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Sammanfattning	
I	 takt	 med	 en	 ökad	 miljömedvetenhet	 har	 träbyggnation	 börjat	 premieras	 allt	 mer	 och	 sedan	
lagändringen	 1994	 som	 innebar	 att	 det	 blev	 tillåtet	 att	 uppföra	 höga	 hus	 med	 trästomme	 har	
utvecklingen	 snabbt	 gått	 framåt.	Att	 korsvis	 bygga	upp	 skikt	 av	 brädor	 och	 sammanfoga	dessa	 till	
element	 har	 visat	 sig	 skapa	 en	 produkt	 med	 hög	 hållfasthet	 och	 låg	 vikt	 som	 är	 idealisk	 som	
stommaterial	vid	byggnation	av	stora	och	höga	hus	i	trä.	Dessa	element	har	många	namn	men	kallas	
ofta	korslimmat	trä	och	kommer	i	arbetet	benämnas	CLT,	cross-laminated	timber.	Dess	användning	
har	 ökat	 markant	 i	 Sverige	 och	 Europa	 de	 senaste	 decennierna	 och	 än	 ses	 ingen	 stagnation	 på	
efterfrågan.	
	
Denna	 rapport	 behandlar	 relevanta	 teoretiska	 områden	 som	 måste	 tas	 i	 beaktning	 vid	
branddimensionering	som	exempelvis	brandförloppet	i	en	brandcell	samt	hur	brandsäkerhetsklasser	
och	 brandtekniska	 byggnadsklasser	 bestäms	 och	 fastställs.	 Dimensioneringsmetoder	 av	 laster	 och	
hållfasthet	i	både	brottgräns	och	i	brandfallet	förklaras	genomgående	för	skapa	en	tydlig	bild	av	hela	
branddimensioneringsprocessen.	Brist	på	direkt	information	om	hur	hållfastheten	av	resttvärsnitten	
ska	 behandlas	 och	 beräknas	 har	 gjort	 arbetet	 utmanande	men	med	 hjälp	 från	Maija	 Tiainen	 från	
Sweco	structures	Helsingforskontor	har	arbetet	kunnat	färdigställas	och	bli	fullständigt.	
	
Den	 viktigaste	 delen	 i	 rapporten	 är	 dock	 själva	 inbränningen	 och	 förkolningen	 av	 elementen	 som	
beräknas	med	hjälp	av	två	olika	metoder.	Den	ena	återfinns	i	den	europeiska	standarden	Eurokod	5:	
del	1-2	och	den	andra,	som	baseras	på	den	absolut	senaste	forskningen	gällande	träkonstruktioner	
och	brand,	är	hämtad	 från	handboken	Brandsäkra	 trähus	version	3.	Den	senare	metoden	kommer	
ligga	till	grund	för	en	uppdatering	av	Eurokod	5	i	framtiden.	
	
För	att	kunna	jämföra	de	två	metoderna	och	ge	en	nyanserad	bild	av	dessa	valdes	fyra	väggtyper	ut	
som	beräknades	med	samma	förutsättningar.	Det	vill	säga	skyddade	med	två	lager	gips	och	utsatta	
för	en	90	minuters	ensidig	standardbrand.	
	
Resultatet	visade	på	skillnader	mellan	metoderna	där	en	tydlig	och	definitiv	sådan	var	storleken	på	
resttvärsnittet	då	det	icke	lastupptagande	skiktet,	𝑑",	visade	sig	vara	mycket	större	i	beräkningarna	
enligt	metoden	 i	Brandsäkra	 trähus	 version	 3.	 På	 grund	 av	 elementens	uppbyggnad,	 korsvis	 lagda	
skikt	där	endast	vartannat	skikt	är	lastbärande,	betyder	detta	inte	nödvändigtvis	att	det	resulterar	i	
en	skillnad	gällande	bärförmåga	i	brandfallet	mellan	de	två	metoderna.	
	
Trots	att	metoden	i	Brandsäkra	trähus	version	3	är	mer	konservativ	gällande	bärförmåga	och	leder	
till	ett	mindre	resttvärsnitt	efter	brand	anser	författarna	att	denna	metod	bör	användas	i	väntan	på	
en	 inarbetning	av	metoden	 i	Eurokoden.	Detta	då	den	till	skillnad	från	Eurokoden	är	utformad	och	
framtagen	 för	 att	 kunna	 behandla	 CLT	 och	 då	 säkerheten	 är	 viktigast	 i	 sammanhanget	 måste	
brandens	ökade	påverkan	på	materialet	enligt	den	senaste	forskningen	tas	på	allvar	och	tvärsnittet	
dimensioneras	därefter.		
	
	
Nyckelord:	
Korslimmat	massivträ,	CLT,	KL-trä,	Brandmotstånd,	Branddimensionering,	Bärighet	
	
 	



 

	 	



Abstract	
In	recent	years,	a	growing	environmental	awareness	have	led	to	an	increase	in	timber	buildings	and	
since	 the	 1994	 amendment	 that	made	 it	 possible	 to	 build	 tall	 houses	 with	 timber	 structures	 the	
progress	 in	 the	 field	 have	 seen	 an	 substantial	 increase.	 To	 build	 an	 element	 of	 perpendicularly	
placed	layers	of	solid-sawn	lumber	have	proven	to	be	an	effective	way	to	obtain	a	product	with	good	
strength-to-weight	ratio	that	is	ideal	for	use	in	tall	timber	buildings.	These	elements	go	under	a	lot	of	
different	 names	but	 are	often	 referred	 to	 as	 cross-laminated	 timber	 and	will	 be	 called	CLT	 in	 this	
report.	The	use	of	this	product	have	these	past	decades	increased	substantially	both	in	Sweden	and	
in	Europe	and	the	demand	does	not	seem	to	stagnate	nor	decrease	in	the	near	future.	
	
The	 report	 is	 comprised	 of	 relevant	 theoretical	 sections	 that	 must	 be	 taken	 into	 account	 when	
designing	a	structures	fire	protection	such	as	the	development	of	a	fire	in	fire	compartment,	how	to	
define	and	determine	a	structures	class	of	fire	resistance	and	hence	required	fire	protection	time	for	
said	 structure.	 The	 basis	 of	 design	 in	 regards	 to	 loads	 and	 compressive/flexural	 strength	 of	 the	
material	is	thoroughly	explained	in	order	to	account	for	the	whole	fire	protection	design	processes.	
The	lack	of	information	regarding	compressive	and	flexural	strength	of	the	residual	cross-section	was	
challenging	but	with	 the	help	 from	Maija	Tiainen	 from	Sweco	 structures	Helsinki	office	 the	 report	
could	be	completed.	
	
The	most	 important	 part	 of	 the	 report	 is	 the	 theory	 and	 calculation	with	 regards	 to	 the	 charring	
depth	 which	 is	 calculated	 by	 two	 different	 methods.	 The	 first	 one	 is	 presented	 in	 the	 European	
standard	Eurocode	5:	part	1-2	and	 the	other	one,	 that	 is	based	on	 the	 latest	 scientific	 knowledge	
with	regards	to	timber	structures	and	fire,	is	found	in	the	technical	guide	Brandsäkra	trähus	version	
3.	The	aforementioned	method	will	form	the	basis	for	the	upcoming	update	of	Eurocode	5.	
	
In	order	to	be	able	to	compare	the	two	methods	four	wall	types	was	chosen	and	designed	based	on	
the	same	conditions.	Namely	protected	by	two	layers	of	gypsum	plasterboards	as	fire	protection	and	
exposed	to	a	90	minutes	one-sided	standard	fire.	
	
The	 result	 showed	differences	between	 the	methods	where	a	 clear	difference	was	 the	 size	of	 the	
residual	 cross-section	 due	 to	 the	 fact	 that	 the	 zero-strength	 layer,	 𝑑",	 was	 notably	 larger	 when	
calculating	 with	 the	 method	 presented	 in	 Brandsäkra	 trähus	 version	 3.	 This	 does	 not	 necessarily	
affect	 the	 elements	bearing	 capacity	when	 calculating	with	 the	 two	different	methods	due	 to	 the	
elements	perpendicularly	placed	layers	where	only	every	other	layer	is	load	bearing.	
	
Although	the	method	presented	in	Brandsäkra	trähus	version	3	are	more	conservative	with	regards	
to	 bearing	 capacity	 and	 will	 lead	 to	 a	 smaller	 residual	 cross-section	 the	 authors	 of	 this	 report	
recommend	 the	 use	 of	 said	method	pending	 incorporation	 into	 the	 Eurocode.	 The	motivation	 for	
this	suggestion	 is	that	the	method	 is	designed	to	explicitly	handle	CLT	and	since	safety	 is	the	most	
important	aspect	in	this	context	it	is	vital	to	acknowledge	the	apparent	increased	affect	from	a	fire	
on	the	material	according	to	the	latest	scientific	knowledge	and	design	the	cross-section	accordingly.	
	
Key	words:	
Cross-laminated	timber,	CLT,	bearing	capacity,	fire	resistance,	fire	protection	design  



 

 	



Förord	
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ingenjörsutbildning	Byggteknik	och	Design.	Rapporten	omfattar	15,0	högskolepoäng	och	är	skriven	
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Förkortningar	
BBR	 =	Boverkets	Byggregler	
BTv3		 =	Brandsäkra	trähus	version	3	
CLT		 =	Cross-laminated	timber/Korslaminerat	massivträ	
EC5-1-2	 =	Eurocode	5:	Del	1-2	europeisk	standard	för	träkonstruktioner	
GtA		 =	Gipsskiva	Typ	A*	
GtF		 =	Gipsskiva	Typ	F*	
SIS		 =	Swedish	Standard	Institute	
SP	 =	SP	Sveriges	tekniska	forskningsinstitut	
	
*	Förklaras	i	avsnitt	4.5	
	
Latinska	Versaler	

As		 =	Tryckt	eller	dragen	area	
Aef,x,fi	 =	Effektiv	area	av	bärande	skikt	efter	brand	
E0.05		 =	Karakteristisk	styvhet,	5%-fraktilen	
Fc.0.Ed		 =	Dimensionerande	tryckkraft	
Fc.0.Ed.fi		 =	Dimensionerande	tryckkraft	i	brandfallet	
Fm.Ed		 =	Dimensionerande	böjande	moment	
Fm.Ed,fi		 =	Dimensionerande	böjande	moment	i	brandfallet	
Q		 =	Värde	på	variabel	last	
U.fc0		 =	Utnyttjandegrad	i	brottgränstillstånd	
U.fc0.fi		 =	Utnyttjandegrad	i	brandfallet	
W		 =	Böjmotstånd	
	
Latinska	Gemener	

d0		 =	Icke	lastupptagande	skikt	
def		 =	Effektivt	inbränningsdjup	
dchar,0		 =	Inbränningsdjup	vid	endimensionell	förkolning	
ec		 =	Excentricitet	applicerad	på	vertikal	last	
fc.0.Ed		 =	Dimensionerande	tryckspänning	
fc.0.k		 =	Karakteristisk	tryckhållfasthet	längs	fiberriktningen	5%-fraktilen	
fc.0.Rd		 =	Dimensionerande	tryckhållfasthet	längs	fiberriktningen	
fm.0.k		 =	Karakteristisk	böjhållfasthet	längs	fiberriktningen	5%-fraktilen	
fm.Ed		 =	Dimensionerande	böjspänning	
fm.Rd		 =	Dimensionerande	böjhållfasthet	längs	fiberriktningen	
hp	,	hp,tot	 =	Skivtjocklek,	total	skivtjocklek	
i		 =	Tröghetsradie	
k0		 =	Faktor	som	beaktar	utvecklingen	av	det	icke	lastupptagande	skiktet	
k2		 =	Isoleringskoefficient	
k3		 =	Efterskyddskoefficient	
kc	 =	Reduktionsfaktor	som	beaktar	knäckning	i	plan	
kdef		 =	Korrektionsfaktor	för	klimatklass	
kfi		 =	Modifieringsfaktor	vid	brand	
kj		 =	Skarvkoefficient	
Km		 =	Koefficient	för	reduktion	av	utnyttjandegrad	av	momentkapacitet		
kmod		 =	Korrektionsfaktor	för	lastvaraktighet	



kmod,fi		 =	Korrektionsfaktor	för	lastvaraktighet	vid	brand	
la,min		 =	Skruvens	minsta	förankringslängd	
lf		 =	Skruvens	totala	längd	
tch		 =	Starttid	för	fökolningen	
tf		 =	Nedfallstid	för	beklädnad	
treq		 =	Kravtid	med	avseende	på	brandmotstånd	
tprot,0		 =	Grundskyddsvärde	
tins,0		 =	Isoleringsgrundvärde	
kpos,exp		 =	Positionskoefficient	som	tar	hänsyn	till	föregående	skikt		
kpos,unexp	 =	Positionskoefficient	som	tar	hänsyn	efterkommande	skikt	
	
Grekiska	Versaler	

Δti,	Δtn	=	Korrektionstid	för	lager	skyddat	med	GtF	
	
Grekiska	Gemener	

β0		 =	Inbränningshastighet/förkolningshastighet	
βn		 =	Ekvivalent	inbränningshastighet	
γd		 =	Partialkoefficient	för	säkerhetsklass	
γG		 =	Partialkoefficient	för	permanent	last	
γM		 =	Partialkoefficient	för	materialegenskaper	
γM,fi		 =	Partialkoefficient	för	materialegenskaper	vid	brand	
γQ		 =	Partialkoefficient	för	variabel	last	
ηfi		 =	Reduktionsfaktor	
λ		 =	Slankhetstal	
λrel		 =	Relativa	slankhetstalet	
ξ		 =	Reduktionsfaktor	vid	ogynnsam	last	
ψ0		 =	Karakteristiskt	kombinationsvärde	
ψ1		 =	Frekvent	kombinationsvärde	
ψ2		 =	Kvasi-permanent	kombinationsvärde	
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1.	Introduktion	

1.1	Inledning	
Trä	 är	 ett	 utav	 de	 mest	 använda	 och	 uppskattade	 byggnadsmaterialen	 genom	 historien	 då	 dess	
egenskaper	så	som	hög	hållfasthet	och	styvhet	i	förhållande	till	sin	vikt,	möjliggjort	en	relativt	enkel	
hantering	och	användning	(SP	Sveriges	tekniska	forskningsinstitut	[SP],	2012).	I	fortsättningen	skrivs	
endast	 (SP,	 2012).	 Trä	 har	 dock	 inte	 enbart	 använts	 som	 byggnadsmaterial	 utan	 till	 flera	 andra	
ändamål.	Exempelvis	har	det,	sedan	människan	kunde	göra	upp	eld,	använts	till	att	ge	oss	värme.	Då	
dess	 förmåga	 att	 brinna	 är	 allmänt	 känt	 är	 det	 svårt	 att	 inte	 förknippa	 trä	med	 fenomenet	 brand	
men	 med	 dagens	 kunskap	 om	 brandsäker	 husbyggnadsteknik	 och	 tillgången	 till	 moderna	
byggmaterial	 är	 det	 möjligt	 att	 uppnå	 god	 brandsäkerhet	 i	 höga	 byggnader	 med	 trä	 som	
stommaterial	(SP,	2012).	

1.2	Bakgrund	
I	dagens	 samhälle	används	våra	naturresurser	 som	om	de	var	oändliga.	 Stora	mängder	metall	och	
olja	tas	ur	jorden	och	dessa	är	begränsade	resurser.	Genomsnittsmänniskan	lever	idag	som	om	hen	
hade	tillgång	till	1,6	jordklot	och	skulle	alla	 leva	enligt	den	standard	som	råder	i	Sverige	idag	skulle	
det	krävas	hela	4	stycken	(Världsnaturfonden	WWF,	2016).		
	
Enligt	Boverket	(u.d.)	påverkar	byggbranschen	miljön	negativt	genom	bl.a.	stora	utsläpp	av	koldioxid	
och	det	totala	utsläppet	av	växthusgaser	från	bygg-	och	fastighetssektorn	utgjorde	år	2015	ca	18	%	
av	 de	 totala	 utsläppen	 av	 växthusgaser	 i	 Sverige.	 Sektorn	 stod	 även	 för	 31	 %	 av	 Sveriges	 totala	
energianvändning	av	vilken	65	%	var	förnybar	energi.	
	
Trä	är	ett	byggmaterial	med	lång	tradition	och	det	är	även	det	enda	förnybara	byggmaterialet	som	
används	till	stomkonstruktioner	(Skogsindustrierna,	2013).	Växande	trä	och	träprodukter	kallas	ofta	
kolsänkor	 då	 de	 binder	 koldioxid	 under	 hela	 sin	 livstid	 (Svenskt	 trä,	 u.d.).	 Ett	 normalstort	
flerbostadshus	 i	 trä,	 ca	 5	 till	 8	 våningar,	 kan	 under	 sin	 livstid	 binda	 drygt	 45	 ton	 koldioxid	 vilket	
motsvarar	utsläppet	från	en	bensindriven	bil	som	körs	nästan	300	000	mil	 (Martinsons,	2016).	 I	en	
tid	där	människans	påverkan	på	klimatet	blir	 allt	mer	kännbar	bör	byggbranschen	 sikta	på	att	öka	
andelen	trä	i	byggnader	som	kan	ersätta	andra	byggmaterial	som	exempelvis	stål,	tegel	och	betong	
som	inte	är	förnybara	material.	
	
I	Sverige	finns	det	strikta	krav	gällande	avverkning	och	återplantering	av	skog	och	för	varje	träd	som	
avverkas	ska	det	planteras	minst	två	nya.	Detta	har	medfört	en	stadig	ökning	av	virkesförrådet	sedan	
1920-talet	(Svenskt	trä,	u.d.).	
	
Möjligheten	att	bygga	höga	hus	 i	 trä	har	varit	begränsad	 i	 Sverige	på	grund	av	den	brandrisk	 som	
föreligger	vid	användning	av	trä	som	stommaterial	och	fram	till	och	med	år	1994	var	tillåtet	att	högst	
bygga	 ett	 hus	 med	 trästomme	 i	 två	 våningar.	 I	 takt	 med	 framtagandet	 av	 nya	 byggtekniker	 och	
träprodukter	 samt	 att	 byggreglerna	 blev	 alltmer	 funktionsbaserade	 som	 ett	 resultat	 av	 EU:s	
förändring	av	medlemsländernas	bygglagstiftning	så	har	det	blivit	möjligt	att	bygga	både	högre	och	
säkrare	trähus	(Skogsindustrierna,	2013).	
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Idag	byggs	höga	trähus	med	prefabricerade	element,	som	bildar	väggar	och	bjälklag,	uppbyggda	av	
korsvis	lagda,	limmade,	brädor	eller	plankor.	Dessa	element	kan	betecknas	på	många	olika	sätt	och	
de	vanligast	förekommande	är:		

● CLT	
● Korslimmat	trä	
● KL-trä	
● Crosslam	
● Cross	laminated	timber	
● Massivträ	
● Flerskiktsskivor	av	trä	

	
I	detta	arbete	kommer	det	benämnas	CLT	och	CLT-element.	På	grund	av	dess	uppbyggnad	har	CLT-
element,	i	förhållande	till	sin	vikt,	en	bärförmåga	som	överskrider	de	flesta	andra	byggmaterial	och	
är	ett	hållbart	material	sett	ur	både	en	miljö-	samt	konstruktionsaspekt.	CLT-tekniken	introducerades	
i	 Sverige	 under	 senare	 delen	 av	 1990-talet	 och	 har	 på	 bara	 två	 decennier	 blivit	 ett	 populärt	
byggmaterial	inte	bara	i	Sverige	utan	i	hela	Europa	(Skogsindustrierna,	2017).	
	
Trä	är	dock	ett	brännbart	material	vilket	ställer	höga	krav	på	brandsäkerheten	när	byggnaderna	blir	
allt	 högre.	 Idag	 finns	 det	 två	 olika	 sätt	 att	 dimensionera	 brandskyddet	 för	 träkonstruktioner	 och	
detta	 arbete	 kommer	 beröra	 de	 olika	 metoderna	 och	 redogöra	 för	 dess	 skillnader,	 likheter	 och	
användningsmöjligheter.	
	

1.3	Problemställning	
När	 en	 konstruktör	 ska	 dimensionera	 en	 byggnadsdel	 med	 hänsyn	 till	 brandmotstånd	 och	
bärförmåga	 under	 brand	 finns	 idag	 olika	 metoder	 som	 står	 konstruktören	 till	 buds.	 En	
dimensionering	 enligt	 standarden	 “Eurokod	 5:	 Dimensionering	 av	 träkonstruktioner	 –	 Del	 1-2:	
Allmänt	–	Brandteknisk	dimensionering”	 ligger	nära	till	hands	men	det	 finns	även	en	annan	metod	
för	 branddimensionering	 av	 byggnadsdelar	 i	 trä	 som	 bygger	 på	 ny	 forskning	 vad	 avser	 själva	
förkolningen	vid	brand	och	även	dimensionering	av	nya	träprodukter.	Eurokoden	är	idag	begränsad	i	
det	 att	 den	 inte	 uttryckligen	 behandlar	 nyare	 typer	 av	 träprodukter	 som	 exempelvis	 CLT-element	
och	 kan	 enbart	 hantera	 två	 lager	 skyddande	 beklädnad	 på	 var	 sida	 konstruktionen	 vid	
dimensionering	 (Schmid,	 2010).	 CLT	 skapar	 andra	 förutsättningar	 och	 har	 andra	 egenskaper	 vid	
brand	 jämfört	 med	 en	 traditionell	 träregelkonstruktion	 vilket	 har	 undersökts	 och	 behandlas	 i	
handboken	Brandsäkra	trähus	version	3.	I	denna	handbok	finns	praktisk	vägledning	och	råd	gällande	
branddimensionering	 av	 diverse	 träkonstruktioner	 som	 uppfyller	 de	 ställda	 funktionskraven	 i	
Eurokod	 5	 genom	 en	 ny	 beräkningsmetod	 för	 dimensionering	 baserad	 på	 simuleringar	 och	
brandprov	som	är	applicerbar	även	på	CLT-element	(Östman,	2010).	
	
Ett	 flerbostadshus	 uppbyggt	 av	 CLT-element	 kan	 alltså	 idag	 branddimensioneras	 på	 olika	 sätt.	 I	
väntan	 på	 ett	 inkluderande	 av	 CLT	 i	 Eurokoden	 kan	 en	 redogörelse	 samt	 jämförelse	 för	 sagda	
metoder	bidra	till	en	förståelse	för	de	nya	aspekterna	gällande	branddimensionering	av	byggnader	i	
CLT	och	de	faktorer	som	påverkar	brandskyddet.	
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1.4	Målformulering	
Huvudmålet	 med	 detta	 arbete	 är	 att	 öka	 konstruktörers	 kunskap	 rörande	 brandkrav,	 gällande	
normer	och	senaste	forskningen	samt	ge	en	grundläggande	förståelse	för	parametrar	som	påverkar	
brandmotståndet	och	hållfastheten	vid	brand	hos	en	CLT-konstruktion.	Denna	kunskap	är	tänkt	att	
ge	 projektören	 möjlighet	 att	 välja	 effektiva	 lösningar	 som	 uppfyller	 de	 ställda	 brandkraven	 på	
konstruktionen	i	ett	tidigt	skede	av	projekteringsarbetet.	
	
För	att	uppnå	detta	har	huvudmålet	delats	upp	i	delmål	som	preciseras	nedan:	
	
Delmål	 1:	 Samla	 in,	 jämföra	 och	 sammanfatta	 kunskap	 gällande	 brandbeteendet	 hos	 CLT-element	
med	brandskyddande	beklädnad.		
	
Delmål	 2:	 Redogöra	 för	 teorin	 bakom	 branddimensionering	 av	 trä	 samt	 beskriva	 de	 olika	
beräkningsmetoderna.	
	
Delmål	3:	Utföra	jämförande	beräkningar	på	4	olika	väggtyper	med	de	två	metoderna	och	analysera	
resultaten.	
	
Delmål	 4:	 Redovisa	 resultaten	 i	 en	 rapport	 bestående	 av	 en	 sammanfattning	 av	 gällande	 aktuella	
byggregler	och	normer	rörande	brandkrav	för	CLT-konstruktioner	samt	ny	forskning	på	området.	
	

1.5	Syfte	&	Frågeställning	
Syftet	med	detta	arbete	är	att	öka	konstruktörers	kunskap	om	CLT	som	material	i	allmänhet	och	dess	
beteende	vid	brand	samt	branddimensionering	i	synnerhet.	Arbetet	är	tänkt	att	vara	ett	underlag	för	
en	diskurs	gällande	arbetssätt	och	metodval	vid	branddimensionering	av	höga	byggnader	med	CLT-
stomme.	
	
Den	frågeställning	som	lett	arbetet	är:	
Hur	 påverkas	 bärförmågan	 för	 en	 CLT-vägg	 vid	 brandteknisk	 dimensionering	 utförd	 med	 de	 två	
beräkningsmetoderna;	vilka	faktorer	skiljer	sig	åt	och	varför?	
	

1.6	Avgränsning	
Detta	 arbete	 kommer	 hantera	 ensidig	 brandpåverkan	 på	 bärande	 vägg	 i	 bottenplan	 av	 ett	
åttavånings	 flerbostadshus	 med	 CLT-stomme.	 Den	 skyddande	 beklädnaden	 finns	 på	 båda	 sidor	
elementet	 och	 eventuell	 påbyggnad	 på	 utsida	 yttervägg	 tas	 inte	 med	 i	 beaktningen	 då	 fokus	 för	
arbetet	 ligger	 på	 inbränningen	 i	 elementet.	 Olika	 påbyggnader	 kan	 påverka	 värmeflödet	 in	 i	
materialet	men	för	att	förenkla	beräkningar	och	begränsa	omfattningen	av	arbetet	kommer	det	inte	
beaktas.	Även	eventuell	vindlast	kommer	försummas	då	den	inte	är	direkt	relevant	för	studien	och	
för	att	elementet	likväl	kan	vara	en	bärande	innervägg	och	då	är	denna	lasteffekt	inte	relevant.	Dock	
kommer	en	excentricitet	läggas	på	de	vertikala	lasterna	som	skapar	ett	böjande	moment	i	väggen.		
	
I	 beräkningarna	 kommer	 enbart	 konstruktionens	 bärande	 förmåga	 att	 utvärderas	 och	 ej	 dess	
avskiljande	förmåga	vid	brand.	Vid	beräkning	av	olika	väggelement	kommer	samma	egenvikt	antas	
för	alla	element	för	att	underlätta	beräkningarna,	detta	anses	rimligt	av	författarna	då	det	skiljer	8	
kg/m2	mellan	de	olika	väggtjocklekarna.	
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I	Arbetet	kommer	en	förenklad	branddimensionering	utföras	där	brandbelastningen	på	
konstruktionen	kommer	antas	följa	standardbrandkurvan	som	specificeras	i	standarden	EN	
1363:2012	och	inte	baseras	på	ett	naturligt	brandförlopp.	Bärigheten	kommer	att	beräknas	med	
hjälp	av	beräkningsformler	enligt	standarden	EN-1995-1-2	samt	Brandsäkra	trähus	version	3.	På	
grund	av	CLT-elementens	geometri	behövs	enbart	endimensionell	inbränning	beaktas	vid	beräkning.	
	
I	 detta	arbete	kommer	 inte	metoden	med	 reducerade	egenskaper	användas	då	den	enligt	Östman	
(2010)	och	König	(2005)	är	en	mer	avancerad	och	mer	svåranvänd	metod	än	metoden	med	reducerat	
tvärsnitt	samt	att	den	har	en	svagare	teoretisk	grund	än	den	senare	metoden.	Enligt	König	(2005)	är	
dessutom	metoden	med	 reducerade	egenskaper	 enbart	giltig	 för	 tre-	och	 fyrsidig	brandexponering	
vilket	gör	att	metoden	inte	är	applicerbar	för	detta	arbete.	
		
De	 CLT-element	 som	 beräknas	 antas	 limmade	 med	 MUF-lim	 vilket	 medför	 att	 fenomenet	
delaminering	 inte	 uppstår	 och	 således	 inte	 kommer	 tas	 i	 beaktning.	 Dock	 kommer	 delaminering	
förklaras	 i	 avsnitt	 4.4	 då	 det	 är	 ett	 viktigt	 fenomen	 med	 potentiellt	 stora	 konsekvenser	 för	 en	
konstruktion	i	brandfallet.	
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2.	Metod	
Detta	 examensarbete	 är	 i	 huvudsak	 en	 litteraturstudie	med	 en	 tillhörande	 beräkningsdel.	 Arbetet	
inleddes	 med	 en	 informationsinsamling	 med	 fokus	 på	 gällande	 lagar	 och	 regler	 som	 styr	
branddimensioneringen	 av	 träkonstruktioner.	 Sedan	 fortsatte	 informationsinsamlingen	med	 fokus	
på	 allmän	 teori	 gällande	 trä	 och	 brand	 och	 till	 sist	 samlades	 information	 in	 gällande	
beräkningsunderlagen	 till	 den	 brandtekniska	 dimensioneringen	 med	 standarden	 EN-1995-1-2,	 KL-
trähandboken	samt	Brandsäkra	trähus	3	som	huvudunderlag.	
	
Informationsinsamlingen	pågick	parallellt	med	skrivandet	av	arbetet	och	samtidigt	skapades	ett	antal	
beräkningsblad	 i	 Mathcad	 för	 att	 möjliggöra	 en	 snabb	 hantering	 av	 beräkningarna.	 Dessa	 blad	
underlättade	även	kontroller	och	felsökningar	då	de	kunde	utföras	på	ett	snabbt	och	effektivt	sätt.	
För	att	tydliggöra	hur	de	två	beräkningsmetoderna	används	redovisas	steg-för-steg	beräkningar	för	
fyra	väggkonstruktioner,	beräknat	med	de	två	olika	metoderna.	Beräkningsresultaten	presenteras	 i	
sin	helhet	i	bilaga	2	och	i	tabellform	i	kapitel	6.	

2.1	Metodanalys	
En	litteraturstudie	grundar	sig	i	att	författarna	på	ett	systematiskt	sätt	söker	och	samlar	in	data	inom	
det	 aktuella	 problemområdet	 samt	 kritiskt	 granskar	 och	 sammanställer	 den	 insamlade	 datan.	 En	
styrka	med	denna	metod	är	att	informationen	blir	strukturerad	och	lättöverskådlig.	En	svaghet	är	att	
enbart	en	del	av	den	tillgängliga	informationen	och	forskningen	inom	problemområdet	presenteras	
då	tillgängligheten	på	exempelvis	vissa	studier	är	begränsad.	
	
Validitet	 kan	 definieras	 som	 den	 relevans	 den	 insamlade	 datan	 har	 för	 det	 givna	 problemet	 eller	
problemområdet.	Arbetets	syfte	är	att	klargöra	skillnaderna	mellan	de	två	beräkningsmetoderna	och	
då	jämförande	beräkningar	utförts	med	sagda	metoder	kan	validiteten	i	arbetet	anses	god.	Arbetets	
reliabilitet	 bör	 anses	 god	då	upprepade	beräkningar	 av	 samma	problem	kommer	medföra	 samma	
resultat.	

2.2	Standarder	och	handböcker 

2.2.1	Eurokoden	
Eurokoderna	består	av	tio	delar	som	hanterar	och	reglerar	dimensioneringen	av	konstruktioner	inom	
EU	 och	 är	 sedan	 den	 2	 maj	 2011	 de	 gällande	 dimensioneringsreglerna	 i	 Sverige.	 Då	
medlemsstaternas	 övergripande	 bygglagstiftning	 ännu	 inte	 harmoniserats	 finns	 det	 ett	 nationellt	
tillägg,	NA-bilagan,	 som	publiceras	av	varje	medlemsstat	och	 som	specificerar	de	 föreskrifter	 samt	
nationellt	 valda	 parametrar,	 Nationally	 Determined	 Parameter	 (NDP),	 som	 gäller	 för	 varje	 land.	 I	
Sverige	 ansvarar	 Boverket	 och	 Trafikverket	 för	 de	 nationella	 bilagorna.	 Vid	 husbyggande	 används	
idag	de	europeiska	konstruktionsstandarderna,	eurokoderna,	tillsammans	med	BFS	2015:6	-	EKS	10,	
Boverkets	föreskrifter	och	allmänna	råd	(Eurocode	Software	AB,	u.d.).	Vidare	i	arbetet	kan	Boverkets	
föreskrifter	och	allmänna	råd	komma	att	förkortas	BFS.	
	
I	denna	rapport	kommer	främst	följande	standarder	att	användas,		
EN	1990	-	Grundläggande	dimensioneringsregler	för	bärverk	
EN	1991	-	Laster	på	bärverk		

Del	1-2:	Allmänna	laster	–	Termisk	och	mekanisk	verkan	av	brand	
EN	1995	-	Dimensionering	av	träkonstruktioner	
	 Del	1-1:	Allmänt	–	Gemensamma	regler	och	regler	för	byggnader	
	 Del	1-2:	Allmänt	–	Brandteknisk	dimensionering	
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EN	 1995-1-2,	 förkortas	 senare	 i	 rapporten	 som	 EC5-1-2,	 definierar	 b.la.	 de	 krav	 som	 ställs	 på	 en	
byggnadsdel	 vid	 brand.	 Dimensioneringen	 ska	 verifiera	 konstruktionens	 avskiljande	 funktion	
gällande	 integritet	 (E)	 och	 isolering	 (I)	 samt	 dess	 lastupptagande	 funktion,	 d.v.s.	 bärförmåga	 (R).	
Konstruktionens	 bärförmåga	 ses	 som	 erforderlig	 om	 den	 bevaras	 under	 en	 lika	 lång	 tid	 som	 den	
aktuella	brandmotståndstiden.	Vid	 standardbrand	 tillåts	 verifiering	 av	 konstruktionens	bärförmåga	
genom	 kontroll	 av	 enskilda	 virkesdelar	 (Swedish	 Standards	 Institute	 [SIS],	 2004b).	 I	 fortsättningen	
skrivs	endast	(SIS,	2004b).	
	

2.2.2	Brandsäkra	trähus	
Handboken	 Brandsäkra	 trähus	 utgavs	 första	 gången	 1999	 och	 behandlade	 främst	
träregelkonstruktioner.	2002	publicerades	en	andra	version	som	inkluderade	stomsystem	i	CLT.	I	den	
tredje	versionen,	förkortas	senare	BTv3,	finns	det	nu	information	om	de	steg	som	tagits	det	senaste	
decenniet	inom	europeisk	harmonisering	av	byggprodukter	och	verifieringsmetoder.	Den	är	baserad	
på	den	 internationella	handboken	Fire	Saftey	 In	Timber	Buildings	 som	utgavs	2010	och	 som	är	ett	
resultat	av	forskningsprojektet	FireInTimber	som	var	nationsöverskridande	projekt	med	9	deltagande	
länder.	 BTv3	 innefattar	 vägledning	 och	 tekniska	 råd	 gällande	 brandsäkerhet	 för	 träprodukter	 och	
träkonstruktioner	i	byggnader	och	den	presenterar	användningen	av	branddimensioneringsmetoden	
enligt	 EC5-1-2	 samt	 lägger	 fram	 en	 ny	 dimensioneringsmetod	 som	 utvecklats	 under	
forskningsprojektet	och	som	kommer	vara	en	del	av	underlaget	 till	nästa	revidering	av	standarden	
EN	1995	(Beyer	&	Jermer,	2010;	SP,	2010)	
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3.	Nulägesbeskrivning	
Arbetet	 är	 skrivet	 på	 uppdrag	 av	 Sweco	 Structures	 AB.	 Sweco	 erbjuder	 konsulttjänster	 inom	
byggkonstruktion,	 arkitektur,	 infrastruktur,	 projektledning,	 energisystem,	 installation,	 IT	 för	
samhällsutveckling	samt	industri.	Sweco	har	en	stor	internationell	närvaro	med	uppdrag	i	70	länder	
och	bolag	samt	kontor	 i	14	 länder.	Sweco	har	en	decentraliserad	affärsmodell	med	utgångspunkt	 i	
närhet	 till	 kunden	och	 koncernen	 är	 uppbyggd	enligt	 figur	 3.1.	Arbetet	 är	 utfört	 i	 samarbete	med	
Sweco	Structures	kontor	i	Jönköping.	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Sweco	är	verksamma	inom	sju	olika	geografiska	affärsområden:		
● Sweco	Sverige	
● Sweco	Norge	
● Sweco	Finland	och	Estland	
● Sweco	Danmark		
● Sweco	Nederländerna		
● Sweco	Centraleuropa	
● Sweco	Västeuropa	

	
Inom	 Sweco	 Sverige	 finns	 det	 elva	 bolag	med	olika	 fokusområden	och	 där	 varje	 bolag	 i	 sin	 tur	 är	
indelat	 i	 regioner.	 Sweco	Structures	är	 indelat	 i	 sex	 regioner	där	 Jönköpingskontoret	 tillhör	 region	
Väst.	
	
På	kontoret	i	Jönköping	sitter	flera	olika	områden	som	bl.a.	Sweco	Environment,	Sweco	Position	och	
Sweco	Structures.	Structures	avdelning	består	av	två	arbetsgrupper	med	totalt	20	konstruktörer	(C.	
Rosman,	personlig	kommunikation,	3	maj,	2018).	
	
Arbetet	är	skrivet	med	utgångspunkt	i	Stockholm	men	med	besök	på	kontoret	i	Jönköping.	Arbetet	
är	utfört	under	handledning	av	Christopher	Rosman	som	är	verksam	konstruktör	på	kontoret	sedan	
tre	år	tillbaka	och	som	har	CLT	som	specialområde.	
	
Tidigare	har	branddimensionering	 av	CLT-elementen	 gjorts	 externt	 av	CLT-tillverkaren	men	nu	har	
ett	 arbete	 påbörjats	 där	 detta	 moment	 ska	 hanteras	 internt.	 I	 dagsläget	 utförs	 dessa	
dimensioneringar	 främst	 av	 beräkningskonstruktörer	 på	 Swecos	 finska	 kontor	 i	 Helsingfors	 men	
tanken	är	att	även	konstruktörer	på	Jönköpingskontoret	ska	kunna	hantera	denna	dimensionering	i	
framtiden.	
	

Figur	3.1	Koncernstruktur.	
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4.	Teoretisk	referensram	

4.1	Lagar	och	regler	
Plan-	och	bygglagen,	förkortas	i	rapporten	PBL,	är	den	lag	som	styr	användandet	av	mark,	vatten	och	
byggande	 i	 Sverige.	 Enligt	 8	 kap.	 4§	 i	 PBL	 är	 de	 tekniska	 egenskaperna	 bärförmåga,	 stadga	 och	
beständighet	samt	säkerhet	vid	brand	hos	ett	byggnadsverk	viktiga	krav	(SFS	2010:900).	I	3	kap.	7§	i	
plan-	och	byggförordningen	förtydligas	de	egenskapskrav	som	avser	ett	byggnadsverks	bärförmåga,	
stadga	 och	 beständighet	 (SFS	 2011:338).	 Byggnadsverket	 ska	 vara	 projekterat	 och	 uppfört	 på	 ett	
sådant	vis	att	den	förväntade	påverkan	på	byggnadsverket	vid	byggnation	och	användning	 inte	ska	
leda	till	att:	

1. konstruktionen	kollapsar	
2. byggnadsverket	erhåller	oacceptabla	deformationer	
3. större	deformationer	påverkar	kringliggande	konstruktionsdelar	eller	installationer	
4. skada	som	uppstår	ej	står	i	paritet	med	den	företeelse	som	orsakat	skadan	

	
I	plan-	och	byggförordningens	förtydligas	de	egenskapskrav	som	avser	ett	byggnadsverks	säkerhet	i	
händelse	av	brand	(SFS	2011:338,	3	kap.	8§).	Byggnadsverket	ska	vara	projekterat	och	uppfört	på	ett	
sådant	vis	att	vid	brand:	

1. antas	bärförmågan	hos	byggnadsverket	bestå	under	en	bestämd	tid.	
2. begränsas	spridning	och	utveckling	av	rök	och	brand	inom	byggnadsverket	
3. begränsas	spridning	av	brand	till	angränsande	byggnadsverk	
4. ska	det	 finnas	möjlighet	 för	personer	 som	vistas	 i	 byggnadsverket	 att	nå	utrymnings-	 eller	

räddningsväg	
5. ska	hänsyn	ha	tagits	gällande	säkerheten	för	räddningstjänstens	personal	

	
Boverket	 är	 den	myndighet	 som	 på	 uppdrag	 av	 riksdag	 och	 regering	 arbetar	med	 frågor	 rörande	
stadsutveckling,	 samhällsplanering,	 boende	 och	 byggande.	 Boverket	 publicerar	 flertalet	 regelverk	
och	 handböcker	 som	 styr	 byggandet	 av	 alla	 typer	 av	 konstruktioner	med	 utgångspunkt	 från	 plan-	
och	bygglagen	(Boverket,	2017-12-27).	
	
I	 Boverkets	 byggregler:	 Föreskrifter	 och	 allmänna	 råd	 (2011:6)	 återfinns	 byggregler	 gällande	
brandskydd	 vilka	 exempelvis	 specificerar	 kraven	 på	 verifiering	 av	 brandskydd.	 Senare	 i	 texten	
förkortas	 Boverkets	 byggregler	 BBR.	 Föreskriften	 har	 reviderats	 många	 gånger	 sedan	 den	
publicerades	och	den	senaste	ändringsförfattningen	är	BFS	2017:5.	Byggreglerna	är	utformade	som	
funktionskrav	och	är	inte	detaljregler	vilket	innebär	att	det	anges	i	föreskriften	vilken	funktion	som	
ska	 uppnås	 och	 inte	 på	 exakt	 vilket	 sätt	 det	måste	 utföras	 (SP,	 2012).	 Dock	 finns	 det	 vägledning	
gällande	 hur	 kravet	 bör	 eller	 kan	 uppnås	 i	 boverkets	 allmänna	 råd.	 Detta	 krav	 på	
funktionsuppfyllning	istället	för	detaljstyrning	gör	det	möjligt	för	den	tekniska	utvecklingen	att	ta	sig	
in	 i	 byggbranschen	 på	 ett	 snabbare	 sätt	 än	 om	 alla	 nya	 sätt	 att	 uppfylla	 ett	 krav	 på	 behövde	
verifieras	av	boverket	och	bli	en	detaljstyrande	regel	(Boverket,	2017-09-01).		
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4.2	CLT	som	material	
CLT-element	består	oftast	av	udda	antal	skikt,	minst	3,	med	korsvis	lagda	och	limmade	brädor	eller	
plankor	med	en	minsta	 tjocklek	på	15	mm,	 för	exempel	 se	 figur	4.1.	Skikten	 i	ett	CLT-element	har	
vanligtvis	 en	 tjocklek	 på	 mellan	 20	 till	 60	 mm	 och	 skikten	 numreras	 enligt	 figur	 4.2	 och	 vid	
brandpåverkan	antas	skikt	nr	1	vara	på	den	brandexponerade	sidan.	Brädorna	är	oftast	tillverkade	av	
gran	eller	furu	och	är	hållfasthetssorterade	enligt	standarden	SS-EN	14081-1.	De	yttre	skikten	och	de	
vartannat	 efterföljande	 skikten	 (d.v.s.	 nr	 1,	 3,	 5	 etc.)	 är	 lagda	 i	 den	 lastbärande	 riktningen	och	de	
resterande	 skikten	 (nr	 2,	 4	 etc.)	 är	 lagda	 i	 tvärsriktning	 vilket	 innebär	 den	 icke	 lastbärande	
längsriktningen.	Det	förekommer	även	element	med	dubbla	lager	i	samma	fiberriktning.	Elementen	
är	 ofta	 uppbyggda	 av	 brädor	 av	 en	 och	 samma	 hållfasthetsklass	 men	 för	 att	 utnyttja	 brädornas	
hållfasthet	 på	 bästa	 sätt	 kan	 ytskikten	 och	 skikten	 i	 huvudbärriktningen	 vara	 av	 högre	
hållfasthetsklass	 än	 de	 tvärgående	 skikten	 då	 det	 är	 skikten	 i	 huvudbärriktningen	 som	 har	 störst	
påkänning	 av	 last.	De	 tvärgående	 skikten	bidrar	 dock	 till	 elementets	 hållfasthet	 genom	att	 ta	 upp	
skjuvkrafter	mellan	skikten	i	längsriktningen	(SP,	2012).	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Att	 skikten	 ligger	 i	 90	 graders	 riktning	 i	 förhållande	 till	 varandra	 utjämnar	 variationerna	 i	
trämaterialet	 och	 således	 minskar	 varje	 ingående	 brädas	 egenskapsskillnad.	 Detta	 medför	 att	
elementet	blir	mer	homogent	och	formstabilt	än	varje	enskild	bräda	(Skogsindustrierna,	2017).			
	
CLT-element	kan	med	stor	fördel	prefabriceras	då	materialet	och	tillverkningsprocessen	tillåter	små	
tillverkningstoleranser.	 Dess	 låga	 egenvikt	 skapar	 fördelar	 vid	 grundläggning,	 transporter	 samt	
montage	 och	 för	 att	 ge	 konstruktionen	 mer	 stabilitet	 och	 styvhet	 i	 bjälklagets	 plan	 görs	 ofta	 en	
pågjutning	av	betong	på	CLT-bjälklaget.	Detta	kallas	då	ett	samverkansbjälklag	och	det	bidrar	till	att	
horisontella	 laster	 på	 grund	 av	 exempelvis	 vind,	 kan	 tas	 upp	 och	 fördelas	 jämt	 över	 de	 vertikala	
bärverken.	 En	 annan	 fördel	med	 samverkansbjälklag	 är	 att	 de	ofta	 förbättrar	 bjälklagets	 akustiska	
profil	(Skogsindustrierna,	2017).	
	
Oavsett	 producent	 sker	 tillverkningen	 av	 CLT	 i	 princip	 på	 samma	 sätt.	 De	 enskilda	 brädorna	
fingerskarvas	 till	 långa	 brädor	 och	 dess	 flatsidor	 hyvlas.	 Därefter	 limmas	 och	 pressas	 de	 ihop	 till	
skivor	som	sedan	läggs	korsvis	och	limmas	samt	pressas	ihop	till	färdiga	element.	Det	finns	två	olika	
metoder	 för	 sammanpressning,	 vakuum-	och	hydraulpressning.	 Vakuumpressningen	 är	 att	 föredra	
vid	 tillverkning	av	 icke	plana	element	då	det	kan	 skapa	ett	 jämt	presstryck	oavsett	 form,	dock	blir	

Figur	4.1	CLT-element.	
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presstrycket	relativt	lågt.	Hydraulpressning	används	till	plana	element	och	kan	ske	genom	kall-	eller	
varmpressning.	När	denna	process	är	 färdig	sker	slutbearbetningen	av	elementen	 i	en	CNC-maskin	
som	kan	såga	elementets	kanter,	fräsa	ur	för	installationer	och	borra	samt	skära	ut	hål	i	elementet	
(Skogsindustrierna,	2017).	
	
CLT-element	och	konstruktioner	av	CLT	har	förutsägbara	och	goda	egenskaper	vid	brand.	Trä	brinner	
relativt	långsamt	och	antändningen	kan	vara	tämligen	trög.	Det	kolskikt	som	bildas	vid	inbränning	i	
materialet	 skapar	 ett	 skyddande	 skikt	 som	 minskar	 värmeöverföringen	 in	 i	 materialet.	 En	
träkonstruktion	kan,	i	kombination	med	skyddande	beklädnad,	bevara	önskad	bärförmåga	vid	brand	
under	en	längre	tid	(Skogsindustrierna,	2017).		
	

	

4.3	Brandens	påverkan	på	trämaterial	
CLT-element	är	p.g.a.	 sitt	 stora	och	homogena	tvärsnitt	 relativt	brandstabilt.	Antändningen	är	 trög	
och	 det	 brinner	 relativt	 långsamt	 och	 rökutvecklingen	 från	 dessa	 element	 vid	 brand	 är	 måttlig.	
Faktorer	 som	 påverkar	 träs	 brandegenskaper	 är	 många	 men	 de	 viktigaste	 är	 dess	 fuktkvot,	
dimension,	densitet	samt	fiberriktning	(Skogsindustrierna,	2013).	
	
När	 en	 oskyddad,	 homogen	 träyta	 utsätts	 för	 brandpåverkan	 kommer	 den	 efter	 en	 viss	 tid	 att	
antändas.	Förbränningen	kommer	fortskrida	inåt	i	materialet	med	i	det	närmaste	konstant	hastighet.	
Kolskiktet	som	bildas	vid	förbränningen	har	en	värmeisolerande	effekt	vilket	reducerar	värmeflödet	
från	branden	till	pyrolyszonen,	zonen	mellan	opåverkat	trä	och	det	förkolnade	skiktet,	se	figur	4.3.	
Detta	medför	att	inbränningen	sker	relativt	långsamt	då	kolskiktet	ger	en	skyddande	effekt.	Det	är	i	
pyrolyszonen	brännbara	gaser	bildas	som	sprider	sig	ut	genom	kolskiktet	och,	vid	kontakt	med	syre	
vid	ytan,	börjar	brinna.	 I	zonen	är	det	mellan	250	och	350	°C	men	 i	en	grov	träkonstruktion	förblir	
temperaturen	i	princip	opåverkad	i	dess	obrända	delar,	detta	även	efter	en	långvarig	brand.	I	en	liten	
zon	 direkt	 under	 kolskiktet	 uppträder	 dock	 temperaturer	 på	 över	 100	 °C	 vilket	 räcker	 för	 att	
försämra	 hållfastheten	 och	 styvheten	 väsentligt	 jämförelsevis	 med	 det	 opåverkade	 träet	
(Skogsindustrierna,	2017).	
	
	
	

Figur	 4.2	 Lagerindelning	 för	 ett	 CLT-element	 (till	 vänster).	 Resttvärsitt	 hef,	 förkolningsdjup	 dchar	 och	 icke	
lastupptagande	lager	d0	för	CLT-element	utsatt	för	brand	(till	höger).	
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4.4	Delaminering	
Delaminering	är	ett	fenomen	som	kan	uppstå	vid	brandpåverkan	på	flerskiktselement	och	kan	orsaka	
en	snabbare	 förkolningshastighet	genom	materialet.	Detta	 fenomen	uppstår	då	 förkolningsfronten	
når	 limfogen	 mellan	 skikten	 och	 limmet	 släpper	 vilket	 resulterar	 i	 ett	 för	 tidigt	 nedfall	 av	 det	
skyddande	kolskiktet.	Detta	medför	att	nästkommande	skikt	utsätts	för	en	ökad	värmestrålning	från	
branden	och	leder	till	en	snabbare	förkolningshastighet.	Beroende	på	de	ingående	skiktens	tjocklek	
kan	inbränningen	ske	med	ett	icke-linjärt	beteende.	Detta	för	att	när	kolskiktet	når	en	tjocklek	på	25	
mm	reduceras	den	ökade	förkolningshastigheten	till	den	ursprungliga	dimensionerande	hastigheten.	
När	förkolningsfronten	når	nästa	skiktsgräns	faller	sedan	kolskiktet	av	och	hastigheten	ökar	igen,	se	
figur	 4.4.	 Om	 ett	 element	 består	 av	 skikt	 som	 har	 en	 tjocklek	 på	 25	 mm	 eller	 mindre	 kommer	
inbränningen	genom	hela	elementet	ske	med	en	förhöjd	hastighet	då	tjockleken	på	kolskiktet	aldrig	
kan	 uppnå	 25	mm	 vilket	 är	 den	 tjocklek	 som	 krävs	 för	 att	 kolskiktet	 skall	 utveckla	 ett	 skydd	mot	
värmestrålningen	(SP,	2012).	
	
En	del	lim	kan	ge	upphov	till	delaminering,	exempelvis	vissa	polyuretanlim,	även	kallat	PUR-lim.	Vid	
användning	av	ett	sådant	lim	fördubblas	alltså	förkolningshastigheten	de	första	25	mm	av	varje	skikt.	
Melaminlim,	 även	 kallat	MUF-lim,	 ger	 dock	 inte	 upphov	 till	 någon	 delaminering	 och	 således	 sker	
inbränningen	 med	 den	 dimensionerande	 förkolningshastigheten	 genom	 hela	 elementet	
(Skogsindustrierna,	2017). 	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Figur	4.3	Illustration	av	förkolningsprocessen	
 

Figur	4.4	Förkolningshastighet	med	och	utan	delaminering.	
 



 
 

13 

4.5	Gipsskivor	
Gipsskivor	är	ett	vanligt	material	 sett	 till	 vägg-	och	 takbeklädnad	då	dess	 formstabilitet	ger	en	bra	
grund	för	spackling	och	exempelvis	målning.		Den	vanligaste	typen	av	skiva	är	kartonggipsskivan	som	
har	en	kärna	av	gips	som	är	inklädd	i	kartong.	Det	finns	även	gipsskivor	utan	kartonginklädnad	men	
de	 är	 då	 förstärkta	 på	 andra	 sätt	 då	 gips	 är	 ett	 relativt	 sprött	 material.	 Gipskärnan	 är	 då	 oftast	
förstärkt	med	exempelvis	träfiber	eller	annan	syntetfiber	(Knauf	Danogips,	2016).		
	
Gipsmassan	 består	 i	 huvudsak	 av	 gipskristaller	 som	 i	 sin	 tur	 består	 av	 kalciumsulfat	med	 kemiskt	
bundet	vatten,	s.k.	kristallvatten.	Upphettning	av	materialet,	vid	exempelvis	brand,	leder	till	att	det	
kemiskt	 bundna	 vattnet	 frigörs	 i	 en	 process	 kallad	 kalcinering.	 Denna	 process	 är	 väldigt	
energikrävande	 och	 sker	 sakta	 genom	 skivan	 från	 den	 uppvärmda	 sidan.	 Detta	 medför	 att	
temperaturen	 på	 den	 icke	 brandexponerade	 sidan	 hålls	 relativt	 låg	 under	 tiden	 kalcineringen	 av	
gipsskivan	 pågår	 (Burström,	 2007).	 Det	 är	 alltså	 det	 bundna	 vatten	 i	 gipskristallerna	 som	 gör	
gipsskivor	så	motståndskraftiga	mot	brand.	
	
I	standarden	EN	520:2004	finns	ett	flertal	typer	av	gipsskivor	specificerade	men	de	som	behandlas	i	
detta	 arbete	 är	 Typ	 A	 och	 Typ	 F.	 Gipsskiva	 Typ	 A	 definieras	 i	 standarden	 som	 en:	 “skiva	med	 en	
framsida	som	är	 lämplig	 för	beläggning	med	gipsputs	eller	ett	dekorativt	ytskikt.”	 (SIS,	2004c,	 s.8).	
Gipsskiva	 Typ	 F	 definieras	 som	 en:	 “skiva	 med	 en	 framsida	 som	 är	 lämplig	 för	 beläggning	 med	
gipsputs	eller	ett	dekorativt	ytskikt.	Skivan	har	sin	kärna	förstärkt	med	mineralfibrer	och/eller	andra	
tillsatser	 som	ger	 en	 högre	 kärnhållfasthet	 vid	 förhöjd	 temperatur.”	 (SIS,	 2004c,	 s.8).	 Typ	A-skivor	
förkortas	ofta	GtA	och	Typ	F-skivor	GtF	och	dessa	förkortningar	förekommer	senare	i	texten.	
	
Det	finns	alltså	gipsskivor	specifikt	utvecklade	för	att	ha	en	bättre	motståndskraft	mot	brand	som	då	
har	 en	 förstärkt	 kärna	 som	 ger	 skivan	 en	 högre	 kärnhållfasthet.	 Den	 viktigaste	 egenskapen	 en	
gipsskiva	 Typ	 F	 har	 är	 att	 den	 är	mer	 formstabil	 vid	 brand	 vilket	 leder	 till	 att	 den	 kan	 sitta	 kvar	 i	
konstruktionen	även	efter	allt	kristallvatten	kalcinerats	och	således	fortsätta	skydda	konstruktionen	
från	direkt	brandexponering	ytterligare	en	tid	(Gyproc,	2008).	
	

4.6	Brandförloppet	
För	 att	 få	 en	 förståelse	 för	 hur	 en	 konstruktion	 påverkas	 vid	 brand	 behövs	 en	 grundläggande	
förståelse	för	hur	brandförloppet	i	en	brandcell	ser	ut.	
	
De	tre	grundläggande	kraven	för	att	en	brand	skall	uppstå	är	tillgång	på	brännbart	material,	syre	och	
en	tändkälla,	alternativt	hög	värme.	Vid	uppvärmning	avger	material	brännbara	gaser	och	när	dessa	
antänds	uppstår	en	brand.	De	brännbara	gaserna,	sot	från	förbränningen	samt	uppvärmd	luft	stiger	
och	 anhopas	 under	 bjälklaget/taket.	 Via	 strålning	 från	 detta	 brandgaslager	 värms	 inredning	 och	
övriga	 rummet	 upp.	 Luften	 i	 golvnivå	 är	 vid	 denna	 tidpunkt	 relativt	 opåverkad	 av	 värmen	 och	
föroreningarna.	 Detta	 skede	 kallas	 för	 det	 initialskedet	 och	 styrs	 främst	 av	 mängden	 tillgängligt	
bränsle.	 Då	 branden	 tilltar	 blir	 dock	 behovet	 av	 syre	 allt	 mer	 påtagligt	 och	 om	 utrymmet	 har	 en	
begränsad	 lufttillförsel	 kan	 tillgången	 på	 syre	 istället	 bli	 styrande	 för	 brandens	 effektutveckling	
(Bengtson,	Frantzich,	de	Korostenski,	&	Marberg,	2014).	
	
I	de	fall	branden	har	möjlighet	att	utvecklas	relativt	obehindrat	kommer	tillslut	alla	brännbara	ytor	i	
hela	 rummet	 vara	 involverat	 i	 branden	 och	 detta	 kallas	 då	 en	 fullt	 utvecklad	 rumsbrand.	 Denna	
övergång	 från	 det	 initialskedet	 till	 en	 fullt	 utvecklad	 rumsbrand	 kallas	 övertändning.	 Detta	 stadie	
karakteriseras	av	en	hastig	och	sammanhängande	övergång	där	alla	brännbara	ytor	antänds.	Under	
denna	fas	är	temperaturen	i	olika	delar	av	rummet	i	stort	sett	lika	hög.	Den	tydliga	skillnaden	i	en	kall	
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och	 en	 varm	 zon	 finns	 inte	 kvar.	 Det	 går	 inte	 att	 fastställa	 någon	 generisk	 tidpunkt	 för	 när	 en	
övertändning	 inträffar	 då	 varje	 brand	 är	 unik	 med	 sina	 specifika	 förutsättningar.	 Ibland	 behöver	
initialskedet	 inte	 ens	 övergå	 till	 fullt	 utvecklad	 brand	 om	 förutsättningarna	 för	 detta	 inte	 finns	
(Bengtson	et	al.,	2014).	Exempelvis	i	en	stor	lokal	som	är	glest	möblerad	kanske	branden	aldrig	når	
en	övertändning.	
	
När	branden	har	blivit	fullt	utvecklad,	efter	övertändningen,	är	temperaturen	i	brandrummet	enligt	
Bengtson	et	 al.	 (2014)	 någorlunda	 konstant	och	 ligger	 kring	 800-900	 °C	men	 kan	 stiga	 till	 så	 höga	
temperaturer	 som	 1000-1200°C	 (Thor,	 2012).	 Det	 är	 från	 och	 med	 denna	 fas	 tidskraven	 på	
konstruktionens	 lastbärande	 förmåga	 (R),	 integritet	 (E)	 och	 isoleringsförmåga	 (I)	 börjar	 gälla	 då	
dessa	funktioner	påverkas	först	vid	dessa	höga	temperaturer	(Skogsindustrierna,	2016).		
	
Varaktigheten	för	en	fullt	utvecklad	brand	är	beroende	av	ett	antal	faktorer	men	styrs	till	stor	del	av	
mängden	 tillgängligt	 brännbart	 material	 i	 brandcellen.	 Ett	 mått	 på	 detta	 är	 den	 så	 kallade	
brandbelastningen.	Den	definierar	hur	mycket	tillgänglig	energi	som	genom	förbränning	kan	frigöras	
inom	brandcellen	och	det	mäts	i	energi	per	kvadratmeter	golvarea	(MJ/m2).	Brandbelastningen	kan	
bestämmas	enligt	en	förenklad	eller	en	analytisk	dimensionering	där	den	förenklade	metoden,	som	
använder	 färdiga	 tabellvärden,	 är	 den	 vanligaste	 vid	 dimensionering	 av	 brandbelastning	 i	 kontor,	
bostäder	 och	 liknande	 verksamheter	 (BFS	 2013:11,	 avsnitt	 2).	 Den	 analytiska	 dimensioneringen	
beräknas	enligt	avsnitt	3	i	BBR	(BFS	2013:11).	
	
Den	 sista	 fasen	 i	 brandförloppet	 kallas	 avsvalningsfasen	 och	 den	 påbörjas	 då	 ca	 80%	 av	 allt	
tillgängligt	 brännbart	 material,	 d.v.s.	 brandbelastningen,	 förbrukats.	 Under	 denna	 fas	 börjar	
temperaturen	 sjunka	 och	 beroende	 på	 konstruktionens	 termiska	 tröghet	 kan	 tiden	 för	 denna	 fas	
variera	kraftigt	(Thor,	2012).	
	

	 	

Figur	4.5	Temperaturkurva	över	brand	i	byggnad	där	branden	når	
övertändning	och	blir	en	fullt	utvecklad	brand.	
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4.6.1	Standardbrandkurvan	
En	 bärande	 konstruktion	 kan	 branddimensioneras	 baserat	 på	 modeller	 av	 det	 naturliga	
brandförloppet.	 Enligt	 BBR	 (BFS	 2015:6)	 ska	 dessa	 brandkurvor	 bestämmas	 utifrån	 värme-	 och	
massbalansekvationer	som	tar	hänsyn	till	storleken	på	brandbelastningen	i	den	aktuella	brandcellen,	
mängden	 öppningar	 samt	 den	 omgivande	 konstruktionens	 termiska	 egenskaper.	 Dock	 finns	 det	
begränsningar	 för	användandet	av	denna	metod.	Exempelvis	 får	 takhöjden	 inte	överstiga	4	meter,	
det	får	inte	förekomma	öppningar	i	taket	och	storleken	på	brandcellen	måste	vara	mindre	än	500	m2	
(SIS,	 2002b).	 Då	 det	 är	 svårt	 att	 i	 verkligheten	 veta	 hur	 stora	 öppningarna	 i	 brandcellen	 är	 eller	
kommer	att	vara	vid	brand	måste	flera	fall	beräknas	och	förutom	att	det	finns	tydliga	begränsningar	
med	denna	metod	kommer	även	dimensioneringen	vara	relativt	komplicerad	(Thor,	2012).	
	
Den	dimensioneringsmetod	av	bärande	 konstruktioner	 i	 brandfallet	 som	är	 vanligast	 baseras	dock	
inte	 på	 ett	 verkligt	 brandförlopp.	 Den	 baseras	 på	 en	 standardiserad	 brandförloppskurva	 som	
benämns	 ISO834	 och	 det	 är	 ett	 standardiserat	 temperatur-tidförlopp	 som	 antas	 förklara,	 på	 ett	
fullgott	sätt,	den	verkliga	övertända	branden.	Se	figur	4.6	för	standardbrandkurvan.	Den	definieras	i	
standarden	EN	1363:2012	och	det	är	även	denna	brandkurva	som	ligger	till	grund	för	provning	och	
klassificering	av	material	och	konstruktioner	(SIS,	2012;	Thor,	2012).	
	
	

	
	
	
	
	
	

 	

Figur	4.6	Standardbrandkurvan,	ISO834,	uttryckt	i	temperatur	vid	given	tidsenhet,	framtagen	enligt	EN	1363:2012.	
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4.7	Klassbeteckningar	
De	byggnadsdelar	som	omsluter	en	brandcell	ska	enligt	avsnitt	5:231	i	Boverkets	Byggregler	(2014:3)	
projekteras	 och	 dimensioneras	 så	 att	 de	 bevarar	 sina	 brandtekniska	 funktioner	 under	 erforderlig	
brandexponeringstid.	Beroende	på	byggnadsdelens	funktion	kan	de	delas	in	i	följande	brandtekniska	
klasser	som	förklaras	i	BBR	(2014:3).	
	
R	 -	 Bärförmåga.	 En	byggnadsdels	 förmåga	 att	 stå	 emot	 en-	 eller	 flersidig	 brand,	 under	 en	 specifik	
belastning	och	tidsperiod	utan	förlorad	stabilitet.	
	
RE	 -	Bärförmåga	och	 integritet.	Utöver	 funktionskravet	av	bärförmåga	adderas	kravet	på	 integritet	
(E).	 Detta	 separerande	 funktionskrav	 anses	 uppfyllt	 då	 det	 inte	 finns	 spalter	 eller	 sprickor	 i	
konstruktionen	 över	 en	 viss	 dimension	 som	 tillåter	 genomträngning	 av	 brandgaser	 och	 flammor	
(RISE	Research	Institutes	of	Sweden,	u.d.).	
	
REI	 -	 Bärförmåga,	 integritet	 och	 isolering.	 Utöver	 ovan	 nämnda	 funktioner	 adderas	 kravet	 på	
isolering	 (I)	 vilket	 innebär	 att	 det	 inte	 ska	 föreligga	 någon	 risk	 för	 brandspridning	 genom	
konstruktionen	 på	 grund	 av	 termisk	 strålning.	 Detta	 definieras	 som	 att	 den	 genomsnittliga	
temperaturökningen	på	den	oexponerade	sidan	inte	får	överstiga	140K	över	hela	ytan	eller	180K	på	
en	given	del	av	ytan	(SP,	2012).	
	
E	-	Integritet.	Se	ovan	
förklaring	av	RE.	
	
EI	-	Integritet	och	isolering.	
Detta	funktionskrav	ställs	på	
icke	bärande	byggnadsdelar	
som	måste	vara	avskiljande	
sett	till	brand.	
	
EI1	eller	EI2	-	Integritet	och	
isolering	med	avseende	på	
brandavskiljande	fönster	och	
branddörrar.	
	
EW	 -	 Integritet	 och	 begränsad	 strålning.	 Förutom	 kravet	 av	 separerande	 funktion	 (E)	 skall	
värmestrålningen	(W)	begränsas.	Till	skillnad	från	(I)-kravet	mäts	värmestrålningen	inte	direkt	på	den	
oexponerade	ytan	utan	istället	en	bit	ifrån.	
	
Dessa	beteckningar	kompletteras	med	ett	åtföljande	tidskrav	uttryckt	i	minuter	som	anger	hur	länge	
byggnadsdelen	måste	uppfylla	 sagda	 funktionskrav	vid	ett	 standardiserat	brandförlopp.	Tidskraven	
som	kan	anges	är	15,	30,	45,	60,	90,	120,	180,	240	eller	360	minuter	där	de	vanligaste	kraven	vid	
projektering	av	bostäder	är	30,	60	och	90	minuter	(BFS	2014:3,	avsnitt	5:231).	
	
Dessa	 klasser	 kan	 kombineras	 med	 tilläggsbeteckningar	 där	 ett	 exempel	 på	 en	 sådan	 är	
funktionskravet	 (M).	 Detta	 står	 för	mekaniskt	motstånd	 och	 anger	 kravet	 hos	 en	 byggnadsdel	 att	
kunna	stå	emot	en	mekanisk	stöt.	Ett	funktionskrav	kan	således	vara	REI	90-M	där	då	byggnadsdelen	
ska	motstå	brand	med	avseende	på	bärförmåga,	integritet	och	isolering	i	90	minuter	trots	mekanisk	
påverkan.	Detta	krav	kan	exempelvis	ställas	på	den	nedre	ytterväggen	i	ett	flerbostadshus	som	ska,	
vid	 händelse	 av	 brand,	 kunna	 stå	 emot	 ett	 ras	 från	 en	 intilliggande	 byggnad	 (Skogsindustrierna,	
2017;	SP,	2012).	
	

Figur	4.7	Funktionskrav	vid	brand	hos	en	byggnadsdel,	(SP,	2012)	sid	15. 
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4.8	Brandtekniska	byggnadsklasser	
I	 Boverkets	 byggregler	 (BFS	 2011:6)	 specificeras	 tre	 brandtekniska	 byggnadsklasser,	 BR1,	 BR2	 och	
BR3	och	i	ändringsförfattningen	BFS	2011:26	som	utkom	under	hösten	2011	lades	även	klassen	BR0	
till	som	gäller	för	byggnader	med	ett	mycket	stort	skyddsbehov.	De	faktorer	som	ligger	till	grund	för	
klassificeringen	av	en	byggnad	är	byggnadens	storlek	och	verksamhetstypen	som	byggnaden	inhyser	
men	främst	är	det	antal	våningsplan	som	är	bestämmande	(BFS	2011:26).	
	
 

 

	

	

	
 
 
 

4.8.1	BR1	
Detta	 arbete	 behandlar	 beräkningar	 på	 bärande	 väggar	 i	 bottenplan	 i	 ett	 flerbostadshus.	 Denna	
byggnadstyp,	 uppförd	 i	 CLT,	 innefattas	 oftast	 av	 BR1	 som	 inbegriper	 byggnader	 med	 stort	
skyddsbehov	 och	 som	 är	 högre	 än	 två	 våningar	men	 lägre	 än	 16	 våningar.	 Idag	 byggs	 oftast	 inte	
trähus	i	fler	än	8	till	10	våningar	på	grund	av	svårigheten	att	uppfylla	den	svenska	byggnormens	krav	
på	 dimensionering	 av	 svängningar.	 Martinsons	 (u.d.b)	 menar	 att	 detta	 krav	 inte	 är	 direkt	
applicerbart	på	 träkonstruktioner	utan	 främst	utvecklat	 för	betong-	och	 stålkonstruktioner	och	att	
den	borde	ses	över	för	att	möjliggöra	högre	byggande	av	trähus.		
	
För	byggnader	med	brandteknisk	byggnadsklass	BR1	och	uppförd	 i	5-8	våningar	gäller	 för	vertikala	
bärverk	 brandteknisk	 klass	 R90	 men	 bjälklag	 kan	 utföras	 i	 klass	 R60.	 Har	 byggnaden	 fler	 än	 8	
våningar	appliceras	R90-kravet	även	på	bjälklag.	Vid	användning	av	 sprinkler	 i	byggnaden	 får	dock	
kraven	reduceras	till	R60	för	både	väggar	och	bjälklag	(Thor,	2012).	

	 	

Figur	4.8	Illustration:	indelning	av	typhus	i	brandteknisk	byggnadsklass.	
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4.9	Brandsäkerhetsklass	&	Brandteknisk	klass	
Vid	 dimensionering	 av	 en	 byggnadsdel	 måste	 dess	 brandsäkerhetsklass	 tas	 i	 beaktning	 som	 kan	
bestämmas	 ur	 tabell	 4.1.	 Vid	 bedömning	 skall	 hänsyn	 tas	 till	 risken	 att	 personer	 finns	 i	
skadeområdet,	 eventuella	 sekundära	 effekter	 såsom	 fortskridande	 ras	 som	 påverkar	 närliggande	
bärande	 konstruktionsdelar	 samt	 byggnadens	 funktioner	 vid	 kollaps	 som	 berör	 utrymning	 och	
räddningsarbete.	 Utöver	 detta	 bör	 verksamhet	 i	 byggnaden	 samt	 antal	 våningar	 beaktas	 enligt	
avsnitt	5:22	i	BFS	2011:6	(BFS	2015:6	-	EKS	10,	avsnitt	1.1.2).		
	
Tabell	4.1	Definiering	av	brandsäkerhetsklass	(BFS	2015:6	-	EKS	10,	avsnitt	1.1.2)	

Brandsäkerhetsklass	 Risk	för	personskada	vid	kollaps	av	byggnadsdelen	

1	 Ringa	

2	 Liten	

3	 Måttlig	

4	 Stor	

5	 Mycket	stor	

	
	
Efter	att	brandsäkerhetsklassen	bestämts	utifrån	tabell	4.1	kan	byggnadsdelens	brandtekniska	klass	
bestämmas	enligt	tabell	4.2.	
	

Tabell	4.2	Definiering	av	brandteknisk	klass	i	bärande	avseende	(BFS	2015:6	-	EKS	10,	avsnitt	1.1.2)	

Brandsäkerhetsklass	 Brandteknisk	klass	

1	 0	

2	 R15	

3	 R30	

4	 R60	

5	 R90	

	

 	



 
 

19 

4.10	Beräkning	av	lasteffekt	

4.10.1	Lastdimensionering	i	Brottgränstillstånd	
Lastdimensionering	 i	 brottgränstillstånd	används	 för	 att	 dimensioneras	 lasterna	 som	 ska	 användas	
för	 att	 kontrollera	 att	 konstruktionen	 inte	 går	 till	 brott.	 I	 6.10a	 reduceras	 alla	 variabla	 laster	med	
lastkombinationsfaktorn	 𝜓0.	 I	 6.10b	 reduceras	 inte	 den	 variabla	 huvudlasten	 men	 däremot	 den	
permanenta	 lasten	 med	 reduktionsfaktorn	 𝜉.	 På	 grund	 av	 att	 den	 variabla	 huvudlasten	 inte	
reduceras	i	6.10b	måste	den	beräknas	med	varje	gällande	variabel	last	som	huvudlast.	Ekvation	[4:1]	
och	 [4:2]	måste	 även	multipliceras	med	 den	 valda	 säkerhetsfaktorn	𝛾& 	 och	 den	 dimensionerande	
brottslasten	definieras	som	den	av	ovan	nämnda	kombination	som	ger	det	största	numeriska	värdet	
(SIS,	2002a).	
	
6.10a		

𝛾',)𝐺+,)),- + 𝛾/,-𝜓",-𝑄+,- + 𝛾/,1𝜓",1𝑄+,112- 		 	 	 Ekvation	[4:1]	
	
6.10b		

𝜉)𝛾',)𝐺+,)),- + 𝛾/,-𝑄+,- + 𝛾/,1𝜓",1𝑄+,112- 	 	 	 	 Ekvation	[4:2]	
	
där:	

𝛾' 	 	 är	partialkoefficient	för	permanent	last	=	1,35	

𝜉	 	 är	reduktionsfaktor	för	den	permanent	last	=	0,89	

𝐺+ 	 	 är	karakteristiskt	värde	för	den	permanenta	lasten	

𝛾/	 	 är	partialkoefficient	för	variabel	lasten	=	1,5	

𝜓0	 	 är	faktor	för	kombinationsvärde	för	variabel	last		 	 	

𝑄+ 	 	 är	karakteristiskt	värde	för	en	variabel	last	

	
𝜓	 är	 en	 lastkombinationsfaktor	 och	 denna	 reglerar	 storleken	 på	 de	 variabla	 lasterna	 i	 de	 olika	
lastfallen.	𝜓0	är	ett	kombinationsvärde	som	används	vid	lastdimensionering	i	brottgränstillstånd.	𝜓1	
är	 en	 faktor	 som	 ger	 den	 variabla	 lasten	 sitt	 frekventa	 värde	 och	 denna	 används	 vid	 bruksgräns-	
samt	olyckslastsdimensionering.	𝜓2	är	den	faktor	som	ger	den	variabla	lasten	sitt	kvasi-permanenta	
värde	och	den	används	i	samma	dimensioneringsfall	som	den	frekventa	faktorn	(SIS,	2002a).	Viktigt	
att	notera	är	att	olika	laster	har	olika	värden	på	sina	kombinationsfaktorer.	
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4.10.2	Tryck-	och	böjspänning	
Den	dimensionerade	lasten	kommer	utsätta	konstruktionen	för	spänningar	där	tryck-	och	
böjspänningar	är	relevanta	för	detta	arbete.	Tryck-	och	böjspänningar	fördelas	på	hela	elementets	
tvärsnitt	och	beräknas	enligt	ekvation	[4:3]	och	[4:4].	
	
𝑓𝑐.0.𝐸𝑑=𝐹𝑐.0.𝐸𝑑𝐴𝑠	 	 	 	 	 	 	 	 Ekvation	[4:3]	
	
där:	

𝑓<.".=& 	 	 är	dimensionerande	tryckspänning	
𝐹<.".=& 	 	 är	dimensionerande	tryckkraft	
𝐴>	 	 är	skivans	tryckta	area	
	
𝑓𝑚.𝐸𝑑=𝐹𝑚.𝐸𝑑𝑊𝑠	 	 	 	 	 	 	 	 Ekvation	[4:4]	
	
där:	

𝑓A.=& 	 	 är	dimensionerande	böjspänning	
𝐹A.=& 	 	 är	dimensionerande	böjande	moment	
𝑊>	 	 är	skivans	böjmotstånd	

4.11	Beräkning	av	hållfasthet	vid	normal	temperatur	
För	 att	 kontrollera	 en	 konstruktions	 hållfasthet	 måste	 den	 dimensionerande	 bärförmågan,	 𝑅&,	
beräknas	 enligt	 avsnitt	 2.4.3	 i	 standarden	 EN	 1995-1-1,	 se	 ekvation	 [4:5]	 (SIS,	 2004a).	 Detta	 görs	
genom	 att	 reducera	 materialet	 karakteristiska	 bärförmåga,	 𝑅+,	 med	 partialkoefficienten	 𝛾C	 som	
beaktar	 variation	 och	 homogenitet	 i	 materialet.	 Ytterligare	 reduceras	 den	 karakteristiska	
bärförmågan	med	korrektionsfaktorn	𝑘AE& 	som	tar	hänsyn	till	byggnadsdelens	fuktkvot	och	gällande	
lastvaraktighet	(SIS,	2004a).	 I	EN	1995-1-1	är	 inte	värdet	för	𝛾C	gällande	CLT	specificerat	då	det	är	
ett	 relativt	 nytt	 material	 och	 beroende	 på	 tolkning	 bör	 värdena	 1,25	 eller	 1,3	 användas	 vid	
dimensionering.	 Dock	 rekommenderas	 värdet	 1,25	 enligt	 KL-trähandboken	 (Skogsindustrierna,	
2017).	 I	 detta	 arbete	 kommer	 element	 från	 Martinson	 AB	 beräknas	 och	 således	 hämtas	
hållfasthetsvärden	för	dessa	element	direkt	från	leverantören	och	partialkoefficienten	𝛾C	beräknas	
enligt	det	rekommenderade	värdet.	
	
𝑅𝑑=𝑘𝑚𝑜𝑑𝑅𝑘𝛾𝑀	 	 	 	 	 	 	 	 Ekvation	[4:5]	
	
där:	

𝑅+ 	 	 är	karakteristiskt	värde	på	bärförmåga	
𝛾C	 	 är	partialkoefficient	för	materialegenskaper	
𝑘AE& 	 	 är	korrektionsfaktor	som	beaktar	lastvaraktighet	och	fuktkvot	
	

4.11.1	Kombinerad	böjning	och	axiellt	tryck	
Då	en	byggnadsdel	utsätts	för	en	tryck-	och	en	böjspänning	måste	konstruktionen	kunna	ta	upp	den	
kombinerade	 lasteffekten	 där	 den	 summerade	 utnyttjandegraden	 gällande	 tryckhållfastheten	 och	
böjhållfastheten	 måste	 vara	 mindre	 än	 100%.	 Den	 dimensionerande	 tryckhållfastheten	 reduceras	
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med	 faktorn	 𝑘< 	 som är	 en	 reduktionsfaktor	 som	 beaktar	 knäckning	 i	 plan	 och	 är	 beroende	 av	
tvärsnittets	tröghetsradie,	slankhetstal	samt	relativa	slankhetstal	och	härleds	i	ekvationerna	[4:7]	till	
[4:11].	 	 Villkoret	 som	 ställs	 på	 konstruktionen	 vid	 kombinerad	 böjning	 och	 axiellt	 tryck	 beräknas	
enligt	ekvation	[4:6].		

𝑘𝑚𝑓𝑚.𝐸𝑑𝑓𝑚.𝑅𝑑+𝑓𝑐.0.𝐸𝑑𝑘𝑐𝑓𝑐.0.𝑅𝑑<1,0	 	 	 	 	 	 Ekvation	
[4:6]	

	
där:	

𝑓A.=& 	 	 är	dimensionerande	böjspänning	
𝑓A.J& 	 	 är	dimensionerande	böjhållfasthet	
𝑘A	 	 är	en	koefficient	för	reduktion	av	utnyttjandegrad	av	momentkapacitet		
𝑓<.".=& 	 	 är	dimensionerande	tryckspänning	
𝑓<.".J& 	 	 är	dimensionerande	tryckhållfasthet	
𝑘< 	 	 är	reduktionsfaktor	som	beaktar	knäckning	i	plan	
	

𝐼𝑠𝐴𝑠	 	 	 	 	 	 	 	 	 Ekvation	[4:7]	

där:	

𝑖	 	 är	skivans	tröghetsradien	
𝐼>	 	 är	skivans	tröghetsmoment	
𝐴>	 	 är	skivans	tryckta	area	
	

𝐿𝑐𝑖	 	 	 	 	 	 	 	 	 Ekvation	[4:8]	

där:	

𝜆	 	 är	skivans	slankhetstal	
𝐿< 	 	 är	skivans	knäcklängd	
𝑖	 	 är	skivans	tröghetsradie	
	

𝜆𝑟𝑒𝑙=𝜆𝜋⋅𝑓𝑐.0.𝑘𝐸0.05	 	 	 	 	 	 	 Ekvation	[4:9]	

där:	

𝜆VWX 	 	 är	skivans	relativa	slankhetstal	
𝜆	 	 är	skivans	slankhetstal	
𝑓<.".+ 	 	 är	skivans	karakteristiska	hållfasthet	
𝐸"."Y	 	 är	skivans	Elasticitetsmodul,	5%-fraktilen	

𝑘Z = 0.5 1 + 𝛽< 𝜆VWX − 0.3 + 𝜆VWX
^ 	 	 	 	 	 Ekvation	[4:10]	

med:	

𝛽< = 0.1	
	

𝑘𝑐=1𝑘𝑦+𝑘𝑦2−𝜆𝑟𝑒𝑙2	 	 	 	 	 	 	 Ekvation	[4:11]	
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4.12	Branddimensionering	

4.12.1	Förenklad	dimensionering	
För	 dimensionering	 av	 brandskydd	 finns	 idag	 två	 olika	 metoder	 att	 tillgå	 och	 benämns	 i	 BBR	
förenklad	 respektive	 analytisk	 dimensionering.	 En	 förenklad	 dimensionering	 baserad	 på	 BBRs	
allmänna	 råd	 och	 föreskrifter	 kan	 användas	 där	 de	 specificerade	 brandskyddskraven	 i	 Eurokoden	
samt	 BBR	 uppfylls	 genom	 lösningar	 och	metoder	 som	 finns	 beskrivna	 i	 avsnitt	 5:2–5:7	 i	 BBR	 (BFS	
2011:26).	Vid	förenklad	dimensionering	måste	samtliga	föreskrifter	uppfyllas	men	det	är	möjligt	att	
frångå	de	allmänna	råden.	Då	måste	dock	byggherren	påvisa	att	föreskrifterna	uppfylls	på	annat	vis	
genom	analytisk	dimensionering	(Thor,	2012).	
	

4.12.2	Analytisk	dimensionering	
En	 analytisk	 dimensionering	 kan	 utföras	 där	 byggherren	 väljer	 att	 uppfylla	 de	 ställda	 kraven	 på	
brandsäkerhet	 på	 annat	 sätt	 än	 att	 följa	 de	 allmänna	 råden	 enligt	 den	 förenklade	
dimensioneringsmetoden.	 Denna	 analytiska	 dimensionering	 kräver	 således	 verifiering	 av	
konstruktionens	 brandskydd	 som	 ska	 tillgodoses	 genom	 antingen	 scenarioanalys,	 kvalitativ	
bedömning,	kvantitativ	riskanalys	eller	motsvarande	metoder	(BFS	2014:3,	avsnitt	5:112).	En	översikt	
av	de	två	dimensioneringsmetoderna	presenteras	i	figur	4.9.	
	
Den	analytiska	dimensioneringen	kan	verifieras	genom	två	olika	beräkningsmetoder,	metoden	med	
reducerat	 tvärsnitt	 samt	 metoden	 med	 reducerade	 egenskaper,	 som	 specificeras	 i	 EC5-1-2	 (SIS,	
2004b).	I	detta	arbete	behandlas	enbart	metoden	med	reducerat	tvärsnitt	enligt	motivering	i	avsnitt	
1.6	Avgränsning.	

	

4.13	Eurokoden	-	Beräkningsmodell	

4.13.1	Avskiljande	förmåga	-	(EI)	
Metoden	 för	 beräkning	 av	 en	 väggkonstruktions	 brandavskiljande	 förmåga	 som	 presenteras	 i	
standarden	 EC5-1-2	 återfinns	 i	 bilaga	 E	 och	 den	 måste	 användas	 tillsamman	 med	 den	 nationella	

Figur	4.9	Illustration	de	två	dimensioneringsmetoderna. 
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bilagan	 som	 innehåller	 varje	 lands	 nationellt	 valda	 parametrar	 (SP,	 2012).	 I	 Sverige	 är	 det	 som	
tidigare	nämnt	i	BFS	2015:6	-	EKS	10	dessa	parametrar	återfinns.	
	
EC5-1-2	kräver	verifikation	av	att	tiden,	𝑡1b>	,	det	tar	för	den	icke	brandexponerade	sidan	att	uppnå	
en	 temperaturökning	 på	 140K/180K,	 som	 beskrivet	 i	 avsnitt	 4.7,	 är	 lika	 med	 eller	 större	 än	 den	
erforderliga	brandmotståndstiden,	𝑡VWc,	enligt	ekvation	[4:12]	(SIS,	2004b).	
	
𝑡1b> ≥ 𝑡VWc 	 	 	 	 	 	 	 	 Ekvation	[4:12]	
	
Faktorer	 som	 påverkar	 tiden	 𝑡1b>	 är	 de	 ingående	 skiktens	 brandbeteende,	 d.v.s.	 materialets	
grundvärde	 för	 isolering,	 dess	 position	 i	 konstruktionen	 och	 skiktens	 skarvar.	 𝑡1b>	 beräknas	 som	
summan	 av	 de	 enskilda	 skiktens	 bidrag	 till	 brandmotståndet	 och	 beräknas	 enligt	 ekvation	 [4:13],	
detta	 kallas	 additionsmetoden.	 För	 beräkning	 av	 varje	 enskilt	 materialskikts	 bidrag,	 se	 ekvation	
[4:14].	
	
𝑡1b> = 𝑡1b>,11eb

1e- 	 	 	 	 	 	 	 Ekvation	[4:13]	 	
	
𝑡1b>,1 = 𝑡1b>,",1 ⋅ 𝑘fE>,1 ⋅ 𝑘),1			 	 	 	 	 	 Ekvation	[4:14]	 	
	
där:	

𝑡1b>,",1	 	 	 är	materialets	grundvärde	för	isolering	
𝑘fE>,1	 	 	 är	positionskoefficient	

𝑘),1 	 	 	 är	koefficient	för	skivskarvar	

	
De	material	som	behandlas	i	EC5-1-2	gällande	beräkning	av	grundvärde	för	isolering	är	massivt	trä,	
limträ,	 träbaserade	 skivor,	 gipsskivor	 Typ	 A,	 F,	 R	 och	 H	 samt	 stenulls-	 och	 glasullsisolering.	
Beräkningsformlerna	 i	 EC5-1-2	 är	 enbart	 giltiga	 för	maximalt	 2	 lager	 skyddsbeklädnad	 på	 var	 sida	
konstruktionen	(SIS,	2004b).	

4.13.2	Inbränning	och	förkolningsdjup	
Standarden	 EC5-1-2	 innehåller	 som	 tidigare	 nämnt	 två	
olika	metoder	 för	branddimensionering	av	ett	bärverk.	 I	
detta	 arbete	 kommer	 enbart	 metoden	 med	 reducerat	
tvärsnitt	behandlas.	Det	är	en	lättanvänd	metod	som	vid	
hållfasthetsberäkning	 använder	 materialets	 vanliga	
hållfasthetsvärden	vid	normal	temperatur	men	beräknat	
på	 ett	 effektivt	 resttvärsnitt.	 Det	 effektiva	 resttvärsnitt	
tas	 fram	 genom	 att	 reducera	 tvärsnittet	 med	 det	
effektiva	 förkolningsdjupet,	 𝑑Wg,	 som	 beräknas	 genom	
att	 addera	 ett	 icke	 lastupptagande	 skikt,	 𝑑",	 till	 det	
beräknade	 förkolningsdjupet,	 𝑑<h,".	 Se	 ekvation	 [4:15]	
och	 [4:16]	 för	 beräkningsgrunder	 gällande	 det	 effektiva	
förkolningsdjupet	samt	ekvation	[4:35]	för	beräkningsgrund	för	byggnadsdelens	hållfasthet	vid	brand	
(SIS,	 2004b).	Det	 icke	 lastupptagande	 skiktet	uppstår	 i	 en	 liten	 zon	direkt	under	 förkolningsskiktet	
där	relativt	höga	temperaturer	uppstår	som	tidigare	nämnt	 i	avsnitt	4.3.	Denna	temperaturhöjning	
anses	 påverka	 zonens	 bärförmåga	 till	 den	 grad	 att	 skiktet	 inte	 får	 tillgodoräknas	 vid	 beräkning	 av	
bärförmåga.	
	

Figur	4.10	Illustration	av	förkolningsdjup,	icke	
lastupptagande	skikt	samt	effektiv	tvärsnittshöjd.	
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Förkolningsdjupet	för	endimensionell	inträngning	beräknas	enligt:	
	
𝑑<hiV," = 𝛽"𝑡	 	 	 	 	 	 	 	 Ekvation	[4:15]	
	
där:	

𝛽0	 	 	 är	dimensionerande	förkolningshastighet	vid	endimensionell		
förkolning	under	standardbrand.	Värdet	på	denna	tas	från	tabell	4.3	

𝑡	 	 	 är	brandexponeringstiden	
	

Tabell	4.3	Dimensionerande	förkolningshastighet,	(SIS,	2004b)	sid	24	

	 𝛽0	
mm/min	

a)		Barrträ	och	bok	

Limträ	med	en	karakteristisk	densitet	≥	290	kg/m3	

Massivt	trä	med	en	karakteristisk	densitet	≥	290	kg/m3	

	

0,65	

0,65	

b)		Lövträ	

Massivt	trä	eller	limträ	med	en	karakteristisk	densitet	≥	290	kg/m3	

Massivt	trä	eller	limträ	med	en	karakteristisk	densitet	≥	450	kg/m3		

	

0,65	

0,65	

	
Det	effektiva	förkolningsdjupet	beräknas	enligt:	

𝑑Wg = 𝑑<hiV,b + 𝑘"𝑑"	 	 	 	 	 	 	 Ekvation	[4:16]	
	
där:	

𝑑<hiV,b = 𝑑<hiV,"		 för	endimensionell	förkolning	
𝑑" = 7	𝑚𝑚	 	 tjocklek	på	det	icke	lastupptagande	skiktet	
𝑘"	 	 	 faktor	som	tar	hänsyn	till	utvecklingen	av	det	icke	lastupptagande	

skiktet	
	

För	oskyddade	ytor	beräknas	𝑘"	enligt	tabell	4.4,	och	för	skyddade	ytor	bestående	av	ett	eller	flera	
skikt	gipsskiva	typ	F	varierar	𝑘"från	0	vid	brandens	startpunkt	och	når	värdet	1	vid	starttidpunkten	av	
förkolningen,	se	figur	4.11.	
	
	
	
Tabell	4.4	Bestämning	av	k0	för	oskyddade	ytor,	(SIS,	2004b)	sid	32	
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4.13.3	Beräkning	av	förkolningens	starttidpunkt	och	förkolningshastighet	
Vid	 brand	 exponeras	 trä	 för	 höga	 temperaturer	 och	 börjar	 förkolna.	 Starttidpunkten	 för	
förkolningen,	𝑡<h,	kan	antas	starta	vid	tiden	𝑡 = 0	men	är	konstruktionen	skyddad	med	någon	form	
av	beklädnad	kan	starttiden	fördröjas.	Detta	innebär	dock	inte	att	förkolningen	nödvändigtvis	startar	
efter	att	beklädnaden	upphört	verka	men	den	kan,	under	tiden	beklädnaden	är	verksam,	fördröjas.	
Starttidpunkten	för	förkolningen	av	en	skyddad	konstruktion	med	beklädnad	av	gipsskiva	Typ	A	eller	
F	med	springor	på	mindre	än	2	mm	kan	beräknas	enligt	ekvation	[4:17].	
	
𝑡<h = 2,8	ℎf − 14	 	 	 	 	 	 	 Ekvation	[4:17]	
	
där:	

ℎf	 	 	 är	skivtjockleken	[mm]	
	
Om	beklädnaden	består	av	två	skikt	gipsskiva	Typ	A	ska	ℎf	sättas	till	summan	av	tjockleken	av	det	
yttre	skiktet	samt	50	%	av	tjockleken	av	det	inre	skiktet.	Gällande	skikt	bestående	av	gipsskiva	Typ	F	
bör	ℎf	sättas	till	summan	av	tjockleken	av	det	yttre	skiktet	samt	80	%	av	tjockleken	av	det	inre	
skiktet	(SIS,	2004b).	
	
Om	 förkolningen	 startar	 medan	 beklädnaden	 skyddar	 konstruktionen	 kommer	 inbränningen	 ske	
med	 minskad	 hastighet	 gentemot	 den	 dimensionerande	 förkolningshastigheten	 på	 grund	 av	
beklädnadens	 skyddande	 effekt.	 Denna	 förkolningsfas	 kommer	 i	 arbetet	 och	 beräkningsbilagor	
benämnas	som	fas	1.	Den	dimensionerande	förkolningshastigheten	reduceras	under	denna	fas	med	
isoleringsfaktorn,	 𝑘^,	 som	 beräknas	 enligt	 ekvation	 [4:18]	 då	 konstruktionen	 är	 skyddad	 av	 en	
gipsskiva	Typ	F.	
	
	 	

Figur	4.11	Variation	av	k0	med	avseende	på	tiden	för	skyddad	virkesdel	där	tch	>	20	min,	(SIS,	2004b)	sid	32.	
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𝑘^ = 1 − 0,018	ℎf	 	 	 	 	 	 	 Ekvation	[4:18]	
	
där:	

ℎf	 	 	 är	skivtjockleken	[mm]	
	
Om	beklädnaden	består	av	 flera	 skikt	 gipsskiva	Typ	F	 ska	ℎf	 sättas	 till	 tjockleken	hos	det	 innersta	
skiktet	(SIS,	2004b).	
	
Om	 beklädnaden	 faller	 ned	 innan	 förkolningen	 trängt	 in	 25	 mm	 i	 konstruktionen	 kommer	
förkolningshastigheten	öka	markant	 till	 dess	att	den	når	ett	 förkolningsdjup	på	25	mm.	Denna	 fas	
kommer	 i	arbetet	och	beräkningsbilagorna	kallas	fas	2.	Denna	ökade	förkolningshastighet	beror	på	
den	 höga	 temperatur	 som	 utvecklats	 i	 konstruktionen	 med	 anledning	 av	 fördröjandet	 och	
förhindrandet	 av	 förkolningens	 start	 p.g.a.	 den	 skyddande	 beklädnaden	 samt	 att	 det	 skyddande	
kolskiktet	 inte	 utvecklats	 fullt	 ut	 vid	 beklädnadens	 nedfall.	 Den	 dimensionerande	
förkolningshastigheten	förstoras	i	detta	fall	med	efterskyddsfaktorn	𝑘n = 2.	
	
När	 kolskiktet	 nått	 ett	 djup	 på	 25	 mm	 minskar	 förkolningshastigheten	 och	 återgår	 till	 den	
dimensionerande	 förkolningshastigheten	 enligt	 tabell	 4.3.	 Tidpunkten	 för	 detta,	 𝑡i,	 kan	 beräknas	
med	hjälp	av	ekvation	[4:19]	och	denna	fas	kommer	i	arbetet	och	beräkningsbilagorna	kallas	fas	3.	
Figur	4.12	visar	en	översikt	av	de	olika	förkolningsfaserna.	
	
𝑡𝑎=25−𝑡𝑓−𝑡𝑐ℎ𝑘2𝛽0𝑘3𝛽0+𝑡𝑓		 	 	 	 	 Ekvation	[4:19]	
	
där:	

𝑡g	 	 	 är	beklädnadens	nedfallstid	

𝑡<h	 	 	 starttidpunkten	för	förkolningen	
𝛽0	 	 	 är	dimensionerande	förkolningshastighet	
𝑘^	 	 	 Isoleringsfaktorn	
𝑘n	 	 	 Efterskyddsfaktorn	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Figur	4.12	Illustration	av	de	olika	förkolningsfaserna	
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Beklädnad	i	form	av	gipsskivor	kommer	efter	en	viss	tid	tappa	sin	skyddande	förmåga	på	grund	av	
den	termiska	nedbrytningen	av	materialet	till	följd	av	brandexponeringen.	Beklädnaden	kan	dock	
falla	ned	på	grund	av	en	otillräcklig	förankringslängd	på	fästdonen.	Förankringskravet	anger	att	
beklädnaden	anses	vara	erforderligt	fäst	i	konstruktionen	då	förankringen	av	fästdonen	är	minst	10	
mm	in	i	oförkolnat	trä	(SIS,	2004b).	Den	erforderliga	förankringslängden	bör	således	beräknas	enligt	
ekvation	[4:20]	för	att	säkerställa	att	beklädnaden	inte	faller	ner	på	grund	av	utdragning	av	fästdon.	
	
𝑙g,VWc = ℎf + 𝑑<hiV," + 𝑙i	 	 	 	 	 	 ¨	 Ekvation	[4:20]	
	
där:	

ℎf	 	 	 är	totala	skivtjockleken	[mm]	

𝑑<hiV,"	 	 	 är	förkolningsdjupet	[mm]	
𝑙i = 10𝑚𝑚	 	 är	minsta	förankringslängd	för	förbindare	i	oförkolnat	trä	
	
För	 gipsskiva	 Typ	A	och	H	 ska	 nedfallstiden	 𝑡g	 sättas	 till	 𝑡g = 𝑡<h	 där	 𝑡<h	 beräknas	 enligt	 ekvation	
[4:17].	I	EC5-1-2	finns	inte	något	angivet	sätt	att	beräkna	nedfallstiden	för	gipsskivor	av	Typ	F.	Detta	
på	 grund	 av	 att	 de	 termomekaniska	 egenskaperna	 för	 gipsskiva	 Typ	 F	 inte	 är	 med	 i	
produktstandarden	 EN	 520:2004	 och	 således	 kan	 olika	 tillverkares	 skivor	 ha	 en	 påtaglig	 variation	
gällande	nedfallstid	 (SIS,	2004b;	SP,	2012).	Nedfallstiden	 för	gipsskivor	Typ	F	bör	 tillhandahållas	av	
producenterna	 som	 förväntas	 utföra	 noggranna	 prover	 och	 uppge	 skivans	 nedfallstid,	 samt	
information	 gällande	 avstånd	 mellan	 ingående	 konstruktionsdelar	 och	 fästdonens	 placering	 som	
använts	vid	provning	(SP,	2012).		
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4.14	Brandsäkra	trähus	3	-	Beräkningsmodell	

4.14.1	Avskiljande	förmåga	-	(EI)	
Metoden	som	förklaras	genomgående	i	handboken	Brandsäkra	trähus	version	3	kan,	till	skillnad	från	
EC5-1-2,	 hantera	 konstruktioner	 uppbyggda	 av	 ett	 obegränsat	 antal	 materialskikt	 som	 kan	 vara	
sammansatta	av	trä-	och	gipsskivor	i	alla	möjliga	kombinationer.	Denna	metod	är	framtagen	genom	
beräkningar	 enligt	 finita	 elementmetoden	 och	 är	 även	 baserad	 på	 resultat	 från	 omfattande	
experiment.	Utöver	de	material	som	behandlas	i	EC5-1-2	hanterar	även	denna	metod	CLT	(SP,	2012).	
	
Metoden	baseras	på	Eurokodens	additionsmetod,	se	ekvation	[4:13],	men	där	isoleringstiden	istället	
beräknas	 enligt	 ekvation	 [4:21].	 Isoleringstiden	 beräknas	 som	 summan	 av	 det	 aktuella	 skiktets	
isoleringstid	 och	 varje	 föregående	 materialskikts	 skyddstid,	 se	 ekvation	 [4:22]	 och	 [4:23].	
Skyddstiden	 avser	 skiktets	 värmeöverföringsförmåga	 som	 är	 beroende	 av	 dess	 skyddsgrundvärde,	
position	i	konstruktionen	samt	utformning	av	skarvar	(SP,	20012).	
	
	
𝑡1b> = 𝑡fVEp,11ebq-

1e- + 𝑡1b>,b	 	 	 	 	 	 Ekvation	[4:21]	
	
𝑡fVEp,1 = 𝑡fVEp,",1 ⋅ 𝑘fE>,Wrf,1 ⋅ 𝑘fE>,sbWrf,1 + 𝛥𝑡1 ⋅ 𝑘),1 	 	 	 Ekvation	[4:22]	
	
𝑡1b>,b = 𝑡1b>,",b ⋅ 𝑘fE>,Wrf,b + 𝛥𝑡b ⋅ 𝑘),1 	 	 	 	 Ekvation	[4:23]	
	
där:	

𝑡fVEp,",1 		 	 är	grundvärde	för	skyddstid	av	skikt	“i”	som	tas	ur	tabell	4.5	

𝑡1b>,",b	 	 	 är	grundvärde	för	isolering	hos	det	sista	skiktet	“n”	på	den	icke		
brandexponerade	sidan	av	konstruktionen.	Värdet	hämtas	ur	tabell	4.5	

𝑘fE>,Wrf,1, 𝑘fE>,Wrf,b	 är	positionskoefficient	som	tar	hänsyn	till	föregående	skikts	inverkan.		
Värden	hämtas	ur	tabell	4.6	

𝑘fE>,sbWrf,1 	 	 är	positionskoefficient	som	tar	hänsyn	till	efterföljande	skikts	inverkan.		
Värden	hämtas	ur	tabell	4.7	

𝛥𝑡1, 𝛥𝑡b		 	 är	korrektionstid	för	skikt	skyddat	av	gipsskiva	Typ	F.		
Värden	hämtas	ur	tabell	4.8	

𝑘),1 	 	 	 är	skarvkoefficient.	Värden	hämtas	ur	tabell	4.9	
	
	
Till	skillnad	från	Eurokoden	använder	denna	metod	två	positionskoefficienter	i	stället	för	en.	Den	ena	
tar	 hänsyn	 till	 föregående	 materialskikt,	 𝑘fE>,Wrf,	 och	 den	 andra	 beror	 på	 efterkommande	
materialskikt,	𝑘fE>,sbWrf.	Med	hjälp	av	dessa	kan	en	mer	korrekt	skydds-	och	isoleringstid	beräknas.	
Tester	har	visat	att	positionskoefficienten	𝑘fE>,Wrf	främst	påverkas	av	skiktets	tjocklek	och	material	
samt	 tiden	 när	 skiktet	 blir	 exponerat	 för	 brandens	 lågor.	 På	 grund	 av	 detta	 kan	
positionskoefficienten	 bestämmas	 som	 en	 funktion	 av	 det	 grundläggande	 skyddsvärdet	 eller	
grundvärdet	 för	 isolering,	 detta	 beror	 på	 vilket	 som	 är	 relevant	 för	 det	 aktuella	 skiktet,	 samt	
summan	av	de	föregående	skiktens	skyddstider,	se	tabell	4.6	(SP,	2012).	
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Tabell	4.5	Grundvärde	för	isolering	och	skyddstid	för	olika	material,	(SP,	2012)	sid	64	

Material	 Grundvärde	för	isolering	tins,0,n	[min]	 Grundvärde	för	skyddstid	tprot,0,i	[min]	

Gipsskivor	
Gipsfiberskivor	 24

ℎb
15

-,u

	 30
ℎ1
15

-,^

	

Konstruktionsvirke	
CLT	 19

ℎb
20

-,u

	 30
ℎ1
20

-,-

≤
ℎ1
𝛽"
	

	
där:	

ℎb	 	 	 är	tjockleken	hos	sista	skiktet	[mm]	
ℎ1 	 	 	 är	tjockleken	hos	avsett	skikt	[mm]	
𝛽0	 	 	 är	förkolningshastighet	enligt	tabell	4.3	
	

Tabell	4.6	Värden	för	positionskoefficient	𝑘fE>,Wrf,1	och	𝑘fE>,Wrf,b,	(SP,	2012)	sid	67	

Material	 Positionskoefficient	𝑘fE>,Wrf,1 	och	𝑘fE>,Wrf,b	

Beklädnad	
(gipsskiva,	trä)	
	
	
	

𝑘fE>,Wrf,b	för	𝑡1b>,b	

	

𝑘fE>,Wrf,1 	för	𝑡fVEp,1 	

	

	

	
	

Tabell	4.7	Värden	för	positionskoefficient	𝑘fE>,sbWrf,1,	(SP,	2012)	sid	68	

Material	i	avsett	skikt	 𝒌𝒑𝒐𝒔,𝒖𝒏𝒆𝒙𝒑,𝒊	för	skikt	med	
gipsskiva	eller	trä	bakom	

Gipsskiva,	gipsfiberskiva	 1,0	

Konstruktionsvirke,	CLT	och	
LVL	

1,0	
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Tabell	4.8	Korrektionstid	𝛥𝑡1 	och	𝛥𝑡b		för	skydds-	och	isoleringstider	𝑡fVEp,1 	och	𝑡1b>,b	hos	skikt	skyddade	med	
gipsskiva	Typ	F,	(SP,	2012)	sid	68	

Material	 Väggar	

Beklädnad	
(gipsskiva	Typ	F)	
	
	
	

𝛥𝑡b	för	𝑡1b>,b[min]	

0,03𝑡fVEp,bq- + 0,9𝑡1b>,",b − 2,3	för	𝑡,",b < 12	𝑚𝑖𝑛	
	
0,22𝑡fVEp,bq- − 0,1𝑡1b>,",b + 4,7	för	𝑡,",b ≥ 12	𝑚𝑖𝑛	

𝛥𝑡1 	för	𝑡fVEp,1[min]	

0,03𝑡fVEp,1q- + 0,9𝑡fVEp,",1 − 2,3	för	𝑡f,",1 < 12	𝑚𝑖𝑛	
	
0,22𝑡fVEp,1q- − 0,1𝑡fVEp,",1 + 4,7	för	𝑡,",b ≥ 12	𝑚𝑖𝑛	

	

	

Tabell	4.9	Värden	på	skarvkoefficient	𝑘),1 ,	(SP,	2012)	sid	69	

	
	
Material	

	
	

Skarvtyp	

𝑘),b	för	
𝑡1b>,b	

𝑘),1	för	𝑡fVEp,1	

Skikt	med	
luftspalt	bakom	

Skikt	med	reglar,	
skivor	eller	
isolering	bakom	

Gipsskiva,	
gipsfiberskiva	

Skarv	≤	2	mm	 Fylld	skarv	>	2	mm	 0,8	 0,8	 1,0	

Ingen	skarv	 1,0	 1,0	 1,0	
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4.14.2	Inbränning	och	förkolningsdjup	
Förkolningshastigheten	och	förkolningsdjupet	beräknas	på	samma	sätt	som	i	EC5-1-2	enligt	ekvation	
[4:15]	och	[4:16].	Dock	beräknas	det	icke	lastupptagande	skiktet,	𝑑",	på	ett	annat	sätt	enligt	denna	
metod.	EC5-1-2	menar	att	𝑑"	alltid	är	7	mm	för	träkonstruktioner	men	simuleringar	och	brandtester	
på	CLT-element	i	brandfallet	har	visat	att	så	inte	är	fallet	utan	att	värdet	kan	variera	beroende	på	hur	
elementet	 är	 sammansatt.	 Skiktets	 storlek	 är	 beroende	av	 antal	 skikt	 i	 elementet,	 CLT-elementets	
tjocklek,	 typ	 av	 påkänning	 på	 den	 brandexponerade	 sidan	 (för	 väggar	 är	 enbart	 kompression	
applicerbart	 då	 väggar	 exponerade	 för	 brand	 böjer	 ut	 från	 branden)	 samt	 om	 konstruktionen	 är	
skyddad	 eller	 oskyddad.	 Värdet	 på	 𝑑"	 beräknas	 enligt	 tabell	 4.10	 och	 värden	 för	 skyddad	
konstruktion	ska	även	användas	för	tidpunkter	efter	beklädnadens	nedfall,	d.v.s.	𝑡 > 𝑡g	(SP,	2012).	
	
	
Tabell	4.10	Värden	på	det	icke	lastupptagande	skiktet,	𝑑",	i	mm,	(SP,	2012)	sid	95f	

Antal	Skikt	 Väggar	

Oskyddat	 Skyddat	

3-skikt	 ℎ
12,5

+ 3,95	
min

14,5
ℎ

12,5
+ 7	

	

5-skikt	 ℎ
15

+ 10,5	 20	

	
Om	det	 effektiva	 förkolningsdjupet	 går	 så	 djupt	 in	 i	 ett	 lastupptagande	 skikt	 att	mindre	 än	 3	mm	
återstår	bör	det	skiktet	inte	tas	med	vid	härledning	av	den	kvarvarande	effektiva	höjden	enligt	denna	
metod	(SP,	2012).	Se	figur	4.13	för	illustration.	
	

	
Figur	4.13	Illustration	av	resttvärsnitt	efter	brand	där	lastupptagande	skikt	är	mindre	än	3	mm.	
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4.14.3	Beräkning	av	förkolningens	starttidpunkt	och	förkolningshastighet	
Till	skillnad	från	EC5-1-2	kan	förkolningens	starttid	beräknas	enligt	ekvation	[4:24],	att	jämföra	med	
ekvation	 [4:17].	 Prover	 och	 simuleringar	 har	 visat	 att	 denna	metod	 ger	 mer	 exakta	 lösningar	 för	
många	 typer	 av	material	 och	 är	 en	modifiering	 av	 ekvation	 [4:21]	 (SP,	 2012).	 Starttiden	 beräknas	
således	som	summan	av	m	antal	skikts	skyddstider	där	𝑡fVEp,f	beräknas	enligt	ekvation	[4:22].	
	
	
𝑡<h = 𝑡fVEp,fA

fe- 	 	 	 	 	 	 	 Ekvation	[4:24]	
	
	
Värdet	på	𝑡<h	kan	även	beräknas	från	tabell	4.11	som	är	värden	hämtade	ur	en	databas	baserad	på	
fler	 än	 340	 fullskaliga	 brandprov	 av	 konstruktioner	 med	 beklädnader	 av	 gipsskivor	 som	 utförts	 i	
enlighet	med	EN	520:2004	 (SP,2012).	 	Då	SP	Sveriges	Tekniska	Forskningsinstitut	 (2012)	menar	att	
värdena	 i	 denna	 tabell	 är	 konservativa	 kan	 det	 högsta	 värdet	 av	 de	 två	 beräkningsmetoderna	
användas	som	starttid	för	förkolningen.	
	
	
Tabell	4.11	Värden	på	förkolningens	starttid,	𝑡<h,	i	min,	(SP,	2012)	sid	87	

Beklädnad	
Väggar	

𝒕𝒄𝒉	 Giltighet	

Typ	A,	F		
ett	skikt	

1,8ℎf − 7	 9	mm	≤ ℎf ≤	18	mm	

25,5	 ℎf >	18	mm	

Typ	F	
Två	skikt	 min

2,1ℎf,pEp − 7
3,5ℎf + 7

	
25	mm	≤ ℎf,pEp ≤	31	mm	
9	mm	≤ ℎf ≤	18	mm	

Typ	F	+	
Typ	A	
Två	skikt	

min
2,1ℎf,pEp − 7
1,6ℎf + 13

	
18	mm	≤ ℎf,pEp ≤	31	mm	
9	mm	≤ ℎf ≤	18	mm	

	
	
	
Nedfallstiden,	𝑡g,	kan	beräknas	för	gipsskivor	Typ	F	enligt	denna	metod.	Den	beräknas	enligt	tabell	
4.12	 och	 gäller	 för	 såväl	 gipsskivor	 Typ	 A	 som	 Typ	 F.	 Från	 ovan	 nämnda	 databas	 finns	 även	
nedfallstider	 fastställda	 för	 olika	 gipsskivor	 enligt	 tabell	 4.13.	 Då	 de	 erhållna	 nedfallstiderna	 från	
tabell	 4.12	 och	 4.13	 är	 konservativa	 för	 gipsskivor	 Typ	 F,	 speciellt	 när	 beklädnaden	 fästs	 på	 CLT-
element,	 kan	 dessa	 värden	 jämföras	 med	 nedfallstider	 givna	 från	 gipstillverkare	 gällande	 aktuell	
produkt.	Det	högsta	värdet	av	ovan	nämnda	är	således	tillåtet	att	använda	vid	beräkning	(SP,	2012).	
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Tabell	4.12	Värden	på	beklädnaders	nedfallstid,	𝑡g,	i	min,	(SP,	2012)	sid	88	

Beklädnad	 Väggar	

𝒕𝒇	 Giltighet	

Gipsskivor	
Typ	F,	ett	skikt	

4,5ℎf − 24	 9	mm	≤ ℎf ≤	18	mm	

57	 ℎf >	18	mm	

Typ	F,	två	skikt	
4ℎf − 40	 25	mm	≤ ℎf,pEp ≤	31	mm	

84	 9	mm	≤ ℎf ≤	18	mm	

Typ	F	+	Typ	A	 81	
ℎf ≥	15	mm	
ℎf,pEp ≥	27	mm	

	

Tabell	4.13	Värden	hämtade	från	databas	på	beklädnaders	nedfallstid,	𝑡g,	i	min,	(SP,	2012)	sid	88	

Beklädnad	 Väggar	

𝒕𝒇	[min]	 Tjocklek	mm	

Gipsskivor	
Typ	F,	ett	skikt	

32,3	 12,5	

43,5	 15	

Typ	F,	två	skikt	 60	 25	

80	 30	

Typ	F	+	Typ	A	 50,8	 25	

81	 27,5	
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4.15	Beräkning	av	lasteffekt	vid	brand	
Vid	 bärighetskontroll	 i	 brandfallet	 skall	 den	 dimensionerande	 lasteffekten	 beräknas	 enligt	
lastkombinationen	 för	 exceptionella	 dimensioneringssituationer,	 6.11b,	 som	 finns	 specificerad	 i	
standarden	EN	1990,	avsnitt	6.4.3.3	(SIS,	2002a).		
	
6.11b		

𝐺+,)),- + 𝐴& + 𝜓-,-	𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟	𝜓^,- 𝑄+,- + 𝜓^,1𝑄+,112- 	 	 	 Ekvation	[4:29]	
	
där:	

𝐺+ 	 	 	 är	karakteristiskt	värde	för	den	permanenta	lasten	
𝐴& 	 	 	 är	dimensioneringsvärde	för	indirekta	effekter	från	den	termiska	lasten	
𝜓1	 	 	 är	faktor	för	frekvent	värde	för	variabel	last	
𝜓2	 	 	 är	faktor	för	kvasipermanent	värde	för	variabel	last	 	 	 	
𝑄+ 	 	 	 är	karakteristiskt	värde	för	en	variabel	last	
	
Vid	 lastdimensionering	 i	brandfallet	används	𝜓1	eller	𝜓2	 för	att	reducera	den	variabla	huvudlasten	
och	i	EC5-1-2	rekommenderas	det	kvasi-permanenta	värdet,	𝜓2.	En	passus	förtydligar	dock	att	valet	
kan	vara	specificerat	 i	den	nationella	bilagan,	vilket	den	är,	och	 i	Sverige	ska	det	 frekventa	värdet,	
𝜓1,	användas	för	att	reducera	den	variabla	huvudlasten	(BFS	2015:6	-	EKS	10,	stycke	A.1.3.2(1)).	
	
I	 brandfallet	 motsvarar	 𝐴& 	 de	 indirekta	 effekterna,	 d.v.s.	 tilläggskrafter,	 från	 den	 av	 branden	
orsakade	 termiska	 lasten	 (SIS,	 2002a).	 Vid	 brand	 i	 träkonstruktioner	 sätts	 𝐴& = 0.	 Detta	 då	 den	
termiska	 lasten	 berör	 tvångskrafter	 på	 grund	 av	 temperaturrörelser	 vilket	 inte	 är	 aktuellt	 för	
materialet	 trä	utan	 främst	 för	 stål	 och	 i	 viss	mån	betong.	Detta	 är	dock	 viktigt	 att	 ha	 i	 åtanke	 vid	
användning	av	 förband	av	stål	då	 tvångskrafter	kan	uppkomma	och	påverka	konstruktionen	 (Thor,	
2012).	
	
Då	det	inte	uppstår	några	tvångskrafter	i	materialet	på	grund	av	branden	kommer	belastningen	inte	
förändras	under	brandförloppet	och	belastningen	kan	då	antas	vara	konstant	genom	hela	förloppet.	
Vid	de	fall	då	indirekta	effekter	av	den	termiska	lasten	inte	behöver	beaktas	kan	en	förenklad	metod	
för	 beräkning	 av	 dimensionerande	 last	 användas	 (SIS,	 2004b).	 Denna	 metod	 reducerar	 den	
dimensionerande	 lasteffekten	 i	 brottgränstillståndet,	 6.10a/b,	 enligt	 ekvation	 [4:30]	 med	 en	
reduktionsfaktor,	 𝜂g1.	 Reduktionsfaktorn	 beror	 på	 lastkvoten	 mellan	 den	 största	 variabla	
huvudlasten	 och	 konstruktionens	 egentyngd	 samt	 värdet	 på	 den	 frekventa	 kombinationsfaktorn,	
𝜓g1,	 för	 den	 variabla	 huvudlasten.	 Reduktionsfaktorn	 beräknas	 som	 det	 minsta	 värdet	 av	
ekvationerna	[4:31]	och	[4:32]	men	kan	sättas	till	0,6	vid	överslagsberäkningar.	I	 lokaler	med	nyttig	
last	kategori	E	är	det	rekommenderade	överslagsvärdet	0,7	(SP,	2012).	I	beräkningarna	kommer	den	
största	av	lasterna	enligt	ekvation	[4:29]	och	[4:30]	användas	som	dimensionerande	last.	
	
𝐸&,g1 = 𝜂g1𝐸& 	 	 	 	 	 	 	 	 Ekvation	[4:30]	
	
där:	

𝐸& 	 	 är	den	dimensionerande	lasteffekten	i	brottgränstillstånd	vid	normal	temperatur	
𝜂g1 	 	 är	reduktionsfaktor	för	dimensionerande	lasteffekt	i	brottgränstillstånd	
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𝜂𝑓𝑖=𝐺𝑘+𝜓𝑓𝑖𝑄𝑘,1𝛾𝐺𝐺𝑘+𝛾𝑄,1𝑄𝑘,1	 	 	 	 	 	 	 Ekvation	
[4:31]	
	
𝜂𝑓𝑖=𝐺𝑘+𝜓𝑓𝑖𝑄𝑘,1𝜉𝛾𝐺𝐺𝑘+𝛾𝑄,1𝑄𝑘,1	 	 	 	 	 	 	 Ekvation	
[4:32]	
	
där:	

𝐺+ 	 	 	 är	karakteristiskt	värde	på	den	permanenta	lasten	
𝑄+,-	 	 	 är	karakteristiskt	värde	för	den	variabla	huvudlasten	
𝛾' 	 	 	 är	partialkoefficient	för	permanent	last	=	1,35	
𝜉	 	 	 är	reduktionsfaktor	för	den	permanent	last	=	0,89	
𝛾/	 	 	 är	partialkoefficient	för	variabel	lasten	=	1,5	
𝜓g1 	 	 	 är	kombinationsfaktor	för	frekvent	värde,	𝜓1	

	

4.16	Beräkning	av	hållfasthet	vid	brand	
Det	 sista	 steget	 i	 branddimensioneringsprocessen	 är	 att	 beräkna	 konstruktionen	 hållfasthet	 vid	
kravtiden	för	brandmotståndet	och	kontrollera	detta	mot	de	gällande	lasterna.	För	en	konstruktion	
uppförd	 i	R90	ska	alltså	dess	bärförmåga	kontrolleras	efter	90	minuters	brand.	Se	figur	4.14	för	en	
sammanfattad	arbetsgång	av	dimensioneringsprocessen.	
	
	
	

	
Figur	4.14	Illustration	av	arbetsgången	vid	analytisk	branddimensionering	av	en	bärande	träkonstruktion.	
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Enligt	EC5-1-2	skall	hållfastheten	för	en	virkesdel	i	brandfallet	beräknas	på	ett	annorlunda	vis	än	vid	
normal	 temperatur.	 Se	 ekvation	 [4:35],	 att	 jämföra	med	 ekvation	 [4:5].	 Omräkningsfaktorn	𝑘AE& 	
som	 används	 för	 reduktion	 av	 hållfastheten	 vid	 normal	 temperatur	 är	 inte	 giltigt	 i	 detta	 fall	 och	
ersätts	med	faktorn	𝑘AE&,g1.	Vid	beräkning	med	metoden	med	reducerat	tvärsnitt	skall	denna	faktor	
sättas	till	1,0.	En	ytterligare	skillnad	gentemot	dimensionering	av	hållfasthet	vid	normal	temperatur	
är	 att	 materialets	 dimensionerande	 hållfasthetsvärde	 ska	 beräknas	 utifrån	 20	 %	 fraktilen	 av	
materialets	 hållfasthet	 istället	 för	 dess	 karakteristiska	 värde	 (5%	 fraktilen).	 Detta	 värde	 erhålls	
genom	 att	multiplicera	 det	 karakteristiska	 värdet	med	modifieringsfaktorn	𝑘g1,	 se	 ekvation	 [4:34]	
och	tabell	4.14	(SP,	2012).	Att	ett	högre	hållfasthetsvärde	används	vid	denna	dimensionering	är	på	
grund	av	den	relativt	 låga	sannolikheten	att	konstruktionen	kommer	utsättas	för	en	fullt	utvecklad	
brand	under	sin	livstid	och	att	ett	eventuellt	brott	inte	beror	på	materialets	hållfasthetsegenskaper	i	
sig	utan	det	reducerade	tvärsnittet	(Stora	Enso,	2016).		
	
	
𝑓𝑑,𝑓𝑖=𝑘𝑚𝑜𝑑,𝑓𝑖𝑓20𝛾𝑀,𝑓𝑖	 	 	 	 	 	 	 Ekvation	[4:33]	
	
med	

𝑓 " = 𝑓+𝑘g1	 	 	 	 	 	 	 	 Ekvation	[4:34]	
	
vilket	ger	

𝑓𝑑,𝑓𝑖=𝑘𝑚𝑜𝑑,𝑓𝑖𝑘𝑓𝑖𝑓𝑘𝛾𝑀,𝑓𝑖	 	 	 	 	 	 	 Ekvation	[4:35]	
	
där:	

𝑓&,g1 	 	 	 är	dimensionerande	hållfasthet	vid	brand	

𝑓 "	 	 	 är	20	%	fraktilen	av	hållfasthetsvärdet	
𝑓+ 	 	 	 är	karakteristiskt	hållfasthetsvärde	
𝑘AE&,g1 		 	 är	omräkningsfaktor	vid	brand	=	1,0	

𝛾C,g1 	 	 	 är	partialkoefficient	för	trä	vid	brand	
	

Tabell	4.14	Värden	på	modifieringsfaktorn	𝑘g1 	vid	brand,	(SP,	2012)	sid	89	

Material	 𝒌𝒇𝒊	

Konstruktionsvirke	 1,25	

Limträ	 1,15	

CLT	 1,15	

LVL	(Fanérträ)	 1,1	
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4.16.1	Effektiva	tvärsnittsvärden,	spänningar	och	momentfördelning	i	
brandfallet	
För	att	beräkna	elementets	hållfasthet	och	lastpåverkan	i	brandfallet	ska	hänsyn	tas	till	det	
förändrade	tvärsnittet	och	nya	värden	måste	beräknas	gällande	elementets	tröghetsmoment.	I	
standarden	EN	1995-1-1,	bilaga	B,	finns	Gamma-metoden	beskriven	som	används	vid	beräkning	av	
det	effektiva	tröghetsmomentet.	Detta	tar,	på	ett	förenklat	sett,	hänsyn	till	bidraget	av	
skjuvdeformationer	till	den	totala	deformationen	av	CLT-elementet	och	metoden	kan	användas	vid	
beräkning	av	3-	och	5-skiktsskivor	(Skogsindustrierna,	2017).	Ett	𝛾-värde	beräknas	för	varje	
längsgående	skikt	och	detta	värde	reducerar	varje	skikts	“steinerdel”	vid	beräkning	av	det	effektiva	
tröghetsmomentet,	se	ekvation	[4:36]	till	[4:38]	
	
𝐼𝑒𝑓=𝑏𝑠⋅ℎ𝑖312+𝛾𝑖⋅𝐴𝑖⋅(𝑎𝑖)2	 	 	 	 	 	 Ekvation	[4:36]	
	
med:	

𝛾𝑖=11+𝜋2⋅𝐸0,𝑚𝑒𝑎𝑛⋅𝐴𝑖𝐿𝑐2⋅ℎ𝑖±1𝐺𝑅,𝑚𝑒𝑎𝑛⋅2⋅𝑏𝑠	 	 	 	 	
	 Ekvation	[4:37]	
	
där:	

𝛾1 	 	 är	skiktets	gamma-värde	
𝐸",AWib		 är	medelvärde	för	elasticitetsmodul	
𝐴1 	 	 är	arean	av	skikt	i	

𝐿< 	 	 är	väggens	knäcklängd	
ℎ1±-	 	 är	höjden	på	det	mellanliggande	icke	lastbärande	skiktet	 	
𝐺J,AWib	 är	medelvärdet	för	rullskjuvmodul	
𝑏>	 	 är	inspekterad	vägglängd	
	
och:	
	
𝑎𝑖=ℎ𝑖2+ℎ𝑖±12		 	 	 	 	 	 	 Ekvation	[4:38]	
	
Utifrån	det	effektiva	tröghetsmomentet	beräknas	
reduktionsfaktorn,	𝑘<,	enligt	ekvationerna	[4:7]	till	[4:11]	
men	där	effektiva	tröghetsmomentet	används	istället	och	
där	skivans	area	i	ekvation	[4:7]	ersätts	med	den	
kvarvarande	effektiva	arean	av	de	lastbärande	skikten,	
𝐴Wg,r,g1.	
	
I	brandfallet	fördelas	den	dimensionerande	tryckkraften	
över	de	kvarvarande	lastbärande	skikten	i	stället	för	över	
hela	skivan	som	vid	dimensionering	i	brottgräns.	Se	
ekvation	[4:41]	att	jämföra	med	[4:3].	Hållfasthetsvillkoret	
för	kombinerat	böjmoment	och	axiellt	tryck	gäller	
fortfarande	enligt	ekvation	[4:6].	Dock	beräknas	
böjmomentet	med	hänsyn	till	den	ökade	excentriciteten	
på	grund	av	den	ensidiga	förkolningen	av	tvärsnittet,	se	
ekvation	[4:39]	och	[4:40]	samt	figur	4.15.	Den	

Figur	4.15	 Illustration	av	den	ökade	excentriciteten	
på	grund	av	ensidig	förkolning.	
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dimensionerande	böjspänningen	i	brandfallet	beräknas	enligt	ekvation	[4:42]	
	
𝑒<.pEp = 𝑒< + 𝑒<.g1 	 	 	 	 	 	 	 Ekvation	[4:39]	
	
med:	
	
𝑒𝑐.𝑓𝑖=ℎ𝑠2−ℎ𝑒𝑓2	 	 	 	 	 	 	 	 Ekvation	[4:40]	
	
där:	

ℎ>	 är	ursprunglig	tvärsnittshöjd	
ℎWg	 är	höjden	av	det	effektiva	tvärsnittet	efter	brand	

	
Dimensionerande	tryckspänning	i	brandfallet	

𝑓𝑐.0.𝐸𝑑.𝑓𝑖=𝐹𝑐.0.𝐸𝑑.𝑓𝑖𝐴𝑒𝑓.𝑥.𝑓𝑖	 	 	 	 	 	 	 Ekvation	[4:41]	
	
där:	

𝐹<.".=&.g1 	 är	dimensionerande	tryckkraft	i	brandfallet	

𝐴Wg.r.g1 		 är	effektiv	area	av	lastbärande	skikt	

	
Dimensionerande	böjspänning	i	brandfallet	

𝑓A.=&.g1 =
C��

�.��
	 	 	 	 	 	 	 	 Ekvation	[4:42]	

	
med:	
	
𝑀g1 = 𝐹<.".=&.g1 ⋅ 𝑒<.pEp	 	 	 	 	 	 	 Ekvation	[4:43]	
	
och:	
	
𝑊.𝑓𝑖=𝐼𝑒𝑓𝛾𝑖⋅𝑎𝑖+ℎ𝑓𝑖.𝑖2	 	 	 	 	 	 	 Ekvation	[4:44]	
	
där:	

𝑀.g1 	 	 är	dimensionerande	moment	i	brandfallet	
𝑊.g1 	 	 är	elementets	böjmotstånd	efter	brand	
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4.17	Specificering	av	CLT-element	och	laster	som	används	vid	
beräkningar	
Då	Sweco	ofta	samarbetar	med	CLT-leverantören	Martinson	vid	projektering	och	byggnation	av	hus	
med	CLT-stomme	har	CLT-element	valts	ut	från	Martinsons	produktlinje	och	deras	
hållfasthetsvärden	används	i	arbetets	beräkningar.	Då	Martinson	tillverkar	element	vars	brädor	i	icke	
lastupptagande	riktning	är	av	lägre	virkeskvalitet	än	de	tvärgående	brädorna	är	elementens	
hållfasthetsvärden	ej	i	enlighet	med	de	som	presenteras	i	KL-trähandboken.	Detta	då	handboken	
enbart	ger	exempel	på	element	uppbyggda	av	brädor	av	samma	virkeskvalitet	i	båda	riktningarna	
(Skogsindustrierna,	2017).	I	följande	avsnitt	presenteras	de	valda	elementen	och	dess	
hållfasthetsvärden.	Väggtyperna	valdes	ut	i	samråd	med	handledaren	Christopher	Rosman	och	de	
dimensioneras	som	bärande	väggar	i	bottenplan	i	ett	flerbostadshus	med	åtta	våningar.	

4.17.1	Dimensioner	och	uppbyggnad	
I	tabell	4.15	specificeras	vilka	CLT-element	som	används	i	arbetets	beräkningar	där	deras	
uppbyggnad	samt	beklädnad	framgår.	Totalt	har	beräkningar	utförts	på	fyra	olika	CLT-element	
skyddade	med	en	beklädnad	bestående	av	2	stycken	gipsskivor	Typ	F	med	en	tjocklek	på	15,4	mm	
med	en	nedfallstid	på	84	minuter	som	inhämtats	från	gipsfabrikatör	(R.	Nilsson/Gyproc,	personlig	
kommunikation,	11	maj,	2018).	
 

Tabell	4.15	Specificering	av	valda	CLT-element,	dess	uppbyggnad,	ingående	virkeskvalitet	samt	beklädnad	

Tjocklek	 Antal	skikt	 Skiktuppbyggnad	 Virkeskvalitet	 Beklädnad	

120	mm	 3	 40+40+40	 C24+C14+C24	 2xGtF	

120	mm	 5	 20+30+20+30+20	 C24+C14+C24+C14+C24	 2xGtF	

140	mm	 3	 46,5+46,5+46,5	 C24+C14+C24	 2xGtF	

140	mm	 5	 20+40+20+40+20	 C24+C14+C24+C14+C24	 2xGtF	
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4.17.2	Hållfasthetsvärden	
I	tabell	4.16	specificeras	de	olika	CLT-elementens	hållfasthetsvärden	som	används	vid	beräkning	vilka	
är	hämtade	från	Martinson	(u.d.a).	
 
Tabell	4.16	Specificering	av	hållfasthetsvärden	för	valda	CLT-element,	(Martinson,	u.d.a) 

Elementtyp	 3-skikt	120	mm	 5-skikt	120	mm	 3-skikt	140	mm	 5-skikt	140	mm	

Karakteristisk	tryckhållfasthet	
längs	fiberriktningen,	fc.0.k	 14,0	MPa	 10,5	MPa	 14,0	MPa	 9,0	MPa	

Karakteristisk	böjhållfasthet	
längs	fiberriktningen,	fm.0.k	 23,1	MPa	 17,0	MPa	 23,1	MPa	 15,3	MPa	

Karakteristisk	styvhet,	
Elasticitetsmodul	längs	
fiberriktningen,	E0.05	

4933	MPa	 3700	MPa	 4933	MPa	 3171	MPa	

Karakteristisk	tryckhållfasthet	
för	vertikala	lameller	-	C24,	fc.0.k	 21	MPa	 21	MPa	 21	MPa	 21	MPa	

Karakteristisk	böjhållfasthet	för	
vertikala	lameller	-	C24,	fm.0.k	 24	MPa	 24	MPa	 24	MPa	 24	MPa	

 

4.17.3	Lastdefiniering	
Lasterna	som	används	i	beräkningarna	har	tagits	fram	i	samråd	med	handledare	Christopher	Rosman	
och	 de	 representerar	 belastningen	 på	 en	 bärande	 vägg	 i	 bottenplan	 i	 ett	 flerbostadshus	 i	 åtta	
våningar.	Lasterna	baseras	på	laster	från	ett	befintligt	projekt	som	företaget	tidigare	projekterat.	
	
Tabell	4.17	Specificering	av	karakteristiska	laster	som	verkar	på	ytterväggen	

Lasttyp	på	yttervägg	 Karakteristiskt	värde	

Egentyngd	(GK)	 165	kN/m	

Snölast	(SK)	 7.75	kN/m	

Nyttiglast	(QK)	 49.6	kN/m	
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5.	Genomförande	
För	att	kunna	genomföra	examensarbetet	och	ta	fram	en	kvalitativ	rapport	som	beskriver	
skillnaderna	vid	branddimensionering	av	bärande	CLT-väggar	med	hjälp	av	de	två	olika	
beräkningsmetoderna	behövdes	först	en	grundläggande	förståelse	för	gällande	lagar,	regler	och	
normer	som	berör	såväl	dimensionering	av	konstruktioner	i	brottgränstillstånd	som	i	brandfallet.	
Detta	uppnåddes	genom	att	studera	delar	av	BBR,	Eurokod	0,	1	och	5	samt	annan	litteratur	på	
området.	En	god	förståelse	för	brandförloppet	och	brandens	påverkan	på	trämaterial	var	också	en	
betydelsefull	del	i	arbetet	vilket	uppnåddes	genom	att	studera	litteratur	likt	KL-trähandboken	och	
Bärande	konstruktioner	och	brand.	
	
Beräkningsmetoderna	för	inbränning	i	ett	CLT-element	hämtades	från	EC5-1-2	och	Brandsäkra	
trähus	version	3.	För	att	kunna	utföra	jämförande	beräkningar	av	hållfasthet	efter	en	given	
brandexponeringstid	behövdes,	förutom	kunskaper	om	hur	förkolningen	påverkar	resttvärsnittet,	
även	kunskaper	för	dimensionering	av	CLT-element	i	både	brottgränstillstånd	och	i	brandfallet.	
Denna	teori	inhämtades	till	stor	del	från	EC5-1-2,	KL-trähandboken,	Brandsäkra	trähus	version	3	
samt	från	Christopher	Rosman	och	Maija	Tiainen.	Maija	är	beräkningsingenjör	på	det	finska	Sweco	
Structures-kontoret	i	Helsingfors	och	har	via	e-mail	stöttat	arbetet	med	stor	kunskap	om	
branddimensionering	av	CLT-konstruktioner.	
	
Till	de	jämförande	beräkningarna	valdes	fyra	olika	väggtyper	ut	och	de	betraktades	utifrån	samma	
förutsättningar.	Det	vill	säga	exponerade	för	en	90	minuters	ensidig	standardbrand,	skyddade	med	
två	lager	gipsskiva	Typ	F.	De	väggar	som	valdes	var	två	stycken	3-skiktsskivor	med	120	och	140	mm	
tjocklek	samt	två	stycken	5-skiktsskivor	med	120	och	140	mm	tjocklek.	Väggarna	och	lasterna	valdes	
ut	i	samråd	med	handledare	Christopher	Rosman	och	är	baserade	på	ett	tidigare	projekt	Sweco	
Structures	varit	med	och	projekterat.	
	
De	fyra	väggtyperna	beräknades	sedan	utifrån	de	två	beräkningsmetoderna	och	resultaten	
summerades	i	tabeller.	Varje	relevant	parameter	analyserades	och	redogjordes	för	och	slutligen	drog	
författarna	slutsatser	gällande	de	två	metoderna.	
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6.	Resultat	
Jämförande	 beräkningar	 utifrån	 metoderna	 beskrivna	 i	 rapporten	 har	 utförts	 på	 fyra	 väggtyper	
exponerade	 för	 en	 90	minuters	 ensidig	 standardbrand	 skyddade	med	 två	 lager	 gipsskiva	 Typ	 F.	 I	
tabellerna	6.1	och	6.2	presenteras	beräkningsresultaten	och	 i	bilaga	2	presenteras	beräkningarna	 i	
sin	helhet.	
	
Tabell	6.1	 redovisar	de	 faktorer	 som	är	 lika	 för	alla	väggar	 i	båda	beräkningsmetoderna.	Att	dessa	
värden	inte	varierar	 inom	beräkningsmetoderna	är	på	grund	av	att	konstruktionerna	har	beräknats	
utifrån	 samma	 förutsättningar	 sett	 till	 typ	 av	 brand,	 brandexponeringstid	 samt	 typ	 av	 skyddande	
beklädnad.	Ur	denna	tabell	kan	brandens	påverkan	på	konstruktionerna	utläsas	och	noterbart	är	att,	
med	 dessa	 förutsättningar,	 startar	 förkolningen	 bakom	 den	 skyddande	 beklädnaden,	 𝑡<h,	 ca	 6	
minuter	 tidigare	vid	beräkningen	enligt	metoden	 i	BTv3	 jämfört	med	EC5-1-2.	En	annan	skillnad	är	
att	 det	 icke	 lastupptagande	 skiktet,	𝑑",	 samt	 det	 effektiva	 förkolningsdjupet,	𝑑Wg,	 är	 större	 enligt	
BTv3-metoden.	
	
Tabell	6.1	Beräkningsresultat	rörande	förkolning	beräknad	på	90	minuters	brand	på	CLT-element	med	2xGtF	

Parameter	 Beräkning	enl.	EC5-1-2	 Beräkning	enl.	BTv3	

𝑑" 									 7	mm	 14,5	mm	

𝑡g 										 84	min	 84	min	

𝑡<h								 63,62	min	 57,68	min	

𝑑<hiV,"		 17,38	mm	 20,17	mm	

𝑑Wg								 24,38	mm	 34,67	mm	

𝑙g,VWc 		(förankringslängd)	[mm]	 51	mm	 54	mm	

Lastrelation	(𝐸&,g1/𝐸&)	-	(Brandfall/Brottgräns)	 0,69	 0,69	

	
	
Tabell	 6.2	 presenterar	 varje	 konstruktions	 lastkapacitet	 innan	 och	 efter	 90	 minuters	 brand	 där	
tydliga	 skillnader	på	 resultaten	 framgår	 för	vissa	konstruktioner	och	där	det	 inte	är	någon	skillnad	
alls	i	lastkapacitet	för	andra.	
	
Vid	beräkning	av	5-skiktsskivornas	hållfasthet	efter	90	minuters	brand	har	det	delvis	förkolnade	icke	
lastupptagande	 skiktets,	 skikt	 2,	 bidrag	 till	 elementets	 hållfasthet	 bortsetts	 på	 grund	 av	
beräkningstekniska	 skäl.	Detta	medför	dock	att	det	effektiva	 tröghetsmomentet	 för	 skivan	blir	 lite	
lägre	och	det	beräknade	resultatet	således	något	konservativt.	
	
Se	bilaga	1	för	illustrationer	av	varje	väggkonstruktions	resttvärsnitt	efter	brand.	
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Tabell	6.2	Beräkningsresultat	rörande	utnyttjandegrad	innan	brand	och	efter	90	minuters	brand	

Parameter	 Beräkning	enl.	EC5-1-2	 Beräkning	enl.	BTv3	

Konstruktion:	3-skikt	CLT-vägg	120	mm	(40+40+40)	2xGtF	

U.fc0	(Utnyttjandegrad	i	brottgränstillstånd)	 74,35	%	 74,35	%	

U.fc0.fi	(Utnyttjandegrad	efter	90	minuters	brand)	 40,54	%	 57,22	%	

Konstruktion:	5-skikt	CLT-vägg	120	mm	(20+30+20+30+20)	2xGtF	

U.fc0	 99,54	%	 99,54	%	

U.fc0.fi	 102,03	%	 102,03	%	

Konstruktion:	3-skikt	CLT-vägg	140	mm	(46,5+46,5+46,5)	2xGtF	

U.fc0	 50,13	%	 50,13	%	

U.fc0.fi	 27,08	%	 38,28	%	

Konstruktion:	5-skikt	CLT-vägg	140	mm	(20+40+20+40+20)	2xGtF	

U.fc0	 77,45	%	 77,45	%	

U.fc0.fi	 76,44	%	 76,44	%	

	
	
	
	
	
	

	 	

Figur	4.16	Illustration	av	resttvärsnitt	för	3-	och	5-skiktsskiva	140	mm	beräknat	med	de	två	olika	metoderna.	
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7.	Analys	
Starttiden	 för	 förkolningen	beräknas	på	olika	 sätt	 i	de	 två	metoderna	och	med	 förutsättningen	att	
konstruktionerna	är	skyddade	med	två	lager	gipsskiva	Typ	F	blir	resultatet	att	förkolningen	börjar	ca	
6	 minuter	 tidigare	 vid	 beräkning	 med	 metoden	 i	 BTv3	 i	 jämförelse	 med	 EC5-1-2.	 Det	 finns	 som	
tidigare	 nämnts	 två	 sätt	 att	 beräkna	 förkolningens	 starttid	 enligt	 BTv3-metoden	 där	 det	 största	
värdet	har	 valts	då	dessa	 värden	är	 konservativa,	 speciellt	 vid	 användning	av	 gipsskivor	Typ	F	 (SP,	
2012).	Författarna	anser	att	 fortsatt	utredning	av	starttidpunkten	 för	 förkolningen	vid	användande	
av	 gipsskivor	 Typ	 F	 som	 skyddande	 beklädnad	 bör	 utföras	 så	 att	 en	 säkrare	 och	 förmodligen	mer	
fördelaktig	 starttidpunkt	 kan	 fastställas	 och	 användas	 vid	 framtida	 beräkningar.	 Detta	 eftersom	
materialets	 egenskaper	 då	 kan	 utnyttjas	 i	 större	 utsträckning	 vilket	 kan	 leda	 till	 att	 minska	
materialåtgången	av	gipsskivor.	Då	detta	inte	är	en	förnyelsebar	produkt	är	det	inte	bara	fördelaktigt	
ur	en	ekonomisk	synvinkel	utan	även	sätt	ur	ett	miljöperspektiv.		
	
Förkolningen	 beräknas	 på	 samma	 sätt	 i	 de	 två	 metoderna	 men	 förkolningsdjupet	 skiljer	 sig	 åt	 i	
beräkningarna.	 Detta	 på	 grund	 av	 den	 tidigare	 starttidpunkten	 för	 förkolningen	 enligt	 metoden	 i	
BTv3.	 Då	 förkolningen	 kan	 pågå	 ca	 6	 minuter	 längre	 kommer	 således	 förkolningsdjupet	 att	 vara	
större.	
	
Nedfallstiden	 för	 den	 skyddande	beklädnaden	 är	 densamma	 för	 de	olika	 beräkningsmetoderna	på	
grund	av	att	värdet	hämtats	från	gipsleverantör.	Enligt	EC5-1-2	finns	det	inget	sätt	att	beräkna	detta	
på	för	gipsskiva	Typ	F	och	värdet	ska	då	tillhandahållas	från	leverantör.	Med	hjälp	av	metoden	i	BTv3	
kan	dock	nedfallstiden	för	olika	typer	av	skyddsbeklädnad	beräknas	men	eftersom	dessa	värden	är	
konservativa,	 speciellt	 gällande	 skyddsbeklädnad	 i	 form	 av	 gipsskiva	 Typ	 F,	 rekommenderas	 att	
leverantörens	uppgifter	används	(SP,	2012).	
	
Den	största	skillnaden	mellan	metoderna	är	storleken	på	det	icke	lastupptagande	skiktet,	𝑑",	som	är	
märkbart	större	enligt	BTv3-metoden.	Som	tidigare	nämnts	har	simuleringar	och	brandtester	visat	på	
att	detta	skikt	är	större	än	det	angivna	värdet	 i	EC5-1-2.	Detta	är	den	faktor	som	gör	enskilt	störst	
skillnad	 för	 konstruktionens	 bärförmåga	 då	 den	 påverkar	 det	 effektiva	 förkolningsdjupet	 väldigt	
kraftigt	och	således	resttvärsnittet.	
	
Förankringslängden	av	 fästdonen	är	beroende	av	tjockleken	på	beklädnaden	och	förkolningsdjupet	
vid	 beklädnadens	 nedfall.	 Då	 förkolningen	 börjar	 tidigare	 vid	 beräkning	 med	 metoden	 i	 BTv3	
kommer	således	förankringslängden	behöva	vara	större	för	att	undvika	nedfall	p.g.a.	utdragning	av	
fästdon	vilket	framgår	i	tabell	6.1.	
	
Utnyttjandegraden	för	de	två	3-skiktsskivorna	skiljer	sig	åt	 i	brandfallet	men	för	5-skiktsskivorna	är	
utnyttjandegraden	 den	 samma	 i	 båda	 beräkningsmetoderna.	 Detta	 beror	 på	 elementens	
uppbyggnad	 och	 vart	 i	 konstruktionen	 det	 effektiva	 förkolningsdjupet	 slutar.	 Om	 det	 effektiva	
förkolningsdjupet	 går	 in	 i	 ett	 lastupptagande	 skikt	 kommer	 detta	 påverka	 bärförmågan	 hos	
konstruktionen	 och	 olika	 resultat	 kommer	 erhållas	 beroende	 på	 beräkningsmetod.	 Slutar	 det	
däremot	 i	 ett	 icke	 lastupptagande	 skikt	 kommer	 det	 inte	 påverka	 konstruktionens	 bärförmåga	
nämnvärt.		
	
Gällande	3-skiktsskivorna	går	det	effektiva	förkolningsdjupet	in	i	ett	lastbärande	skikt	där	det	tränger	
längre	 in	 i	 skiktet	 enligt	 beräkningsmetoden	 i	 BTv3	 än	 i	 EC5-1-2.	 Detta	 leder	 till	 att	 en	 högre	
utnyttjandegrad	erhålls	 för	BTv3-metoden.	 För	 5-skiktsskivorna	 går	det	 effektiva	 förkolningsdjupet	
igenom	 skikt	 1,	 lastbärande,	 och	 avslutas	 i	 skikt	 2,	 icke	 lastbärande.	 Detta	 innebär	 att	 det	 är	 två	
opåverkade	 bärande	 skivor	 kvar	 i	 konstruktionen	 vilket	 resulterar	 i	 att	 utnyttjandegraden	 blir	 lika	
oavsett	beräkningsmetod.		
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Dessa	resultat	visar	på	ett	mönster	där	 ingen	skillnad	i	utnyttjandegrad	uppstår	då	en	5-skiktsskiva	
används	 men	 det	 är	 inte	 någon	 slutsats	 som	 kan	 dras.	 Detta	 då	 det	 helt	 beror	 på	 hur	 långt	 in	 i	
elementet	 det	 effektiva	 förkolningsdjupet	 går.	 I	 detta	 fall,	 med	 de	 givna	 förutsättningarna,	 går	
förkolningen	 in	 i	 ett	 icke	 lastupptagande	 skikt	 för	 5-kiktsskivorna.	 En	 kortare	 eller	 längre	
brandexponeringstid	eller	en	annan	typ	av	beklädnad	skulle	kunna	förändra	förkolningsdjupet	så	att	
det	slutar	i	ett	lastupptagande	skikt.	Detta	skulle	då	påverka	utnyttjandegraden	i	brandfallet	och	en	
skillnad	 i	 resultatet	 metoderna	 emellan	 skulle	 uppstå.	 Att	 utnyttjandegraden	 i	 brandfallet	 för	 5-
skiktsskivorna	blev	 lika	är	med	andra	ord	en	konsekvens	av	den	valda	brandexponeringstiden	samt	
valet	av	skyddande	beklädnad.	
	
Det	bör	nämnas	 att	 nedfallstider	 för	 gipsskivor	 fästa	 vid	CLT-element	 kan	 vara	betydligt	 längre	 än	
vad	 som	 angetts	 i	 detta	 arbete.	 Nedfallstider	 är	 oftast	 framtagna	 genom	 provning	 på	
regelkonstruktioner	men	CLT-element	gör	det	möjligt	att	fästa	skruvarna	med	större	kantavstånd	till	
gipsskivorna	vilket	leder	till	en	fördröjning	av	nedfallet	(SP,	2012).	Det	är	i	praktiken	möjligt	att	fästa	
gipsskivorna	 i	 ett	 CLT-element	med	 väldigt	många	 skruvar	 för	 att	 öka	 nedfallstiden	men	dock	 kan	
skruvarna	påverka	värmeöverföringen	 in	 i	materialet	och	således	påverka	konstruktionen	negativt.	
Vidare	 studier	 på	 infästning	 av	 gipsskivor	 i	 CLT-element	 bör	 utföras	 för	 att	 kunna	 ta	 fram	 nya	
beräkningsmetoder	för	nedfallstid,	speciellt	för	gipsskiva	Typ	F.	
	
Att	 utnyttjandegraden	 är	 lägre	 i	 brandfallet	 jämfört	 med	 i	 brottgräns	 bör	 inte	 ses	 som	 något	
vägledande	då	en	förenklad	lastdimensionering	utförts	där	bl.a.	vindlast	bortsett.	Fokus	har	legat	på	
skillnaden	av	inbränning	och	skyddstider	metoderna	emellan,	men	en	fullständig	dimensionering	har	
utförts	 för	 att	 ge	 en	 tydlig	 bild	 av	 hela	 processen.	 Därför	 ska	 dessa	 resultat	 gällande	
utnyttjandegrader	hanteras	som	enbart	exempel	och	inte	någon	vägledning	i	sig.	Beroende	på	valda	
laster	kan	dessa	variera	kraftigt.	
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8.	Slutsatser	
Innan	metoden	i	BTv3	kommer	inarbetas	i	den	nya	uppdatering	av	Eurokoden	menar	författarna	att	
det	 finns	 det	 en	 del	 punkter	 som	med	 fördel	 bör	 utredas	 vidare.	 Fastställningen	 av	 förkolningens	
starttidpunkt	gällande	CLT-konstruktioner	skyddade	med	gipsskiva	Typ	F	bör	ses	över	då	den	enligt	
SP	 Sveriges	 tekniska	 forskningsinstitut	 (2012)	 är	 konservativt	 beräknad.	 Försenas	 starten	 av	
förkolningen	 minskar	 det	 slutgiltiga	 förkolningsdjupet	 vilket	 är	 till	 gagn	 för	 konstruktionens	
bärförmåga.	 Som	 nämnt	 ovan	 kan	 detta	 leda	 till	 en	 minskad	 materialåtgång	 vilket	 alltid	 är	
eftersträvansvärt	både	ur	ett	ekonomiskt	och	hållbart	perspektiv.	
	
Vidare	 bör	 nedfallstiderna	 för	 gipsskivor	 Typ	 F	 utredas	 vidare	 då	 även	 dessa	 värden	 är	 relativt	
konservativa,	speciellt	när	det	gäller	skivor	fästa	på	CLT-konstruktioner.	Möjligheten	till	infästning	är	
mycket	 större	 än	 för	 en	 regelvägg	 och	 detta	 anser	 författarna	 vara	 den	 faktor	 som	 har	 störst	
möjlighet	att	bidra	till	att	minska	det	effektiva	förkolningsdjupet.	Detta	då	förkolningen	sker	med	en	
reducerad	hastighet	så	länge	beklädnaden	sitter	kvar	i	konstruktionen.	
	
Idag	 kan	 det	 med	 säkerhet	 sägas	 att	 det	 effektiva	 förkolningsdjupet	 kommer	 vara	 större	 enligt	
metoden	i	BTv3	än	EC5-1-2.	Detta	oavsett	beklädnad	eller	val	av	väggskiva.	Huruvida	detta	påverkar	
elementets	bärförmåga	efter	en	brandexponering	beror	dock	till	stor	del	på	elementets	uppbyggnad	
som	nämnts	i	föregående	avsnitt.	
	
I	väntan	på	en	full	inarbetning	av	metoden	i	BTv3	i	Eurokoden	anser	författarna	att	konstruktioner	av	
CLT	 bör	 dimensioneras	 med	 hjälp	 av	 BTv3-metoden.	 Denna	 metod	 är	 baserad	 på	 den	 senaste	
forskningen	och	faktiskt	utarbetad	för	att	hantera	just	CLT	och	flertalet	skyddande	beklädnadsskikt.	
Att	BTv3	ger	mer	konservativa	resultat	kan	inte	ses	som	någon	nackdel	ur	ett	hållfasthetsperspektiv	
och	 tills	 vidare	 forskning	 lett	 fram	 till	 nya	 förbättrade	 metoder	 för	 dimensionering	 bör	 BTv3-
metoden	 användas.	 Det	 är	 trots	 allt	 ett	 funktionskrav,	 (R)	 –	 Bärighet,	 som	 ska	 uppfyllas	 och	 då	
säkerheten	är	 viktigast	 i	 sammanhanget	måste	brandens	ökade	påverkan	på	materialet	 enligt	 den	
senaste	forskningen	tas	på	allvar	och	tvärsnittet	dimensioneras	därefter.		
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Bilaga 2.1: 
Beräkning 3-skiktsskiva 120 mm 2GtF enl. BTv3 



Hallqvist, Stefan (890824-0032)
Berkal, Cherif (820417-9256)

HUPK 2018-04-16
Konstruktion: 3-skikt 120 mm

BTv3

Konstruktionsdel - Bärande vägg

Tjocklek - 120 mm 

CLT-element - 3-skikt (40+40+40)

Virkeskvalite längsgående (2 skikt) - C24

Virkeskvalite tvärgåendegående (1 skikt) - C14

Bärighetskrav - R90

Beräkning enligt EN 1995-1-1 1995-1-2, BTv3

CLT-VÄGG BÄRFÖRMÅGA

 Geometri  

hs 120mm Tjocklek CLT-vägg

ec 20mm Excentricitet

Lc 2900mm Effektiv höjd CLT-vägg

bs 1000mm Längd CLT-vägg, inpekterad längd

 Laster och partialkoefficienter 

Gk 165
kN

m
 Egentyngd

Sk 7.75
kN

m
 Snölast

Qk 49.6
kN

m
 Nyttiglast

kmod 0.8 Korrektionsfaktor för lastvaraktighet - medel

kdef 0.8 Korrektionsfaktor för klimatklass - klass 1

γd 1 Partialkoefficient för säkerhetsklass 3

γM 1.25 Partialkoefficient för materialegenskaper

γG 1.35 Partialkoefficient för pemanent last

ξ 0.89 Reduktionsfaktor vid ogynnsam last

γQ 1.5 Partialkoefficient för variabel last

1



Hallqvist, Stefan (890824-0032)
Berkal, Cherif (820417-9256)

HUPK 2018-04-16
Konstruktion: 3-skikt 120 mm

BTv3

ψ0.s 0.7 Karakteristiskt kombinationsvärde för snölast 

ψ1.s 0.4 Frekvent kombinationsvärde för snölast 

ψ2.s 0.2 Kvasi-permanent kombinationsvärde för snölast 

ψ0.q 0.7 Karakteristiskt kombinationsvärde för nyttiglast 

ψ1.q 0.5 Frekvent kombinationsvärde för nyttiglast 

ψ2.q 0.3 Kvasi-permanent kombinationsvärde för nyttiglast 

 Lastberäkning

As bs hs 1.2 105 mm
2

 Skivans tryckta area

Is

bs hs
3



12
1.44 108 mm

4
 Skivans tröghetsmoment

Ws

bs hs
2



6
2.4 106 mm

3
 Skivans böjmotstånd

Brottgränstillstånd

6.10a

F6.10a γd Gk γG γQ Sk ψ0.s Qk ψ0.q   bs 282.967 kN

6.10b Snölast som huvudlast

F6.10b1 γd Gk γG ξ γQ Sk γQ Qk ψ0.q  bs 261.953 kN

6.10b Nyttiglast som huvudlast

F6.10b2 γd Gk γG ξ γQ Qk γQ Sk ψ0.s  bs 280.785 kN

Dimensionerande laster

Fc.0.Ed max F6.10a F6.10b1 F6.10b2  282.967 kN Tryckkraft

Fm.Ed ec Fc.0.Ed 5.659 kN m Böjande moment

fc.0.Ed

Fc.0.Ed

As
2.358 MPa Tryckspänning

fm.Ed

Fm.Ed

Ws
2.358 MPa Böjspänning

2



Hallqvist, Stefan (890824-0032)
Berkal, Cherif (820417-9256)

HUPK 2018-04-16
Konstruktion: 3-skikt 120 mm

BTv3

 Materialegenskaper

Värden för beräknad skiva tagen från avsnitt 4.17.2, tabell 4.16

E0.05 4933MPa Karakteristisk styvhet, 5%-fraktilen

Elasticitetsmodul längs fiberriktningen

fc.0.k 14MPa Karakteristisk tryckhållfasthet 5%-fraktilen

fm.0.k 23.1MPa Karakteristisk böjhållfasthet 5%-fraktilen

fc.0.Rd

kmod fc.0.k

γM
8.96 MPa Dimensionerande tryckhållfasthet längs fiberriktningen

fm.Rd

kmod fm.0.k

γM
14.784 MPa Dimensionerande böjhållfasthet

 Kombinerad böjning och axiellt tryck

iy

Is

As
34.641 mm Tröghetsradien

λy

Lc

iy
83.716 Slankhetstalet

λrel

λy

π

fc.0.k

E0.05
 1.42 Relativa slankhetstalet

βc 0.1 km 1

ky 0.5 1 βc λrel 0.3  λrel
2





 1.564

Då λrel > 0,3 blir uttrycket för kc följande:

kc.y
1

ky ky
2

λrel
2



0.451 Reduktionsfaktor med hänsyn till
knäckning

km

fm.Ed

fm.Rd


fc.0.Ed

kc.y fc.0.Rd
 0.744 ≤1 Ufc0 km

fm.Ed

fm.Rd


fc.0.Ed

kc.y fc.0.Rd
 74.351 %

3



Hallqvist, Stefan (890824-0032)
Berkal, Cherif (820417-9256)

HUPK 2018-04-16
Konstruktion: 3-skikt 120 mm

BTv3

 Dimensionering vid brand
Beräkning av lasteffekt vid brand enligt Eurokoden

6.11b

Nyttiglast som huvudlast

Fc.0.Ed.fi.1 γd Gk ψ1.q Qk ψ2.s Sk  bs 191.35 kN

Snölast som huvudlast

Fc.0.Ed.fi.2 γd Gk ψ1.s Sk ψ2.q Qk  bs 182.98 kN

Lastreduktion enligt förenklad model [1991-1-2]

Reduktionsfaktor för
lasteffekt i
brottgränstillstånd

ηfi min
Gk ψ1.q Qk

γG Gk γQ Qk







Gk ψ1.q Qk

ξ γG Gk γQ Qk














0.639

Fc.0.Ed.fi.3 ηfi Fc.0.Ed 180.741 kN

Dimensionerande tryckkraft i brandfallet

Fc.0.Ed.fi max Fc.0.Ed.fi.1 Fc.0.Ed.fi.2 Fc.0.Ed.fi.3  191.35 kN

 Kvarvarande tvärsnitt efter 90 minuters brand enligt BTv3

Beräknas som ensidig brand

Beklädnad - 2xGtF 15

treq 90min Krav på brandmotståndstid

hp 15.4mm Gipsskivornas tjocklek

β0 0.65
mm

min
 Förkolningshastighet

 Skyddstid för gipsskiva typ F - Lager 1

tprot.0.1 30

hp

mm

15











1.2

 30.963 Grundvärde för skyddstid

kpos.exp.1 1.0 Positionskoefficient som tar hänsyn
till föregående lager

4



Hallqvist, Stefan (890824-0032)
Berkal, Cherif (820417-9256)

HUPK 2018-04-16
Konstruktion: 3-skikt 120 mm

BTv3

kpos.unexp.1 1.0 Positionskoefficient som tar hänsyn
till efterföljande lager

Δt1 0 Korrektionstid med hänsyn till skydd
från föregående lager

kj.1 1.0 Skarvkoefficient

tprot.1 tprot.0.1 kpos.exp.1 kpos.unexp.1 Δt1  kj.1 min 30.963 min Skyddstid

 Skyddstid för gipsskiva typ F - Lager 2

tprot.0.2 30

hp

mm

15











1.2

 30.963 Grundvärde för skyddstid

kpos.exp.2 0.5
tprot.0.2

tprot.1

min

 0.5 Positionskoefficient som tar hänsyn
till föregående lager

kpos.unexp.2 1.0 Positionskoefficient som tar hänsyn
till efterföljande lager

Korrektionstid med hänsyn till skydd
från föregående lagerΔt2 0.22

tprot.1

min
 0.1 tprot.0.2 4.7 8.416

kj.2 1.0 Skarvkoefficient

tprot.2 tprot.0.2 kpos.exp.2 kpos.unexp.2 Δt2  kj.2 min 23.897 min Skyddstid

 Starttid för förkolning

tch.1 tprot.1 tprot.2 54.859 min Starttid enligt beräknad skyddstid

Starttid enligt avsnitt 4.14.3,
tabell 4.11tch.2 min 2.1 2

hp

mm
 7 3.5

hp

mm
 7









min 57.68 min

Tid till beräknad startpunkt för
förkolning bakom beklädnadtch max tch.1 tch.2  57.68 min

Beräknad nedfallstid enligt avsnitt
4.14.3, tabell 4.12tf.1 4 2

hp

mm
 40









min 83.2 min

5



Hallqvist, Stefan (890824-0032)
Berkal, Cherif (820417-9256)

HUPK 2018-04-16
Konstruktion: 3-skikt 120 mm

BTv3

tf.2 84min Beklädnadens nedfallstid, hämtad från
leverantör

tf max tf.1 tf.2  84 min Dimensionerande nedfallstid

d0 enligt avsnitt 4.14.2, tabell 4.10
d0 min 14.5mm

hs

12.5
7mm









14.5 mm

Faktor som tar hänsyn till
utvecklingen av det lastupptagande
skiktet. k0 = 1 då  t > tch

k0 1

k2 1 0.018
hp

mm
 0.723 Isoleringsfaktor för gipsskivor TYP F

Efterskyddsfaktor
k3 2.0

charfas.1 tf tch  k2 β0 12.366 mm Förkolningsdjup under fas 1 - skyddad
förkolning med reducerad hastighet

Tidsgränsen då förkolningshastigheten
återgår till dimensionerande hastighetta

25mm tf tch  k2 β0

k3 β0
tf 93.719 min

ta > 90 min - Förkolningen hinner inte nå fas 3

Förkolningsdjup under fas 2 -
oskyddad förkolning med ökad
hastighet där totala förkolningsdjupet
är < 25 mm

charfas.2 treq tf  k3 β0 7.8 mm

dchar.0 charfas.1 charfas.2 20.166 mm Totalt förkolningsdjup efter 90 min

def dchar.0 k0 d0 34.666 mm Effektivt förkolningsdjup efter 90
minuters brand

Beräkning av kvarvarande skikt

def < 40 min vilket innebär att det yttersta skiktet ej förkolnats helt

Skikt 1 > 3mm, ska tas med i
beräkning av hef

skikt1 40mm def 5.334 mm

hef hs def 85.334 mm

Se figur XX i bilaga XX för illustration av resttvärsnitt

6



Hallqvist, Stefan (890824-0032)
Berkal, Cherif (820417-9256)

HUPK 2018-04-16
Konstruktion: 3-skikt 120 mm

BTv3

 Kombinerad böjning och axiellt tryck vid brand

kfi 1.15 Modifieringsfaktor för
materialegenskaper vid brand

kmod.fi 1 Korrektionsfaktor för lastvarighet vid brand

γM.fi 1 Partialkoefficient för materialegenskaper vid brand

E0.x.mean 11GPa Elasticitetsmodul, medelvärde lastbärande riktning

G9090.mean 44MPa Rullskjuvmodul,medelvärde

beff 1m Inspekterad effektiv längd

hfi.3 40mm Höjd bärande skikt 3 - oexponerad sida

hfi.2 40mm

hfi.1 skikt1 5.334 mm Höjd bärande skikt 1 - exponerad sida

Beräkning av effektivt tröghetsmoment enligt gamma-metoden

A1 hfi.1 beff 5.334 103 mm
2



γ1
1

1
π

2
E0.x.mean A1 

Lc
2

hfi.2

G9090.mean 2 beff














0.97

a1

hfi.2

2

hfi.1

2
 22.667 mm

A3 hfi.3 beff 4 104 mm
2



γ3
1

1
π

2
E0.x.mean A3 

Lc
2

hfi.2

G9090.mean 2 beff














0.81

a3

hfi.2

2

hfi.3

2
 40 mm

7



Hallqvist, Stefan (890824-0032)
Berkal, Cherif (820417-9256)

HUPK 2018-04-16
Konstruktion: 3-skikt 120 mm

BTv3

Effektivt tröghetsmoment:

Iy.1

beff hfi.1
3



12
γ1 A1 a1 2 267.025 cm

4
 Effektivt tröghetsmoment för skikt 1

Iy.3

beff hfi.3
3



12
γ3 A3 a3 2 5.717 103 cm

4
 Effektivt tröghetsmoment för skikt 3

Ief.fi Iy.1 Iy.3 5.984 103 cm
4

 Effektivt tröghetsmoment

Aef.x.fi A1 A3 453.343 cm
2

 Effektiv area av längsgående skikt

Effektiv tröghetsradie
ifi

Ief.fi

Aef.x.fi
36.331 mm

Slankhetstal
λfi

Lc

ifi
79.822

Relativa slankhetstalet
λrel.fi

λfi

π

fc.0.k

E0.05
 1.354

ky.fi 0.5 1 βc λrel.fi 0.3  λrel.fi
2





 1.469

Då λrel.fi > 0,3 blir uttrycket för kc följande:

kc.y.fi
1

ky.fi ky.fi
2

λrel.fi
2



0.49 Reduktionsfaktor med hänsyn till
knäckning

Wfi.1

Iy.1

γ1 a1
hfi.1

2


1.083 105 mm
3

 Böjmotstånd för skikt 1

Wfi.3

Iy.3

γ3 a3
hfi.3

2


1.091 106 mm
3

 Böjmotstånd för skikt 3

Wfi Wfi.1 Wfi.3 1.199 106 mm
3

 Böjmotståndet för resttvärsnittet

8



Hallqvist, Stefan (890824-0032)
Berkal, Cherif (820417-9256)

HUPK 2018-04-16
Konstruktion: 3-skikt 120 mm

BTv3

 Laster i brandfallet

Karakteristiska värden hämtade från avsnitt 4.16.1, tabell 4.15

fc.0.k 21MPa Karakteristik tryckhållfasthet för
vertikala lameller - C24

fm.0.k 24MPa Karakteristik böjhållfasthet för vertikala
lameller - C24

ec.fi

hs

2

hef

2
 17.333 mm Excentricitet på grund av förkolningen

ec.tot ec ec.fi 37.333 mm Total excentricitet i brandfallet

Mfi ec.tot Fc.0.Ed.fi 7.144 kN m Böjande moment i brandfallet

Tryckspänning i brandfallet
fc.0.Ed.fi

Fc.0.Ed.fi

Aef.x.fi
4.221 MPa

fm.Ed.fi

Mfi

Wfi
5.956 MPa Böjspänning i brandfallet

fc.0.Rd.fi kfi

kmod.fi fc.0.k

γM.fi
 24.15 MPa Dimensionerande tryckhållfasthet

längs fiberriktningen

Dimensionerande böjhållfasthet
fm.Rd.fi kfi

kmod.fi fm.0.k

γM.fi
 27.6 MPa

Verifikation

km

fm.Ed.fi

fm.Rd.fi


fc.0.Ed.fi

kc.y.fi fc.0.Rd.fi
 0.572 ≤1 

Ufc0.fi km

fm.Ed.fi

fm.Rd.fi


fc.0.Ed.fi

kc.y.fi fc.0.Rd.fi
 57.22 %

 Erfoderlig längd på förbindare

För att uppnå en nedfallstid på 84 min som angivet ovan måste längden på beklädnadens
förbindare vara:

la 10mm hp.tot 2 hp 30.8 mm

lf.req hp.tot charfas.1 la 53.166 mm

9



Bilaga 2.2:  
Beräkning 3-skiktsskiva 120 mm 2GtF enl. EC5-1-2 



Hallqvist, Stefan (890824-0032)
Berkal, Cherif (820417-9256)

HUPK 2018-04-16
Konstruktion: 3-skikt 120 mm

EC5-1-2

Konstruktionsdel - Bärande vägg

Tjocklek - 120 mm 

CLT-element - 3-skikt (40+40+40)

Virkeskvalite längsgående (2 skikt) - C24

Virkeskvalite tvärgåendegående (1 skikt) - C14

Bärighetskrav - R90

Beräkning enligt EN 1995-1-1 1995-1-2

CLT-VÄGG BÄRFÖRMÅGA

 Geometri  

hs 120mm Tjocklek CLT-vägg

ec 20mm Excentricitet

Lc 2900mm Effektiv höjd CLT-vägg

bs 1000mm Längd CLT-vägg, inpekterad längd

 Laster och partialkoefficienter 

Gk 165
kN

m
 Egentyngd

Sk 7.75
kN

m
 Snölast

Qk 49.6
kN

m
 Nyttiglast

kmod 0.8 Korrektionsfaktor för lastvaraktighet - medel

kdef 0.8 Korrektionsfaktor för klimatklass - klass 1

γd 1 Partialkoefficient för säkerhetsklass 3

γM 1.25 Partialkoefficient för materialegenskaper

γG 1.35 Partialkoefficient för pemanent last

ξ 0.89 Reduktionsfaktor vid ogynnsam last

γQ 1.5 Partialkoefficient för variabel last

1



Hallqvist, Stefan (890824-0032)
Berkal, Cherif (820417-9256)

HUPK 2018-04-16
Konstruktion: 3-skikt 120 mm

EC5-1-2

ψ0.s 0.7 Karakteristiskt kombinationsvärde för snölast 

ψ1.s 0.4 Frekvent kombinationsvärde för snölast 

ψ2.s 0.2 Kvasi-permanent kombinationsvärde för snölast 

ψ0.q 0.7 Karakteristiskt kombinationsvärde för nyttiglast 

ψ1.q 0.5 Frekvent kombinationsvärde för nyttiglast 

ψ2.q 0.3 Kvasi-permanent kombinationsvärde för nyttiglast 

 Lastberäkning

As bs hs 1.2 105 mm
2

 Skivans tryckta area

Is

bs hs
3



12
1.44 108 mm

4
 Skivans tröghetsmoment

Ws

bs hs
2



6
2.4 106 mm

3
 Skivans böjmotstånd

Brottgränstillstånd

6.10a

F6.10a γd Gk γG γQ Sk ψ0.s Qk ψ0.q   bs 282.967 kN

6.10b Snölast som huvudlast

F6.10b1 γd Gk γG ξ γQ Sk γQ Qk ψ0.q  bs 261.953 kN

6.10b Nyttiglast som huvudlast

F6.10b2 γd Gk γG ξ γQ Qk γQ Sk ψ0.s  bs 280.785 kN

Dimensionerande laster

Fc.0.Ed max F6.10a F6.10b1 F6.10b2  282.967 kN Tryckkraft

Fm.Ed ec Fc.0.Ed 5.659 kN m Böjande moment

fc.0.Ed

Fc.0.Ed

As
2.358 MPa Tryckspänning

fm.Ed

Fm.Ed

Ws
2.358 MPa Böjspänning

2



Hallqvist, Stefan (890824-0032)
Berkal, Cherif (820417-9256)

HUPK 2018-04-16
Konstruktion: 3-skikt 120 mm

EC5-1-2

 Materialegenskaper

Värden för beräknad skiva tagen från avsnitt 4.17.2, tabell 4.16

E0.05 4933MPa Karakteristisk styvhet, 5%-fraktilen

Elasticitetsmodul längs fiberriktningen

fc.0.k 14.0MPa Karakteristisk tryckhållfasthet 5%-fraktilen

fm.0.k 23.1MPa Karakteristisk böjhållfasthet 5%-fraktilen

fc.0.Rd

kmod fc.0.k

γM
8.96 MPa Dimensionerande tryckhållfasthet längs fiberriktningen

fm.Rd

kmod fm.0.k

γM
14.784 MPa Dimensionerande böjhållfasthet

 Kombinerad böjning och axiellt tryck

iy

Is

As
34.641 mm Tröghetsradien

λy

Lc

iy
83.716 Slankhetstalet

λrel

λy

π

fc.0.k

E0.05
 1.42 Relativa slankhetstalet

βc 0.1 km 1

ky 0.5 1 βc λrel 0.3  λrel
2





 1.564

Då λrel > 0,3 blir uttrycket för kc följande:

kc.y
1

ky ky
2

λrel
2



0.451 Reduktionsfaktor med hänsyn till
knäckning

km

fm.Ed

fm.Rd


fc.0.Ed

kc.y fc.0.Rd
 0.744 ≤1 Ufc0 km

fm.Ed

fm.Rd


fc.0.Ed

kc.y fc.0.Rd
 74.351 %
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Hallqvist, Stefan (890824-0032)
Berkal, Cherif (820417-9256)

HUPK 2018-04-16
Konstruktion: 3-skikt 120 mm

EC5-1-2

 Dimensionering vid brand
Beräkning av lasteffekt vid brand enligt Eurokoden

6.11b

Nyttiglast som huvudlast

Fc.0.Ed.fi.1 γd Gk ψ1.q Qk ψ2.s Sk  bs 191.35 kN

Snölast som huvudlast

Fc.0.Ed.fi.2 γd Gk ψ1.s Sk ψ2.q Qk  bs 182.98 kN

Lastreduktion enligt förenklad model [1991-1-2]

Reduktionsfaktor för
lasteffekt i
brottgränstillstånd

ηfi min
Gk ψ1.q Qk

γG Gk γQ Qk







Gk ψ1.q Qk

ξ γG Gk γQ Qk














0.639

Fc.0.Ed.fi.3 ηfi Fc.0.Ed 180.741 kN

Dimensionerande tryckkraft i brandfallet

Fc.0.Ed.fi max Fc.0.Ed.fi.1 Fc.0.Ed.fi.2 Fc.0.Ed.fi.3  191.35 kN

 Kvarvarande tvärsnitt efter 90 minuters brand

Beräknas som ensidig brand

Beklädnad - 2xGtF 15

treq 90min Krav på brandmotståndstid

hp 15.4mm Gipsskivornas tjocklek

hp.tot hp 1 0.8( ) 27.72 mm Beräknad total tjocklek

β0 0.65
mm

min
 Förkolningshastighet

d0 7mm Tjocklek för icke lastupptagande skikt

tch 2.8
hp.tot

mm
 14









min 63.616 min Tid till beräknad startpunkt för
förkolning bakom beklädnad

k2 1 0.018
hp

mm
 0.723 Isoleringsfaktor för gipsskivor Typ F

4



Hallqvist, Stefan (890824-0032)
Berkal, Cherif (820417-9256)

HUPK 2018-04-16
Konstruktion: 3-skikt 120 mm

EC5-1-2

tf 84min Beklädnadens nedfallstid, hämtad från
leverantör

k3 2.0 Efterskyddsfaktor

Faktor som tar hänsyn till
utvecklingen av det lastupptagande
skiktet. k0 = 1 då  t > tch

k0 1

Förkolningsdjup under fas 1 - skyddad
förkolning med reducerad hastighetcharfas.1 tf tch  k2 β0 9.577 mm

Tidsgränsen då förkolningshastigheten
återgår till dimensionerande hastighetta

25mm tf tch  k2 β0

k3 β0
tf 95.864 min

ta > 90 min - Förkolningen hinner inte nå fas 3

Förkolningsdjup under fas 2 -
oskyddad förkolning med ökad
hastighet där totala förkolningsdjupet
är < 25 mm

charfas.2 treq tf  k3 β0 7.8 mm

dchar.0 charfas.1 charfas.2 17.377 mm Totalt förkolningsdjup efter 90 min

def dchar.0 k0 d0 24.377 mm Effektivt förkolningsdjup efter 90
minuters brand

Beräkning av kvarvarande skikt

def < 40 min vilket innebär att det yttersta skiktet ej förkolnats helt

skikt1 40mm def 15.623 mm

hef hs def 95.623 mm

Se figur XX i bilaga XX för illustration av resttvärsnitt
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Hallqvist, Stefan (890824-0032)
Berkal, Cherif (820417-9256)

HUPK 2018-04-16
Konstruktion: 3-skikt 120 mm

EC5-1-2

 Kombinerad böjning och axiellt tryck vid brand

kfi 1.15 Modifieringsfaktor för
materialegenskaper vid brand

kmod.fi 1 Korrektionsfaktor för lastvarighet vid brand

γM.fi 1 Partialkoefficient för materialegenskaper vid brand

E0.x.mean 11GPa Elasticitetsmodul, medelvärde lastbärande riktning

G9090.mean 44MPa Rullskjuvmodul,medelvärde

beff 1m Inspekterad effektiv längd

hfi.3 40mm Höjd bärande skikt 3 - oexponerad sida

hfi.2 40mm

hfi.1 skikt1 15.623 mm Höjd bärande skikt 1 - exponerad sida

Beräkning av effektivt tröghetsmoment enligt gamma-metoden

A1 hfi.1 beff 1.562 104 mm
2



γ1
1

1
π

2
E0.x.mean A1 

Lc
2

hfi.2

G9090.mean 2 beff














0.916

a1

hfi.2

2

hfi.1

2
 27.812 mm

A3 hfi.3 beff 4 104 mm
2



γ3
1

1
π

2
E0.x.mean A3 

Lc
2

hfi.2

G9090.mean 2 beff














0.81

a3

hfi.2

2

hfi.3

2
 40 mm

6
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Berkal, Cherif (820417-9256)

HUPK 2018-04-16
Konstruktion: 3-skikt 120 mm

EC5-1-2

Effektivt tröghetsmoment:

Iy.1

beff hfi.1
3



12
γ1 A1 a1 2 1.139 103 cm

4
 Effektivt tröghetsmoment för skikt 1

Iy.3

beff hfi.3
3



12
γ3 A3 a3 2 5.717 103 cm

4
 Effektivt tröghetsmoment för skikt 3

Ief.fi Iy.1 Iy.3 6.855 103 cm
4

 Effektivt tröghetsmoment

Aef.x.fi A1 A3 556.232 cm
2

 Effektiv area av längsgående skikt

Effektiv tröghetsradie
ifi

Ief.fi

Aef.x.fi
35.107 mm

Slankhetstal
λfi

Lc

ifi
82.605

Relativa slankhetstalet
λrel.fi

λfi

π

fc.0.k

E0.05
 1.401

ky.fi 0.5 1 βc λrel.fi 0.3  λrel.fi
2





 1.536

Då λrel.fi > 0,3 blir uttrycket för kc följande:

kc.y.fi
1

ky.fi ky.fi
2

λrel.fi
2



0.462 Reduktionsfaktor med hänsyn till
knäckning

Wfi.1

Iy.1

γ1 a1
hfi.1

2


3.421 105 mm
3

 Böjmotstånd för skikt 1

Wfi.3

Iy.3

γ3 a3
hfi.3

2


1.091 106 mm
3

 Böjmotstånd för skikt 3

Wfi

Iy.1

γ1 a1
hfi.1

2


Iy.3

γ3 a3
hfi.3

2


 1.433 106 mm
3

 Böjmotståndet för resttvärsnittet
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Hallqvist, Stefan (890824-0032)
Berkal, Cherif (820417-9256)

HUPK 2018-04-16
Konstruktion: 3-skikt 120 mm

EC5-1-2

 Laster i brandfallet

Karakteristiska värden hämtade från avsnitt 4.16.1, tabell 4.15

fc.0.k 21MPa Karakteristik tryckhållfasthet för
vertikala lameller - C24

fm.0.k 24MPa Karakteristik böjhållfasthet för vertikala
lameller - C24

ec.fi

hs

2

hef

2
 12.188 mm Excentricitet på grund av förkolningen

ec.tot ec ec.fi 32.188 mm Total excentricitet i brandfallet

Mfi ec Fc.0.Ed.fi 3.827 kN m Böjande moment i brandfallet

fc.0.Ed.fi

Fc.0.Ed.fi

Aef.x.fi
3.44 MPa Tryckspänning i brandfallet

fm.Ed.fi

Mfi

Wfi
2.67 MPa Böjspänning i brandfallet

Dimensionerande tryckhållfasthet
längs fiberriktningenfc.0.Rd.fi kfi

kmod.fi fc.0.k

γM.fi
 24.15 MPa

Dimensionerande böjhållfasthet
fm.Rd.fi kfi

kmod.fi fm.0.k

γM.fi
 27.6 MPa

Verifikation

km

fm.Ed.fi

fm.Rd.fi


fc.0.Ed.fi

kc.y.fi fc.0.Rd.fi
 0.405 ≤1 

Ufc0.fi km

fm.Ed.fi

fm.Rd.fi


fc.0.Ed.fi

kc.y.fi fc.0.Rd.fi
 40.538 %

 Erfoderlig längd på förbindare

För att uppnå en nedfallstid på 84 min som angivet ovan måste längden på beklädnadens
förbindare vara:

la 10mm

hp.tot 2 hp 30.8 mm

lf.req hp.tot charfas.1 la 50.377 mm

8



Bilaga 2.3:  
Beräkning 5-skiktsskiva 120 mm 2GtF enl. BTv3 



Hallqvist, Stefan (890824-0032)
Berkal, Cherif (820417-9256)

HUPK 2018-04-16
Konstruktion: 5-skikt 120 mm

BTv3

Konstruktionsdel - Bärande vägg

Tjocklek - 120 mm 

CLT-element - 5-skikt (20+30+20+30+20)

Virkeskvalite längsgående (3 skikt) - C24

Virkeskvalite tvärgåendegående (2 skikt) - C14

Bärighetskrav - R90

Beräkning enligt EN 1995-1-1 1995-1-2, BTv3

CLT-VÄGG BÄRFÖRMÅGA

 Geometri  

hs 120mm Tjocklek CLT-vägg

ec 20mm Excentricitet

Lc 2900mm Effektiv höjd CLT-vägg

bs 1000mm Längd CLT-vägg, inpekterad längd

 Laster och partialkoefficienter 

Gk 165
kN

m
 Egentyngd

Sk 7.75
kN

m
 Snölast

Qk 49.6
kN

m
 Nyttiglast

kmod 0.8 Korrektionsfaktor för lastvaraktighet - medel

kdef 0.8 Korrektionsfaktor för klimatklass - klass 1

γd 1 Partialkoefficient för säkerhetsklass 3

γM 1.25 Partialkoefficient för materialegenskaper

γG 1.35 Partialkoefficient för pemanent last

ξ 0.89 Reduktionsfaktor vid ogynnsam last

γQ 1.5 Partialkoefficient för variabel last

1



Hallqvist, Stefan (890824-0032)
Berkal, Cherif (820417-9256)

HUPK 2018-04-16
Konstruktion: 5-skikt 120 mm

BTv3

ψ0.s 0.7 Karakteristiskt kombinationsvärde för snölast 

ψ1.s 0.4 Frekvent kombinationsvärde för snölast 

ψ2.s 0.2 Kvasi-permanent kombinationsvärde för snölast 

ψ0.q 0.7 Karakteristiskt kombinationsvärde för nyttiglast 

ψ1.q 0.5 Frekvent kombinationsvärde för nyttiglast 

ψ2.q 0.3 Kvasi-permanent kombinationsvärde för nyttiglast 

 Lastberäkning

As bs hs 1.2 105 mm
2

 Skivans tryckta area

Is

bs hs
3



12
1.44 108 mm

4
 Skivans tröghetsmoment

Ws

bs hs
2



6
2.4 106 mm

3
 Skivans böjmotstånd

Brottgränstillstånd

6.10a

F6.10a γd Gk γG γQ Sk ψ0.s Qk ψ0.q   bs 282.967 kN

6.10b Snölast som huvudlast

F6.10b1 γd Gk γG ξ γQ Sk γQ Qk ψ0.q  bs 261.953 kN

6.10b Nyttiglast som huvudlast

F6.10b2 γd Gk γG ξ γQ Qk γQ Sk ψ0.s  bs 280.785 kN

Dimensionerande laster

Fc.0.Ed max F6.10a F6.10b1 F6.10b2  282.967 kN Tryckkraft

Fm.Ed ec Fc.0.Ed 5.659 kN m Böjande moment

fc.0.Ed

Fc.0.Ed

As
2.358 MPa Tryckspänning

fm.Ed

Fm.Ed

Ws
2.358 MPa Böjspänning

2



Hallqvist, Stefan (890824-0032)
Berkal, Cherif (820417-9256)

HUPK 2018-04-16
Konstruktion: 5-skikt 120 mm

BTv3

 Materialegenskaper

Värden för beräknad skiva tagen från avsnitt 4.17.2, tabell 4.16

E0.05 3700MPa Karakteristisk styvhet, 5%-fraktilen

Elasticitetsmodul längs fiberriktningen

fc.0.k 10.5MPa Karakteristisk tryckhållfasthet 5%-fraktilen

fm.0.k 17MPa Karakteristisk böjhållfasthet 5%-fraktilen

fc.0.Rd

kmod fc.0.k

γM
6.72 MPa Dimensionerande tryckhållfasthet längs fiberriktningen

fm.Rd

kmod fm.0.k

γM
10.88 MPa Dimensionerande böjhållfasthet

 Kombinerad böjning och axiellt tryck

iy

Is

As
34.641 mm Tröghetsradien

λy

Lc

iy
83.716 Slankhetstalet

λrel

λy

π

fc.0.k

E0.05
 1.42 Relativa slankhetstalet

βc 0.1 km 1

ky 0.5 1 βc λrel 0.3  λrel
2





 1.564

Då λrel > 0,3 blir uttrycket för kc följande:

kc.y
1

ky ky
2

λrel
2



0.451 Reduktionsfaktor med hänsyn till
knäckning

km

fm.Ed

fm.Rd


fc.0.Ed

kc.y fc.0.Rd
 0.995 ≤1 Ufc0 km

fm.Ed

fm.Rd


fc.0.Ed

kc.y fc.0.Rd
 99.536 %

3



Hallqvist, Stefan (890824-0032)
Berkal, Cherif (820417-9256)

HUPK 2018-04-16
Konstruktion: 5-skikt 120 mm

BTv3

 Dimensionering vid brand
Beräkning av lasteffekt vid brand enligt Eurokoden

6.11b

Nyttiglast som huvudlast

Fc.0.Ed.fi.1 γd Gk ψ1.q Qk ψ2.s Sk  bs 191.35 kN

Snölast som huvudlast

Fc.0.Ed.fi.2 γd Gk ψ1.s Sk ψ2.q Qk  bs 182.98 kN

Lastreduktion enligt förenklad model [1991-1-2]

Reduktionsfaktor för
lasteffekt i
brottgränstillstånd

ηfi min
Gk ψ1.q Qk

γG Gk γQ Qk







Gk ψ1.q Qk

ξ γG Gk γQ Qk














0.639

Fc.0.Ed.fi.3 ηfi Fc.0.Ed 180.741 kN

Dimensionerande tryckkraft i brandfallet

Fc.0.Ed.fi max Fc.0.Ed.fi.1 Fc.0.Ed.fi.2 Fc.0.Ed.fi.3  191.35 kN

 Kvarvarande tvärsnitt efter 90 minuters brand enligt BTv3

Beräknas som ensidig brand

Beklädnad - 2xGtF 15

treq 90min Krav på brandmotståndstid

hp 15.4mm Gipsskivornas tjocklek

β0 0.65
mm

min
 Förkolningshastighet

 Skyddstid för gipsskiva typ F - Lager 1

tprot.0.1 30

hp

mm

15











1.2

 30.963 Grundvärde för skyddstid

kpos.exp.1 1.0 Positionskoefficient som tar hänsyn
till föregående lager

4



Hallqvist, Stefan (890824-0032)
Berkal, Cherif (820417-9256)

HUPK 2018-04-16
Konstruktion: 5-skikt 120 mm

BTv3

kpos.unexp.1 1.0 Positionskoefficient som tar hänsyn
till efterföljande lager

Korrektionstid med hänsyn till skydd
från föregående lagerΔt1 0

kj.1 1.0 Skarvkoefficient

tprot.1 tprot.0.1 kpos.exp.1 kpos.unexp.1 Δt1  kj.1 min 30.963 min Skyddstid

 Skyddstid för gipsskiva typ F - Lager 2

tprot.0.2 30

hp

mm

15











1.2

 30.963 Grundvärde för skyddstid

kpos.exp.2 0.5
tprot.0.2

tprot.1

min

 0.5 Positionskoefficient som tar hänsyn
till föregående lager

kpos.unexp.2 1.0 Positionskoefficient som tar hänsyn
till efterföljande lager

Korrektionstid med hänsyn till skydd
från föregående lagerΔt2 0.22

tprot.1

min
 0.1 tprot.0.2 4.7 8.416

Skarvkoefficient
kj.2 1.0

tprot.2 tprot.0.2 kpos.exp.2 kpos.unexp.2 Δt2  kj.2 min 23.897 min Skyddstid

 Starttid för förkolning

tch.1 tprot.1 tprot.2 54.859 min Starttid enligt beräknad skyddstid

Starttid enligt avsnitt 4.14.3,
tabell 4.11tch.2 min 2.1 2

hp

mm
 7 3.5

hp

mm
 7









min 57.68 min

Tid till beräknad startpunkt för
förkolning bakom beklädnadtch max tch.1 tch.2  57.68 min

tf.1 4 2
hp

mm
 40









min 83.2 min Beräknad nedfallstid enligt avsnitt
4.14.3, tabell 4.12

5



Hallqvist, Stefan (890824-0032)
Berkal, Cherif (820417-9256)

HUPK 2018-04-16
Konstruktion: 5-skikt 120 mm

BTv3

Beklädnadens nedfallstid, hämtad från
leverantörtf.2 84min

tf max tf.1 tf.2  84 min Dimensionerande nedfallstid

d0 20mm d0 enligt avsnitt 4.14.2, tabell 4.10

k0 1 Faktor som tar hänsyn till
utvecklingen av det lastupptagande
skiktet. k0 = 1 då  t > tch

k2 1 0.018
hp

mm
 0.723 Isoleringsfaktor för gipsskivor TYP F

k3 2.0 Efterskyddsfaktor

charfas.1 tf tch  k2 β0 12.366 mm Förkolningsdjup under fas 1 - skyddad
förkolning med reducerad hastighet

Tidsgränsen då förkolningshastigheten
återgår till dimensionerande hastighetta

25mm tf tch  k2 β0

k3 β0
tf 93.719 min

ta > 90 min - Förkolningen hinner inte nå fas 3

Förkolningsdjup under fas 2 -
oskyddad förkolning med ökad
hastighet där totala förkolningsdjupet
är < 25 mm

charfas.2 treq tf  k3 β0 7.8 mm

dchar.0 charfas.1 charfas.2 20.166 mm Totalt förkolningsdjup efter 90 min

def dchar.0 k0 d0 40.166 mm Effektivt förkolningsdjup efter 90
minuters brand

Beräkning av kvarvarande skikt

def > 20 min vilket innebär att det yttersta skiktet förkolnats helt

Skikt 2 > 3mm, ska tas med i
beräkning av hef

skikt2 30mm def 20mm  9.834 mm

hef hs def 79.834 mm

Se figur XX i bilaga XX för illustration av resttvärsnitt
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HUPK 2018-04-16
Konstruktion: 5-skikt 120 mm

BTv3

 Kombinerad böjning och axiellt tryck vid brand

kfi 1.15 Modifieringsfaktor för
materialegenskaper vid brand

kmod.fi 1 Korrektionsfaktor för lastvarighet vid brand

γM.fi 1 Partialkoefficient för materialegenskaper vid brand

E0.x.mean 11GPa Elasticitetsmodul, medelvärde lastbärande riktning

G9090.mean 44MPa Rullskjuvmodul,medelvärde

beff 1m Inspekterad effektiv längd

Då det yttersta lagret förkolnats beräknas skivan som en 3-skiktsskiva nedan

hfi.5 20mm Höjd bärande skikt 5 - oexponerad sida

hfi.4 30mm

hfi.3 20mm Höjd bärande skikt 3 - exponerad sida

Beräkning av effektivt tröghetsmoment enligt gamma-metoden

A3 hfi.3 beff 2 104 mm
2



γ3
1

1
π

2
E0.x.mean A3 

Lc
2

hfi.4

G9090.mean 2 beff














0.919

a3

hfi.4

2

hfi.3

2
 25 mm

A5 hfi.5 beff 2 104 mm
2



γ5
1

1
π

2
E0.x.mean A5 

Lc
2

hfi.4

G9090.mean 2 beff














0.919

a5

hfi.4

2

hfi.5

2
 25 mm
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HUPK 2018-04-16
Konstruktion: 5-skikt 120 mm

BTv3

Iy.3

beff hfi.3
3



12
γ3 A3 a3 2 1.216 103 cm

4
 Effektivt tröghetsmoment för skikt 3

Iy.5

beff hfi.5
3



12
γ5 A5 a5 2 1.216 103 cm

4
 Effektivt tröghetsmoment för skikt 5

Ief.fi Iy.3 Iy.5 2.431 103 cm
4

 Effektivt tröghetsmoment

Aef.x.fi A3 A5 400 cm
2

 Effektiv area av längsgående skikt

Effektiv tröghetsradie
ifi

Ief.fi

Aef.x.fi
24.653 mm

Slankhetstal
λfi

Lc

ifi
117.632

Relativa slankhetstalet
λrel.fi

λfi

π

fc.0.k

E0.05
 1.995

ky.fi 0.5 1 βc λrel.fi 0.3  λrel.fi
2





 2.574

Då λrel.fi > 0,3 blir uttrycket för kc följande:

kc.y.fi
1

ky.fi ky.fi
2

λrel.fi
2



0.238 Reduktionsfaktor med hänsyn till
knäckning

Wfi.3

Iy.3

γ3 a3
hfi.3

2


3.686 105 mm
3

 Böjmotstånd för skikt 3

Wfi.5

Iy.5

γ5 a5
hfi.5

2


3.686 105 mm
3

 Böjmotstånd för skikt 5

Wfi Wfi.3 Wfi.5 7.372 105 mm
3

 Böjmotståndet för resttvärsnittet
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HUPK 2018-04-16
Konstruktion: 5-skikt 120 mm

BTv3

 Laster i brandfallet

Karakteristiska värden hämtade från avsnitt 4.16.1, tabell 4.15

fc.0.k 21MPa Karakteristik tryckhållfasthet för
vertikala lameller - C24

fm.0.k 24MPa Karakteristik böjhållfasthet för vertikala
lameller - C24

ec.fi

hs

2

hef

2
 20.083 mm Excentricitet på grund av förkolningen

ec.tot ec ec.fi 40.083 mm Total excentricitet i brandfallet

Mfi ec Fc.0.Ed.fi 3.827 kN m Böjande moment i brandfallet

fc.0.Ed.fi

Fc.0.Ed.fi

Aef.x.fi
4.784 MPa Tryckspänning i brandfallet

fm.Ed.fi

Mfi

Wfi
5.191 MPa Böjspänning i brandfallet

Dimensionerande tryckhållfasthet
längs fiberriktningenfc.0.Rd.fi kfi

kmod.fi fc.0.k

γM.fi
 24.15 MPa

Dimensionerande böjhållfasthet
fm.Rd.fi kfi

kmod.fi fm.0.k

γM.fi
 27.6 MPa

Verifikation

km

fm.Ed.fi

fm.Rd.fi


fc.0.Ed.fi

kc.y.fi fc.0.Rd.fi
 1.02 ≤1 

Ufc0.fi km

fm.Ed.fi

fm.Rd.fi


fc.0.Ed.fi

kc.y.fi fc.0.Rd.fi
 102.027 %

 Erfoderlig längd på förbindare

För att uppnå en nedfallstid på 84 min som angivet ovan måste längden på beklädnadens
förbindare vara:

la 10mm

hp.tot 2 hp 30.8 mm

lf.req hp.tot charfas.1 la 53.166 mm
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Bilaga 2.4:  
Beräkning 5-skiktsskiva 120 mm 2GtF enl. EC5-1-2 



Hallqvist, Stefan (890824-0032)
Berkal, Cherif (820417-9256)

HUPK 2018-04-16
Konstruktion: 5-skikt 120 mm

EC5-1-2

Konstruktionsdel - Bärande vägg

Tjocklek - 120 mm 

CLT-element - 5-skikt (20+30+20+30+20)

Virkeskvalite längsgående (3 skikt) - C24

Virkeskvalite tvärgåendegående (2 skikt) - C14

Bärighetskrav - R90

Beräkning enligt EN 1995-1-1 1995-1-2

CLT-VÄGG BÄRFÖRMÅGA

 Geometri  

hs 120mm Tjocklek CLT-vägg

ec 20mm Excentricitet

Lc 2900mm Effektiv höjd CLT-vägg

bs 1000mm Längd CLT-vägg, inpekterad längd

 Laster och partialkoefficienter 

Gk 165
kN

m
 Egentyngd

Sk 7.75
kN

m
 Snölast

Qk 49.6
kN

m
 Nyttiglast

kmod 0.8 Korrektionsfaktor för lastvaraktighet - medel

kdef 0.8 Korrektionsfaktor för klimatklass - klass 1

γd 1 Partialkoefficient för säkerhetsklass 3

γM 1.25 Partialkoefficient för materialegenskaper

γG 1.35 Partialkoefficient för pemanent last

ξ 0.89 Reduktionsfaktor vid ogynnsam last

γQ 1.5 Partialkoefficient för variabel last

1



Hallqvist, Stefan (890824-0032)
Berkal, Cherif (820417-9256)

HUPK 2018-04-16
Konstruktion: 5-skikt 120 mm

EC5-1-2

ψ0.s 0.7 Karakteristiskt kombinationsvärde för snölast 

ψ1.s 0.4 Frekvent kombinationsvärde för snölast 

ψ2.s 0.2 Kvasi-permanent kombinationsvärde för snölast 

ψ0.q 0.7 Karakteristiskt kombinationsvärde för nyttiglast 

ψ1.q 0.5 Frekvent kombinationsvärde för nyttiglast 

ψ2.q 0.3 Kvasi-permanent kombinationsvärde för nyttiglast 

 Lastberäkning

As bs hs 1.2 105 mm
2

 Skivans tryckta area

Is

bs hs
3



12
1.44 108 mm

4
 Skivans tröghetsmoment

Ws

bs hs
2



6
2.4 106 mm

3
 Skivans böjmotstånd

Brottgränstillstånd

6.10a

F6.10a γd Gk γG γQ Sk ψ0.s Qk ψ0.q   bs 282.967 kN

6.10b Snölast som huvudlast

F6.10b1 γd Gk γG ξ γQ Sk γQ Qk ψ0.q  bs 261.953 kN

6.10b Nyttiglast som huvudlast

F6.10b2 γd Gk γG ξ γQ Qk γQ Sk ψ0.s  bs 280.785 kN

Dimensionerande laster

Fc.0.Ed max F6.10a F6.10b1 F6.10b2  282.967 kN Tryckkraft

Fm.Ed ec Fc.0.Ed 5.659 kN m Böjande moment

fc.0.Ed

Fc.0.Ed

As
2.358 MPa Tryckspänning

Böjspänning
fm.Ed

Fm.Ed

Ws
2.358 MPa

2



Hallqvist, Stefan (890824-0032)
Berkal, Cherif (820417-9256)

HUPK 2018-04-16
Konstruktion: 5-skikt 120 mm

EC5-1-2

 Materialegenskaper

Värden för beräknad skiva tagen från avsnitt 4.17.2, tabell 4.16

E0.05 3700MPa Karakteristisk styvhet, 5%-fraktilen

Elasticitetsmodul längs fiberriktningen

fc.0.k 10.5MPa Karakteristisk tryckhållfasthet 5%-fraktilen

fm.0.k 17MPa Karakteristisk böjhållfasthet 5%-fraktilen

fc.0.Rd

kmod fc.0.k

γM
6.72 MPa Dimensionerande tryckhållfasthet längs fiberriktningen

fm.Rd

kmod fm.0.k

γM
10.88 MPa Dimensionerande böjhållfasthet

 Kombinerad böjning och axiellt tryck

iy

Is

As
34.641 mm Tröghetsradien

λy

Lc

iy
83.716 Slankhetstalet

λrel

λy

π

fc.0.k

E0.05
 1.42 Relativa slankhetstalet

βc 0.1 km 1

ky 0.5 1 βc λrel 0.3  λrel
2





 1.564

Då λrel > 0,3 blir uttrycket för kc följande:

kc.y
1

ky ky
2

λrel
2



0.451 Reduktionsfaktor med hänsyn till
knäckning

km

fm.Ed

fm.Rd


fc.0.Ed

kc.y fc.0.Rd
 0.995 ≤1 Ufc0 km

fm.Ed

fm.Rd


fc.0.Ed

kc.y fc.0.Rd
 99.536 %

3



Hallqvist, Stefan (890824-0032)
Berkal, Cherif (820417-9256)

HUPK 2018-04-16
Konstruktion: 5-skikt 120 mm

EC5-1-2

 Dimensionering vid brand
Beräkning av lasteffekt vid brand enligt Eurokoden

6.11b

Nyttiglast som huvudlast

Fc.0.Ed.fi.1 γd Gk ψ1.q Qk ψ2.s Sk  bs 191.35 kN

Snölast som huvudlast

Fc.0.Ed.fi.2 γd Gk ψ1.s Sk ψ2.q Qk  bs 182.98 kN

Lastreduktion enligt förenklad model [1991-1-2]

Reduktionsfaktor för
lasteffekt i
brottgränstillstånd

ηfi min
Gk ψ1.q Qk

γG Gk γQ Qk







Gk ψ1.q Qk

ξ γG Gk γQ Qk














0.639

Fc.0.Ed.fi.3 ηfi Fc.0.Ed 180.741 kN

Dimensionerande tryckkraft i brandfallet

Fc.0.Ed.fi max Fc.0.Ed.fi.1 Fc.0.Ed.fi.2 Fc.0.Ed.fi.3  191.35 kN

 Kvarvarande tvärsnitt efter 90 minuters brand

Beräknas som ensidig brand

Beklädnad - 2xGtF 15

treq 90min Krav på brandmotståndstid

hp 15.4mm Gipsskivornas tjocklek

hp.tot hp 1 0.8( ) 27.72 mm Beräknad total tjocklek

β0 0.65
mm

min
 Förkolningshastighet

d0 7mm Tjocklek för icke lastupptagande skikt

tch 2.8
hp.tot

mm
 14









min 63.616 min Tid till beräknad startpunkt för
förkolning bakom beklädnad

k2 1 0.018
hp

mm
 0.723 Isoleringsfaktor för gipsskivor TYP F

4



Hallqvist, Stefan (890824-0032)
Berkal, Cherif (820417-9256)

HUPK 2018-04-16
Konstruktion: 5-skikt 120 mm

EC5-1-2

tf 84min Beklädnadens nedfallstid, hämtad från
leverantör

k3 2.0 Efterskyddsfaktor

Faktor som tar hänsyn till
utvecklingen av det lastupptagande
skiktet. k0 = 1 då  t > tch

k0 1

charfas.1 tf tch  k2 β0 9.577 mm Förkolningsdjup under fas 1 - skyddad
förkolning med reducerad hastighet

Tidsgränsen då förkolningshastigheten
återgår till dimensionerande hastighetta

25mm tf tch  k2 β0

k3 β0
tf 95.864 min

ta > 90 min - Förkolningen hinner inte nå fas 3

Förkolningsdjup under fas 2 -
oskyddad förkolning med ökad
hastighet där totala förkolningsdjupet
är < 25 mm

charfas.2 treq tf  k3 β0 7.8 mm

dchar.0 charfas.1 charfas.2 17.377 mm Totalt förkolningsdjup efter 90 min

def dchar.0 k0 d0 24.377 mm Effektivt förkolningsdjup efter 90
minuters brand

Beräkning av kvarvarande skikt

def > 20 min vilket innebär att det yttersta skiktet förkolnats helt

skikt2 30mm def 20mm  25.623 mm

hef hs def 95.623 mm

Se figur XX i bilaga XX för illustration av resttvärsnitt
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Hallqvist, Stefan (890824-0032)
Berkal, Cherif (820417-9256)

HUPK 2018-04-16
Konstruktion: 5-skikt 120 mm

EC5-1-2

 Kombinerad böjning och axiellt tryck vid brand

kfi 1.15 Modifieringsfaktor för
materialegenskaper vid brand

kmod.fi 1 Korrektionsfaktor för lastvarighet vid brand

γM.fi 1 Partialkoefficient för materialegenskaper vid brand

E0.x.mean 11GPa Elasticitetsmodul, medelvärde lastbärande riktning

G9090.mean 44MPa Rullskjuvmodul,medelvärde

beff 1m Inspekterad effektiv längd

Då det yttersta lagret förkolnats beräknas skivan som en 3-skiktsskiva nedan

hfi.5 20mm Höjd bärande skikt 5 - oexponerad sida

hfi.4 30mm

hfi.3 20mm Höjd bärande skikt 3 - exponerad sida

Beräkning av effektivt tröghetsmoment enligt gamma-metoden

A3 hfi.3 beff 2 104 mm
2



γ3
1

1
π

2
E0.x.mean A3 

Lc
2

hfi.4

G9090.mean 2 beff














0.919

a3

hfi.4

2

hfi.3

2
 25 mm

A5 hfi.5 beff 2 104 mm
2



γ5
1

1
π

2
E0.x.mean A5 

Lc
2

hfi.4

G9090.mean 2 beff














0.919

a5

hfi.4

2

hfi.5

2
 25 mm
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Hallqvist, Stefan (890824-0032)
Berkal, Cherif (820417-9256)

HUPK 2018-04-16
Konstruktion: 5-skikt 120 mm

EC5-1-2

Iy.3

beff hfi.3
3



12
γ3 A3 a3 2 1.216 103 cm

4
 Effektivt tröghetsmoment för skikt 3

Iy.5

beff hfi.5
3



12
γ5 A5 a5 2 1.216 103 cm

4
 Effektivt tröghetsmoment för skikt 5

Ief.fi Iy.3 Iy.5 2.431 103 cm
4

 Effektivt tröghetsmoment

Aef.x.fi A3 A5 400 cm
2

 Effektiv area av längsgående skikt

Effektiv tröghetsradie
ifi

Ief.fi

Aef.x.fi
24.653 mm

Slankhetstal
λfi

Lc

ifi
117.632

Relativa slankhetstalet
λrel.fi

λfi

π

fc.0.k

E0.05
 1.995

ky.fi 0.5 1 βc λrel.fi 0.3  λrel.fi
2





 2.574

Då λrel.fi > 0,3 blir uttrycket för kc följande:

kc.y.fi
1

ky.fi ky.fi
2

λrel.fi
2



0.238 Reduktionsfaktor med hänsyn till
knäckning

Wfi.3

Iy.3

γ3 a3
hfi.3

2


3.686 105 mm
3

 Böjmotstånd för skikt 3

Wfi.5

Iy.5

γ5 a5
hfi.5

2


3.686 105 mm
3

 Böjmotstånd för skikt 5

Wfi Wfi.3 Wfi.5 7.372 105 mm
3

 Böjmotståndet för resttvärsnittet
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Hallqvist, Stefan (890824-0032)
Berkal, Cherif (820417-9256)

HUPK 2018-04-16
Konstruktion: 5-skikt 120 mm

EC5-1-2

 Laster i brandfallet

Karakteristiska värden hämtade från avsnitt 4.16.1, tabell 4.15

fc.0.k 21MPa Karakteristik tryckhållfasthet för
vertikala lameller - C24

fm.0.k 24MPa Karakteristik böjhållfasthet för vertikala
lameller - C24

ec.fi

hs

2

hef

2
 12.188 mm Excentricitet på grund av förkolningen

ec.tot ec ec.fi 32.188 mm Total excentricitet i brandfallet

Mfi ec Fc.0.Ed.fi 3.827 kN m Böjande moment i brandfallet

fc.0.Ed.fi

Fc.0.Ed.fi

Aef.x.fi
4.784 MPa Tryckspänning i brandfallet

fm.Ed.fi

Mfi

Wfi
5.191 MPa Böjspänning i brandfallet

Dimensionerande tryckhållfasthet
längs fiberriktningenfc.0.Rd.fi kfi

kmod.fi fc.0.k

γM.fi
 24.15 MPa

Dimensionerande böjhållfasthet
fm.Rd.fi kfi

kmod.fi fm.0.k

γM.fi
 27.6 MPa

Verifikation

km

fm.Ed.fi

fm.Rd.fi


fc.0.Ed.fi

kc.y.fi fc.0.Rd.fi
 1.02 ≤1 

Ufc0.fi km

fm.Ed.fi

fm.Rd.fi


fc.0.Ed.fi

kc.y.fi fc.0.Rd.fi
 102.027 %

 Erfoderlig längd på förbindare

För att uppnå en nedfallstid på 84 min som angivet ovan måste längden på beklädnadens
förbindare vara:

la 10mm

hp.tot 2 hp 30.8 mm

lf.req hp.tot charfas.1 la 50.377 mm
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Bilaga 2.5:  
Beräkning 3-skiktsskiva 140 mm 2GtF enl. BTv3 



Hallqvist, Stefan (890824-0032)
Berkal, Cherif (820417-9256)

HUPK 2018-04-16
Konstruktion: 3-skikt 140 mm

BTv3

Konstruktionsdel - Bärande vägg

Tjocklek - 140 mm 

CLT-element - 3-skikt (46,5+46,5+46,5)

Virkeskvalite längsgående (2 skikt) - C24

Virkeskvalite tvärgåendegående (1 skikt) - C14

Bärighetskrav - R90

Beräkning enligt EN 1995-1-1 1995-1-2, BTv3

CLT-VÄGG BÄRFÖRMÅGA

 Geometri  

hs 140mm Tjocklek CLT-vägg

ec 20mm Excentricitet

Lc 2900mm Effektiv höjd CLT-vägg

bs 1000mm Längd CLT-vägg, inpekterad längd

 Laster och partialkoefficienter 

Gk 165
kN

m
 Egentyngd

Sk 7.75
kN

m
 Snölast

Qk 49.6
kN

m
 Nyttiglast

kmod 0.8 Korrektionsfaktor för lastvaraktighet - medel

kdef 0.8 Korrektionsfaktor för klimatklass - klass 1

γd 1 Partialkoefficient för säkerhetsklass 3

γM 1.25 Partialkoefficient för materialegenskaper

γG 1.35 Partialkoefficient för pemanent last

ξ 0.89 Reduktionsfaktor vid ogynnsam last

γQ 1.5 Partialkoefficient för variabel last

1



Hallqvist, Stefan (890824-0032)
Berkal, Cherif (820417-9256)

HUPK 2018-04-16
Konstruktion: 3-skikt 140 mm

BTv3

ψ0.s 0.7 Karakteristiskt kombinationsvärde för snölast 

ψ1.s 0.4 Frekvent kombinationsvärde för snölast 

ψ2.s 0.2 Kvasi-permanent kombinationsvärde för snölast 

ψ0.q 0.7 Karakteristiskt kombinationsvärde för nyttiglast 

ψ1.q 0.5 Frekvent kombinationsvärde för nyttiglast 

ψ2.q 0.3 Kvasi-permanent kombinationsvärde för nyttiglast 

 Lastberäkning

As bs hs 1.4 105 mm
2

 Skivans tryckta area

Is

bs hs
3



12
2.287 108 mm

4
 Skivans tröghetsmoment

Ws

bs hs
2



6
3.267 106 mm

3
 Skivans böjmotstånd

Brottgränstillstånd

6.10a

F6.10a γd Gk γG γQ Sk ψ0.s Qk ψ0.q   bs 282.967 kN

6.10b Snölast som huvudlast

F6.10b1 γd Gk γG ξ γQ Sk γQ Qk ψ0.q  bs 261.953 kN

6.10b Nyttiglast som huvudlast

F6.10b2 γd Gk γG ξ γQ Qk γQ Sk ψ0.s  bs 280.785 kN

Dimensionerande laster

Fc.0.Ed max F6.10a F6.10b1 F6.10b2  282.967 kN Tryckkraft

Fm.Ed ec Fc.0.Ed 5.659 kN m Böjande moment

fc.0.Ed

Fc.0.Ed

As
2.021 MPa Tryckspänning

fm.Ed

Fm.Ed

Ws
1.732 MPa Böjspänning

2



Hallqvist, Stefan (890824-0032)
Berkal, Cherif (820417-9256)

HUPK 2018-04-16
Konstruktion: 3-skikt 140 mm

BTv3

 Materialegenskaper

Värden för beräknad skiva tagen från avsnitt 4.17.2, tabell 4.16

E0.05 4933MPa Karakteristisk styvhet, 5%-fraktilen

Elasticitetsmodul längs fiberriktningen

fc.0.k 14MPa Karakteristisk tryckhållfasthet 5%-fraktilen

fm.0.k 23.1MPa Karakteristisk böjhållfasthet 5%-fraktilen

fc.0.Rd

kmod fc.0.k

γM
8.96 MPa Dimensionerande tryckhållfasthet längs fiberriktningen

fm.Rd

kmod fm.0.k

γM
14.784 MPa Dimensionerande böjhållfasthet

 Kombinerad böjning och axiellt tryck

iy

Is

As
40.415 mm Tröghetsradien

λy

Lc

iy
71.756 Slankhetstalet

λrel

λy

π

fc.0.k

E0.05
 1.217 Relativa slankhetstalet

βc 0.1 km 1 Relativa slankhetstalet

ky 0.5 1 βc λrel 0.3  λrel
2





 1.286

Då λrel > 0,3 blir uttrycket för kc följande:

kc.y
1

ky ky
2

λrel
2



0.587 Reduktionsfaktor med hänsyn till
knäckning

km

fm.Ed

fm.Rd


fc.0.Ed

kc.y fc.0.Rd
 0.501 ≤1 Ufc0 km

fm.Ed

fm.Rd


fc.0.Ed

kc.y fc.0.Rd
 50.129 %
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Hallqvist, Stefan (890824-0032)
Berkal, Cherif (820417-9256)

HUPK 2018-04-16
Konstruktion: 3-skikt 140 mm

BTv3

 Dimensionering vid brand
Beräkning av lasteffekt vid brand enligt Eurokoden

6.11b

Nyttiglast som huvudlast

Fc.0.Ed.fi.1 γd Gk ψ1.q Qk ψ2.s Sk  bs 191.35 kN

Snölast som huvudlast

Fc.0.Ed.fi.2 γd Gk ψ1.s Sk ψ2.q Qk  bs 182.98 kN

Lastreduktion enligt förenklad model [1991-1-2]

Reduktionsfaktor för
lasteffekt i
brottgränstillstånd

ηfi min
Gk ψ1.q Qk

γG Gk γQ Qk







Gk ψ1.q Qk

ξ γG Gk γQ Qk














0.639

Fc.0.Ed.fi.3 ηfi Fc.0.Ed 180.741 kN

Dimensionerande tryckkraft i brandfallet

Fc.0.Ed.fi max Fc.0.Ed.fi.1 Fc.0.Ed.fi.2 Fc.0.Ed.fi.3  191.35 kN

 Kvarvarande tvärsnitt efter 90 minuters brand enligt BTv3

Beräknas som ensidig brand

Beklädnad - 2xGtF 15

treq 90min Krav på brandmotståndstid

hp 15.4mm Gipsskivornas tjocklek

β0 0.65
mm

min
 Förkolningshastighet

 Skyddstid för gipsskiva typ F - Lager 1

tprot.0.1 30

hp

mm

15











1.2

 30.963 Grundvärde för skyddstid

kpos.exp.1 1.0 Positionskoefficient som tar hänsyn
till föregående lager

4



Hallqvist, Stefan (890824-0032)
Berkal, Cherif (820417-9256)

HUPK 2018-04-16
Konstruktion: 3-skikt 140 mm

BTv3

kpos.unexp.1 1.0 Positionskoefficient som tar hänsyn
till efterföljande lager

Korrektionstid med hänsyn till skydd
från föregående lagerΔt1 0

kj.1 1.0 Skarvkoefficient

tprot.1 tprot.0.1 kpos.exp.1 kpos.unexp.1 Δt1  kj.1 min 30.963 min Skyddstid

 Skyddstid för gipsskiva typ F - Lager 2

tprot.0.2 30

hp

mm

15











1.2

 30.963 Grundvärde för skyddstid

kpos.exp.2 0.5
tprot.0.2

tprot.1

min

 0.5 Positionskoefficient som tar hänsyn
till föregående lager

kpos.unexp.2 1.0 Positionskoefficient som tar hänsyn
till efterföljande lager

Korrektionstid med hänsyn till skydd
från föregående lagerΔt2 0.22

tprot.1

min
 0.1 tprot.0.2 4.7 8.416

Skarvkoefficient
kj.2 1.0

tprot.2 tprot.0.2 kpos.exp.2 kpos.unexp.2 Δt2  kj.2 min 23.897 min Skyddstid

 Starttid för förkolning

tch.1 tprot.1 tprot.2 54.859 min Starttid enligt beräknad skyddstid

Starttid enligt avsnitt 4.14.3,
tabell 4.11tch.2 min 2.1 2

hp

mm
 7 3.5

hp

mm
 7









min 57.68 min

Tid till beräknad startpunkt för
förkolning bakom beklädnadtch max tch.1 tch.2  57.68 min

Beräknad nedfallstid enligt avsnitt
4.14.3, tabell 4.12tf.1 4 2

hp

mm
 40









min 83.2 min

5



Hallqvist, Stefan (890824-0032)
Berkal, Cherif (820417-9256)

HUPK 2018-04-16
Konstruktion: 3-skikt 140 mm

BTv3

tf.2 84min Beklädnadens nedfallstid, hämtad från
leverantör

tf max tf.1 tf.2  84 min Dimensionerande nedfallstid

d0 min 14.5mm
hs

12.5
7mm









14.5 mm d0 enligt avsnitt 4.14.2, tabell 4.10

Faktor som tar hänsyn till
utvecklingen av det lastupptagande
skiktet. k0 = 1 då  t > tch

k0 1

k2 1 0.018
hp

mm
 0.723 Isoleringsfaktor för gipsskivor TYP F

k3 2.0 Efterskyddsfaktor

charfas.1 tf tch  k2 β0 12.366 mm Förkolningsdjup under fas 1 - skyddad
förkolning med reducerad hastighet

Tidsgränsen då förkolningshastigheten
återgår till dimensionerande hastighetta

25mm tf tch  k2 β0

k3 β0
tf 93.719 min

Förkolningsdjup under fas 2 -
oskyddad förkolning med ökad
hastighet där totala förkolningsdjupet
är < 25 mm

charfas.2 treq tf  k3 β0 7.8 mm

ta > 90 min - Förkolningen hinner inte nå fas 3

dchar.0 charfas.1 charfas.2 20.166 mm Totalt förkolningsdjup efter 90 min

def dchar.0 k0 d0 34.666 mm Effektivt förkolningsdjup efter 90
minuters brand

Beräkning av kvarvarande skikt

def 46.5mm vilket medför att det yttre skiktet ej helt förkolnats

Skikt 1 > 3mm, ska tas med i
beräkning av hef

skikt1 46.5mm def 11.834 mm

hef hs def 105.334 mm

Se figur XX i bilaga XX för illustration av resttvärsnitt
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Hallqvist, Stefan (890824-0032)
Berkal, Cherif (820417-9256)

HUPK 2018-04-16
Konstruktion: 3-skikt 140 mm

BTv3

 Kombinerad böjning och axiellt tryck vid brand

kfi 1.15 Modifieringsfaktor för
materialegenskaper vid brand

kmod.fi 1 Korrektionsfaktor för lastvarighet vid brand

γM.fi 1 Partialkoefficient för materialegenskaper vid brand

E0.x.mean 11GPa Elasticitetsmodul, medelvärde lastbärande riktning

G9090.mean 44MPa Rullskjuvmodul,medelvärde

beff 1m Inspekterad effektiv längd

hfi.3 46.5mm Höjd bärande skikt 3 - oexponerad sida

hfi.2 46.5mm

hfi.1 skikt1 11.834 mm Höjd bärande skikt 1 - exponerad sida

Beräkning av effektivt tröghetsmoment enligt gamma-metoden

A1 hfi.1 beff 1.183 104 mm
2



γ1
1

1
π

2
E0.x.mean A1 

Lc
2

hfi.2

G9090.mean 2 beff














0.925

a1

hfi.2

2

hfi.1

2
 29.167 mm

A3 hfi.3 beff 4.65 104 mm
2



γ3
1

1
π

2
E0.x.mean A3 

Lc
2

hfi.2

G9090.mean 2 beff














0.759

a3

hfi.2

2

hfi.3

2
 46.5 mm
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Hallqvist, Stefan (890824-0032)
Berkal, Cherif (820417-9256)

HUPK 2018-04-16
Konstruktion: 3-skikt 140 mm

BTv3

Effektivt tröghetsmoment:

Iy.1

beff hfi.1
3



12
γ1 A1 a1 2 945.385 cm

4
 Effektivt tröghetsmoment för skikt 1

Iy.3

beff hfi.3
3



12
γ3 A3 a3 2 8.471 103 cm

4
 Effektivt tröghetsmoment för skikt 3

Ief.fi Iy.1 Iy.3 9.417 103 cm
4

 Effektivt tröghetsmoment

Aef.x.fi A1 A3 583.343 cm
2

 Effektiv area av längsgående skikt

Effektiv tröghetsradie
ifi

Ief.fi

Aef.x.fi
40.178 mm

Slankhetstal
λfi

Lc

ifi
72.18

Relativa slankhetstalet
λrel.fi

λfi

π

fc.0.k

E0.05
 1.224

ky.fi 0.5 1 βc λrel.fi 0.3  λrel.fi
2





 1.295

Då λrel.fi > 0,3 blir uttrycket för kc följande:

kc.y.fi
1

ky.fi ky.fi
2

λrel.fi
2



0.582 Reduktionsfaktor med hänsyn till
knäckning

Wfi.1

Iy.1

γ1 a1
hfi.1

2


2.873 105 mm
3

 Böjmotstånd för skikt 1

Wfi.3

Iy.3

γ3 a3
hfi.3

2


1.447 106 mm
3

 Böjmotstånd för skikt 3

Wfi

Iy.1

γ1 a1
hfi.1

2


Iy.3

γ3 a3
hfi.3

2


 1.734 106 mm
3

 Böjmotståndet för resttvärsnittet
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Hallqvist, Stefan (890824-0032)
Berkal, Cherif (820417-9256)

HUPK 2018-04-16
Konstruktion: 3-skikt 140 mm

BTv3

 Laster i brandfallet

fc.0.k 21MPa Karakteristik tryckhållfasthet för
vertikala lameller - C24

fm.0.k 24MPa Karakteristik böjhållfasthet för vertikala
lameller - C24

ec.fi

hs

2

hef

2
 17.333 mm Excentricitet på grund av förkolningen

ec.tot ec ec.fi 37.333 mm Total excentricitet i brandfallet

Mfi ec.tot Fc.0.Ed.fi 7.144 kN m Böjande moment i brandfallet

Tryckspänning i brandfallet
fc.0.Ed.fi

Fc.0.Ed.fi

Aef.x.fi
3.28 MPa

fm.Ed.fi

Mfi

Wfi
4.12 MPa Böjspänning i brandfallet

fc.0.Rd.fi kfi

kmod.fi fc.0.k

γM.fi
 24.15 MPa Dimensionerande tryckhållfasthet

längs fiberriktningen

Dimensionerande böjhållfasthet
fm.Rd.fi kfi

kmod.fi fm.0.k

γM.fi
 27.6 MPa

Verifikation

km

fm.Ed.fi

fm.Rd.fi


fc.0.Ed.fi

kc.y.fi fc.0.Rd.fi
 0.383 ≤1 

Ufc0.fi km

fm.Ed.fi

fm.Rd.fi


fc.0.Ed.fi

kc.y.fi fc.0.Rd.fi
 38.275 %

 Erfoderlig längd på förbindare

För att uppnå en nedfallstid på 84 min som angivet ovan måste längden på beklädnadens
förbindare vara:

la 10mm

hp.tot 2 hp 30.8 mm

lf.req hp.tot charfas.1 la 53.166 mm

9



Bilaga 2.6:  
Beräkning 3-skiktsskiva 140 mm 2GtF enl. EC5-1-2 



Hallqvist, Stefan (890824-0032)
Berkal, Cherif (820417-9256)

HUPK 2018-04-16
Konstruktion: 3-skikt 140 mm

EC5-1-2

Konstruktionsdel - Bärande vägg

Tjocklek - 140 mm 

CLT-element - 3-skikt (46,5+46,5+46,5)

Virkeskvalite längsgående (2 skikt) - C24

Virkeskvalite tvärgåendegående (1 skikt) - C14

Bärighetskrav - R90

Beräkning enligt EN 1995-1-1 1995-1-2

CLT-VÄGG BÄRFÖRMÅGA

 Geometri  

hs 140mm Tjocklek CLT-vägg

ec 20mm Excentricitet

Lc 2900mm Effektiv höjd CLT-vägg

bs 1000mm Längd CLT-vägg, inpekterad längd

 Laster och partialkoefficienter 

Gk 165
kN

m
 Egentyngd

Sk 7.75
kN

m
 Snölast

Qk 49.6
kN

m
 Nyttiglast

kmod 0.8 Korrektionsfaktor för lastvaraktighet - medel

kdef 0.8 Korrektionsfaktor för klimatklass - klass 1

γd 1 Partialkoefficient för säkerhetsklass 3

γM 1.25 Partialkoefficient för materialegenskaper

γG 1.35 Partialkoefficient för pemanent last

ξ 0.89 Reduktionsfaktor vid ogynnsam last

γQ 1.5 Partialkoefficient för variabel last

1



Hallqvist, Stefan (890824-0032)
Berkal, Cherif (820417-9256)

HUPK 2018-04-16
Konstruktion: 3-skikt 140 mm

EC5-1-2

ψ0.s 0.7 Karakteristiskt kombinationsvärde för snölast 

ψ1.s 0.4 Frekvent kombinationsvärde för snölast 

ψ2.s 0.2 Kvasi-permanent kombinationsvärde för snölast 

ψ0.q 0.7 Karakteristiskt kombinationsvärde för nyttiglast 

ψ1.q 0.5 Frekvent kombinationsvärde för nyttiglast 

ψ2.q 0.3 Kvasi-permanent kombinationsvärde för nyttiglast 

 Lastberäkning

As bs hs 1.4 105 mm
2

 Skivans tryckta area

Is

bs hs
3



12
2.287 108 mm

4
 Skivans tröghetsmoment

Ws

bs hs
2



6
3.267 106 mm

3
 Skivans böjmotstånd

Brottgränstillstånd

6.10a

F6.10a γd Gk γG γQ Sk ψ0.s Qk ψ0.q   bs 282.967 kN

6.10b Snölast som huvudlast

F6.10b1 γd Gk γG ξ γQ Sk γQ Qk ψ0.q  bs 261.953 kN

6.10b Nyttiglast som huvudlast

F6.10b2 γd Gk γG ξ γQ Qk γQ Sk ψ0.s  bs 280.785 kN

Dimensionerande laster

Fc.0.Ed max F6.10a F6.10b1 F6.10b2  282.967 kN Tryckkraft

Fm.Ed ec Fc.0.Ed 5.659 kN m Böjande moment

fc.0.Ed

Fc.0.Ed

As
2.021 MPa Tryckspänning

fm.Ed

Fm.Ed

Ws
1.732 MPa Böjspänning

2



Hallqvist, Stefan (890824-0032)
Berkal, Cherif (820417-9256)

HUPK 2018-04-16
Konstruktion: 3-skikt 140 mm

EC5-1-2

 Materialegenskaper

Värden för beräknad skiva tagen från avsnitt 4.17.2, tabell 4.16

E0.05 4933MPa Karakteristisk styvhet, 5%-fraktilen

Elasticitetsmodul längs fiberriktningen

fc.0.k 14.0MPa Karakteristisk tryckhållfasthet 5%-fraktilen

fm.0.k 23.1MPa Karakteristisk böjhållfasthet 5%-fraktilen

fc.0.Rd

kmod fc.0.k

γM
8.96 MPa Dimensionerande tryckhållfasthet längs fiberriktningen

fm.Rd

kmod fm.0.k

γM
14.784 MPa Dimensionerande böjhållfasthet

 Kombinerad böjning och axiellt tryck

iy

Is

As
40.415 mm Tröghetsradien

λy

Lc

iy
71.756 Slankhetstalet

λrel

λy

π

fc.0.k

E0.05
 1.217 Relativa slankhetstalet

βc 0.1 km 1 Relativa slankhetstalet

ky 0.5 1 βc λrel 0.3  λrel
2





 1.286

Då λrel > 0,3 blir uttrycket för kc följande:

kc.y
1

ky ky
2

λrel
2



0.587 Reduktionsfaktor med hänsyn till
knäckning

km

fm.Ed

fm.Rd


fc.0.Ed

kc.y fc.0.Rd
 0.501 ≤1 Ufc0 km

fm.Ed

fm.Rd


fc.0.Ed

kc.y fc.0.Rd
 50.129 %

3



Hallqvist, Stefan (890824-0032)
Berkal, Cherif (820417-9256)

HUPK 2018-04-16
Konstruktion: 3-skikt 140 mm

EC5-1-2

 Dimensionering vid brand
Beräkning av lasteffekt vid brand enligt Eurokoden

6.11b
Nyttiglast som huvudlast

Fc.0.Ed.fi.1 γd Gk ψ1.q Qk ψ2.s Sk  bs 191.35 kN

Snölast som huvudlast

Fc.0.Ed.fi.2 γd Gk ψ1.s Sk ψ2.q Qk  bs 182.98 kN

Lastreduktion enligt förenklad model [1991-1-2]

Reduktionsfaktor för
lasteffekt i
brottgränstillstånd

ηfi min
Gk ψ1.q Qk

γG Gk γQ Qk







Gk ψ1.q Qk

ξ γG Gk γQ Qk














0.639

Fc.0.Ed.fi.3 ηfi Fc.0.Ed 180.741 kN

Dimensionerande tryckkraft i brandfallet

Fc.0.Ed.fi max Fc.0.Ed.fi.1 Fc.0.Ed.fi.2 Fc.0.Ed.fi.3  191.35 kN

 Kvarvarande tvärsnitt efter 90 minuters brand

Beräknas som ensidig brand

Beklädnad - 2xGtF 15

treq 90min Krav på brandmotståndstid

hp 15.4mm Gipsskivornas tjocklek

hp.tot hp 1 0.8( ) 27.72 mm Beräknad total tjocklek

β0 0.65
mm

min
 Förkolningshastighet

d0 7mm Tjocklek för icke lastupptagande skikt

tch 2.8
hp.tot

mm
 14









min 63.616 min Tid till beräknad startpunkt för
förkolning bakom beklädnad

k2 1 0.018
hp

mm
 0.723 Isoleringsfaktor för gipsskivor Typ F

4



Hallqvist, Stefan (890824-0032)
Berkal, Cherif (820417-9256)

HUPK 2018-04-16
Konstruktion: 3-skikt 140 mm

EC5-1-2

tf 84min Beklädnadens nedfallstid, hämtad från
leverantör

k3 2.0 Efterskyddsfaktor

k0 1 Faktor som tar hänsyn till
utvecklingen av det lastupptagande
skiktet. k0 = 1 då  t > tch

charfas.1 tf tch  k2 β0 9.577 mm Förkolningsdjup under fas 1 - skyddad
förkolning med reducerad hastighet

Tidsgränsen då förkolningshastigheten
återgår till dimensionerande hastighetta

25mm tf tch  k2 β0

k3 β0
tf 95.864 min

ta > 90 min - Förkolningen hinner inte nå fas 3

Förkolningsdjup under fas 2 -
oskyddad förkolning med ökad
hastighet där totala förkolningsdjupet
är < 25 mm

charfas.2 treq tf  k3 β0 7.8 mm

dchar.0 charfas.1 charfas.2 17.377 mm Totalt förkolningsdjup efter 90 min

def dchar.0 k0 d0 24.377 mm Effektivt förkolningsdjup efter 90
minuters brand

Beräkning av kvarvarande skikt

def 46.5mm vilket medför att det yttersta skiktet ej har helt förkolnats 

hef hs def 115.623 mm

skikt1 46.5mm def 22.123 mm

Se figur XX i bilaga XX för illustration av resttvärsnitt
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Hallqvist, Stefan (890824-0032)
Berkal, Cherif (820417-9256)

HUPK 2018-04-16
Konstruktion: 3-skikt 140 mm

EC5-1-2

 Kombinerad böjning och axiellt tryck vid brand

kfi 1.15 Modifieringsfaktor för
materialegenskaper vid brand

kmod.fi 1 Korrektionsfaktor för lastvarighet vid brand

γM.fi 1 Partialkoefficient för materialegenskaper vid brand

E0.x.mean 11GPa Elasticitetsmodul, medelvärde lastbärande riktning

G9090.mean 44MPa Rullskjuvmodul,medelvärde

beff 1m Inspekterad effektiv längd

hfi.3 46.5mm Höjd bärande skikt 3 - oexponerad sida

hfi.2 46.5mm

hfi.1 skikt1 22.123 mm Höjd bärande skikt 1 - exponerad sida

Beräkning av effektivt tröghetsmoment enligt gamma-metoden

A1 hfi.1 beff 2.212 104 mm
2



γ1
1

1
π

2
E0.x.mean A1 

Lc
2

hfi.2

G9090.mean 2 beff














0.869

a1

hfi.2

2

hfi.1

2
 34.312 mm

A3 hfi.3 beff 4.65 104 mm
2



γ3
1

1
π

2
E0.x.mean A3 

Lc
2

hfi.2

G9090.mean 2 beff














0.759

a3

hfi.2

2

hfi.3

2
 46.5 mm
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Hallqvist, Stefan (890824-0032)
Berkal, Cherif (820417-9256)

HUPK 2018-04-16
Konstruktion: 3-skikt 140 mm

EC5-1-2

Effektivt tröghetsmoment:

Iy.1

beff hfi.1
3



12
γ1 A1 a1 2 2.353 103 cm

4
 Effektivt tröghetsmoment för skikt 1

Iy.3

beff hfi.3
3



12
γ3 A3 a3 2 8.471 103 cm

4
 Effektivt tröghetsmoment för skikt 3

Ief.fi Iy.1 Iy.3 1.082 104 cm
4

 Effektivt tröghetsmoment

Aef.x.fi A1 A3 686.232 cm
2

 Effektiv area av längsgående skikt

Effektiv tröghetsradie
ifi

Ief.fi

Aef.x.fi
39.716 mm

Slankhetstal
λfi

Lc

ifi
73.018

Relativa slankhetstalet
λrel.fi

λfi

π

fc.0.k

E0.05
 1.238

ky.fi 0.5 1 βc λrel.fi 0.3  λrel.fi
2





 1.313

Då λrel.fi > 0,3 blir uttrycket för kc följande:

kc.y.fi
1

ky.fi ky.fi
2

λrel.fi
2



0.571 Reduktionsfaktor med hänsyn till
knäckning

Wfi.1

Iy.1

γ1 a1
hfi.1

2


5.757 105 mm
3

 Böjmotstånd för skikt 1

Wfi.3

Iy.3

γ3 a3
hfi.3

2


1.447 106 mm
3

 Böjmotstånd för skikt 3

Wfi

Iy.1

γ1 a1
hfi.1

2


Iy.3

γ3 a3
hfi.3

2


 2.022 106 mm
3

 Böjmotståndet för resttvärsnittet
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Hallqvist, Stefan (890824-0032)
Berkal, Cherif (820417-9256)

HUPK 2018-04-16
Konstruktion: 3-skikt 140 mm

EC5-1-2

 Laster i brandfallet

Karakteristiska värden hämtade från avsnitt 4.16.1, tabell 4.15

fc.0.k 21MPa Karakteristik tryckhållfasthet för
vertikala lameller - C24

fm.0.k 24MPa Karakteristik böjhållfasthet för vertikala
lameller - C24

ec.fi

hs

2

hef

2
 12.188 mm Excentricitet på grund av förkolningen

ec.tot ec ec.fi 32.188 mm Total excentricitet i brandfallet

Mfi ec Fc.0.Ed.fi 3.827 kN m Böjande moment i brandfallet

fc.0.Ed.fi

Fc.0.Ed.fi

Aef.x.fi
2.788 MPa Tryckspänning i brandfallet

fm.Ed.fi

Mfi

Wfi
1.892 MPa Böjspänning i brandfallet

fc.0.Rd.fi kfi

kmod.fi fc.0.k

γM.fi
 24.15 MPa Dimensionerande tryckhållfasthet

längs fiberriktningen

Dimensionerande böjhållfasthet
fm.Rd.fi kfi

kmod.fi fm.0.k

γM.fi
 27.6 MPa

Verifikation

km

fm.Ed.fi

fm.Rd.fi


fc.0.Ed.fi

kc.y.fi fc.0.Rd.fi
 0.271 ≤1 

Ufc0.fi km

fm.Ed.fi

fm.Rd.fi


fc.0.Ed.fi

kc.y.fi fc.0.Rd.fi
 27.082 %

 Erfoderlig längd på förbindare

För att uppnå en nedfallstid på 84 min som angivet ovan måste längden på beklädnadens
förbindare vara:

la 10mm

hp.tot 2 hp 30.8 mm

lf.req hp.tot charfas.1 la 50.377 mm

8



Bilaga 2.7:  
Beräkning 5-skiktsskiva 140 mm 2GtF enl. BTv3 



Hallqvist, Stefan (890824-0032)
Berkal, Cherif (820417-9256)

HUPK 2018-04-16
Konstruktion: 5-skikt 140 mm

BTv3

Konstruktionsdel - Yttervägg

Tjocklek - 140 mm 

CLT-element - 5-skikt (20+40+20+40+20)

Virkeskvalite längsgående (3 skikt) - C24

Virkeskvalite tvärgåendegående (2 skikt) - C14

Bärighetskrav - R90

Beräkning enligt EN 1995-1-1 1995-1-2, BTv3

CLT-VÄGG BÄRFÖRMÅGA

 Geometri  

hs 140mm Tjocklek CLT-vägg

ec 20mm Excentricitet

Lc 2900mm Effektiv höjd CLT-vägg

bs 1000mm Längd CLT-vägg, inpekterad längd

 Laster och partialkoefficienter 

Gk 165
kN

m
 Egentyngd

Sk 7.75
kN

m
 Snölast

Qk 49.6
kN

m
 Nyttiglast

kmod 0.8 Korrektionsfaktor för lastvaraktighet - medel

kdef 0.8 Korrektionsfaktor för klimatklass - klass 1

γd 1 Partialkoefficient för säkerhetsklass 3

γM 1.25 Partialkoefficient för materialegenskaper

γG 1.35 Partialkoefficient för pemanent last

ξ 0.89 Reduktionsfaktor vid ogynnsam last

γQ 1.5 Partialkoefficient för variabel last

1



Hallqvist, Stefan (890824-0032)
Berkal, Cherif (820417-9256)

HUPK 2018-04-16
Konstruktion: 5-skikt 140 mm

BTv3

ψ0.s 0.7 Karakteristiskt kombinationsvärde för snölast 

ψ1.s 0.4 Frekvent kombinationsvärde för snölast 

ψ2.s 0.2 Kvasi-permanent kombinationsvärde för snölast 

ψ0.q 0.7 Karakteristiskt kombinationsvärde för nyttiglast 

ψ1.q 0.5 Frekvent kombinationsvärde för nyttiglast 

ψ2.q 0.3 Kvasi-permanent kombinationsvärde för nyttiglast 

 Lastberäkning

As bs hs 1.4 105 mm
2

 Skivans tryckta area

Is

bs hs
3



12
2.287 108 mm

4
 Skivans tröghetsmoment

Ws

bs hs
2



6
3.267 106 mm

3
 Skivans böjmotstånd

Brottgränstillstånd

6.10a

F6.10a γd Gk γG γQ Sk ψ0.s Qk ψ0.q   bs 282.967 kN

6.10b Snölast som huvudlast

F6.10b1 γd Gk γG ξ γQ Sk γQ Qk ψ0.q  bs 261.953 kN

6.10b Nyttiglast som huvudlast

F6.10b2 γd Gk γG ξ γQ Qk γQ Sk ψ0.s  bs 280.785 kN

Dimensionerande laster

Fc.0.Ed max F6.10a F6.10b1 F6.10b2  282.967 kN Tryckkraft

Fm.Ed ec Fc.0.Ed 5.659 kN m Böjande moment

fc.0.Ed

Fc.0.Ed

As
2.021 MPa Tryckspänning

fm.Ed

Fm.Ed

Ws
1.732 MPa Böjspänning

2



Hallqvist, Stefan (890824-0032)
Berkal, Cherif (820417-9256)

HUPK 2018-04-16
Konstruktion: 5-skikt 140 mm

BTv3

 Materialegenskaper

Värden för beräknad skiva tagen från avsnitt 4.17.2, tabell 4.16

E0.05 3171MPa Karakteristisk styvhet, 5%-fraktilen

Elasticitetsmodul längs fiberriktningen

fc.0.k 9.0MPa Karakteristisk tryckhållfasthet 5%-fraktilen

fm.0.k 15.3MPa Karakteristisk böjhållfasthet 5%-fraktilen

fc.0.Rd

kmod fc.0.k

γM
5.76 MPa Dimensionerande tryckhållfasthet längs fiberriktningen

fm.Rd

kmod fm.0.k

γM
9.792 MPa Dimensionerande böjhållfasthet

 Kombinerad böjning och axiellt tryck

iy

Is

As
40.415 mm Tröghetsradien

λy

Lc

iy
71.756 Slankhetstalet

λrel

λy

π

fc.0.k

E0.05
 1.217 Relativa slankhetstalet

βc 0.1 km 1

ky 0.5 1 βc λrel 0.3  λrel
2





 1.286

Då λrel > 0,3 blir uttrycket för kc följande:

kc.y
1

ky ky
2

λrel
2



0.587 Reduktionsfaktor med hänsyn till
knäckning

km

fm.Ed

fm.Rd


fc.0.Ed

kc.y fc.0.Rd
 0.774 ≤1 Ufc0 km

fm.Ed

fm.Rd


fc.0.Ed

kc.y fc.0.Rd
 77.445 %

3



Hallqvist, Stefan (890824-0032)
Berkal, Cherif (820417-9256)

HUPK 2018-04-16
Konstruktion: 5-skikt 140 mm

BTv3

 Dimensionering vid brand
Beräkning av lasteffekt vid brand enligt Eurokoden

6.11b

Nyttiglast som huvudlast

Fc.0.Ed.fi.1 γd Gk ψ1.q Qk ψ2.s Sk  bs 191.35 kN

Snölast som huvudlast

Fc.0.Ed.fi.2 γd Gk ψ1.s Sk ψ2.q Qk  bs 182.98 kN

Lastreduktion enligt förenklad model [1991-1-2]

Reduktionsfaktor för
lasteffekt i
brottgränstillstånd

ηfi min
Gk ψ1.q Qk

γG Gk γQ Qk







Gk ψ1.q Qk

ξ γG Gk γQ Qk














0.639

Fc.0.Ed.fi.3 ηfi Fc.0.Ed 180.741 kN

Dimensionerande tryckkraft i brandfallet

Fc.0.Ed.fi max Fc.0.Ed.fi.1 Fc.0.Ed.fi.2 Fc.0.Ed.fi.3  191.35 kN

 Kvarvarande tvärsnitt efter 90 minuters brand enligt BTv3

Beräknas som ensidig brand

Beklädnad - 2xGtF 15

treq 90min Krav på brandmotståndstid

hp 15.4mm Gipsskivornas tjocklek

β0 0.65
mm

min
 Förkolningshastighet

 Skyddstid för gipsskiva typ F - Lager 1

tprot.0.1 30

hp

mm

15











1.2

 30.963 Grundvärde för skyddstid

kpos.exp.1 1.0 Positionskoefficient som tar hänsyn
till föregående lager

4
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HUPK 2018-04-16
Konstruktion: 5-skikt 140 mm

BTv3

kpos.unexp.1 1.0 Positionskoefficient som tar hänsyn
till efterföljande lager

Korrektionstid med hänsyn till skydd
från föregående lagerΔt1 0

kj.1 1.0 Skarvkoefficient

tprot.1 tprot.0.1 kpos.exp.1 kpos.unexp.1 Δt1  kj.1 min 30.963 min Skyddstid

 Skyddstid för gipsskiva typ F - Lager 2

tprot.0.2 30

hp

mm

15











1.2

 30.963 Grundvärde för skyddstid

kpos.exp.2 0.5
tprot.0.2

tprot.1

min

 0.5 Positionskoefficient som tar hänsyn
till föregående lager

kpos.unexp.2 1.0 Positionskoefficient som tar hänsyn
till efterföljande lager

Korrektionstid med hänsyn till skydd
från föregående lagerΔt2 0.22

tprot.1

min
 0.1 tprot.0.2 4.7 8.416

Skarvkoefficient
kj.2 1.0

tprot.2 tprot.0.2 kpos.exp.2 kpos.unexp.2 Δt2  kj.2 min 23.897 min Skyddstid

 Starttid för förkolning

tch.1 tprot.1 tprot.2 54.859 min Starttid enligt beräknad skyddstid

Starttid enligt avsnitt 4.14.3,
tabell 4.11tch.2 min 2.1 2

hp

mm
 7 3.5

hp

mm
 7









min 57.68 min

Tid till beräknad startpunkt för
förkolning bakom beklädnadtch max tch.1 tch.2  57.68 min

tf.1 4 2
hp

mm
 40









min 83.2 min Beräknad nedfallstid enligt avsnitt
4.14.3, tabell 4.12

5
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HUPK 2018-04-16
Konstruktion: 5-skikt 140 mm

BTv3

Beklädnadens nedfallstid, hämtad från
leverantörtf.2 84min

tf max tf.1 tf.2  84 min Dimensionerande nedfallstid

d0 20mm d0 enligt avsnitt 4.14.2, tabell 4.10

k0 1 Faktor som tar hänsyn till
utvecklingen av det lastupptagande
skiktet. k0 = 1 då  t > tch

k2 1 0.018
hp

mm
 0.723 Isoleringsfaktor för gipsskivor TYP F

k3 2.0 Efterskyddsfaktor

charfas.1 tf tch  k2 β0 12.366 mm Förkolningsdjup under fas 1 - skyddad
förkolning med reducerad hastighet

Tidsgränsen då förkolningshastigheten
återgår till dimensionerande hastighetta

25mm tf tch  k2 β0

k3 β0
tf 93.719 min

ta > 90 min - Förkolningen hinner inte nå fas 3

Förkolningsdjup under fas 2 -
oskyddad förkolning med ökad
hastighet där totala förkolningsdjupet
är < 25 mm

charfas.2 treq tf  k3 β0 7.8 mm

dchar.0 charfas.1 charfas.2 20.166 mm Totalt förkolningsdjup efter 90 min

def dchar.0 k0 d0 40.166 mm Effektivt förkolningsdjup efter 90
minuters brand

Beräkning av kvarvarande skikt

def > 20 min vilket innebär att det yttersta skiktet förkolnats helt

Skikt 2 > 3mm, ska tas med i
beräkning av hef

skikt2 40mm def 20mm  19.834 mm

hef hs def 99.834 mm

Se figur XX i bilaga XX för illustration av resttvärsnitt
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Konstruktion: 5-skikt 140 mm
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 Kombinerad böjning och axiellt tryck vid brand

kfi 1.15 Modifieringsfaktor för
materialegenskaper vid brand

kmod.fi 1 Korrektionsfaktor för lastvarighet vid brand

γM.fi 1 Partialkoefficient för materialegenskaper vid brand

E0.x.mean 11GPa Elasticitetsmodul, medelvärde lastbärande riktning

G9090.mean 44MPa Rullskjuvmodul,medelvärde

beff 1m Inspekterad effektiv längd

Då det yttersta lagret förkolnats beräknas skivan som en 3-skiktsskiva nedan

hfi.5 20mm Höjd bärande skikt 5 - oexponerad sida

hfi.4 40mm

hfi.3 20mm Höjd bärande skikt 3 - exponerad sida

Beräkning av effektivt tröghetsmoment enligt gamma-metoden

A3 hfi.3 beff 2 104 mm
2



γ3
1

1
π

2
E0.x.mean A3 

Lc
2

hfi.4

G9090.mean 2 beff














0.895

a3

hfi.4

2

hfi.3

2
 30 mm

A5 hfi.5 beff 2 104 mm
2



γ5
1

1
π

2
E0.x.mean A5 

Lc
2

hfi.4

G9090.mean 2 beff














0.895

a5

hfi.4

2

hfi.5

2
 30 mm
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Konstruktion: 5-skikt 140 mm

BTv3

Iy.3

beff hfi.3
3



12
γ3 A3 a3 2 1.678 103 cm

4
 Effektivt tröghetsmoment för skikt 3

Iy.5

beff hfi.5
3



12
γ5 A5 a5 2 1.678 103 cm

4
 Effektivt tröghetsmoment för skikt 5

Ief.fi Iy.3 Iy.5 3.355 103 cm
4

 Effektivt tröghetsmoment

Aef.x.fi A3 A5 400 cm
2

 Effektiv area av längsgående skikt

Effektiv tröghetsradie
ifi

Ief.fi

Aef.x.fi
28.962 mm

Slankhetstal
λfi

Lc

ifi
100.131

Relativa slankhetstalet
λrel.fi

λfi

π

fc.0.k

E0.05
 1.698

ky.fi 0.5 1 βc λrel.fi 0.3  λrel.fi
2





 2.012

Då λrel.fi > 0,3 blir uttrycket för kc följande:

kc.y.fi
1

ky.fi ky.fi
2

λrel.fi
2



0.324 Reduktionsfaktor med hänsyn till
knäckning

Wfi.3

Iy.3

γ3 a3
hfi.3

2


4.553 105 mm
3

 Böjmotstånd för skikt 3

Wfi.5

Iy.5

γ5 a5
hfi.5

2


4.553 105 mm
3

 Böjmotstånd för skikt 5

Wfi Wfi.3 Wfi.5 9.105 105 mm
3

 Böjmotståndet för resttvärsnittet
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Konstruktion: 5-skikt 140 mm

BTv3

 Laster i brandfallet

Karakteristiska värden hämtade från avsnitt 4.16.1, tabell 4.15

fc.0.k 21MPa Karakteristik tryckhållfasthet för
vertikala lameller - C24

fm.0.k 24MPa Karakteristik böjhållfasthet för vertikala
lameller - C24

ec.fi

hs

2

hef

2
 20.083 mm Excentricitet på grund av förkolningen

ec.tot ec ec.fi 40.083 mm Total excentricitet i brandfallet

Mfi ec Fc.0.Ed.fi 3.827 kN m Böjande moment i brandfallet

fc.0.Ed.fi

Fc.0.Ed.fi

Aef.x.fi
4.784 MPa Tryckspänning i brandfallet

fm.Ed.fi

Mfi

Wfi
4.203 MPa Böjspänning i brandfallet

Dimensionerande tryckhållfasthet
längs fiberriktningenfc.0.Rd.fi kfi

kmod.fi fc.0.k

γM.fi
 24.15 MPa

Dimensionerande böjhållfasthet
fm.Rd.fi kfi

kmod.fi fm.0.k

γM.fi
 27.6 MPa

Verifikation

km

fm.Ed.fi

fm.Rd.fi


fc.0.Ed.fi

kc.y.fi fc.0.Rd.fi
 0.764 ≤1 

Ufc0.fi km

fm.Ed.fi

fm.Rd.fi


fc.0.Ed.fi

kc.y.fi fc.0.Rd.fi
 76.435 %

 Erfoderlig längd på förbindare

För att uppnå en nedfallstid på 84 min som angivet ovan måste längden på beklädnadens
förbindare vara:

la 10mm

hp.tot 2 hp 30.8 mm

lf.req hp.tot charfas.1 la 53.166 mm

9
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Konstruktion: 5-skikt 140 mm

EC5-1-2

Konstruktionsdel - Bärande vägg

Tjocklek - 140 mm 

CLT-element - 5-skikt (20+40+20+40+20)

Virkeskvalite längsgående (3 skikt) - C24

Virkeskvalite tvärgåendegående (2 skikt) - C14

Bärighetskrav - R90

Beräkning enligt EN 1995-1-1 1995-1-2

CLT-VÄGG BÄRFÖRMÅGA

 Geometri  

hs 140mm Tjocklek CLT-vägg

ec 20mm Excentricitet

Lc 2900mm Effektiv höjd CLT-vägg

bs 1000mm Längd CLT-vägg, inpekterad längd

 Laster och partialkoefficienter 

Gk 165
kN

m
 Egentyngd

Sk 7.75
kN

m
 Snölast

Qk 49.6
kN

m
 Nyttiglast

kmod 0.8 Korrektionsfaktor för lastvaraktighet - medel

kdef 0.8 Korrektionsfaktor för klimatklass - klass 1

γd 1 Partialkoefficient för säkerhetsklass 3

γM 1.25 Partialkoefficient för materialegenskaper

γG 1.35 Partialkoefficient för pemanent last

ξ 0.89 Reduktionsfaktor vid ogynnsam last

γQ 1.5 Partialkoefficient för variabel last

1
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Konstruktion: 5-skikt 140 mm

EC5-1-2

ψ0.s 0.7 Karakteristiskt kombinationsvärde för snölast 

ψ1.s 0.4 Frekvent kombinationsvärde för snölast 

ψ2.s 0.2 Kvasi-permanent kombinationsvärde för snölast 

ψ0.q 0.7 Karakteristiskt kombinationsvärde för nyttiglast 

ψ1.q 0.5 Frekvent kombinationsvärde för nyttiglast 

ψ2.q 0.3 Kvasi-permanent kombinationsvärde för nyttiglast 

 Lastberäkning

As bs hs 1.4 105 mm
2

 Skivans tryckta area

Is

bs hs
3



12
2.287 108 mm

4
 Skivans tröghetsmoment

Ws

bs hs
2



6
3.267 106 mm

3
 Skivans böjmotstånd

Brottgränstillstånd

6.10a

F6.10a γd Gk γG γQ Sk ψ0.s Qk ψ0.q   bs 282.967 kN

6.10b Snölast som huvudlast

F6.10b1 γd Gk γG ξ γQ Sk γQ Qk ψ0.q  bs 261.953 kN

6.10b Nyttiglast som huvudlast

F6.10b2 γd Gk γG ξ γQ Qk γQ Sk ψ0.s  bs 280.785 kN

Dimensionerande laster

Fc.0.Ed max F6.10a F6.10b1 F6.10b2  282.967 kN Tryckkraft

Fm.Ed ec Fc.0.Ed 5.659 kN m Böjande moment

fc.0.Ed

Fc.0.Ed

As
2.021 MPa Tryckspänning

fm.Ed

Fm.Ed

Ws
1.732 MPa Böjspänning

2
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 Materialegenskaper

Värden för beräknad skiva tagen från avsnitt 4.17.2, tabell 4.16

E0.05 3171MPa Karakteristisk styvhet, 5%-fraktilen

Elasticitetsmodul längs fiberriktningen

fc.0.k 9.0MPa Karakteristisk tryckhållfasthet 5%-fraktilen

fm.0.k 15.3MPa Karakteristisk böjhållfasthet 5%-fraktilen

fc.0.Rd

kmod fc.0.k

γM
5.76 MPa Dimensionerande tryckhållfasthet längs fiberriktningen

fm.Rd

kmod fm.0.k

γM
9.792 MPa Dimensionerande böjhållfasthet

 Kombinerad böjning och axiellt tryck

iy

Is

As
40.415 mm Tröghetsradien

λy

Lc

iy
71.756 Slankhetstalet

λrel

λy

π

fc.0.k

E0.05
 1.217 Relativa slankhetstalet

βc 0.1 km 1 Relativa slankhetstalet

ky 0.5 1 βc λrel 0.3  λrel
2





 1.286

Då λrel > 0,3 blir uttrycket för kc följande:

kc.y
1

ky ky
2

λrel
2



0.587

km

fm.Ed

fm.Rd


fc.0.Ed

kc.y fc.0.Rd
 0.774 ≤1 Ufc0 km

fm.Ed

fm.Rd


fc.0.Ed

kc.y fc.0.Rd
 77.445 %

3
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 Dimensionering vid brand
Beräkning av lasteffekt vid brand enligt Eurokoden

6.11b

Nyttiglast som huvudlast

Fc.0.Ed.fi.1 γd Gk ψ1.q Qk ψ2.s Sk  bs 191.35 kN

Snölast som huvudlast

Fc.0.Ed.fi.2 γd Gk ψ1.s Sk ψ2.q Qk  bs 182.98 kN

Lastreduktion enligt förenklad model [1991-1-2]

Reduktionsfaktor för
lasteffekt i
brottgränstillstånd

ηfi min
Gk ψ1.q Qk

γG Gk γQ Qk







Gk ψ1.q Qk

ξ γG Gk γQ Qk














0.639

Fc.0.Ed.fi.3 ηfi Fc.0.Ed 180.741 kN

Dimensionerande tryckkraft i brandfallet

Fc.0.Ed.fi max Fc.0.Ed.fi.1 Fc.0.Ed.fi.2 Fc.0.Ed.fi.3  191.35 kN

 Kvarvarande tvärsnitt efter 90 minuters brand

Beräknas som ensidig brand

Beklädnad - 2xGtF 15

treq 90min Krav på brandmotståndstid

hp 15.4mm Gipsskivornas tjocklek

hp.tot hp 1 0.8( ) 27.72 mm Beräknad total tjocklek

β0 0.65
mm

min
 Förkolningshastighet

d0 7mm Tjocklek för icke lastupptagande skikt

tch 2.8
hp.tot

mm
 14









min 63.616 min Tid till beräknad startpunkt för
förkolning bakom beklädnad

k2 1 0.018
hp

mm
 0.723 Isoleringsfaktor för gipsskivor TYP F

4
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tf 84min Beklädnadens nedfallstid, hämtad från
leverantör

k3 2.0 Efterskyddsfaktor

Faktor som tar hänsyn till
utvecklingen av det lastupptagande
skiktet. k0 = 1 då  t > tch

k0 1

charfas.1 tf tch  k2 β0 9.577 mm Förkolningsdjup under fas 1 - skyddad
förkolning med reducerad hastighet

Tidsgränsen då förkolningshastigheten
återgår till dimensionerande hastighetta

25mm tf tch  k2 β0

k3 β0
tf 95.864 min

ta > 90 min - Förkolningen hinner inte nå fas 3

Förkolningsdjup under fas 2 -
oskyddad förkolning med ökad
hastighet där totala förkolningsdjupet
är < 25 mm

charfas.2 treq tf  k3 β0 7.8 mm

dchar.0 charfas.1 charfas.2 17.377 mm Totalt förkolningsdjup efter 90 min

def dchar.0 k0 d0 24.377 mm Effektivt förkolningsdjup efter 90
minuters brand

Beräkning av kvarvarande skikt

def > 20 min vilket innebär att det yttersta skiktet förkolnats helt

skikt2 40mm def 20mm  35.623 mm

hef hs def 115.623 mm

Se figur XX i bilaga XX för illustration av resttvärsnitt
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 Kombinerad böjning och axiellt tryck vid brand

kfi 1.15 Modifieringsfaktor för
materialegenskaper vid brand

kmod.fi 1 Korrektionsfaktor för lastvarighet vid brand

γM.fi 1 Partialkoefficient för materialegenskaper vid brand

E0.x.mean 11GPa Elasticitetsmodul, medelvärde lastbärande riktning

G9090.mean 44MPa Rullskjuvmodul,medelvärde

beff 1m Inspekterad effektiv längd

Då det yttersta lagret förkolnats beräknas skivan som en 3-skiktsskiva nedan

hfi.5 20mm Höjd bärande skikt 5 - oexponerad sida

hfi.4 40mm

hfi.3 20mm Höjd bärande skikt 3 - exponerad sida

Beräkning av effektivt tröghetsmoment enligt gamma-metoden

A3 hfi.3 beff 2 104 mm
2



γ3
1

1
π

2
E0.x.mean A3 

Lc
2

hfi.4

G9090.mean 2 beff














0.895

a3

hfi.4

2

hfi.3

2
 30 mm

A5 hfi.5 beff 2 104 mm
2



γ5
1

1
π

2
E0.x.mean A5 

Lc
2

hfi.4

G9090.mean 2 beff














0.895

a5

hfi.4

2

hfi.5

2
 30 mm
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Iy.3

beff hfi.3
3



12
γ3 A3 a3 2 1.678 103 cm

4
 Effektivt tröghetsmoment för skikt 3

Iy.5

beff hfi.5
3



12
γ5 A5 a5 2 1.678 103 cm

4
 Effektivt tröghetsmoment för skikt 5

Ief.fi Iy.3 Iy.5 3.355 103 cm
4

 Effektivt tröghetsmoment

Aef.x.fi A3 A5 400 cm
2

 Effektiv area av längsgående skikt

Effektiv tröghetsradie
ifi

Ief.fi

Aef.x.fi
28.962 mm

Slankhetstal
λfi

Lc

ifi
100.131

Relativa slankhetstalet
λrel.fi

λfi

π

fc.0.k

E0.05
 1.698

ky.fi 0.5 1 βc λrel.fi 0.3  λrel.fi
2





 2.012

Då λrel.fi > 0,3 blir uttrycket för kc följande:

kc.y.fi
1

ky.fi ky.fi
2

λrel.fi
2



0.324 Reduktionsfaktor med hänsyn till
knäckning

Wfi.3

Iy.3

γ3 a3
hfi.3

2


4.553 105 mm
3

 Böjmotstånd för skikt 3

Wfi.5

Iy.5

γ5 a5
hfi.5

2


4.553 105 mm
3

 Böjmotstånd för skikt 5

Wfi Wfi.3 Wfi.5 9.105 105 mm
3

 Böjmotståndet för resttvärsnittet
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 Laster i brandfallet

Karakteristiska värden hämtade från avsnitt 4.16.1, tabell 4.15

fc.0.k 21MPa Karakteristik tryckhållfasthet för
vertikala lameller - C24

fm.0.k 24MPa Karakteristik böjhållfasthet för vertikala
lameller - C24

ec.fi

hs

2

hef

2
 12.188 mm Excentricitet på grund av förkolningen

ec.tot ec ec.fi 32.188 mm Total excentricitet i brandfallet

Mfi ec Fc.0.Ed.fi 3.827 kN m Böjande moment i brandfallet

fc.0.Ed.fi

Fc.0.Ed.fi

Aef.x.fi
4.784 MPa Tryckspänning i brandfallet

fm.Ed.fi

Mfi

Wfi
4.203 MPa Böjspänning i brandfallet

Dimensionerande tryckhållfasthet
längs fiberriktningenfc.0.Rd.fi kfi

kmod.fi fc.0.k

γM.fi
 24.15 MPa

Dimensionerande böjhållfasthet
fm.Rd.fi kfi

kmod.fi fm.0.k

γM.fi
 27.6 MPa

Verifikation

km

fm.Ed.fi

fm.Rd.fi


fc.0.Ed.fi

kc.y.fi fc.0.Rd.fi
 0.764 ≤1 

Ufc0.fi km

fm.Ed.fi

fm.Rd.fi


fc.0.Ed.fi

kc.y.fi fc.0.Rd.fi
 76.435 %

 Erfoderlig längd på förbindare

För att uppnå en nedfallstid på 84 min som angivet ovan måste längden på beklädnadens
förbindare vara:

la 10mm

hp.tot 2 hp 30.8 mm

lf.req hp.tot charfas.1 la 50.377 mm
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