångningsbara vattnet minskar viket leder till att 

även ångtrycket minskar (Johansson 2004).  
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Figur 29. Reduktion av tryckhållfasthet för vanlig betong (NSC) och högpresterande betong (HSC) 

(Johansson 2004) 

Spjälkningsproblematiken vid en brandpåverkad betongpelare gäller ofta den explosiva 

typen, dvs. plötslig spjälkning där stora delar av betongskiktet skjuter ut och minskar på så 

vis tvärsnittet och därmed finns risk för blottläggande av armeringen. Nedgång av 

bärförmågan sker då hastigt och radikalt, och detta fenomen ökar med användande av 

höghållfasta betongkvaliteter (Thor 2012). Eftersom att denna typ av betong har en tätare 

struktur medför det en försvårad ångtransport och höga ångtryck uppstår nära ytan. 

Skeendet blir då att betongskiktet successivt spjälkas bort i tunna skikt under stora delar av 

brandförloppet så att betongens totala spjälkning kan bli så pass ödestigen att det effektiva 

tvärsnittet slutligen blir för litet (Johansson 2004).   

3.4.2 Rostfritt stål 

Det har konstaterats att rostfritt stål har flera fördelar jämfört med konventionella 

konstruktionsstål (Chen et al. 2013). En fördel är att det rostfria stålet har en högre förmåga 

att utsättas för plastisk deformation utan att spricka. Den rostfria ståltypen beskrivs även ofta 

som ett vackrare alternativ till kolstålet. En egenskap som inte bör bortses ifrån vid 

användning av betongfyllda stålprofiler, då brandskyddsmålning ofta inte utförs och stålets 

yta blottas för beskådning. Men viktigast av egenskaperna är den goda korrosions- 

beständigheten hos stålet. Försök påvisar att brandmotståndet för det rostfria stålet i många 

fall är överlägset kolstålet. Hållfasthet och styvhet hos det rostfria stålet vid förhöjda 

temperaturer påvisar även det högre värden, se figur 30. En genomsnittlig förbättring på 10 

% av brandmotståndet kan urskiljas i jämförelse mellan de två materialen. (Gardner & Ng 

2006a) 
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Figur 30. a) Jämförelse av reducerad hållfasthet b) Jämförelse av reducerad styvhet (Gardner & Ng 

2006a) 

 

Andra försök har även påvisat att rostfritt stål har ett större motstånd för instabilitetsbrott. 

Jämfört med dagens riktvärden för bucklingsmotstånd vid brandutsatthet i SS-EN 1993-1-

2:2005 har en 10 % förbättring bevisats (Gardner & Ng 2006b). Ett problem kan dock vara 

att det rostfria stålet har en högre termisk expansion än kolstålet, vilket betyder att fördelen 

enligt kapitel 3.3.3 inte kan förväntas ge en lika gynnande effekt.  

33 



 

3.5 Samverkanskonstruktioner i nuläget     

Det har under de senaste decennierna utförts många undersökningar kring samverkans- 

konstruktioner. Det internationella intresset har ökat för denna typ av konstruktions- 

element. Mest brukade är de horisontellt bärande konstruktionerna såsom samverkans- 

bjälklag där man t.ex. betongbegjuter profilerad stålplåt. Men de senaste åren har det även 

utförts försök på vertikalt bärande pelarkonstruktioner, mycket beroende av tvärsnittets styv- 

och bärighet i rumstemperatur. Ett ämnesområde där det dock fortfarande finns en del 

kunskapsluckor i är hur samverkanspelare beter sig vid brandutsatthet. En god teoretisk 

kunskapsnivå finns dock för hur de enskilda ingående materialen beter sig vid termisk 

påverkan.  

Befintliga studier om brandutsatthet på betongfyllda stålprofiler behandlar oftast jämförelser 

av de ingående materialen för samverkanspelaren såsom betong- och stålkvaliteter. Eller 

jämförs samverkanspelarens egenskaper vid förhöjda temperaturer mot stålprofilers. Få 

vetenskapliga studier har genomförts som hanterar en jämförelse mellan samverkanspelare 

och betongpelare med likvärdig snittdimension.  

Enligt Joakim Sandström1 och Fredrik Lavén2 är samverkanspelare ett ovanligt inslag inom 

svensk byggnadsteknik. Endast ett fåtal objekt är konstruerade med denna typ av 

stomsystem, även om tillverkare av konstruktionselement nationellt numer kan erbjuda 

denna lösning.  

1 Joakim Sandström brandingenjör, civilingenjör i brandteknik på Brandskyddslaget och på halvtid 
doktorand vid LTU, möte 2013-09-24 
2 Fredrik Lavén, civilingenjör inom byggnadskonstruktion på Structor Eskilstuna AB, möte 2013-09-
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4 Fallstudie 

4.1 Handberäkning i rumstemperatur enligt Eurocode 

Enligt SS-EN 1994-1-2:2005 finns det två beräkningsmetoder för att beräkna bärighet för 

samverkanspelare: 

• En allmän, som gäller tvärsnitt som kan variera längs pelaren.  

• En förenklad metod, som innebär att tvärsnittet är symmetriskt och konstant längs 

hela pelaren.  

I dessa handberäkningar användes den förenklade dimensioneringsmetoden och alla 

ekvationer är hänvisade till SS-EN 1994-1-1:2005.   

4.1.1 Dimensioneringsförutsättningar 

Enligt SS-EN 1994-1-1:2005 antas full samverkan mellan stål och betong fram till brott. Detta 

innebär att det inte sker någon glidning i gränssnittet mellan materialen, vilket också 

förutsätter att de inre krafterna fördelas mellan betongkärnan och stålprofilen 

(Stålbyggnadsinstitutet 2012). Metoden är inte tillämplig om stålet består av två eller fler 

profiler som inte är förbundna. 

Det finns ett antal restriktioner då den förenklade beräkningsmodellen nyttjas.  

materialkvaliteter som får användas vid dimensionering är stålsorter mellan S235 till S460 

samt normalbetong mellan hållfasthetsklass C20/25 till C50/60 (Stålbyggnadsinstitutet 

2012). 

 Det finns även krav på mängden stål i tvärsnittet, det så kallade stålbidraget δ. 

      (6.38) 

     (6.27) 

35 



Om stålbidraget är mindre än 0,2 bör tvärsnittet klassas som en armerad betongpelare. Är 

det över 0,9 bör tvärsnittet istället betraktas som en ren stålpelare.  
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Den relativa slankheten bör uppfylla: 

      (6.28) 

Kvoten mellan bredd och höjd för samverkanstvärsnitt bör falla inom 0,2 och 5,0, vilket för 

runda profiler inte är något problem. 

Vid dimensionering av samverkanspelare behöver buckling inte beaktas i samma 

utsträckning som för exempelvis stålpelare. Vid helt kringgjutna stålprofiler kan buckling 

försummas helt, förutsatt att det täckande betongskiktet inte är mindre än 40 mm eller 1/6 

av flänsbredden. För övriga tvärsnittstyper kan effekten försummas om gränsvärdet enligt 

figur 32 inte överskrids.  

 

Figur 31. Gränsvärden för beaktning av buckling enligt SS-EN 1994-1-1:2005. (tabell 6.3)  

4.1.2 Bärförmåga för tvärsnitt 

Pelarens plastiska bärförmåga vid tryck beräknas genom att addera alla plastiska kapaciteter 

för komponenterna i pelaren.   

     (6.30) 

Där α är en korrektionsfaktor som sätts till 1,0 för betongfyllda rör och 0,85 i övriga fall.  

Som tidigare nämnts i rapporten kan betongens hållfasthet öka pga. stålets inneslutning. 

Detta beaktas även i SS-EN 1994-1-1:2005 då pelaren har dessa förutsättningar: 
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1. En låg relativ slankhet ;   

2. En låg excentricitet ;   

Om dessa kriterier uppfylls får den plastiska bärförmågan beräknas enligt: 

    (6.33)    

För pelare som endast är tryckt (e=0) används följande uttryck: 

     (6.34) 

       (6.35) 

För pelare som både är utsatt för både tryck och böjning  ges värden av: 

     (6.36) 

         (6.37) 

I övriga fall (e >0,1d) sätts:  

4.1.3 Knäckning och slankhet 

Den relativa slankheten beräknas enligt: 

          (6.39) 

För att få ut den kritiska knäckningslasten måste samverkanspelarens effektiva böjstyvhet 

beräknas enligt följande: 

     (6.40) 

Där: 

          (6.41) 
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När relativa slankheten är bestämd kan reduktionsfaktorn  för knäckning fastställas enligt 

knäckningskurvor i SS-EN 1993-1-1:2005, 6.3.1.2. Därefter kan den slutgiltiga bärförmågan 

gällande knäckning, , räknas ut.  

       (6.44)  

 

 

4.1.4 Imperfektioner och andra ordningens effekter  

I SS-EN 1994-1-1:2005 tillämpas andra ordningens teori med beaktande av initialkrokighet. 

Initialkrokigheten, e0, och knäckningskurvor erhålls genom tabell 1.  

Det maximala momentet beräknas enligt: 

   

där:  

       (6.43)  

Ncr,II beräknas med den anpassade böjstyvheten (EI),eff,II  

  (6.42) 

där: 
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Tabell 1. Knäckningskurva och initialkrokighet för olika tvärsnitt (SS-EN 1994-1-1:2005). 

 

4.1.5 Momentkapacitet 

Momentkapaciteten kan bestämmas genom ett förenklat interaktionsdiagram. Som figur 32a 

visar används raka linjer mellan ett antal punkter. Därigenom kan inre krafter och 

spänningsfördelningen utifrån läget av neutrala lagret beräknas, se figur 32b. 
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Figur 32. a) Förenkling av interaktionsdiagram och b) spänningsfördelning vid olika punkter (SS-EN 

1994-1-1:2005). 

4.2 Handberäkning enligt Eurocode, 60 minuter brandpåverkan  

Beräknas efter bilaga H i SS-EN 1994-1-2:2005. Alla ekvationer i detta avsnitt hänvisar 

därför dit. För att tillämpa beräkningsgången i bilaga h måste dessa kriterier uppnås: 

 Knäckningslängd ≤ 4,5 m 

 140 mm ≤ bredd b eller diameter d för tvärsnitt ≤ 400 mm 

 C20/25 ≤ hållfasthetsklass ≤ C40/50 

 0 % ≤ armeringsinnehåll ≤ 5 % 

 brandteknisk klass ≤ 120 min. 

 

För att dimensionera bärförmågan vid brand, delas beräkningsgången upp i två steg. 

- Att beräkna eller ta fram aktuella temperaturer i tvärsnittet efter en given tid av 

brandpåverkan.  

- Att dimensionera tvärsnittet med reducerad bärförmåga på grund av förhöjd 

temperatur. 

 

a) b) 
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Temperaturfördelningen ska beräknas enligt SS-EN 1994-1-1:2005, 4.4.2. Detta förutsätter 

att framtagandet av temperatur bygger på erkända metoder. I detta fall användes 

zonmetoden, se 4.3.  

När temperaturen är bestämd kan reduktionsfaktorer för varje material enligt tabell 3, 4 och 

5 fastställas.  

Den dimensionerande bärförmågan vid förhöjda temperaturer för betongfyllda rör bestäms 

likt bärförmågan vid rumstemperatur. Skillnaden är däremot att den kritiska knäcklasten och 

den plastiska bärförmågan likställs vid förhöjda temperaturer, se H.1.  

           (H.1) 

där: 

     (H.2) 

      (H.3) 

För att bestämma knäcklasten och plastiska bärförmågan måste spänning och tangentmodul 

först beräknas, vilka både är en funktion av töjningen, se figur 33 och tabell 2. Detta innebär 

att en stegvis analys måste nyttjas för att erhålla jämviktstillstånd för töjningen. 

 

Figur 33. Matematisk modell över spännings- töjningssambandet för konstruktionsstål (SS-EN-1994-

1-2:2005). 
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Tabell 2. Förhållande mellan de olika parametrarna i den matematiska modellen i figur 33 (SS-EN-

1994-1-2:2005).  

 

 

Tabell 3. Reduktionsfaktorer för konstruktionsstål vid förhöjda temperaturer (SS-EN-1994-

1-2:2005).  
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Tabell 4. Reduktionsfaktorer för betong [NC] vid förhöjda temperaturer (SS-EN-1994-1-2:2005).     

 

Tabell 5. Reduktionsfaktorer för kallbearbetat armeringsstål vid förhöjda temperaturer 

(SS-EN-1994-1-2:2005). 
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4.3 Zonmetoden 

För att förenklat bestämma temperaturprofilen för ett givet tvärsnitt kan man använda 

zonmetoden. Tvärsnittet måste delas in i minst tre parallella zoner med samma tjocklek. För 

varje zon fastställs en medeltemperatur. Denna temperatur bestämmer sedan storleken på 

reduktionen för materialets mekaniska hållfasthet. Sedan beräknas den reducerade 

kapaciteten för varje zon som därefter adderas till en, för att fastställa kapaciteten för hela 

tvärsnittet. (SS-EN 1992-1-2:2004)  

I denna rapport används temperaturhistoria givet av datorsimulering. Zonmetoden används 

sedan för att bestämma betongens reducerade hållfasthet för tvärsnittet, se figur 34. 

 

Figur 34. Zonindelning av temperaturskikt för en cirkulär tvärsnittsprofil 
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4.4 Objektsbeskrivning 

Structor Eskilstuna AB fick i uppgift att projektera nya Multiarenan i Eskilstuna under 

hösten/vintern 2013-2014, se figur 35. Den kommer att lokaliseras i Munktellstadsområdet, 

se figur 36. Arenan är tänkt att ersätta nuvarande handbollsarena, Sporthallen, och inhysa en 

handbolls- och en baskethall. Elitserielaget Guif spelar och tränar i nuläget i sporthallen och 

det är tänkt att de i framtiden kommer spela i den nya arenan.  

 

Figur 35. Preliminär ritning över Multiarenan. 

 

Figur 36. Karta över nya Multiarenans placering. 

I en fallstudie undersöktes olika pelaralternativ för stomsystemet då de utsattes för 60 

minuters nominellt brandförlopp. Dessa olika pelaralternativ bestod av en betongfylld 
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stålprofil, en betongpelare samt en HEA 320. Last- och geometrimodell tillhandahölls av 

Fredrik Lavén på Structor Eskilstuna AB. Joakim Sandström på Brandskyddslaget bistod 

med hjälp för brandberäkningar samt med FEM-programmet SAFIR.   
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4.5 Indata för objektet 

I följande avsnitt redogörs alla förutsättningar för objektet i fallstudien.  

Geometri: 

Pelarlängd    -  4,0 m 

Upplagsförhållande   -  ledad i båda ändar 

Frihetsgrader    -  Två (x- och y-led) 

Tvärsnitt samverkanspelare  -  Ø 406.6 mm (Ø 386.6 mm betong)  

Tvärsnitt betongpelare  -  Ø 400 mm  

Tvärsnitt stålprofil   -  HEA320 

Täckskikt för armering  -  40 mm 

 

Betong: 

Kvalitet    -  C30/37 

Karakteristisk tryckhållfasthet  -  fck = 30 MPa 

Karakteristisk elasticitetsmodul -  Ecm = 33 GPa 

Densitet    -  24 kN/m3 

Emissionstal    -  0,7 

 

Armering: 

Armeringskvalitet   -  B500BT 

Karakteristisk sträckgräns,   

eller 0,2-gräns    -  fyk = 500 MPa 

Elasticitetsmodul    -  Es = 210 GPa 
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Stål: 

Kvalitet    -  S355 

Karakteristisk sträckgräns  -  fyd = 355 MPa 

Elasticitetsmodul    -  Es = 210 GPa 

Emissionstal    -  0,7 

 

Lastkapacitet: 

Moment    -  270 kNm (se 4.6.1) 
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Figur 37. a) Sektion över Multiarenan. Den inringade delen är den aktuella pelaren.  b) Last- och 

geometrimodell för brandlastfallet 

4.5.1 Laster 

Karakteristiska yttre laster 

 

  

  

  

 

a) b) 
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4.5.2 Lastkombinationer 

Lastkombinationerna beräknades i brottgränstillstånd. Snölasten blev då dimensionerande, 

därav kommer ekvation 6.10b i SS-EN-1991-1 vara dimensionerande.    

          (6.10b) 

     

 

Noterbart var att den dimensionerande lasten i brandfallet är lägre än den allmänt 

dimensionerande lasten. Detta då säkerhetsfaktorer och partialkoefficienter kunde bortses 

från eller sättas lika med 1, då sannolikheten att värsta lastfallet inträffar samtidigt som 

brand är väldigt låg. Lasten är exceptionell, därav användes ekvation 6.11b.   

(6.11a/b) 

 

4.6 Handberäkning av objektet 

4.6.1 Rumstemperatur 

Samtliga beräkningar finns i sin helhet i bilaga D. För fullständig beräkningsgång av pelaren 

hänvisas således läsaren dit. 

Relativa slankheten 

      

Den slutliga plastiska bärförmågan med hänsyn till knäckning  

 

Momentkapaciteten  
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4.6.2 Brandberäkning 

Till en början prövades en töjning i det elastiska området som stegvis ökade för att få 

. Dock gick inte detta jämt ut, utan då antogs den töjning som gav minsta 

differensen mellan   och . Denna töjning låg i elliptiska intervallet, se figur 33 och 

tabell 2.   

 

För fullständig beräkningsgång hänvisas till bilaga E.  

 

 

 

Den slutliga kapaciteten antogs då vara medelvärdet av knäcklasten och den plastiska 

bärförmågan.  
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4.7 Datorsimulering med SAFIR 

4.7.1 Programbeskrivning 

SAFIR 2011 är ett Finite Element Method (FEM) baserat 

datorsimuleringsprogram som har ut- vecklats av J.M. 

Franssen vid universitetet i Liège, Belgien (Franssen 2005). 

Programmet kan analysera hållfastheten för ett 

konstruktionselement vid olika temperaturförhållanden. 

Termiska och mekaniska egenskaper hos stål och betong 

följer SS-EN 1992-1-2:2004, SS-EN 1993-1-2:2005 och SS-

EN 1994-1-   2:2005. Materialegenskaperna är ickelinjärt 

temperaturberoende. Detaljnivån för beräkningarna är 

beroende av hur tätt rutnätet för tvärsnittet är, se figur 38.   

 

Programmet är uppdelat i två beräkningssteg:  

Det första steget är en termisk analys av ett konstruktionselement. Elementets 

tvärsnittsförhållanden definieras, såsom material och dimensioner. Även det yttre 

påverkande förhållandet definieras, dvs. vilken typ av brandkurva tvärsnittet kommer att 

utsättas för. För värmeledning i fasta material sker värmeväxling baserat på Fouriers 

ekvation. Värmeutbytet vid elementens yta sker med linjär konvektion och strålningsflöde. 

SAFIR beräknar temperaturförändringen i tvärsnittet genom att extrapolera temperaturen 

vid olika tidssteg, se bilaga C.  

I steg två använder man tvärsnittets temperaturhistoria, utförd i steg 1, och applicerar på 

bärverket. Antingen låter man bärverket utsättas för en konstant temperaturhöjning per 

tidsenhet, enligt t.ex. standardbrandkurvan. Man kan även använda en temperaturprofil av 

tvärsnittet från ett specifikt tidssteg från brandkurvan, t.ex. efter 60 minuter. Information 

om utböjning, böjmoment, spänning etc. erhålls från båda beräkningsmetoderna. Man kan 

då med den givna informationen avgöra om elementet har kapacitet nog att klara de 

påverkande krafterna eller om den går till brott. 

Beräkningarna i rapporten utfördes med en demoversion med vissa tvärsnitts- och 

geometrirestriktioner.  

Figur 38. Rutnät för ett cirkulärt tvärsnitt 
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4.7.2 Beräkningsgång 

För att beräkna pelarnas maximala lastkapacitet för de olika temperatursituationerna 0, 30, 

60 och 90 minuter utfördes beräkningsgången enligt den stationära metoden, se 3.3. 

Belastningsökningen för tryckkraften, NEd, skedde med 1 kN/sekund fram till dess att brott 

uppstod. Då pelaren gick till brott utlästes tidpunkten för brottet och multiplicerades med 

kraftökningen för att erhålla pelarens lastkapacitet vid vald temperatursituation.  

4.7.3 Tryckkapacitet i rumstemperatur 

Vid hållfasthetsberäkning i rumstemperatur för de olika pelarna reducerades inga mekaniska 

egenskaper på grund av temperaturökning. Detta eftersom den omgivande lufttemperaturen 

antogs vara konstant med ett värde på 20°C.  

SAMVERKANSPELARE 

Då pelaren inte var utsatt för brand antogs att temperaturen för de ingående materialen 

likställdes med den omgivande lufttemperaturen på 20°C. Temperaturfördelningen för 

pelartvärsnittet ges enligt figur 39. 

 

Figur 39: Tvärsnitt för samverkanspelare i rumstemperatur 
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Figur 40 visar att pelarens trycklastkapacitet, NRd, i rumstemperatur uppgick till 7,806 MN. 

Tiden 7806 sekunder berör endast typ av funktion för beräkningsgången i SAFIR och hade 

således ingen betydelse i tydandet av resultatet. Utan endast krafterna var av betydelse vid 

dimensionering för denna metod. 

 

Figur 40: Trycklastkapacitet 

Figur 41 visar samverkanspelarens axiella deformation. Det linjära sambandet för 

deformationen berodde på att simuleringens jämnt ökande tryckbelastning, med 1 kN/s. 

Pelaren trycktes ihop en bit över 3,5 mm innan brott uppstod. 
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Figur 41: Axiell deformation 
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BETONGPELARE  

Då pelaren inte var utsatt för brand antogs att temperaturen för de ingående materialen 

likställdes med den omgivande lufttemperaturen på 20°C. Temperaturfördelningen för 

pelartvärsnittet ges enligt figur 42. 

 

Figur 42: Tvärsnitt för betongpelare i rumstemperatur 

Figur 43 visar att pelarens trycklastkapacitet, NRd, i rumstemperatur uppgick till 3,845 MN. 

På samma vis var tidsangivelsen i figuren endast berörande typ av funktion för beräknings- 

gången i SAFIR och hade således ingen betydelse i tydandet av resultatet. 

58 



 

Figur 43: Trycklastkapacitet 

Figur 44 visar betongpelarens axiella deformation. Pelaren trycktes ihop en bit över 4 mm 

innan brott uppstod.  

 

Figur 44: Axiell deformation 

HEA STÅLPROFIL 

Då pelaren inte var utsatt för brand antogs att temperaturen för de ingående materialen 

likställdes med den omgivande lufttemperaturen på 20°C. HEA profilen var inklädd i dubbla 
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gipsskivor, vardera med breddmått på 13 mm, vilket gav sammanlagt 26 mm runt 

stålprofilen. Gipset antogs inte bidra med någon lastkapacitet. Temperaturfördelningen för 

pelartvärsnittet ges enligt figur 45. 

 

Figur 45: Tvärsnitt för gipsinklädd stålprofil i rumstemperatur 

Figur 46 visar att pelarens trycklastkapacitet, NRd, i rumstemperatur uppgick till 4,38 MN. På 

samma vis var även i detta fall tidsangivelsen i figuren endast berörande typ av funktion för 

beräkningsgången i SAFIR och hade således ingen betydelse i tydandet av resultatet. 

 

Figur 46: Trycklastkapacitet 

Figur 47 visar stålpelarens axiella deformation. Pelaren trycktes ihop en bit under 3,5 mm 

innan brott uppstod. 
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Figur 47: Axiell deformation 

4.7.4 Tryckkapacitet efter 60 minuters standardbrandpåverkan 

Vid hållfasthetsberäkning för ett brandpåverkat tvärsnitt reducerades de mekaniska 

egenskaper som direkt följd av temperaturökningen. SAFIR beräknar de reducerade 

mekaniska egenskaper hos stål och betong som en funktion av de rådande temperatur- 

förhållandena enligt SS-EN 1992-1-2:2004, SS-EN 1993-1-2:2005 samt SS-EN 1994-1-

2:2005. 

SAMVERKANSPELARE 

Temperaturfördelningen för det standardbrandpåverkade pelartvärsnittet ges enligt figur 48. 

Temperaturen för övergången mellan den omslutande stålprofilen och betongen uppgick till 

ca 880°C, armeringen uppgick till ungefär 310°C samtidigt som en betongkärna med en 

diameter på nästan 190 mm inte passerade 100°C. 
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Figur 48: Tvärsnitt för samverkanspelare vid brandutsatthet 

 

Figur 49 visar att pelarens trycklastkapacitet, NRd, efter 60 minuters brandpåverkan uppgick 

till 2,48MN. I rumstemperatur hade samma pelartvärsnitt en kapacitet på 7,806 MN vilket 

betyder att tvärsnittets kapacitet efter en timme hade minskat med 68 %.  

På samma vis var även i detta fall tidsangivelsen i figuren endast berörande typ av funktion 

för beräkningsgången i SAFIR och hade således ingen betydelse i tydandet av resultatet. 
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Figur 49: Trycklastkapacitet 

Figur 50 visar samverkanspelarens momentbelastning för dess mittpunkt. Då pelaren var 

utsatt för termisk påverkan kommer en annan typ av utböjning att ske än för det 

rumstempererade fallet, då en hastig utböjning skedde i samband med pelarbrott. Detta 

långsammare förlopp bidrog till momentbelastning på pelaren till följd av denna utböjning.  

 

Figur 50: Momentbelastning 

63 



BETONGPELARE 

Temperaturfördelningen för det standardbrandpåverkade pelartvärsnittet ges enligt figur 51. 

Temperaturen för övergången mellan de omslutande brandgaserna och betongen uppgick till 

ca 900°C, armeringen uppgick till ungefär 290°C samtidigt som en betongkärna med en 

diameter på nästan 190 mm inte passerade 100°C. 

 

Figur 51: Tvärsnitt för betongpelare vid brandutsatthet 

 

 

 

Figur 52 visar att pelarens trycklastkapacitet, NRd, efter 60 minuters brandpåverkan uppgick 

till 2,437 MN. I rumstemperatur hade samma pelartvärsnitt en kapacitet på 3,845 MN vilket 

betyder att tvärsnittets kapacitet efter en timme hade minskat med 37 %.  

På samma vis var även i detta fall tidsangivelsen i figuren endast berörande typ av funktion 

för beräkningsgången i SAFIR och hade således ingen betydelse i tydandet av resultatet. 
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Figur 52: Trycklastkapacitet 

Figur 53 visar betongpelarens momentbelastning för dess mittpunkt.  

 

Figur 53: Momentbelastning 
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HEA STÅLPROFIL 

Beräkningsgången för att få fram en temperaturfördelning för det standardbrandpåverkade 

pelartvärsnittet skiljde sig en del för stålprofilen. Detta eftersom denna profil i initialskedet 

av brandförloppet var inklädd i dubbla gipsskivor för att brandskydda profilen. Dessa 

gipsskivor var simulerade att ha egenskaper som motsvarar en normal gips, det vill säga 

ingen glasfiberarmerad brandgips. Dessa normalgipsskivor antogs sönderfalla efter ca 15 

minuter enligt Joakim Sandström3 och Thor (2012). För att kunna simulera ett troligt 

temperaturförlopp för stålprofilen gjordes först en simulering med tvärsnitt enligt figur 54a. 

Efter 900 sekunder av standardbrandpåverkan beräknades en medeltemperatur för den 

gipsinklädda stålprofilen. Detta medelvärde användes sedan som ett statiskt värde vid den 

andra simuleringen. Hela den oskyddade stålprofilen, figur 54b, antog den statiska 

temperaturen fram till dess att 900 sekunder passerat. Sedan fortsatte 

temperatursimuleringen till dess att 3600 sekunder passerat för den oskyddade stålprofilen.    

 

Figur 54: a) Tvärsnitt för gipsinklädd stålprofil b) Tvärsnitt för oskyddad stålprofil 

När 3600 sekunder passerat hade stålprofilen en nästintill homogen temperaturfördelning på 

strax under 900°C. Reduktionsfaktorn för stålets sträckgräns vid 900°C är 0,06. Vilket gav en 

reducerad sträckgräns för stålet på 21,3 N/mm2. Det är en alldeles för låg kapacitet för att klara 

av den erforderliga lasten. Därav kan SAFIR inte inleda en hållfasthetsberäkning för stålpelaren 

med dessa förutsättningar.  

3 Joakim Sandström brandingenjör, civilingenjör i brandteknik på Brandskyddslaget och på halvtid 
doktorand vid LTU, möte 2013-11-23 

a) b) 

66 

                                                        

 



4.7.5 Tid till pelarkollaps vid termisk påverkan 

Figur 55 visar en jämförande graf över tiden det tar för pelartyperna att gå till brott vid en 

tryckbelastning på 986 kN. Noterbart var att HEA profilen endast klarar av att bära den 

aktuella lasten i 30 minuter vilket endast utgjorde ungefär 20 % av de övriga två 

pelartypernas tidsbeständighet.  

Stålröret utgjorde den dominerande lastbäraren för samverkanspelarens initialskede på 

grund av den hastigare expansionen för stålet jämte betongen. Effekterna av samverkans- 

pelarens betongkärna började synliggöras ungefär vid den tidpunkt då stålet för pelaren inte 

längre kunde bära lasten. Vid ungefär samma tidpunkt kollapsar HEA profilen då denna inte 

hade någon betong som lastavförare.    

 

Figur 55: Pelarkollaps 
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5 DISKUSSION 

Att metodvalet enbart utgjordes av en teoretisk fallstudie berodde på att det var den minst 

resurskrävande metoden. Att exempelvis genomföra ett praktiskt försök hade inneburit krav 

på finansiärer och relevant provutrustning. Det går också att ifrågasätta relevansen av ett 

praktiskt genomförbart försök. En laboration skulle förmodligen utgöras av en provtryckning 

för en pelare med kolstålprofil fylld med vanlig betong. Denna typ av försök har redan 

utförts. Det finns redan en rad vetenskapliga artiklar och tester gjorda för provtryckning av 

brandutsatt samverkanspelare. Det skulle betyda att ett sådant försök inte skulle bidra med 

ny kunskap. Därav bedömdes det lämpligare att utföra en teoretisk fallstudie av ett aktuellt 

byggprojekt, där det har diskuterats om att bruka samverkanstekniken.  

Något som observerades under litteraturstudien var att rapporter och artiklar nästan enbart 

jämförde samverkanskonstruktioner mot stålkonstruktioner. Jämförelser gjordes dock inte i 

samma utsträckning mot betongkonstruktioner av liknande tvärsnitt. På så vis jämförs 

effekter enbart mot stål och dess egenskaper vilket medför ett mer självklart positivt resultat, 

speciellt i brandfallet. Det ansågs därför relevant att i fallstudien även inkludera en 

betongpelare i jämförelsen.  

Resultatet från beräkningarna med SAFIR påvisade att samverkanspelaren i rumstemperatur 

hade omkring dubbelt så stor lastkapacitet som betong- och stålpelaren. Dock förlorade 

samverkanspelaren 68 % av sin lastkapacitet efter 60 minuters standardbrandpåverkan. 

Betongpelaren däremot miste enbart 37 % av sin kapacitet efter 60 minuter. Därmed var 

kapaciteterna nästintill likvärdiga.  Vilket kan förklaras med att den omslutande stålprofilen 

då uppgår till omkring 880°C och därmed förlorat en markant del av sin kapacitet. 

Resultaten visar även att kapaciteten för samverkanspelaren och betongpelaren vid 90 

minuters brandpåverkan är nästintill likvärdig. Det innebär att samverkanspelaren mer och 

mer kommer bete sig som en betongpelare, av likvärdig tvärsnittsdimension, ju längre 

brandförloppet pågår. Det innebär även att en lägre lastutnyttjandegrad därför krävs för 

samverkanspelaren jämfört mot betongpelaren. 

Man kan ifrågasätta rimligheten i momentdiagrammen för brandutsatta samverkanspelare. 

Exempel på detta är brandfallet efter 60 minuter som visar att momentet i ett tidigt skede får 

en lokal maxpunkt för att sedan gå tillbaka till den förväntade resultatet fram till att brott 
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sker, se 4.7.5. I manualen för SAFIR står följande: ”SAFIR använder en iterativ procedur för 

att konvergera mot den korrekta lösningen för varje ökning”. I diskussion med Joakim 

Sandström4 konstaterades att felet troligtvis beror på beräkningsgången för SAFIR samt att 

felaktigheterna inte antas påverka slutresultatet.      

Vid simulering av temperaturfördelningen för stålprofilens tvärsnitt gjordes en förenkling. 

Gipsskivorna förväntas falla bort efter 15-20 minuter vilket varken SAFIR eller Eurocode:s 

regelverk tar hänsyn till. Förenklingen bestod av att genomföra två simuleringar, där den 

första utgjordes av att stålprofilen var fullt skyddad i 15 minuter. Därefter simulerades en 

oskyddad stålprofil där initialtemperaturen motsvarade medelvärdet för tvärsnittet från den 

första simuleringen. Dock faller inte båda gipsskivorna i realiteten bort samtidigt, utan den 

inre sitter kvar och skyddar ytterligare några minuter när den yttersta fallit av. Detta innebär 

att stålprofilens temperatur i ett brandscenario skulle varit lägre under en längre tid, dvs. 

stålprofilens temperaturstegring skulle blivit förskjuten.  

För att verifiera rimligheten av resultaten från SAFIR utfördes handberäkningar av 

kapaciteten för samverkanspelare i rumstemperatur och brandpåverkan efter 60 minuter. 

Resultaten av denna verifiering visade att handberäkningarna i rumstempererat tillstånd var 

10 % lägre och vid brandutsatthet 4 % lägre, vilket stödjer trovärdheten för SAFIR som 

dimensioneringsprogram. Att kapaciteten för handberäkningarna ligger under dator- 

simuleringens är ett förväntat resultat eftersom mer förenkling då genomförs. Med 

handberäkningar får man på så vis ett mer konservativt resultat.   

Bilaga H i SS-EN 1994-1-2:2005 som behandlar branddimensionering för betongfyllda rör 

upplevdes som svårtolkad. Framförallt beräkningsgången för jämnviktsambandet av de olika 

töjningarna, där bifogande av ett praktiskt utfört exempel hade underlättat mycket. SS-EN 

normerna är i allmänhet utformade på ett invecklat vis.   

Då en del förenklingar av de geometriska förhållandena gjorts i rapporten bör den inte 

användas som dimensioneringsunderlag utan vidare kontroll. För att resultatet för rapporten 

skulle stämma överens med liknande undersökningar (Bahr et al. 2009 & Johansson 2004) 

beräknades moment- och tryckkapacitet separat, vilket troligtvis höjer pelarkapaciteten 

något.     

Det faktum att datorsimuleringarna med SAFIR utfördes med restriktioner gällande 

geometrin, såsom antal noder och rutnätets storlek, medför att beräkningarna begränsas i sin 

4 Joakim Sandström brandingenjör, civilingenjör i brandteknik på Brandskyddslaget och på halvtid 
doktorand vid LTU, telefonsamtal 2013-11-28 
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detaljrikedom. Det skapar en osäkerhet och felkälla för det slutliga resultatet, om än liten. Ett 

exempel på detta är att tvärsnittens armeringsgeometri blir trekantig istället för cirkulär. Det 

råder oklarheter om hur det påverkar simuleringens slutresultat.     

 

Då objektet i fallstudien utgörs av en komplex byggnad som förutsätter analytiskt brand- 

skyddsdimensionering kan det istället vara av intresse att dimensionera efter ett verkligt 

brandförlopp. När man dimensionerar efter ett verkligt brandförlopp måste man dock vara 

medveten om att verksamhetens förutsättningar inte får förändras, eftersom 

dimensioneringsmetoden är objektsspecifik. Samma krav gäller inte vid dimensionering efter 

standardbrandkurvan. Även om syftet med arbetet var att utvärdera stomalternativen 

specifikt för Multiarenan skulle resultaten från fallstudien kunna appliceras på andra 

liknande objekt. 

6 SLUTSATSER 

Några av de förväntade effekterna för samverkanspelare är: 

• Ökad tryckhållfasthet och deformations kapacitet, speciellt för grövre tvärsnitt. 

• Förekomsten av buckling för stålet försenas. 

• Stålet utnyttjar hela sin styrka med att gå till plastiskt brott vid böjpåkänning. 

Resultatet av vår undersökning visar likt de förväntade effekterna att tryckkapaciteten i 

normal rumstemperatur för en samverkanspelare är högre jämfört med både betong- och 

stålpelare, med ekvivalenta tvärsnitt.  

Undersökningen påvisar att det krävs en lägre utnyttjandegrad för samverkanspelare jämfört 

med betongpelare, av ekvivalent tvärsnitt, för att erhålla likvärdig kapacitet vid 60 minuters 

nominell brandpåverkan. Dock klarar både samverkanspelaren och betongpelaren att bära de 

axiella krafterna för Multiarenan efter 60 minuters brandpåverkan. Undersökningen visade 

däremot att stålpelaren kräver förbättrade åtgärder med avseende de brandskyddande 

åtgärderna, för att kunna bära de axiella lasterna efter 60 minuters brandpåverkan.  

De slutsatser som kan konstateras från undersökningen är att samverkanspelaren med 

tvärsnittet 406,6x10 mm klarar laster både vid brand och i rumstemperatur. Eftersom 

kapaciteten är nästintill dubbelt så hög i rumstemperatur för samverkanspelaren, skulle 
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eventuellt antalet pelare eller pelardimensioner minskas. Detta förutsätter då att nya 

undersökningar genomförs som överensstämmer med ny indata.  

Handberäkning och datorsimulering av lastkapaciteten för samverkanspelaren påvisar 

nästintill samma resultat, för både normal rumstemperatur likväl som för 60 minuters 

brandutsatthet. Beräkningar utförda för hand visar en något lägre lastkapacitet för båda 

fallen. Kapacitetsdifferensen för brandpåverkad pelare är lägre än för icke brandpåverkad 

pelare.  

Eurocodes (SS-EN 1994-1-1:2005 & SS-EN 1994-1-2:2005) förenklade beräkningsmetod för 

både brandpåverkad och icke brandpåverkad samverkanspelare anses fungera 

tillfredställande som dimensioneringsmetod. 

7 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

I fallstudien antogs stålpelarens brandskydd bestå av inklädnad av profilen med dubbla 

gipsskivor. Som nämnts tidigare ger detta en felaktig bild av hur temperaturfördelningen i 

stålprofilen ser ut då den simuleras med hjälp av SAFIR. Således skulle en simulering av 

stålpelaren med en annan typ av brandskydd, exempelvis brandskyddsmålning, vara av 

intresse.   

Stålbidraget för den utförda fallstudiens samverkanspelare bidrog med stor lastkapacitet vid 

rumstemperatur. Däremot mister stålet sin mekaniska hållfasthet vid brandutsatthet då 

temperaturen hastigt ökar. Eftersom det finns andra alternativ på utformning av 

samverkanspelare skulle en undersökning av dessa vara aktuell att genomföra. Reduceringen 

av armeringens hållfasthet beroende av temperaturen visade sig ha stor betydelse för 

kapaciteten vid brandpåverkan. Av den anledningen skulle det vara relevant att öka 

täckskiktet för armeringen för att se hur det påverkar kapaciteten. Något som endast berörs i 

periferin för rapporten är hur modifierade materialegenskaper, såsom betong- och 

stålkvalitet, inverkar på samverkanskonstruktionen och skulle vidare behöva utredas. 

Dessutom är spjälkningsproblematiken och dess inverkan på samverkanspelare något som 

fortfarande är oklart.  

Intressant vore att verifiera resultaten från SAFIR med ett annat FEM-program, då antalet 

användare av SAFIR är få. Rapporten är avgränsad mot ekonomiska och produktionsmässiga 

aspekter, vilka är två viktiga faktorer som är svåra att bortse från vid stomval. Om inte valet 

för samverkanspelare är ekonomiskt försvarbart kommer det antagligen aldrig att göras. En 
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utvärdering gällande dessa aspekter är därför nödvändigt om tekniken ska få ett större 

genomslag.     
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BILAGA A: TRYCKKAPACITET EFTER 30 MINUTERS 
STANDARDBRANDPÅVERKAN 

Vid hållfasthetsberäkning för ett brandpåverkat tvärsnitt reduceras de mekaniska egenskaper 

som direkt följd av temperaturökningen. SAFIR beräknar de reducerade mekaniska 

egenskaper hos stål och betong som en funktion av de rådande temperaturförhållandena 

enligt SS-EN 1992-1-2:2004, SS-EN 1993-1-2:2005 samt SS-EN 1994-1-2:2005. 

SAMVERKANSPELARE 

Temperaturfördelningen för det standardbrandpåverkade pelartvärsnittet ges enligt figur A1. 

Temperaturen för övergången mellan den omslutande stålprofilen och betongen uppgår till 

ca 660°C, armeringen uppgår till ungefär 140°C samtidigt som en betongkärna med en 

diameter på nästan 260 mm inte övergår 65°C. 

 

Figur A1: Tvärsnitt för samverkanspelare vid brandutsatthet 

 

 

 

Figur A2 visar att pelarens trycklastkapacitet, NRd, efter 30 minuters brandpåverkan uppgår 

till 4,085 MN. I rumstemperatur hade samma pelartvärsnitt en kapacitet på 7,806 MN vilket 

betyder att tvärsnittets kapacitet efter en halvtimme har minskat med 48 %.  
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Figur A2: Trycklastkapacitet 

 

Figur A3: Momentbelastning 
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BETONGPELARE 

Temperaturfördelningen för det standardbrandpåverkade pelartvärsnittet ges enligt figur A4. 

Temperaturen för övergången mellan de omslutande brandgaserna och betongen uppgår till 

ca 760°C, armeringen uppgår till ungefär 130°C samtidigt som en betongkärna med en 

diameter på nästan 260 mm inte övergår 65°C. 

 

Figur A4: Tvärsnitt för betongpelare vid brandutsatthet 

Figur A5 visar att pelarens trycklastkapacitet, NRd, efter 30 minuters brandpåverkan uppgår 

till 3,097 MN. I rumstemperatur hade samma pelartvärsnitt en kapacitet på 3,845 MN vilket 

betyder att tvärsnittets kapacitet efter en halvtimme har minskat med 20 %.  

 

Figur A5: Trycklastkapacitet 
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Figur A6: Momentbelastning 

HEA 

STÅLPROFIL

 

Figur A7: a) Tvärsnitt för gipsinklädd stålprofil b) Tvärsnitt för oskyddad stålprofil 

När 1800 sekunder passerat har stålprofilens liv en temperaturfördelning på strax under 

700°C medan de båda flänsarnas temperaturfördelning uppgår till ca 630°C. Detta medför 

att profilen har en för hög temperatur för att kunna bära den aktuella lasten. Se figur 53 för 

a) b) 
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tid till pelarkollaps. Därav kan SAFIR inte inleda en hållfasthetsberäkning för stålpelaren 

med dessa förutsättningar.  
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BILAGA B: TRYCKKAPACITET EFTER 90 MINUTERS 
STANDARDBRANDPÅVERKAN 

Vid hållfasthetsberäkning för ett brandpåverkat tvärsnitt reduceras de mekaniska egenskaper 

som direkt följd av temperaturökningen. SAFIR beräknar de reducerade mekaniska 

egenskaper hos stål och betong som en funktion av de rådande temperaturförhållandena 

enligt SS-EN 1992-1-2:2004, SS-EN 1993-1-2:2005 samt SS-EN 1994-1-2:2005. 

SAMVERKANSPELARE 

Temperaturfördelningen för det standardbrandpåverkade pelartvärsnittet ges enligt figur B1. 

Temperaturen för övergången mellan den omslutande stålprofilen och betongen uppgår till 

ca 960°C, armeringen uppgår till ungefär 450°C samtidigt som en betongkärna med en 

diameter på nästan 150 mm inte övergår 100°C. 

 

Figur B1: Tvärsnitt för samverkanspelare vid brandutsatthet 
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Figur B2 visar att pelarens trycklastkapacitet, NRd, efter 90 minuters brandpåverkan uppgår 

till 1,937 MN. I rumstemperatur hade samma pelartvärsnitt en kapacitet på 7,806 MN vilket 

betyder att tvärsnittets kapacitet efter en och en halv timme har minskat med 75 %.  

 

Figur B2: Trycklastkapacitet 

 

Figur B3: Momentbelastning 
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BETONGPELARE 

Temperaturfördelningen för det standardbrandpåverkade pelartvärsnittet ges enligt figur B4. 

Temperaturen för övergången mellan de omslutande brandgaserna och betongen uppgår till 

ca 970°C, armeringen uppgår till ungefär 400°C samtidigt som en betongkärna med en 

diameter på nästan 160 mm inte övergår 100°C. 

 

Figur B4: Tvärsnitt för betongpelare vid brandutsatthet 

Figur B5 visar att pelarens trycklastkapacitet, NRd, efter 90 minuters brandpåverkan uppgår 

till 1,917 MN. I rumstemperatur hade samma pelartvärsnitt en kapacitet på 3,845 MN vilket 

betyder att tvärsnittets kapacitet efter en och en halv timme har minskat med 50 %.  

 

Figur B5: Trycklastkapacitet 
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Figur B6: Momentbelastning 

HEA STÅLPROFIL 

När 5400 sekunder passerat har stålprofilen en nästintill homogen temperaturfördelning på 

strax över 1000°C. Reduktionsfaktorn för stålets sträckgräns vid 1000°C är 0,04, vilket ger 

en reducerad sträckgräns för stålet på 14,2 N/mm2. Det är en alldeles för klen kapacitet för 

att klara av den erforderliga lasten. Därav kan SAFIR inte inleda en hållfasthetsberäkning för 

stålpelaren med dessa förutsättningar.  

 

Figur B7: a) Tvärsnitt för gipsinklädd stålprofil b) Tvärsnitt för oskyddad stålprofil 

a) b) 
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BILAGA C: BERÄKNINGSGÅNG FÖR SAFIR 

 

Figur 56. Beräkningsgång för SAFIR. (Franssen 2005)
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Es 210000MPa:=

BILAGA D: HANDBERÄKNING AV TRYCKKAPACITET VID 
RUMSTEMPERATUR 

 Förutsättningar  

MEd 173kN m⋅:=  Lc 4m:=  

NEd 1470kN:=  NgEd NEd 410kN− 1.06 103
× kN⋅=:=  

Betong  

γ c 1.5:=  α 1:=  
fck 30MPa:=  fcd α

fck
γ c

⋅:=  

φ c 0.3864m:=  Ecm 33000MPa:=  
ϕ 2.5:=  

Stål  

γ Mi 1:=  fy 355MPa:=  fyd
fy
γ Mi

355 MPa⋅=:=  φ a 0.4064m:=  Ea 210000MPa:=  

Armering 

fsd 435MPa:=  fyk 500MPa:=  φ s 0.008m:=  

Tvärsnittsareor  

Aa 2
φ a
2









2
φ c
2









2

−





π

2
⋅ 0.012m2

=:=  

As 8 π⋅ φ s
2

⋅ 1.608 10 3−
× m2

=:=  

Ac
φ c
2









2

π⋅ As− 0.116m2
=:=  

Tröghetsmoment  

Is 8 π⋅ φ s
2

⋅

φ c 2
φ s
2

⋅








−








2

8
⋅ 2.879 10 5−

× m4
=:=  

Ia 0.2032m( )4 0.1932m( )4
−  2⋅

π

8






⋅ 2.448 10 4−
× m4

=:=  

Ic
π φ c

4
⋅

64
1.094 10 3−

× m4
=:=  

 

1 

 



 

 

Eceff
Ecm

1 ϕ
NgEd
NEd

⋅+

1.177 104
× MPa⋅=:=  

Nominell böjstyvhet 

EIeff Ic Eceff⋅ 0.6⋅ Es Is⋅( )+ Ea Ia⋅( )+:=  

Knäcklast  

Ncr π
2 EIeff

Lc
2

⋅ 40.203 MN⋅=:=  

Plastisk bärförmåga 

NplRd Aa fyd⋅ α Ac⋅ fcd⋅( )+ As fsd⋅( )+ 7.434 MN⋅=:=  

Plastisk bärförmåga, karakteristiska värden 

NplRk Aa fy⋅ α Ac⋅ fck⋅( )+ As fyk⋅( )+ 8.695 MN⋅=:=  

Relativ slankhet 

λrel
NplRk

Ncr
0.465=:=  

Armeringsandel 

ρs
As
Ac

1.391 %⋅=:=  Ger ett χ värde enligt knäckkurva a 

χ 0.95:=  

Slutlig bärförmåga med hänsyn till knäckning 

Npl.Rd χ NplRd⋅ 7.062 103
× kN⋅=:=  
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Moment och andra ordningens effekter 

Böjstyvhet med imperfektion 

EIeffII 0.9 Ic Eceff⋅ 0.5⋅ Es Is⋅( )+ Ea Ia⋅( )+ :=  

NcrII π
2 EIeffII

Lc
2

⋅ 35.264 MN⋅=:=  

k
1

1
NEd
NcrII









−

1.058=:=  

 Initial-krokigheten ger en excentricitet   

Lc
300

0.013m=  

NEd 0.013⋅ m 25.259 kN m⋅⋅=  

MIImax k MEd NEd 0.013⋅ m( )+ ⋅ 209.82 kN m⋅⋅=:=  

Böjmotstånd  

Wcy π
φ c

3

32
⋅ 5.664 10 3−

× m3
⋅=:=  

Ws 8 π
φ s

3

32
⋅







⋅ 4.021 10 7−
× m3

⋅=:=  

Wa
Ia
φ a
2









2⋅

6.023 10 4−
× m3

⋅=:=  

Momentkapaciteten  

MRd 0.5 Wcy⋅ α⋅ fcd⋅ Wa fyd⋅( )+ Ws fsd⋅( )+ 270.615 kN m⋅⋅=:=  
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BILAGA E: HANDBERÄKNING AV TRYCKKAPACITET VID 
60 MINUTERS STANDARDBRANDPÅVERKAN  

Beräkning enligt annex H 

Förutsättningar  

Lc 4m:=  fck 30MPa:=  Es 210000MPa:=  fy 355MPa:=  φ s 0.016m:=  φ 0.4064m:=  

Tvärsnittet delades in i åtta delar, där det omkringslutande stålet utgjorde en av dessa, se figur E1. 
Temperaturer för dessa delar togs från temperatursimuleringen av SAFIR, se figur 46. 

Beräkning av tröghetsmoment och tvärsnittsareor för varje lager 
 
 Stål:  Ia

π

8






0.2032m( )4 0.1932m( )4
− ⋅ 2⋅ 2.448 10 4−

× m4
=:=  

Aa 2
0.4064 m⋅

2






2 0.3864 m⋅
2







2
−








π

2
⋅ 0.012m2

=:=  

Armering :  
Is 8

π 0.016⋅ m( )4

64
⋅ 7.98 10 7−

× m4
=:=  

As 8 π⋅ 0.008m( )2
⋅ 1.608 10 3−

× m2
⋅=:=  

Lager 1 kc.1 1:=  
φ 1 0.067m:=  

Ic.1
φ 1( )4
64

π⋅






9.892 10 7−
× m4

=:=  Ac.1 π
φ 1( )2

4
⋅ 3.526 10 3−

× m2
=:=  

Lager 2 φ 2 φ 1 0.055m+ 0.122m=:=  kc.2 1:=  

Ic.2
π

8

φ 2
2









4
φ 1
2









4

−






⋅ 2⋅ 9.885 10 6−
× m4

=:=  Ac.2
π

2

φ 2
2









2
φ 1
2









2

−






⋅ 2⋅ 8.164 10 3−
× m2

=:=  

Lager 3 
φ 3 φ 2 0.055m+ 0.177m=:=  kc.3 1:=  

Ic.3
π

8

φ 3
2









4
φ 2
2









4

−






⋅ 2⋅ 3.731 10 5−
× m4

=:=  Ac.3
π

2

φ 3
2









2
φ 2
2









2

−






⋅ 2⋅ 0.013m2
=:=  

Lager 4 
kc.4 1

1 0.95−( )
100







15⋅





− 0.992=:=  
φ 4 φ 3 0.055m+ 0.232m=:=  

Ic.4
π

8

φ 4
2









4
φ 3
2









4

−






⋅ 2⋅ 9.403 10 5−
× m4

=:=  Ac.4
π

2

φ 4
2









2
φ 3
2









2

−






⋅ 2⋅ 0.018m2
=:=  1 

 



 

 

 

 

 

 

 

Lager 5 

kc.5 0.95
0.95 0.85−( )

100






15⋅





− 0.935=:=  
φ 5 φ 4 0.055m+ 0.287m=:=  

Ic.5
π

8

φ 5
2









4
φ 4
2









4

−






⋅ 2⋅ 1.908 10 4−
× m4

=:=  Ac.5
π

2

φ 5
2









2
φ 4
2









2

−






⋅ 2⋅ 0.022m2
=:=  

Lager 6, lager med armering 

φ 6 φ 5 0.055m+ 0.342m=:=  kc.6 0.75:=  

Ic.6
π

8

φ 6
2









4
φ 5
2









4

−






⋅ 2⋅ 3.385 10 4−
× m4

=:=  
Ac.6

π

2

φ 6
2









2
φ 5
2









2

−






⋅ 2⋅ As− 0.026m2
=:=  

Is.6 Is 6
π 0.016m( )2
⋅ 

64

φ 6 φ 5+( )
2









2











2

⋅+ 2.662 10 6−
× m4

=:=  

Lager 7 
φ 7 φ 6 0.055m+ 0.397m=:=  

kc.7 0.15
0.15 0.08−( )

100






75⋅





− 0.098=:=  

Ic.7
π

8

φ 7
2









4
φ 6
2









4

−






⋅ 2⋅ 5.478 10 4−
× m4

=:=  
Ac.7

π

2

φ 7
2









2
φ 6
2









2

−






⋅ 2⋅ 0.032m2
=:=  

εc 0.002518:=  

Beräkning av den reducerade tryckhållfastheten för varje betonglager 

fc.1 kc.1 fck⋅ 30 MPa⋅=:=  εcu.1 2.5 10( ) 3− 2.5 10 3−
×=:=  

fc.2 kc.2 fck⋅ 30 MPa⋅=:=  εcu.2 2.5
4.0 2.5−( )

100






25⋅+





10 3−
⋅ 2.875 10 3−

×=:=  

fc.3 kc.3 fck⋅ 30 MPa⋅=:=  εcu.3 2.5
4.0 2.5−( )

100






56⋅+





10 3−
⋅ 3.34 10 3−

×=:=  

fc.4 kc.4 fck⋅ 29.775 MPa⋅=:=  εcu.4 4
5.5 4−( )

100






15⋅+





10 3−
⋅ 4.225 10 3−

×=:=  

2 

 



 

 

 

fc.5 kc.5 fck⋅ 28.05 MPa⋅=:=  εcu.5 5.5
7 5.5−( )

100






15⋅+





10 3− 5.725 10 3−
×=:=  

fc.6 kc.6 fck⋅ 22.5 MPa⋅=:=  εcu.6 10 10 3−
⋅ 0.01=:=  

fc.7 kc.7 fck⋅ 2.925 MPa⋅=:=  εcu.7 25 10 3−
⋅ 0.025=:=  

Beräkning av tangentmodul och spänning för varje betonglager 

Ec.1 6
fc.1
εcu.1
⋅

1
εc

εcu.1









3

−

2
εc

εcu.1









3

+










2
⋅ 171.55− MPa⋅=:=  σc.1 fc.1

3
εc

εcu.1









⋅

2
εc

εcu.1









3

+

















⋅ 29.998 MPa⋅=:=  

Ec.2 6
fc.2
εcu.2
⋅

1
εc

εcu.2









3

−

2
εc

εcu.2









3

+










2
⋅ 2.878 103

× MPa⋅=:=  σc.2 fc.2

3
εc

εcu.2









⋅

2
εc

εcu.2









3

+

















⋅ 29.502 MPa⋅=:=  

Ec.3 6
fc.1
εcu.3
⋅

1
εc

εcu.3









3

−

2
εc

εcu.3









3

+










2
⋅ 5.223 103

× MPa⋅=:=  σc.3 fc.3

3
εc

εcu.3









⋅

2
εc

εcu.3









3

+

















⋅ 27.939 MPa⋅=:=  

Ec.4 6
fc.4
εcu.4
⋅

1
εc

εcu.4









3

−

2
εc

εcu.4









3

+










2
⋅ 6.814 103

× MPa⋅=:=  σc.4 fc.4

3
εc

εcu.4









⋅

2
εc

εcu.4









3

+

















⋅ 24.07 MPa⋅=:=  

Ec.5 6
fc.5
εcu.5
⋅

1
εc

εcu.5









3

−

2
εc

εcu.5









3

+










2
⋅ 6.186 103

× MPa⋅=:=  σc.5 fc.5

3
εc

εcu.5









⋅

2
εc

εcu.5









3

+

















⋅ 17.751 MPa⋅=:=  

3 

 



 

 

 

Ec.6 6
fc.6
εcu.6
⋅

1
εc

εcu.6









3

−

2
εc

εcu.6









3

+










2
⋅ 3.269 103

× MPa⋅=:=  σc.6 fc.6

3
εc

εcu.6









⋅

2
εc

εcu.6









3

+

















⋅ 8.431 MPa⋅=:=  

Ec.7 6
fc.7
εcu.7
⋅

1
εc

εcu.7









3

−

2
εc

εcu.7









3

+










2
⋅ 175.142 MPa⋅=:=  σc.7 fc.7

3
εc

εcu.7









⋅

2
εc

εcu.7









3

+

















⋅ 0.442 MPa⋅=:=  

Stål = 900 °C, ger:  

kp 0.0375:=  kay 0.06:=  

fap.a fy kp⋅ 13.313 MPa⋅=:=  fay.a kay fy( )⋅ 21.3 MPa⋅=:=  

Ea kay Es⋅ 1.26 104
× MPa⋅=:=  σa.1 Ea εc⋅ 31.727 MPa⋅=:=  εa

fap.a
Ea

1.057 10 3−
×=:=  

Armering = 400 °C, ger 

ke 0.56:=  εay 0.02:=  

fay.s ksy 500⋅ MPa 470 MPa⋅=:=  fap.s ksp fay.s⋅ 296.1 MPa⋅=:=  

Ess ke Es⋅ 1.176 105
× MPa⋅=:=  εs

fap.s
Ess

2.518 10 3−
×=:=  σs εc Ess⋅ 296.117 MPa⋅=:=  

Elliptiska området, räknar spänningen och tangentmodulen i det elliptiska området, enligt tabell 2. 

cs
fay.s fap.s−( )2

Ess εay εs−( )⋅ 2 fay.s fap.s−( )⋅−
:=  

bs Ess εay εs−( )⋅ cs⋅ cs
2

+ 1.916 108
× Pa=:=  

as εay εs−( ) εay εs−
cs

Ess
+









⋅ 0.018=:=  Eel.s
bs εay εc−( )⋅ 

as as
2

εay εc−( )2−⋅

1.175 105
× MPa⋅=:=  

kay =0,63 kp =0,63 

   94 ke =0,56 ksp =0,02 

4 

 



 

Ec.4) Ic.5 Ec.5⋅( )+ Ic.6 Ec.6⋅( )+ Ic.7 Ec.7⋅( )+ 
π

2

Lc
2











⋅ 2.353 103
× kN⋅=

Ac.4 σc.4⋅ ) Ac.5 σc.5⋅( )+ Ac.6 σc.6⋅( )+ Ac.7 σc.7⋅( )+  2.402 103
× kN⋅=

Nfi.Rd Nfi.cr+

2
2.378 103

× kN⋅=

 

 

σel.s fap.s cs−( )
bs
as









as
2

εay εc−( )2−⋅+ 296.117 MPa⋅=:=  

ca
fay.a fap.a−( )2

Ea εay εa−( )⋅ 2 fay.a fap.a−( )⋅−
:=  

ba Ea εay εa−( )⋅ ca⋅ ca
2

+ 8.274 106
× Pa=:=  

aa εay εa−( ) εay εa−
ca
Ea

+








⋅ 0.019=:=  

σel.a fap.a ca−( )
ba
aa









aa
2

εay εa−( )2−⋅+ 13.312 MPa⋅=:=  

Eel.a
ba εay εc−( )⋅ 

aa aa
2

εay εc−( )2−⋅

1.042 103
× MPa⋅=:=  

Beräkning av den plastiska bärförmågan  
 

Beräkning av knäcklasten  

Beräkning av medelvärde för lasterna:  

 

Figur E1. Zonindelning av samverkanstvärsnittet. 
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