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Sammanfattning 

Att bygga höga hus i trä har länge begränsats av nationella lagar, först och främst på grund av 
bristande kunskap om byggnadstekniska lösningar. Dessutom har stomkonstruktioner i trä länge 
förknippats med stor brandfara och därmed lägre säkerhet och än idag har många denna inställning. 
De senaste årens ökade miljömedvetenhet har bidragit till att utnyttjandet av inhemska 
byggmaterial, det vill säga trä från våra egna svenska skogar, har blivit allt vanligare. Ökad kunskap 
om hur konstruktioner beter sig i brand och hur de kan skyddas för att uppnå säkra träkonstruktioner 
medför växande intresse för dessa konstruktioner i byggbranschen. Forskning inom området 
uppdateras ständigt och nya lagar tillåter numera obegränsat antal våningar hos träbyggnader i 
Sverige så länge funktionskraven uppfylls. 

Huvuddelen av arbetet har inneburit beräkning av bärförmåga och avskiljande förmåga för olika 
träkonstruktioner, bjälklag och väggkonstruktioner. Beräkningarna bygger på olika modeller, såväl 
gamla som nya. Det finns många alternativa vägar att lösa problemen på, men i det här arbetet har 
tre olika tillvägagångssätt behandlats och dessa har generaliserats till tre beräkningsmetoder. 
Namnen som här används för metoderna är samma som de två handböckerna: Brandsäkra trähus 
version 2, och Fire Safety In Timber Buildings, samt standarden Eurocode 5 där en utförlig beskrivning 
av de aktuella beräkningssätten introduceras.  

Arbetet har resulterat i ett uppdaterat tabellverk med syfte att exemplifiera avskiljande 
brandmotstånd och bärförmåga vid brand för utvalda träregelkonstruktioner enligt de senaste 
beräkningsmetoderna. Dessutom har tabellverket utökats med en sammanställning av bärförmåga 
för korslaminerade konstruktioner. Tabellerna har delats upp efter konstruktionstyp, nämligen 
väggar och bjälklag. Ett urval relevanta konstruktioner med varierande beklädnad återfinns i 
tabellerna, däribland enkel gipsskiva, dubbla gipsskivor samt gipsskiva utanpå en plywoodskiva som 
alla skyddar innanförliggande träreglar. Tabeller för korslaminerade element presenteras separat. 
Korslaminerade konstruktioner består av 3, 5 respektive 7 skikt av trä och kan vara oskyddade eller 
skyddade med en enkel gipsskiva. Dessutom varieras tjockleken på bärande, respektive icke bärande 
skikt på olika sätt i syfte att undersöka hur bärförmågan påverkas. Slutligen diskuteras och jämförs 
erhållna värden.  
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Abstract 

To build high-rise buildings made of timber has for long been limited by national laws, due to the lack 
of knowledge in engineering solutions. Frame structures made of wood has for a long time been 
associated with major fire hazards and consequently lower safety and this connection is still being 
made today. The increased environmental awareness in recent years has contributed to the 
exploitation of indigenous building materials, including wood from our own Swedish forests and has 
become increasingly common. Increased knowledge about how structures behave in fire and how 
they can be protected in order to achieve safe timber structures has resulted in a growing interest in 
these structures in the construction industry. Research in the area is constantly updated and new 
laws allow any number of storeys in wooden buildings in Sweden as long as the performance 
requirements are fulfilled. 

The main part of this work has involved calculations of the fire resistance and load bearing capacity 
of floor and wall constructions. The calculations are based on different models, both old and new. 
There are many alternative ways to handle the problems. The report presents three different 
approaches that have been generalized into three calculation methods. The names used here for the 
methods are the same as the two manuals: Brandsäkra trähus version 2 and Fire Safety In Timber 
Buildings, as well as the standard Eurocode 5, where a detailed description of the methods of 
calculation are introduced.  

This work has resulted in a number of updated tables in order to exemplify the fire resistance and 
load bearing capacity during fire for selected timber structures according to the latest calculation 
methods. In addition, values of bearing capacity for cross-laminated structures are included. The 
tables are grouped according to type of construction, namely, walls and floors.  A selection of 
relevant structures of varying claddings can be found in the tables, including single gypsum 
plasterboard, double plasterboard and gypsum plasterboard with plywood behind that protect 
underlying wood studs. Tables of cross-laminated elements are presented separately. Cross 
laminated structures are composed of 3, 5 or 7 layers of timber and can be either unprotected or 
protected with a single gypsum board. The thickness of the load bearing and non-bearing layers has 
also been varied in different ways in order to investigate how the bearing capacity is affected. Finally 
obtained values are discussed and compared. 
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Förkortningar 
BrTv2 – Brandsäkra Trähus version 2: nordisk handbok [4] 

FSITB – Fire Safety In Timber Buildings: europeisk handbok [7] 

EC 5 – Eurocode 5: europeisk standard för träkonstruktioner [9] 

GtA – gipsskiva typ A enligt EN 520 [15], normal gipsskiva 

GtF – gipsskiva typ F enligt EN 520 [15], gipsskiva med förbättrade brandegenskaper 

CLT/KL – Cross laminated timber/korslaminerat trä* 

Ply – plywood  

Pa – particleboard (spånskiva) 

Prot.Abl. – Protection/Ablation* (skyddad/ablation)  

Prot.Noabl. – Protection/No Ablation*(skyddad/ ingen ablation) 

Unpr.Abl. – Unprotected/Ablation* (oskyddad/ablation) 

Unpr.Noabl. – Unprotected/No Ablation* (oskyddad/ingen ablation) 

 

* beskrivs i 6.1.2 
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β0 = inbränningshastighet 

βn = ekvivalent inbränningshastighet 

d0 = zero-strength lager  

def  = effektivt inbränningsdjup 

dchar = inbränningsdjup 

dchar,n = effektivt inbränningsdjup 

hp , hp,tot = total skivtjocklek 

hr = höjd av rektangulärt resttvärsnitt 

k2 = isoleringskoefficient 

k3 = efterskyddskoefficient, beaktar den förhöjda temperaturen under efterskyddsfasen 

kj = skarvkoefficient 

kn = omvandligskoefficient 

ks = sektionskoefficient 

la,min = skruvens minsta förankringslängd (=10 mm) 

lf = skruvens totala längd 

tch = inbränningsfas 2, tid där förkolningen börjar 

tf = inbränningsfas 3, nedfallstid för beklädnad 

t = kravtid 

t p r o t , 0 , i  = grundskyddsvärde 

t i n s , 0 , n  = isoleringsgrundvärde 

k p o s , e x p , i ,  k p o s , u n e x p , i  = positionskoefficient som tar hänsyn till vad som angränsar till det aktuella 
lagret på brandexponerad sida respektive oexponerad sida 

∆t i ,  ∆t n  = korrektionstid för lager skyddat med GtF  

k j , i ,  k j , n  = skarvkoefficient 
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1 Inledning 

Trä är ett av de huvudsakliga byggnadsmaterialen som använts genom tiderna, framförallt i länder 
där naturen i form av utbredda skogar erbjuder stora mängder av detta väletablerade och 
miljövänliga byggmaterial. Sverige är ett av de länder där användning av träråvaror ökat kraftigt de 
senaste åren på grund av de fördelaktiga egenskaper som trä har att erbjuda [1]. Under alla tider har 
trä även använts för andra ändamål, nämligen för att värma upp hus på grund av sin förmåga att 
brinna och avge värme. Det har bidragit till att trä av många förknippas med brand och fara. Med 
dagens moderna byggmaterial, kunskap om byggteknik samt nya beräkningsmetoder kan trä 
likställas med andra byggmaterial då det gäller brandsäkerheten [2]. 

2 Bakgrund 

Höga temperaturer orsakar minskning av hållfastheten hos många konstruktionsmaterial, vanliga 
sådana är stål, betong och trä. När material utsätts för brandpåverkan förändras dess fysikaliska 
egenskaper och kemiska sammansättning. Stål utvidgas, leder värme och förlorar sin hållfasthet 
drastiskt redan vid måttliga temperaturer. Betong påverkas negativt av volymförändringar i 
cementpastan och ballasten, vilket leder till ogynnsam sprickbildning samtidigt som porvattnet och 
det kemiskt bundna vattnet förångas och orsakar total förlust av bärförmågan. Trä är brännbart och 
har sedan länge förknippats med brandfara. Faktum är dock att kolskiktet som bildas på ytan skyddar 
det bakomliggande träet. Det återstående trämaterialet bibehåller sin fulla bärförmåga vilket är en 
önskvärd egenskap i konstruktionssammanhang [3]. Noggranna analyser och modern byggteknik gör 
det möjligt att bygga bärande konstruktioner i trä lika säkra som av andra material [4]. Detta har 
resulterat i att det byggs mer i trä. Även lagar om antalet våningar i trähus har följt utvecklingen, i 
och allt högre trästommar tillåts i Sverige och i övriga Europa [2]. 

Ovannämnda svagheter kan till exempel motverkas med ett väl utfört brandskydd. Gips är ett av de 
material som lämpar sig bäst för att skydda konstruktioner under brand. Det innehåller stora 
mängder kemiskt bundet vatten, så kallat kristallvatten, vilket ger materialet bakom ett gott 
brandskydd. Gips bromsar inbränningshastigheten och ger en skyddstid för bakomliggande trä. I vissa 
sammanhang kan även kompakta isoleringsskivor användas för att skydda bärande träelement. Ett 
annat alternativ för att uppnå önskad bärighet är att öka dimensionen så att den kvarstående 
tvärsnittsarean säkerhetsställer tillräcklig bärförmåga [5]. 
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2.1 Trä - bakgrund och materialegenskaper 

Trä är ett naturligt material. Det innebär att trä inte är homogent och att dess egenskaper kan vara 
olika beroende på vilken del av stammen som beaktas. Exempel kan vara varierande densitet, 
hållfasthet eller elasticitetsmodul. Fiberstörningar och kvistar försämrar materialets egenskaper och 
kan medföra lokala eller totala brott. Därför kan materialkvalité vara av särskild vikt eftersom de små 
regeldimensionerna som används i lättregelkonstruktioner gör att egenskaper, till exempel regelns 
bärförmåga, snabbt kan påverkas av olika materialfel [3].  

2.2 Brand 

2.2.1 Bakgrund 
För att en brand ska kunna uppstå krävs bränsle, initial energi och syre. En brand kan utvecklas olika 
beroende på de förutsättningar som föreligger. Rummets utformning påverkar på så sätt att 
takhöjden, golvarean, väggar, ytskikt och placering av det brinnande föremålet har inverkan på hur 
branden utvecklar sig. Som utgångspunkt vid dimensionering kan olika parametriska brandkurvor 
användas för olika ändamål. För dimensionering av träkonstruktioner används i normalfall en så 
kallad standardbrandkurva [6].  

Kraven på brandsäkert byggande är höga och det är viktigt i Sverige att definiera och säkerställa de 
funktionskrav som gäller för en byggnad. Byggnader delas in i byggnadsklasser: Br1, Br2 och Br3 
beroende bland annat på antal våningar, byggnadsarea och byggnadens användningsområde. Detta i 
sin tur bestämmer vilka brandkrav som ställs på byggnaden. Det finns ett antal klasser avsedda för 
byggnadsdelar, ytskikt och beklädnader. På byggnadsdelar, till exempel väggar eller bjälklag, ställs 
det tre huvudsakliga krav som ska uppfyllas med avseende på brand: bärförmåga (R), integritet (E) 
och isolering (I). Dessa kan kombineras på olika sätt och efterföljs alltid av en siffra (15-360) som 
anger hur länge, i minuter, kravet ska vara uppfyllt [4], se Figur 1. Det är temperaturen på den från 
branden vända sidan som avgör vilken kravtid konstruktionsdelen uppfyller. Medelvärde för 
temperaturskillnad i konstruktionen ska maximalt vara 140 K och maximal temperaturökning i någon 
punkt på den aktuella ytan får inte överstiga 180 K [9]. 

Ytskikt och beklädnad delas in i klasserna A1 (obrännbart), A2, B, C, D, E och F (brännbart) med 
avseende på brännbarhet och kompletteras med tilläggsklasser för rökutveckling (s1, s2, s3) och för 
brinnande droppar (d0, d1, d2) [4].  

 

  

Figur 1 – Brandkrav: Bärförmåga, integritet och isolering. 
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2.2.2 Brandförlopp 
När en brand uppstår har den ett så kallat naturligt brandförlopp (Figur 2). Förloppet delas in i olika 
faser som beror på brandens intensitet. Tiden från antändning till övertändning kallas det tidiga 
brandförloppet eller brandens initialskede. Beroende på tillgång till brännbart material, syre och 
placering i rummet sker en övertändning som kan inträffa efter endast ett fåtal minuter. Efter detta 
är branden fullt utvecklad och har uppnått en temperatur runt 1000°C. När så allt brännbart material 
har förbränts sjunker temperaturen och en avsvalningsfas påbörjas [6]. 

        

Figur 2 – Naturligt brandförlopp. 

Då brandprov utförs krävs hög noggrannhet och det är viktigt att alla prov sker under samma 

förutsättningar. En standardbrandkurva definierades därför som ett hjälpmedel vid 

branddimensionering inom husbyggnad. Provningar och beräkningar utgår från denna kurva som 

följer en förbestämd temperaturförändring i tiden. För djupare analys hänvisas till SS-EN 1363-1 [8]. 

Se även Figur 3. 

 

Figur 3 – Standardbrandkurva [8]. 
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3 Problemställning 

3.1 Allmänt 

Vid beräkning av brandmotstånd och bärförmåga under brand hänvisas idag till olika 
beräkningsmodeller. För att minimera risken för felberäkningar är det en fördel om dessa modeller är 
användarvänliga och lätta att förstå men den komplexa verkligheten tillåter sällan enkla lösningar. 
Det som ligger till grund för beräkningsmodellerna är brandtester som i många fall ger stora 
spridningar. 

Då oskyddat trä brinner fås normalt en mycket god överensstämmelse mellan inbränningsdjupet i 
olika tester. Däremot visar träreglar skyddade med gipsskivor ofta en tydlig spridning i 
inbränningsdjupet trots att skivorna kommer från samma tillverkare [18]. Det är svårt att förklara 
orsaken, men det finns flera faktorer som bidrar. Det kan vara varierande materialegenskaper hos 
gipsbeklädnader, infästningar, bakomliggande material och antalet skivlager. Detta visar hur 
invecklat det är att ta fram en tillförlitlig, välfungerande och gemensam beräkningsmodell med 
funktioner som beskriver de olika processerna i ett verkligt brandförlopp.   

3.2 Uppgift 

Ett stort antal beräkningar ska genomföras med hjälp av olika beräkningsanvisningar för att ta fram 
resultat för träkonstruktioners avskiljande förmåga (EI) och bärförmåga (R) som sedan analyseras. 
Brandsäkra trähus version 2 [4], Eurocode 5 [9] samt Fire Safety In Timber Buildings [7] används som 
underlag för detta. Fokus ligger på den sistnämnda där det introduceras nya beräkningsmetoder som 
bland annat har utvecklats vid SP Trätek inom ramen för europeiska och nationella forskningsprojekt. 
Därefter analyseras ett antal konstruktionslösningar och resultaten tabelleras i syfte att jämföra hur 
olika metoder och beklädnadstyper påverkar slutresultatet.   

Vissa konstruktionslösningar ingår inte i beräkningsmetoderna. Då finns det tolkningsutrymme för 
vilken beräkningsgång som ska användas just för det specifika fallet. Det kan till exempel handla om 
kombinationer av beklädnadsmaterial som inte finns nämnda som alternativ i tidigare handböcker. 
Därför genomförs alternativa beräkningar i försök att hitta kvalificerade lösningar till dessa 
konstruktioner.  

3.3 Avgränsningar 

Trots att programmerade beräkningsblad möjliggör fritt val av många dimensioner har vissa 
avgränsningar förekommit gällande beräkningar och materialval. 

Konstruktioner med akustikprofiler behandlas inte i det här arbetet. 

Då en träkonstruktion påverkas av brand böjer sig väggar alltid ut från branden, det vill säga 
brandexponerade sidan är tryckt. För såväl lättregelväggar som CLT-väggar (se avsnitt 6.1.2) 
betraktas endast ensidig brand. För bjälklag fritt upplagda på två stöd är undersidan dragen men en 
tryckt undersida kan förekomma då bjälklag är kontinuerliga över flera stöd. Det gör att vid brand 
underifrån kan både tryckt och dragen sida vara aktuell. I det här arbetet valdes att behandla bjälklag 
med dragen undersida utsatt för brand underifrån.  
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I detta arbete begränsas beklädnaden till max två skyddande lager på båda sidor om regeln. 
Beräkningsmetoder gäller för vissa, begränsade gipstjocklekar. Detta beror på att vid fysiska 
brandtester används ofta vanligast förekommande skivtjocklekar vilket medför att det finns data 
endast för ett visst intervall av gipstjocklekar. För beräkning av bärförmåga begränsas dessutom 
ordningsföljden till de mest relevanta kombinationerna, till exempel kan kombinationen GtF+GtA 
endast förekomma med en GtF som yttersta beklädnad. 

För tabellerade värden används genomgående standarddimensioner på vanligt förekommande 
balktvärsnitt i lättregelkonstruktioner som är vanligt förekommande i Sverige. För regelhöjder finns 
möjlighet att välja några av de vanligt förekommande måtten så som 95, 120, 145, 195 och 220 mm. 
Regelbredden som används är 45 mm. 

4 Syfte 

Syftet är att ta fram och sammanställa ett lättförstått och användarvänligt tabellverk som ska vara en 
uppdatering av tabellvärden från BrTv2 till en ny version BrTv3, samt presentera beräkningsgången 
för några utvalda konstruktioner. Resultaten baseras på den senaste beräkningsmodellen enligt 
FSITB. Dessa kan sedan användas av konstruktörer och arkitekter.  

  



14 
 

5 Metod 

Ett antal beräkningsblad programmeras i Excel för att möjliggöra framtagning av resultat för alla, i 
det här arbetet, relevanta vägg- och bjälklagskonstruktioner med olika balkdimensioner, träkvalitéer 
och annan varierande indata. Arbetet avslutas med resultatsammanställning, analyser och 
jämförelser. 

För att tydliggöra hur metoderna används presenteras exempelberäkningar för utvalda 
konstruktionslösningar steg för steg på detaljnivå för att belysa de avgörande momenten. Under 
arbetets gång betraktas flera alternativa lösningar i syfte att uppnå rimliga resultat. Slutligen 
presenteras relevanta värden i tabellform.  

Några brandprov genomförs för att belysa experimentellt underlag för beräkningsmodeller. Aktivt 
deltagande vid dessa med provberedning och instrumentering ger en känsla för hur teorin 
överensstämmer med verkligheten.  

5.1 Handböcker och standarder 

Nedan följer en kort beskrivning av de underlag som idag används för branddimensionering, som 
detta arbete baseras på. Det rör sig om två handböcker och en standard där störst fokus legat på de 
beräkningsmetoder som dessa behandlar. De används i syfte att ta fram och jämföra värden för 
brandmotstånd och bärförmåga i brand. En förklaring ges till hur dimensionering går till i 
avskiljande (EI) och bärande (R) konstruktioner. 

5.1.1 Brandsäkra trähus 
Skriften Brandsäkra trähus utkom första gången 1999, reviderades sedan till en version 2 år 2002. 
Det är en handbok som visar på möjligheterna att bygga flervåningshus med ökad användning av trä 
[4]. Just nu (2010) pågår arbete med utformning av en ny version (version 3) som bland annat bygger 
på den utveckling och de nya metoder som tagits fram i forskningsprojektet FireInTimber och som 
finns samlat i den europeiska handboken FSITB.  Anledningen till att det finns intresse för en svensk 
version är att det finns ett behov att skapa en handbok som är mer praktiskt tillämpbar och anpassad 
till nationella bygglagstiftningar [1]. 

5.1.2 Eurocode 
Syftet med att införa eurocoderna är att hela Europa ska använda samma metoder för 
dimensionering. Den 1 januari 2011 sker en övergång från Boverkets konstruktionsregler BKR till nya 
regler som finns i eurocoderna. Eurocode är samlingsnamnet för en serie standarder för 
beräkningsregler för dimensionering av bärverk.  I detta arbete används Eurocode 5 som gäller för 
träkonstruktioner där SS-EN-1995-1-1 behandlar gemensamma regler samt regler för byggnader 
medan SS-EN-1995-1-2 behandlar brandteknisk dimensionering (den sistnämnda förkortas senare i 
rapporten EC5-1-2). I delen om brandteknisk dimensionering kvarstår vissa otydligheter men det 
pågår ständigt arbete i syfte att förbättra och komplettera. Inför nästa revidering av EC5-1-2 ska 
FSITB användas som underlag se Bilaga 1.  
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5.1.3 Fire Safety In Timber Buildings – Technical  

guideline for Europe 
Under hösten 2010 publicerades den allra första europeiska handboken om brandsäkerhet i 
träbyggnader Fire Safety In Timber Buildings. Den är resultatet av ett europeiskt forskningsprojekt 
FireInTimber som koordinerats av SP Trätek. Huvudmålet för projektet har varit att ge nya 
möjligheter för ökat träbyggande genom att utveckla olika metoder för brandsäkerhet, i synnerhet 
nya modeller för bärförmågan vid brand hos nya typer av träkonstruktioner. Handboken ska fungera 
som hjälpmedel åt arkitekter, konstruktörer, utbildare, myndigheter och byggnadsindustrin. Boken är 
uppdelad i 12 kapitel där kapitel 5 handlar om avskiljande konstruktioner och kapitel 6 om bärande 
träkonstruktioner. Dessa tar upp grundläggande krav, beräkningsmetoder och praktiska exempel [1]. 

5.2 Dimensionering i brand 

5.2.1 Avskiljande förmåga EI 
För att räkna fram den tid en avskiljande konstruktion, till exempel mellan två brandceller, står emot 
den brand och temperatur som krävs för att uppfylla brandkravet används en metod som kallas 
additionsmetoden. Denna metod bygger på ett samband mellan olika parametrars inverkan på 
brandmotståndet hos respektive materialskikt. Nedan visas formeln för additionsmetoden: 

 

där 

 

 

Den totala tid som konstruktionen står emot branden är t i n s . Varje lager i  skyddar nästa lager mot 
brand under tiden t p r o t , i  som bygger på ett antal parametrar som påverkar varje enskilt lagers 
skyddande förmåga. Det sista lagret, räknat från den brandutsatta sidan, har enbart isolerande 
funktion och hindrar att värme sprids vidare under en tid t i n s , n .  Detta lager har alltså ingen 
skyddande funktion eftersom det inte finns något lager bakom att skydda. Inverkande faktorer är: 

 Skivmaterialets 
- Tjocklek, densitet, typ 

 Isoleringens 
- Tjocklek, densitet, typ 

 Materialkombinationer 
- Inverkan av isolering, luftspalt, placering 

 Isoleringens förmåga att sitta kvar när skivbeklädnaden fallit ned 
 Förekomst av skivskarvar 

5.2.2 Bärförmåga R 
Då oskyddat trä utsätts för brand i initialskedet sker en inbränning med konstant hastighet. Detta 
benämns inbränningsfas 1 (Figur 4) och beror på tvärsnittets dimensioner, regelns hållfasthetsklass 
och brandens intensitet. 
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Eftersom trä är ett brännbart material behöver träkonstruktioner ofta skyddas med en obrännbar 
beklädnad så som gipsskivor eller dylikt. Plywood och andra träbaserade skivor används också men 
då oftast i kombination med en gipsskiva som då skyddar den innanförliggande plywoodskivan. För 
de beräkningsblad som utförts har vissa avgränsningar gjorts. Det innebär att endast sex olika 
kombinationer av beklädnad är möjliga: 

 enkel GtA 
 enkel GtF 
 dubbla GtA 
 dubbla GtF 
 GtF + GtA 
 GtF + plywood 

Då en konstruktion utsätts för brand tar det en viss tid innan inbränning börjar i bakomliggande 
träregel. Oftast sker det då temperaturen i träet uppnått cirka 300 grader. Den tidpunkt då 
inbränning påbörjas kallas skyddstid tch, efter detta är regeln uppvärmd och då börjar den förkolnas. 
Inbränningsfas 2 har nu inletts (Figur 4). Fas 2 är alltså den tid då skyddande skivor sitter kvar, då 
branden pågått en tid förbrukas den skyddande effekt som beklädnaden har och inbränning sker 
bakom skivorna.  
 
När skyddet utsatts för brand under en längre tid faller till sist beklädnaden ner vid tidpunkten tf, 
nedfallstiden. Anledningen till att de faller kan antingen vara att de är så förstörda att de faller ned 
eller också har inbränningen i regeln blivit så stor att skruvarnas förankring inte längre håller. Det fall 
som inträffar först är dimensionerande. Efter att nedfall skett inträder inbränningsfas 3 (Figur 4) och 
då brinner regeln helt oskyddat och med full kraft i en så kallad efterskyddsfas. I enstaka fall sker 
nedfall av skivan samtidigt som skyddstiden slutar, tch = tf. Det finns med andra ord ingen fas 2 utan 
fas 3 inträder direkt. När detta förekommer beror det på att skivan inte har särskilt högt 
brandmotstånd. 

 

Figur 4 – De olika inbränningsfaserna som en träregel utsätts för vid brand [7]. 

För en konstruktions bärförmåga är det viktigaste att undersöka hur de bärande reglarna påverkas av 
brand. När en konstruktion utsätts för brand sker det en stegvis konstant inbränning i regeln bakom 
den skyddande beklädnaden. I de flesta fall används isolering mellan reglarna vilket medför att 
regeln skyddas på långsidorna. Trots det tränger värme in i skarven mellan regeln och isoleringen 
vilket bidrar till att tvärsnittet påverkas av värmen även på sidorna. Tvärsnittets hörn påverkas av  
2-dimensionell inbränning och får därmed ett rundat utseende och ett inbränningsdjup dchar (Figur 
5). Vid dimensionering anpassas det avrundade tvärsnittet till motsvarande rektangulära tvärsnitt. På 
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så sätt fås ett medelvärde på hur djupt in förkolningen nått. Hänsyn till detta tas i beräkningar genom 
att använda en koefficient kn som för smala tvärsnitt är 1,5. För att ta hänsyn till hur tvärsnittets 
bredd påverkar rundningens diameter används koefficienten ks som har lite olika värden för olika 
tvärsnitt. Till exempel för regelbredden 45 mm är ks = 1,3. 

 

 

Figur 5 – Resttvärsnitt med definition av inbränningsdjup, effektivt inbränningsdjup och zero-strength lager [7]. 

För beräkning av bärförmåga enligt EC5-1-2 används en beräkningsmodell för reducerad hållfasthet 
och styvhet (Reduced Properties Method), i metoden används omvandlingsfaktorer kmod,fi som 
reducerar hållfasthet och styvhet hos regeln på grund av brand. I FSITB-metoden används en 
beräkningsmodell för effektivt tvärsnitt (Reduced Cross-Sektion Method). I den här metoden 
reduceras tvärsnittet genom att subtrahera ett visst djup d0 från resttvärsnittshöjden.  
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6 Genomförande 

6.1 Excel-beräkningsblad 

Programmerade Excel-beräkningsblad har skapats i syfte att möjliggöra ett stort antal beräkningar 
för golv- och väggkonstruktioner med olika typer av beklädnad, regeldimensioner och träkvalité. 
Bärförmåga för konstruktioner som uppfyller brandkrav R60 och R90 samt avskiljande förmåga kan 
tas fram. Beräkningsgång för fyra olika beräkningsmodeller (avsnitt 5.1) har programmerats med 
hjälp av Excel där alla mellanvärden kan följas (Bilaga 3). Sedan har ett sammanfattningsblad (Bilaga 
2) skapats för att ge en snabb översikt över hur bärförmågan för given konstruktion påverkas av 
dessa olika beräkningsmodeller samt underlätta framtagning av indata för fortsatt analys. 
I sammanfattningsbladet ska all nödvändig indata ifyllas i angivna celler. Resultatet för fyra 
beräkningssätt presenteras sammanställt i en tabell där bärförmågan beräknad enligt BrTv2, EC5-1-2 
och FSITB finns, samt ytterligare ett resultat för FSITB-metoden där modifierade nedfallstider kan 
användas. Bärförmåga för styv och vek riktning presenteras separat och beräknas som ett 
medelvärde för bärförmåga på olika ställen i konstruktionen (skarv/utan skarv). I det här arbetet har 
vek riktning använts för dimensionering av väggkonstruktioner med dubbel regelstomme där 
skyddsbeklädnaden utgör den stabiliserande funktionen. När beklädnaden utsätts för brand och 
förstörs förlorar regeln sin stabilitet och vek riktning blir därför dimensionerande(Figur 6).    

 

Figur 6 - Dubbel regelstomme. 

Totalt har sex olika sammanfattningsblad tagits fram i syfte att beräkna: 

- Bärförmåga för väggkonstruktioner (enkel och dubbel regelstomme)(Bilaga 2) 
- Bärförmåga för golvkonstruktioner (enkel regelstomme) 
- Avskiljande förmåga för vägg- och golvkonstruktioner (enkel regelstomme)  
- Avskiljande förmåga för vägg- och golvkonstruktioner (dubbel regelstomme) (Bilaga 4)  
- Bärförmåga för korslaminerade väggelement (skyddad, oskyddad, med och utan ablation) 
- Bärförmåga för korslaminerade golvelement (skyddad, oskyddad, med och utan ablation) 

(Bilaga 5) 
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6.1.1 Beräkningsexempel för standardkonstruktioner 
Med standardkonstruktioner avses enkel eller dubbel regelstomme skyddad med ett eller två skikt 
beklädnadsskivor. Vid beräkning av avskiljande förmåga kan skyddande lager bestå av: GtA, GtF, OSB, 
plywood, spånskiva och träbeklädnad. Medan det för bärförmåga begränsats till GtA, GtF, plywood 
och spånskiva då formler för dessa är de som finns tillgängliga. Nedan presenterade beräkningar som 
följer grundförutsättningar beskrivna i avsnitt 8.1.1 respektive 8.2.1 och baseras på handboken FSITB. 

6.1.1.1 Avskiljande (EI) – exempel 1 
Denna väggkonstruktion uppfyller kravet EI 60 vilket bevisas av att tiden tins överstiger 60 minuter. 
Regeldimensionen är 45 mm x 145 mm. Hållfasthetsklass C24 enligt EN 338 [16]. Isolering är stenull 
med densiteten 26 kg/m3. Skivbeklädnaden utan skarvar på båda sidor består av ett inre lager OSB 
skiva och ett yttre lager gipsskiva typ F med respektive tjocklekar 12 mm respektive 15,4 mm. Här 
beräknas den tid som varje lager står emot brand och slutligen den totala tiden för hela 
konstruktionen. 

Lager 1 (GtF) 

  

 

,0 

 

,0 

 

Lager2 (OSB) 

 

 

 

 

 

Lager3 (isolering) 
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Lager4 (OSB) 
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Lager 5 (GtF) 

  

 

 

 

 

 

 

Den sammanlagda avskiljande förmågan blir 
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6.1.1.2 Bärförmåga (R) – exempel 2 
En 2500 mm hög väggkonstruktion med enkel regelstomme är fylld med stenull och skyddad av en 
15,4 mm GtF-skiva och en 12,5 mm GtA-skiva. Regeldimensionen är 45 x 145 mm med 
hållfasthetsklass C24. Skruvlängden är 57 mm. Beräkningen avser tidskravet R60. Bärförmågan 
beräknas enligt nedanstående exempel. 

Tid för start av inbränning hämtas från tabell 6.1 

 

Nedfallstid enligt tabell 6.2 

 

Isoleringskoefficient k2 för skarvtyp 2 enligt [9] 

 

Nedfallstid enligt förankringskriterium enligt [9] 

 

Lägsta värde för nedfallstid ger dimensionerande värde dvs.  

 

Fas 2 varar i 8,41 minuter. Fas 3 förekommer inte här. 

Effektiv inbränning blir 

 

Detta ger effektiv inbränningsdjup 

 

Beräkning av dimensionerande värden för hållfasthet enligt RCSM 

 
 

 

 
 

 
Dimensionerande tryckhållfasthet i brand 

 

Slankhet och knäckning (β = 0,7) 
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Dimensionerande bärförmågan i brand 
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6.1.2 Korslaminerat trä 

 

Figur 7 – Korslaminerat trä. 

Korslaminerade träelement (Figur 7) som på engelska heter Cross Laminated Timber CLT, är en 
relativt ny trävara på byggmarknaden [10]. Excel-blad togs fram, som på ett snabbt och enkelt sätt, 
räknar fram bärförmåga för 3-, 5-, och 7-skikts korslaminerade väggar och bjälklag med varierande 
skikttjocklek. Varje konstruktion kan beräknas med och utan skydd i form av GtF eller GtA skiva samt 
med och utan ablation (kolskiktets nedfall) vilket beror på om den limtyp som används tål höga 
temperaturer. Sammanfattningsblad för vägg- och golvkonstruktioner (Bilaga 5) möjliggör jämförelse 
mellan de olika alternativen. Detta kan ge mycket värdefull information vid val av 
konstruktionslösningar, speciellt vid de tillfällen då bärförmågan med och utan skydd är lika och 
användning av gipsbeklädnad kan vara onödig. Uppbyggnad av tvärsnittet syns i Figur 8. 

 

 

Figur 8 – Lagerindelning för ett tvärsnitt av korslaminerat trä (till vänster). Resttvärsnitt, kollager och zero-strength lager för 
brandexponerat tvärsnitt (till höger) [7]. 

 

6.1.2.1 Bärförmåga (R) - exempel 3 
Ett korslaminerat golvelement som består av 5 stycken 19 mm tjocka träskikt utsätts för brand 
underifrån. Konstruktionen är skyddad med 15 mm GtF. Nedan redovisas en beräkning av den 
effektiva höjden hef  efter 60 minuter. 

a) Beräkning utan ablation – limmet håller i brand 

Tid för start av inbränning hämtas från tabell 6.1 ur [7] 
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Isoleringskoefficient k2  enligt [9], formel (3.7)  

 

Efterskyddsfaktor k3  enligt [9], avsnitt 3.4.3.2(4) 

 

Nedfallstid hämtas från tabell 6.2 ur [7] 

 

Beräkning av ta enligt [9], formel (3.9) 

 

Inbränningsdjup efter 60 minuter 

 

s0 för 75 ≤ h ≤ 100 mm 

 

 

 

Detta ger bärförmåga 

 

b) Beräkning med ablation – limmet håller inte vid brand 

Kollagret faller av innan 25 mm kolskikt byggts upp. Detta innebär att efter nedfall av första CLT-
lagret fortsätter inbränningen av resterande lager med hastigheten . 

 

 

s0 för 75 ≤ h ≤ 100 mm 

 

 

Detta innebär att bara ett bärande lager bidrar till böjmotståndet vilket ger 
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6.2 Övriga konstruktioner 

För några övriga konstruktioner förs endast ett resonemang kring hur dessa reagerar i 
brandsammanhang. 

6.2.1 Konstruktion utan isolering 
För en konstruktion utan isolering mellan reglar gäller ett förändrat förbränningsförlopp hos 
träregeln. I fall där en regel skyddas av stenullsisolering antas det i beräkningsmodellen att endast 
endimensionell inbränning förekommer i regelns kortsida under hela förbränningsprocessen. Detta 
gäller under antagandet att isolering sitter på plats efter beklädnadens nedfall. Om det inte finns 
någon isolering i konstruktionen börjar regeln förbrännas även på långsidorna när beklädnaden har 
fallit vilket resulterar med en drastisk förlust av bärförmågan inom bara några minuter. Ovannämnda 
förhållanden gör konstruktionen i princip oanvändbar och bör undvikas. Istället rekommenderas 
användning av isolering eller beklädnad med nedfallstid som klarar kravtiden [11]. 

 

6.2.2 Lättbalk (I-balk) 
En I-balk är en intressant konstruktionslösning där flänsar består av två träreglar och balkens liv av 
konstruktionsboard (se Figur 9). Det är en relativt ny produkt som nu etablerar sig på 
byggmarknaden. I-balkar ger en lätt och förhållandevis stark konstruktion med många miljö- och 
energimässiga fördelar. Hittills har dimensioneringsberäkningar baserats på enstaka brandprov. År 
2006 genomfördes en hel serie brandtester i syfte att utveckla en beräkningsmodell för bjälklag [12]. 
Nu (2010 – 2011) pågår motsvarande arbete med att ta fram en beräkningsmodell för väggar. 

 

Figur 9 - Exempel på I-balkar från Byggmagroup [13]. 

6.3 Brandprov 

Medverkan vid brandprov har förekommit i syfte att se utvecklingen av ett brandförlopp i 
verkligheten, dock i liten skala samt med vissa begränsningar. Framförallt handlade det då om att 
iaktta förfarandet vid brandprovning, Figur 10. Med detta gavs även möjlighet att observera 
brandutvecklingen, beklädnadens reaktion samt följa värmeutveckling i konstruktionen med hjälp av 
mätinstrument anslutna till en dator. 
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Figur 10 – Brandugn, här testas en I-balk som placerats på ugnens överdel. 

 Provning innebär till stora delar förberedelse med att bygga en lämplig och väl utförd konstruktion 
med montering av diverse mätinstrument (Figur 11). För att utvärdera resultaten är efterbehandling 
av stor betydelse där putsning av påverkad provkropp (Figur 12) ingår för att sedan kunna mäta 
resttvärsnitt och analysera detta. 

 

Figur 11 – Till vänster syns en provkropp sett uppifrån under pågående brandprov med en anordning för 
deformationsmätning. Till höger syns samma bild tagen med en värmekamera. 

 

 

Figur 12 – Resttvärsnitt av en brandtestad I-balk. Till höger syns krökningen som uppstod då balken kollapsade. 
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7 Analys av handböcker 

7.1 Kommentarer till EC5-1-2   

Eurocode del 1-2 är den beräkningsstandard som i framtiden ska fungera som uppslagsverk för 
konstruktörer i hela Europa vid branddimensionering av träkonstruktioner. Den kräver därför en 
noggrann och genomarbetad utformning. Under arbetets gång har EC5-1-2 använts flitigt och då med 
ett kritiskt förhållningssätt. Eftersom det i många fall var avgörande för resultatet hur 
formuleringarna tolkades följer här ett antal översiktliga kommentarer kring 
branddimensioneringsdelen i Eurocode 5 och även några mer ingående djupdykningar i 
detaljformuleringar.  

7.1.1 Översiktligt 
I avsnittet om branddimensionering i Eurocode 5 finns en huvuddel som behandlar allmänna regler 
för kraftiga konstruktioner och beräkningsgången för de olika inbränningsfaserna och 
inbränningsdjupet. Det är möjligt att räkna på mindre konstruktioner, alltså små regeltvärsnitt. För 
att göra dessa beräkningar hänvisas till Annexen.  

EC5-1-2 är komplex och ibland svår att läsa på ett sådant sätt att beräkningsgången inte alltid går att 
följa från start till mål. Den storhet som är relevant att börja beräkna fram bör således beskrivas först 
så att det på ett tydligt sätt framgår hur modellen ska användas. I vissa fall måste användaren hoppa 
fram och tillbaka mellan huvuddelen och aktuellt Annex vilket inte känns lämpligt i en standard som 
snabbt ska kunna användas och appliceras av många i branschen. I några fall motsäger Annexen det 
som står i huvuddelen.  

7.1.2 Detaljnivå 
Hela det här avsnittet behandlar små brister på detaljnivå. För bättre förståelse bör detta läsas 
parallellt med EC5-1-2 eftersom upprepade hänvisningar till formler och tabeller förekommer. 

Det kanske mest anmärkningsvärda är att resultatet för en konstruktion med skarvar i beklädnaden 
ger en högre, och alltså bättre, bärförmåga än en konstruktion utan skarvar. Detta är ologiskt 
eftersom i en skarv tränger värme in i konstruktionen och påverkar regeln negativt. Den avgörande 
faktorn för hur en skarv påverkar resultatet finns i isoleringskoefficienten k2 i formel C.3 och C.4. En 
möjlig förklaring är att villkoren för dessa formler kastats om och skrivits för den motsatta 
konstruktionen. 

Ytterligare något som berör konstruktioner med och utan skarvar är formlerna 3.11 och 3.12 vilket 
handlar om tiden då gipsskivor börjar skydda regeln. Eftersom skarvar ger upphov till större 
värmegenomgång vid brand borde tch för gipsskivor vara lägre för skivor med skarvar än utan skarvar. 
Enligt villkor för formel 3.12 krävs en glipa på minst 2 mm för att den ska användas. Detta verkar 
orimligt då ökad risk för inbränning föreligger redan från brandens början även i en liten springa. 
Gipsens benägenhet att krympa vid brand kan vara upp till 10 %. Detta medför att det är vanligt med 
skarvar större än 5 mm en timme efter branden [14].  

För en väggkonstruktion bestående av två olika gipsskivor GtF+GtA finns ingen vägledning eller 
formel för tch, lämpligen skulle detta stå i avsnitt 3.4.3.3(3-4). 
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Då en konstruktion med dubbla gipsskivor används i kombination med ett litet regeltvärsnitt framgår 
det inte särskilt tydligt hur tch och tf ska behandlas eftersom detta endast behandlas i huvuddelen och 
då på ett omständigt sätt i avsnitt 3.4.3.3(3-4). 

Eftersom det inte finns någon vägledning för kombinationen GtF+GtA i EC5-1-2 reduceras inte 
skyddstid för denna. För en konstruktion med dubbla GtF reduceras tjockleken för det inre lagret 
med 80 % vid beräkning av skyddstiden i avsnitt 3.4.3.3(4)och för dubbla GtA är denna reducering 
50 %. Detta resulterar i en högre skyddstid som leder till en högre bärförmåga för GtF+GtA än för 
GtF+GtF i beräkning enligt EC5-1-2 (Figur 13). Det här är inte logiskt eftersom GtF är en gipsskiva med 
förbättrade brandegenskaper och två bra skivor bör resultera i bättre värde vilket ses i resultatet för 
FSITB i Figur 13. Bärförmåga för GtF+GtF motsvarar faktor 1,0 och bärförmåga för GtF+GtA redovisas 
i förhållande till den förstnämnda. 

 

Figur 13 - Beklädnadskombinationen GtF+GtA ger orimligt hög bärförmåga vid brand enligt EC-1-2 jämfört med GtF+GtF. 
Detta har korrigerats i den europeiska handboken. Nedfallstider för GtF i EC5-1-2 är baserade på nedfallstider från BrTv2. 

Det finns inte heller någon vägledning för konstruktion bestående av GtF i kombination med 
träbaserade skivor när det gäller k2 C2.1(4).  

Villkor för βn i avsnitt C2.1(2) är svårtolkat. Villkor för formel C.2 tar inte hänsyn till vad som har hänt 
innan. Om det förekommer både fas2 och fas3 skall båda villkoren beaktas vilket inte framgår på ett 
tydligt sätt. 

I avsnitt 3.4.3.2(2) finns en formel för k2 som gäller för stora tvärsnitt men det finns ingen variant av 
formeln som tar hänsyn till skarvar i gipsen. En sådan finns i Annex C för små regeltvärsnitt. Detta kan 
bero på att små tvärsnitt påverkas mycket mer av en skarv jämfört med ett stort tvärsnitt. Båda 
texterna om isoleringskoefficienten k2 i avsnitt 3.4.3.2(2) och i C2.1(4) i Annex C är otydliga och 
saknar anvisning för andra beklädnader än gipsskivor. För C2.1(4) bör det skrivas om det gäller för 
både enkel och dubbel beklädnad eller ej. Dessutom finns frågetecken gällande konstruktioner med 
gipsskiva med bakomliggande träbaserad skiva, om formlerna C.3 och C.4 gäller för dessa eller inte 
samt om dessa gäller för enkla och dubbla GtA-skivor.  
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Det är krångligt att bestämma nedfallstid tf  för GtF. Det finns ingen tabell med temperaturkriterium 
eller nedfallstider. Värden måste således hämtas från till exempel BrTv2 eller från en gipsproducent. 

I formel C.9 för beräkning av nedfallstid med hänsyn till förankringskriterium verkar det lite underligt 
att faktorn kn ingår. Denna faktor förminskar det verkliga, avrundade, tvärsnittet (Figur 5, a1) till det 
teoretiska rektangulära tvärsnittet (Figur 5, b3) som används för att bestämma den effektiva arean 
som bärförmågan baseras på. Alltså genom att använda kn i formeln placeras skruven i det teoretiska 
tvärsnittet och inte i det verkliga. Därför kan användningen av denna faktor ifrågasättas. 

Avsnitt 3.4.3.2(4) och 3.4.3.2(5) är otydliga, det framgår inte i vilka situationer eller för vilka 
konstruktioner det gäller. Eftersom de står i anslutning till varandra är det nästan ofrånkomligt att 
båda beaktas samtidigt, vilket leder till rundgång i beräkningar. Det vill säga, för att beräkna ta krävs 
att k3 bestäms och vice versa. Dessa storheter är alltså beroende av varandra samtidigt som de villkor 
som finns skrivna är motsägelsefulla.  

Antalet tvärsnittsdimensioner i tabellerna C2-C5 är begränsade. Då andra tvärsnittsdimensioner än 
de som finns tillgängliga i dessa tabeller ska användas krävs det interpolation av värden för a0, a1, b0 
och b1 i omräkningsfaktor kmod,fi som används för reducering av hållfasthet och styvhet hos regeln. 

Annex E är ofullständig, framförallt är antalet beklädnadskombinationer begränsat och i tabell E5 
betraktas inte GtF-skivor. 

7.2 Kommentar till BrST2 

Allmänt är BrST2 en tydlig handbok (gäller framförallt kapitel 5 och 6) med instruktioner och 
beräkningar som är enkla att följa. Det är värt att påpeka att värden för skyddstider och nedfallstider 
är framtagna från några brandprov utförda i Sverige och med svenskt material av bra kvalité. Detta 
kan ha betydelse om handboken används i ett annat europeiskt land med sämre eller mer skiftande 
materialkvalité. I tabeller för dubbel regelstomme framgår det inte om resultatet gäller för den 
brandpåverkade regeln eller båda, detta bör beskrivas tydligare. 

7.3 Kommentar till FSITB 

Beräkningsgången i FSITB baseras delvis på EC5-1-2 vilket gör att det är svårt att följa 
beräkningsgången, till exempel vid beräkning av k2 och k3. Förutom att formler kommer från EC5-1-2 
så kan det vara svårt att avgöra vilka villkor som gäller för tjocklekar (i EC5-1-2 är det till exempel 
50 % av tjockleken av inre lagret för GtA+GtA beklädnad). 

I FSITB finns minimal beskrivning av k2 och k3. Det borde finnas en något mer omfattande beskrivning 
i samband med användning av dessa. Till exempel vilka formler som är aktuella. Dessutom saknas en 
beskrivning av hur det fungerar med en konstruktion som består av träbaserat material (OSB, 
plywood), det borde åtminstone finnas en hänvisning till EC5-1-2.  

I kapitel 5 avsnitt 5.5.3 bör det införas ett förtydligande där det anges att kpos,exp,1 alltid är 1. Det visar 
sig vid varje beräkning men anges ingenstans. 

Exempel 6.6.2.4.5 om CLT har några oklarheter i beräkningen när det gäller k3 och ta.  

Tabellerna 6.1 och 6.2 som består av formler som tar fram skyddstider och nedfallstider för 
gipsskivor används inte i de exempelberäkningar som finns i FSITB vilket är underligt. 

När det gäller konstruktioner utan isolering mellan reglarna enligt [11] finns inga data eller tester för 
regelbredden mindre än 60 mm. I artikeln förs ett resonemang kring att användbarheten av smala 
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regeldimensioner i samband med tvådimensionell inbränning i stort sett är meningslös. Detta på 
grund av att då skivan faller i ett tidigt skede så förstörs regeln på bara några minuter på grund av en 
hög inbränningshastighet från tre sidor. I annat fall, då sen nedfallstid förekommer inträffar enbart 
inbränningsfas 2 och då fungerar konstruktionen ur brandsynpunkt. Detta är en högriskkonstruktion, 
det vill säga om beklädnad eller infästningar faller ned av någon anledning bara några minuter före 
den beräknade tiden kan det sluta med total kollaps av konstruktionen. Det kan tilläggas att det ofta 
är krav på ljudmiljö och värmeisolering som styr behov av isolering i konstruktionen så ovannämnda 
riskfaktorer tillsammans med andra krav gör konstruktionen i princip oanvändbar i 
bostadshussammanhang. Författaren till artikeln anser att reglar med mindre dimension än 60 mm, 
inte är relevant att räkna på då tomrummet inte fylls av isolering eller att beklädnaden är så pass bra 
att den sitter kvar under hela kravtiden vilket den ju faktiskt gör i flera konstruktionslösningar. 
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8 Resultat 

8.1 Avskiljande förmåga (EI) 

8.1.1 Allmänt 
Avskiljande förmåga beräknas med hjälp av additionsmetoden enligt FSITB, det vill säga en ny och 
förbättrad beräkningsmetod. Konstruktionerna som redovisas är uppbyggda symmetriskt. Det 
innebär att det är samma beklädnad på båda sidor av regeln (utom där beklädnad endast finns på en 
sida). För att av kravet på avskiljande förmåga ska vara uppfyllt gäller förutsättningar nedan samt 
minimikrav på regelhöjder och skivtjocklekar i Tabell 1 och Tabell 2. 

Allmänt gäller för konstruktionerna: 

 Montering utförs enligt fabrikantens anvisningar 

 Dubbla skivor ska ha förskjutna fogar 

 Skarvar placeras över regel 

 Lämpliga skruvar ska användas 

 Isolering hålls på plats med hjälp av stålnät eller liknande för isoleringstjocklekar < 120 mm 

 Lägsta densitet för glasull 15 kg/m3 

 Lägsta densitet för stenull 26 kg/m3 

 Lägsta densitet för plywood 450 kg/m3 

 Lägsta densitet för spånskivor 600 kg/m3 

 GtA med tjocklekar 9,0 och 12,5 mm, tjockleken anges som index i Tabell 1 och Tabell 2 

 GtF med tjockleken 15 mm  

 Vid kombination av GtF och GtA förutsätts GtF placeras på den brandexponerade sidan 

 Alla reglar har regelbredd 45 mm 

 Reglarnas centrumavstånd ska vara högst 600 mm 
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8.1.2 Tabeller – avskiljande förmåga 

Tabell 1 – Avskiljande förmåga, enkel regelstomme. 

 

Brand-

klass
Konstruktion

Beklädnad

[mm]

Isolering

[kg/m3]

Regelhöjd

[mm]

tins

[min]

EI 15 GtF 15 - 22,5

GtA 12,5 - 17,6

plywood 18 - 15,8

spånskiva 16 - 16,6

EI 15 GtA 9 - 20,9

plywood 12 - 15,2

spånskiva 12 - 20,0

EI 30 GtF 15 - 31,0

2 x GtA 12,5 - 32,9

plywood 32 - 32,4

spånskiva 28 - 32,2

EI 30 GtA 12,5 - 32,9

plywood 20 - 30,1

spånskiva 18 - 34,2

EI 30 GtA 12,5 Stenull 26 31,7

plywood 20 Stenull 26 30,3

spånskiva 18 Stenull 26 33,0

EI 30 GtA 9 Stenull 26 36,1

GtA 12,5 Glasull 15 31,4

plywood 12 Stenull 26 33,8

plywood 20 Glasull 15 30,0

spånskiva 8 Stenull 26 32,2

spånskiva 18 Glasull 15 32,6

EI 60 GtF 15 - 45 64,1

45

45

45

45

45

95
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EI 60

GtF 15 Stenull 35 95 61,1

EI 60 GtF 15 + GtA 9 Stenull 26 63,4

2 x GtA 12,5 Stenull 35 60,2

GtA 12,5 + plywood 25 Stenull 26 62,2

GtA 12,5 + spånskiva 20 Stenull 26 62,3

EI 60

GtA 12,5 + spånskiva 20 - 45 64,2

EI 60 2 x GtA 12,5 Stenull 26 60,0

GtA 12,5 + spånskiva 16 Stenull 26 60,0

GtA 12,5 + plywood 25 Stenull 26 61,9

GtF 15 + plywood 9 Stenull 26 61,1

GtF 15 + plywood 15 Glasull 15 60,2

GtF 15 + GtA 12,5 Glasull 15 65,6

EI 60 GtF 15 Stenull 26 145 63,9

EI 60 GtA 12,5 + plywood 12 Stenull 26 62,7

GtA 12,5 + spånskiva 8 Stenull 26 61,8

EI 90

2 x GtF 15 - 45 102,9

EI 90 GtF 15 + GtA 12,5 Stenull 50 95 90,7

2 x GtF 15 Stenull 35 95 91,7

GtF 15 + spånskiva 25 Stenull 26 145 92,8

GtF 15 + plywood 25 Stenull 30 145 91,5

2 x GtF 15 Stenull 26 200 102,9

2 x GtF 15 Stenull 26 220 106,8

145

70

95
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Tabell 2 - Avskiljande förmåga, dubbel regelstomme. 

 

  

Brand-

klass
Konstruktion

Beklädnad

[mm]

Isolering

[kg/m3]

Regelhöjd

[mm]

tins

[min]

EI 60 2 x GtA 12,5 Stenull 26 2x95 60,6

EI 60 plywood 22 Stenull 26 2x95 61,5

EI 60 2 x plywood 22 Stenull 26 2x95 60

EI 90 GtF 15 Stenull 30 2x120 91,3

EI 90 2 x GtA 12,5 Stenull 30 2x120 96,3

EI 90 GtA 12,5 + plywood 25 Stenull 26 2x120 90,6

EI 90 GtA 12,5 + plywood 12 Stenull 30 2x120 90,4

EI 90 GtA 12,5 + spånskiva 20 Stenull 26 2x120 90,8

EI 90 GtA 12,5 + spånskiva 12 Stenull 30 2x120 92,8
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8.2 Bärförmåga (R) 

8.2.1 Allmänt 
Konstruktioner behandlade i det här avsnittet är beräknade så att de uppfyller REI 60 respektive 
REI 90. Ljud- och värmeisoleringskrav berörs inte här och kan i vissa fall påverka konstruktionernas 
utformning. Alla konstruktioner är utsatta för ensidig brand. Bärförmåga anges i kN per regel och 
gäller för väggar med höjden 2,5 m inklusive syll och hammarband där den kritiska längden är 
0,7l [4]. Avståndet mellan reglar och bjälkar är maximalt 600 mm. På grund av att glasull smälter vid 
en temperatur av cirka 600 °C har enbart stenull använts som isoleringsmaterial. Glasull får dock 
användas som alternativ isolering men endast i de konstruktioner som är skyddade med beklädnad 
vars nedfallstid överstiger kravtiden. I annat fall kan formler specifikt anpassade för glasull studeras i 
FSITB men dessa har inte behandlats i detta arbete. Bärförmåga för bjälklag anges i kNm per bjälke.  

För dubbel regelstomme är vek riktning dimensionerande eftersom det inte finns någon 
stabiliserande skiva mellan reglarna, för att förtydliga detta är dessa värden skriva i kursiv stil. 

FSITB-mod resulterar i vissa fall i samma värden som för FSITB. Dessa är ointressanta och är därför 
skrivna med grått. 

Resultaten i tabeller och diagram genomfördes med följande indata: 

 GtA = 12,5 mm 

 GtF = 15 mm 

 Ply = 12 mm med densiteten 450 kg/m3 

 Pa = 12 mm och densiteten 600 kg/m3 

 Stenull har en minsta densitet = 26 kg/m3 

 Glasull har en minsta densitet = 15 kg/m3 

 Skruvlängd = 57 mm där inget annat anges 

 Vid kombination av GtF och GtA förutsätts GtF placeras på den brandexponerade sidan 

I Tabell 3 nedan visas en sammanställning av karakteristiska materialegenskaper för 
hållfasthetsklasser enligt EN 338 [16]. 

Tabell 3 – Hållfasthetsklasser. 

 C14 C16 C18 C24 C30 

 N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 

fm,k 14 16 18 24 30 

fc,0,,k 16 17 18 21 23 

E0,05 4700 5400 6000 7400 8000 
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8.2.2 Nedfallstider 
Nedfallstid är den tid då beklädnaden bestående av gipsskivor eller träbaserade skivor faller ned. 
Detta uppstår antingen på grund av att skivorna förstörs av den höga temperaturen 
(temperaturkriterium), genombränning eller att så mycket av regeln har förkolnats bakom skivan att 
skruvarna inte längre fäster (förankringskriterium). De nedan angivna tiderna baseras på FSITB och 
de modeller som finns där. Utöver de tider som tagits fram genom FSITB används andra tider som 
genomgående benämns FSITB-mod. Dessa är modifierade vilket innebär att de är lite längre än de 
ursprungliga tiderna och är ett exempel på tider som kan anges av producenten. Detta görs för att 
undersöka om en förlängd nedfallstid påverkar konstruktionen positivt eller om resultatet förblir 
opåverkat vilket kan observeras i tabellerna för bärförmåga.  

Tabell 4 – Nedfallstider för väggar. 

VÄGGAR 

Beklädnad Skarvtyp 

FSITB FSITB-mod 

Temperatur- 
kriterium 

Förankrings- 
kriterium 

Temperatur- 
kriterium 

Förankrings- 
kriterium 

GtA ej skarv 
16,75 

30,7 
18 

30,7 

lf = 41 mm skarv 31,1 31,1 

GtA ej skarv 
16,75 

43,8 
18 

43,8 

lf = 57 mm skarv 44,5 44,5 

GtF ej skarv 
43,5 

33,4 
55 

33,4 

lf = 41 mm skarv 33,6 33,6 

GtF ej skarv 
43,5 

46,8 
55 

46,8 

lf = 57 mm skarv 47,2 47,2 

2 x GtA ej skarv 
38,5 

53,0 
43 

53,0 

  skarv 52,6 52,6 

2 x GtF ej skarv 
80 

72,1 
85 

72,1 

  skarv 71,5 71,5 

GtF + GtA ej skarv 
81 

68,8 
85 

68,8 

  skarv 68,4 68,4 

GtF + Ply ej skarv 
43,5 

66,9 
55 

66,9 

  skarv 76,8 76,8 

GtF + Pa ej skarv 
43,5 

70,5 
55 

70,5 

  skarv 80,4 80,4 
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Tabell 5 - Nedfallstider för bjälklag. 

BJÄLKLAG 

Beklädnad Skarvtyp 

FSITB FSITB-mod 

Temperatur- 
kriterium 

Förankrings- 
kriterium 

Temperatur- 
kriterium 

Förankrings- 
kriterium 

GtA ej skarv 
15,5 

30,7 
18 

30,7 

lf = 41 mm skarv 31,1 31,1 

GtA ej skarv 
15,5 

43,8 
18 

43,8 

lf = 57 mm skarv 44,5 44,5 

GtF ej skarv 
25 

33,4 
30 

33,4 

lf = 41 mm skarv 33,6 33,6 

GtF ej skarv 
25 

46,7 
30 

46,7 

lf = 57 mm skarv 47,2 47,2 

2 x GtA ej skarv 
- 

- 
- 

- 

  skarv - - 

2 x GtF ej skarv 
57 

62,1 
60 

62,1 

  skarv 61,5 61,5 

GtF + GtA ej skarv 
50 

64,1 
55 

64,1 

  skarv 63,6 63,6 

GtF + Ply ej skarv 
28 

46,4 
35 

46,4 

  skarv 46,7 46,7 

GtF + Pa ej skarv 
28,7 

47,2 
35 

47,2 

  skarv 47,5 47,5 
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8.2.3 Tabeller - bärförmåga 
Tabell 6 - Bärförmåga i kN per regel, enkel regelstomme R 60. 

 

V1 GtF, skruvlängd 41mm
1 REI 60 FSITB FSITB-mod tf = 55min

C14 C16 C18 C24 C30 C14 C16 C18 C24 C30
45x95
45x120
45x145 1,5 1,7 1,9 2,3 2,5 1,5 1,7 1,9 2,3 2,5
45x195 23,5 26,8 29,6 36,1 39,2 23,5 26,8 29,6 36,1 39,2
45x220 47,8 53,6 58,7 71,0 77,1 47,8 53,6 58,7 71,0 77,1

V2 GtF, skruvlängd 57
REI 60 FSITB FSITB-mod tf = 55min

C14 C16 C18 C24 C30 C14 C16 C18 C24 C30
45x95
45x120
45x145 3,4 3,9 4,4 5,4 5,8 5,2 5,9 6,5 8,1 8,7
45x195 32,7 37,1 40,8 49,7 53,9 38,8 43,7 48,0 58,3 63,3
45x220 59,6 66,4 72,3 86,8 94,5 66,7 73,9 80,2 96,0 104,5

V3 GtF+GtA
REI 60 FSITB FSITB-mod tf = 85min

C14 C16 C18 C24 C30 C14 C16 C18 C24 C30
45x95 15,4 17,6 19,5 23,9 25,8 15,4 17,6 19,5 23,9 25,8
45x120 35,8 40,5 44,5 54,2 58,7 35,8 40,5 44,5 54,2 58,7
45x145 63,3 70,4 76,5 91,7 99,8 63,3 70,4 76,5 91,7 99,8
45x195 117,9 127,3 136,5 160,1 175,0 117,9 127,3 136,5 160,1 175,0
45x220 142,0 152,5 162,4 190,7 208,6 142,0 152,5 162,4 190,7 208,6

V4 GtF+Ply
REI 60 FSITB FSITB-mod tf = 55min

C14 C16 C18 C24 C30 C14 C16 C18 C24 C30
45x95
45x120 1,8 2,0 2,2 2,8 3,0 7,2 8,2 9,1 11,2 12,1
45x145 9,2 10,5 11,6 14,3 15,5 21,4 24,3 26,9 32,9 35,6
45x195 50,1 56,2 61,4 74,2 80,6 73,1 80,7 87,3 104,2 113,5
45x220 78,9 86,8 93,7 111,5 121,6 100,9 109,6 117,5 138,8 151,6

V5 GtF+Pa
REI 60 FSITB FSITB-mod tf = 55min

C14 C16 C18 C24 C30 C14 C16 C18 C24 C30
45x95
45x120 2,5 2,9 3,2 3,9 4,2 11,0 12,6 13,9 17,1 18,5
45x145 11,2 12,8 14,1 17,4 18,8 28,5 32,4 35,7 43,6 47,2
45x195 54,8 61,2 66,8 80,4 87,4 83,2 91,3 98,4 116,9 127,5
45x220 83,6 91,6 98,7 117,3 128,0 110,1 119,2 127,5 150,4 164,3
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Tabell 7 - Bärförmåga i kN per regel, enkel regelstomme R 90. 

 

  

V6 GtA+GtA
REI 60 FSITB FSITB-mod tf = 43 min

C14 C16 C18 C24 C30 C14 C16 C18 C24 C30
45x95
45x120
45x145 6,4 7,3 8,1 10,0 10,8 8,9 10,2 11,2 13,8 15,0
45x195 42,7 48,1 52,8 64,0 69,5 49,4 55,4 60,6 73,2 79,5
45x220 71,2 78,6 85,2 101,7 110,8 19,2 86,0 92,8 110,6 120,5

V7 GtF+GtF
REI 60 FSITB FSITB-mod tf = 85 min

C14 C16 C18 C24 C30 C14 C16 C18 C24 C30
45x95 19,5 22,2 24,5 30,0 32,5 19,5 22,2 24,5 30,0 32,5
45x120 42,0 47,3 51,9 63,0 68,3 42,0 47,3 51,9 63,0 68,3
45x145 70,4 77,8 84,3 100,7 109,7 70,4 77,8 84,3 100,7 109,7
45x195 123,9 133,5 142,5 167,6 183,3 123,9 133,5 142,5 167,6 183,3
45x220 147,6 158,4 168,6 197,9 216,5 147,6 158,4 168,6 197,9 216,5

V8 GtF+GtA
REI 90 FSITB FSITB-mod tf = 85min

C14 C16 C18 C24 C30 C14 C16 C18 C24 C30
45x195 7,8 9,0 9,9 12,2 13,2 7,8 9,0 9,9 12,2 13,2
45x220 22,8 25,9 28,6 35,0 37,9 22,8 25,9 28,6 35,0 37,9

V9 GtF+GtF
REI 90 FSITB FSITB-mod tf = 85min

C14 C16 C18 C24 C30 C14 C16 C18 C24 C30
45x195 15,9 18,2 20,1 24,6 26,7 15,9 18,2 20,1 24,6 26,7
45x220 36,6 41,4 45,5 55,3 60,0 36,6 41,4 45,5 55,3 60,0
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Tabell 8 – Bärförmåga i kN för den brandexponerade regeln, dubbel regelstomme R 60. 

 

 

 

V10 GtF 41mm
REI 60 FSITB FSITB-mod tf = 55min

C14 C16 C18 C24 C30 C14 C16 C18 C24 C30
45x95
45x120
45x145 0,6 0,7 0,8 1,0 1,1 0,6 0,7 0,8 1,0 1,1
45x195 10,0 11,4 12,6 15,5 16,7 10,0 11,4 12,6 15,5 16,7
45x220 14,7 16,7 18,5 22,7 24,6 14,7 16,7 18,5 22,7 24,6

V11 GtF 57mm
REI 60 FSITB FSITB-mod tf = 55min

C14 C16 C18 C24 C30 C14 C16 C18 C24 C30
45x95
45x120
45x145 3,0 3,4 3,7 4,6 5,0 4,3 4,9 5,5 6,7 7,3
45x195 12,3 14,1 15,6 19,1 20,7 13,7 15,6 17,3 21,2 22,9
45x220 17,0 19,4 21,5 26,3 28,5 18,4 21,0 23,2 28,4 30,5

V12 GtF+GtA
REI 60 FSITB FSITB-mod tf = 85min

C14 C16 C18 C24 C30 C14 C16 C18 C24 C30
45x95 11,2 12,8 14,1 17,3 18,7 11,2 12,8 14,1 17,3 18,7
45x120 15,9 18,1 20,0 24,5 26,6 15,9 18,1 20,0 24,5 26,6
45x145 20,5 23,4 25,9 31,8 34,4 20,5 23,4 25,9 31,8 34,4
45x195 29,9 34,1 37,7 46,3 50,1 29,9 34,1 37,7 46,3 50,1
45x220 34,6 39,5 43,6 53,7 57,9 34,6 39,5 43,6 53,7 57,9

V13 GtF+Ply
REI 60 FSITB FSITB-mod tf = 55min

C14 C16 C18 C24 C30 C14 C16 C18 C24 C30
45x95
45x120 2,0 2,3 2,6 3,2 3,4 6,5 7,4 8,2 10,1 10,9
45x145 6,7 7,7 8,5 10,4 11,3 11,2 12,8 14,1 17,3 18,8
45x195 16,1 18,3 20,3 24,9 26,9 20,6 23,5 26,0 31,8 34,5
45x220 20,8 23,7 26,2 32,1 34,8 25,2 28,8 31,9 39,1 42,3

V14 GtF+Pa
REI 60 FSITB FSITB-mod tf = 55min

C14 C16 C18 C24 C30 C14 C16 C18 C24 C30
45x95
45x120 3,0 3,4 3,7 4,6 5,0 8,5 9,7 10,7 13,2 14,3
45x145 7,6 8,7 9,6 11,8 12,8 13,2 15,1 16,6 20,4 22,1
45x195 17,0 19,4 21,5 26,3 28,5 22,6 25,7 28,5 34,9 37,8
45x220 21,7 24,7 27,4 33,6 36,3 27,2 31,1 34,4 42,1 45,6
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Tabell 9 - Bärförmåga i kN för den brandexponerade regeln, dubbel regelstomme R 90. 

 

 

Tabell 10 – Bärförmåga i kNm per bjälke, bjälklag R 60. 

 

V15 GtF+GtA
REI 90 FSITB FSITB-mod tf = 85min

C14 C16 C18 C24 C30 C14 C16 C18 C24 C30
45x195 4,2 4,7 5,2 6,4 7,0 4,2 4,7 5,2 6,4 7,0
45x220 8,8 10,1 11,1 13,7 14,8 8,8 10,1 11,1 13,7 14,8

V16 GtF+GtF
REI 90 FSITB FSITB-mod tf = 85min

C14 C16 C18 C24 C30 C14 C16 C18 C24 C30
45x195 7,6 8,7 9,6 11,8 12,8 7,6 8,7 9,6 11,8 12,8
45x220 12,3 14,0 15,5 19,0 20,6 12,3 14,0 15,5 19,0 20,6

B1 GtF+GtA
REI 60 FSITB FSITB-mod tf = 55min

C14 C16 C18 C24 C30 C14 C16 C18 C24 C30
45x145 0,8 0,9 1,0 1,3 1,7 1,0 1,2 1,3 1,8 2,2
45x195 2,0 2,2 2,5 3,4 4,2 2,4 2,7 3,0 4,0 5,0
45x220 2,8 3,1 3,5 4,7 5,9 3,2 3,7 4,1 5,5 6,9

B2 GtF+GtF
REI 60 FSITB FSITB-mod tf = 60min

C14 C16 C18 C24 C30 C14 C16 C18 C24 C30
45x145 1,2 1,3 1,5 2,0 2,5 1,4 1,6 1,8 2,4 3,0
45x195 2,5 2,9 3,3 4,4 5,5 2,9 3,3 3,7 4,9 6,2
45x220 3,4 3,9 4,4 5,9 7,4 3,8 4,4 4,9 6,5 8,2

B3 GtF+Ply
REI 60 FSITB FSITB-mod tf = 35min

C14 C16 C18 C24 C30 C14 C16 C18 C24 C30
45x195 0,8 1,0 1,1 1,5 1,8 0,9 1,0 1,2 1,6 1,9
45x220 1,4 1,6 1,8 2,4 3,0 1,5 1,7 1,9 2,5 3,1

B4 GtF+Pa
REI 60 FSITB FSITB-mod tf = 35min

C14 C16 C18 C24 C30 C14 C16 C18 C24 C30
45x195 0,9 1,0 1,1 1,5 1,9 0,9 1,1 1,2 1,6 2,0
45x220 1,4 1,6 1,8 2,4 3,0 1,5 1,7 1,9 2,5 3,2
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8.3 CLT 

8.3.1 Allmänt 
Konstruktioner behandlade i det här avsnittet är beräknade så att de uppfyller REI 60. Ljud- och 
värmeisoleringskrav berörs inte här och kan i vissa fall påverka konstruktionens utformning. Alla 
konstruktioner är utsatta för ensidig brand. Bärförmåga anges i kN per meter och gäller för väggar 
med höjden 2,5 m där den kritiska längden motsvarar hela vägghöjden. Vid användning av en annan 
vägghöjd kan bärförmågan räknas om genom att multiplicera tabellvärdet med (2,5/l)2 där l anges i 
meter. Bärförmåga för bjälklag anges i kNm/m. 

Förutsättningarna nedan gäller för tabellerade värden: 

 Hållfasthetsklass är genomgående C24 

 Skyddad konstruktion innebär att en GtF-skiva med tjockleken 15 mm är fäst till CLT-
konstruktionen 

 Modifierad tid endast för skyddad konstruktion. Här sitter gipsskivan kvar under hela den tid 
som konstruktionen är utsatt för brand, alltså i 60 minuter 

 Avstånd till kanten för skruvar rekommenderas vara minst 35 mm 

 Användning av senare nedfallstider enligt tillverkarens specifikationer rekommenderas 

 Enkelt upplagt bjälklag, det vill säga dragen sida utsatt för brand underifrån  

 Knäckningslängd där β=1,0 
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8.3.2 Tabeller - CLT 

8.3.2.1 Väggar 
3 lager 5 lager 7 lager

 

Tabell 11 – CLT-väggar R 60, bärförmåga i kN/m. 

    Skyddad Oskyddad Skyddad 

R 60 Konstruktion No ablation  Ablation No ablation  Ablation modifierad 

CLT1 
45 mm 
15/15/15 

- - - - - 

CLT2 
75 mm 
15/15/15/15/15 

- - - - 44,0 

CLT3 
105 mm 
15/15/15/15/15/15/15 

102,9 102,9 99,4 4,1 188,1 

CLT4 
57 mm 
19/19/19 

- - - - 8,2 

CLT5 
95 mm 
19/19/19/19/19 

94,4 55,9 8,2 8,2 195,8 

CLT6 
133 mm 
19/19/19/19/19/19/19 

206,6 206,6 206,6 110,7 545,5 

CLT7 
75 mm 
25/25/25 

18,7 18,7 18,7 2,1 18,7 

CLT8 
125 mm 
25/25/25/25/25 

459,1 411,8 320,1 79,1 459,1 

CLT9 
175 mm 
25/25/25/25/25/25/25 

1308,8 883,4 459,1 459,1 1402,1 

CLT10 
72 mm 
19/34/19 

8,2 8,2 8,2 - 8,2 

CLT11 
125 mm 
19/34/19/34/19 

375,4 375,4 293,3 8,2 375,4 

CLT12 
178 mm 
19/34/19/34/19/34/19 

1182,7 1182,7 1119,3 375,4 1182,7 

CLT13 
82 mm 
19/44/19 

8,2 8,2 8,2 2,4 8,2 

CLT14 
145 mm 
19/44/19/44/19 

507,2 507,2 507,2 8,2 507,2 

CLT15 
208 mm 
19/44/19/44/19/44/19 

1326,1 1326,1 1326,1 931,4 1326,1 

CLT16 
80 mm 
25/30/25 

18,7 18,7 18,7 5,6 18,7 

CLT17 
135 mm 
25/30/25/30/25 

541,1 541,1 470,1 189,7 541,1 

CLT18 
190 mm 
25/30/25/30/25/30/25 

1614,2 1614,2 1614,2 1105,5 1614,2 
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8.3.2.2 Bjälklag  

3 lager

5 lager

7 lager

 

Tabell 12 – CLT-bjälklag R 60, bärförmåga i kNm/m. 

    Skyddad Oskyddad Skyddad 

R 60 Konstruktion No ablation  Ablation No ablation  Ablation modifierad 

CLT19 
45 mm 
15/15/15 

- - - - - 

CLT20 
75 mm 
15/15/15/15/15 

- - - - - 

CLT21 
105 mm 
15/15/15/15/15/15/15 

9,8 - 9,8 - 12,7 

CLT22 
57 mm 
19/19/19 

- - - - - 

CLT23 
95 mm 
19/19/19/19/19 

9,2 - - - 15,6 

CLT24 
133 mm 
19/19/19/19/19/19/19 

15,6 15,6 15,6 10 28,3 

CLT25 
75 mm 
25/25/25 

- - - - - 

CLT26 
125 mm 
25/25/25/25/25 

27,1 19,9 26,8 12,9 27,1 

CLT27 
175 mm 
25/25/25/25/25/25/25 

29,4 27,1 27,1 27,1 60,8 

CLT28 
72 mm 
19/34/19 

- - - - - 

CLT29 
125 mm 
19/34/19/34/19 

23,2 18,4 23,2 - 23,2 

CLT30 
178 mm 
19/34/19/34/19/34/19 

52,1 42,3 52,1 23,2 52,1 

CLT31 
82 mm 
19/44/19 

- - - - - 

CLT32 
145 mm 
19/44/19/44/19 

507,2 507,2 507,2 8,2 507,2 

CLT33 
208 mm 
19/44/19/44/19/44/19 

1326,1 1326,1 1326,1 931,4 1326,1 

CLT34 
80 mm 
25/30/25 

- - - - - 

CLT35 
135 mm 
25/30/25/30/25 

30,3 27,4 30,3 20,1 30,3 

CLT36 
190 mm 
25/30/25/30/25/30/25 

69 63,4 69 53,2 69 
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9 Diagram och diskussion 

9.1 Avskiljande förmåga (EI) 

För avskiljande förmåga har sex olika beklädnadskombinationer testats i en väggkonstruktion med 
och utan isolering mellan reglarna. Isolering antas fylla tomrummet helt mellan reglarna samt att den 
sitter kvar efter beklädnadens nedfall. Avskiljande förmåga togs fram för ett antal varierande 
tvärsnittshöjder för reglarna. Resultatet presenteras i diagrammet nedan (Figur 14). Heldragen linje 
motsvarar konstruktioner med stenullsisolering och streckad linje konstruktioner utan någon 
isolering alls. Grafer med samma färg gäller för konstruktioner med samma beklädnadskombination.  

Det kan konstateras att med ökande regelhöjd ökar avskiljande förmåga för konstruktioner med 
isolering samt att den förblir konstant för konstruktioner utan isolering. Detta förefaller naturligt i 
fallet med isolering då konstruktioner med tjockare isoleringsskikt bör ha en högre avskiljande 
förmåga. Konstant värde för konstruktioner utan isolering avslöjar att beräkningsmodellen inte tar 
någon hänsyn till luftspaltens tjocklek.  Det som är intressant är att grafer med samma färg korsar 
varandra vid en viss regelhöjd, det vill säga att en konstruktion med isolering resulterar i ett lägre 
värde för tins än en motsvarande konstruktion utan isolering då heldragen linje ligger under en 
streckad linje. I fyra fall av sex blir avskiljande förmåga bättre med isolering men i de övriga är det 
tvärtom vilket kan tyckas underligt. Isolering mellan reglar stoppar värmetransport och orsakar 
temperaturökning i gipsskivan. Detta påskyndar kalcineringsprocessen och leder slutligen till 
snabbare nedfall. Fenomenet är känt sedan tidigare och har uppmärksammats av Leslie R. 
Richardson i [14]. 

 

Figur 14 – Jämförelse av konstruktion med och utan isolering mellan reglarna. 
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9.2 Bärförmåga (R) 

Arbetet har i stor utsträckning handlat om att bearbeta och analysera olika beräkningsgångar för att 
slutligen välja den mest passande lösningen för varje enskild beräkningsmetod. I nedanstående 
diagram (Figur 15) presenteras resultatet av bärförmågan för en konstruktion skyddad med fem olika 
beklädnadskombinationer och hur resultatet varierar beroende på vilken av beräkningsmetoderna 
som använts.  

 

 

 

Figur 15 – Jämförelse av olika beklädnader samt hur resultaten påverkas av olika beräkningsmetoder. 
Nedfallstider för GtF i EC5-1-2 är baserade på nedfallstider från BrTv2. 

9.2.1 Jämförelser mellan olika beräkningsmetoder 
Jämförelse mellan BrTv2 och EC5-1-2 

Skillnaden i resultaten mellan BrTv2 och EC5-1-2 beror på att omräkningsfaktorerna kmod,fi för 
hållfasthets- och styvhetsvärden är olika. Detta i sin tur beror på att parametrar som ingår i formeln 
baseras i BrTv2 på olika värden för olika regelbredder medan i EC5-1-2 finns ett gemensamt värde 
oavsett regelbredd. Dessutom är beräkningsmodellen i EC5-1-2 baserad på regelbredden 38 mm.  

En annan viktig skillnad är att i BrTv2 räknas beklädnaden som en helhet, det vill säga resultaten fås 
direkt från brandtester. I EC5-1-2 finns några direktiv för beräkning av dubbla skivor men den 
omfattar endast vissa materialkombinationer. Det orsakar problem vid bestämning av skyddstider 
och nedfallstider för konstruktioner där träbaserade skivor i kombination med gipsskivor ingår. 
Eftersom sådana beklädnadskombinationer inte behandlas i EC5-1-2 så har dessa tider tagits fram 
separat för varje skiva i detta arbete. Olika tillvägagångssätt gav en minskning av bärförmågan för 
GtF+Ply. 
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Jämförelse mellan EC5-1-2 och FSITB 

Viktigaste orsaken till skillnader mellan EC5-1-2 och FSITB är att i EC5-1-2 används Reduced 
Properties Method medan i FSITB används den nya Reduced Cross-Section Method. Vid 
undersökning av kombinationen GtF+GtF och GtF+GtA kan en ökning av bärförmågan konstateras. 
Trots att beräkning enligt FSITB resulterar i en liten inbränning i regeln i motsats till EC5-1-2 som inte 
ger någon inbränning alls, blir bärförmågan ändå högre med FSITB. Orsaken är att 
omräkningsfaktorerna kmod,fi reducerar bärförmågan kraftigare än den minskning av tvärsnittet som 
d0 ger upphov till. 

Att kombinera GtF med träbaserade skivor för att skapa skyddsbeklädnad kan ge otillräckligt 
brandskydd. Detta i samband med hög inbränningshastighet efter beklädnadens nedfall orsakar den 
drastiska minskningen av bärförmågan för kombinationen GtF+Ply. Detta beror på att skyddstid och 
nedfallstid är kortare i FSITB och både inbränningsfas 2 och inbränningsfas 3 förekommer vilket det 
inte gör i EC5-1-2. Enkel GtF får en stor reducering av bärförmågan även här på grund av att 
skyddstid och framför allt nedfallstid är kortare och orsakar långa inbränningsfaser vilket är 
förödande för regeln. 

Jämförelse mellan FSITB och FSITB-mod 

Den enda skillnaden mellan FSITB och FSITB-mod är att nedfallstiden har förlängts. Syftet är att 
undersöka om detta påverkar bärförmågan för konstruktionerna. I de fall då bra skyddsbeklädnad 
förekommer påverkas inte resultatet eftersom skivorna sitter kvar längre än kravtiden. Däremot för 
konstruktionerna med sämre skydd, alltså de med korta nedfallstider, ökar bärförmågan på grund av 
att skivorna skyddar regeln en längre tid och faller senare. 

9.2.2 Analys av olika materialkombinationer 
De beklädnadstyper som resulterar i högre bärförmåga efter genomförda beräkningar med FSITB-
handboken är GtF+GtF och GtF+GtA jämfört med tidigare värden i BrTv2. Det visar sig alltså att 
ersättningen av en GtA-skiva med en GtF-skiva påverkar resultatet positivt och uppfyller sin funktion 
som ett gott brandskydd. Att använda dubbla GtF-skivor bidrar inte till dubbelt så bra skydd som 
hade kunnat förväntas, vilket syns när kombinationerna GtF+GtF och GtF+GtA studeras i Figur 15 och 
Figur 16. I samma bild syns även hur stor förbättring av bärförmågan som sker då en GtA-skiva 
ersätts med en GtF-skiva i en beklädnad ursprungligen bestående av dubbla GtA-skivor. I Figur 16 
framgår även betydelsen av skillnaden mellan olika hållfasthetsklasser. 
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Figur 16 – Jämförelse av olika gipsskivors inverkan på bärförmågan för väggar enligt FSITB. 

 Det är intressant att värden för GtF+GtF och GtF+GtA är samma i beräkningen enligt EC5-1-2 vilket 
syns i Figur 15. Anledningen till att det inte finns någon skillnad i bärförmågan mellan dessa är att 
skyddet sitter kvar under hela kravtiden för båda konstruktionerna och medför därför ingen 
inbränning i regeln.  

 Att använda en GtF-skiva istället för GtA+GtA visar sig ge likvärdiga resultat vilket betyder att det kan 
vara ett alternativ att använda endast en GtF-skiva. Den tar upp mindre plats i konstruktionen och 
arbetsmomenten blir färre. Problemet kan i detta fall vara att beklädnad med enkel skiva är 
känsligare för eventuella material- och monteringsfel och kan i sådana fall leda till snabbare förlust av 
bärförmågan.  

Under beräkningarna för inbränningsdjup i reglar beklädda med skivor, med respektive utan skarvar, 
blev resultatet annat än förväntat. Det vill säga konstruktioner med skarvar gav i alla beräkningar 
mindre inbränning och därför större bärförmåga än konstruktioner utan skarvar. Rent logiskt borde 
det naturligtvis vara tvärtom. Det som orsakar detta är att formeln för isoleringsfaktor k2 utan 
skarvar som används i beräkningar av inbränningshastigheten ger lägre värde än den för beräkningar 
med skarvar. 
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9.2.3 Analys av olika nedfallstider 
Varierande nedfallstider för en väggkonstruktion med enkel GtF visar att bärförmågan inte förändras 
linjärt (Figur 17). Kurvan har ett minimum för bärförmågan då nedfallstiden är ca 28 minuter vilket 
borde ge dimensionerande värde, men enligt FSITB baseras beräkningarna istället på nedfallstiden 
43 minuter. Anledningen till det är att vid brandprov har det visat sig att skivan vanligen faller vid 
43 minuter. Här syns att teorin, och framförallt denna beräkningsmodell, inte alltid stämmer överens 
med verkligheten. Interpolering mellan olika nedfallstider är inte tillåtet eftersom kurvan inte är linjär 
för olika nedfallstider. 

 

Figur 17 – Bärförmåga för vägg där gipsskivans nedfallstid varierat. 

Nedfallstid för bjälklag (Figur 18) enligt beräkningsmodellen i FSITB ligger relativt nära den tid som 

brandtesterna gett. Kurvan är relativt plan och därför inte så känslig för förändring av nedfallstiden, 

det vill säga bärförmågan påverkas inte nämnvärt. 

 

Figur 18 – Bärförmåga för bjälklag där gipsskivans nedfallstid varierat. 
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9.3 CLT 

Utöver de tabeller som tagits fram för CLT har ett antal analyser genomförts för att förstå betydelsen 
av hur uppbyggnaden av varje element påverkar bärförmågan vid brand. Detta redovisas i ett antal 
diagram (Figur 19 till Figur 32) där antalet skikt samt skikttjockleken varieras vilket åskådliggör 
inverkan av de små skillnader som varje enskild konstruktion påverkas av. 

En analys av resultaten har genomförts för CLT-bjälklag där en total tjocklek förbestämts och hålls 
konstant på 105 mm och sedan även 140 mm. Konstruktionen bestående av 105 mm delas upp i 
3 skikt á 35 mm, 5 skikt á 21 mm och 7 skikt á 15 mm (Figur 19 och Figur 20). Den andra 
konstruktionen på 140 mm delas upp i 3 skikt á 47 mm, 5 skikt á 28 mm och 7 skikt á 20 mm (Figur 21 
och Figur 22). Det visar sig att i nästan samtliga fall har 5-skikts CLT högsta bärförmåga både för 
105 mm och 140 mm samt för både väggar och bjälklag. I de fall där resultaten avviker från mönstret, 
gäller Unpr.Abl. och 105 mm, beror det på att inbränningen är stor och förkolnade skikt faller bort. 
Ett stort antal lager är här ogynnsamt då vartannat skikt är icke bärande och de bärande lagren blir 
tunnare. Så för just 3 skikt blir bärförmågan störst i det här fallet på grund av att det sista bärande 
skiktet på den oexponerade sidan är tjockare jämfört med två eller tre smala bärande skikt hos 5- 
eller 7-skikts variant. Detta orsakar även att bärförmåga för just 3-skiktskonstruktioner inte påverkas 
av konstruktionstyp utan ligger på samma nivå för nästan alla konstruktioner. 

 

Figur 19 – CLT-bjälklag men en total tjocklek 105 mm. 
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Figur 20 – CLT-vägg med en total tjocklek 105 mm. 

 

 

Figur 21 – CLT-bjälklag med en total tjocklek 140 mm. 
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Figur 22 – CLT-vägg med en total tjocklek 140 mm. 

I de 3 närmast följande diagrammen (Figur 23, Figur 24 och Figur 25) har CLT undersökts med 
varierande tjocklek på de icke bärande skikten i en 3-, 5- och 7-skiktskonstruktion. För 3-
skiktskonstruktion och tunn tjocklek på det icke bärande skiktet visar det sig att det är viktigt att ett 
bra lim används vid tillverkning som tål de höga temperaturerna som förekommer vid brand, alltså 
No Ablation, som är det mest relevanta. Vid 5-skiktskonstruktioner ökar bärförmågan med ökande 
skikttjocklek, bärförmågan växer snabbast då tjockleken på tunna skikt ökas. Efter successiv ökning 
av skikttjockleken sammanfaller kurvorna en efter en för de olika konstruktionstyperna och ökar 
därefter i samma takt oavsett konstruktionstyp. För 7 skikt syns att för väldigt tunna samt väldigt 
tjocka icke bärande skikt är konstruktionstyp av mindre betydelse men att det vid medeltjocka skikt 
syns en liten skillnad för de olika typerna. Det tydliga hoppet i diagrammet (Figur 25) beror på 
modellens villkor och påverkar konstruktionstjocklekar större än 175 mm. 
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Figur 23 – 3-skikts CLT med varierande tjocklek på icke bärande skikt. 

 

 

Figur 24 – 5-skikts CLT med varierande tjocklek på icke bärande skikt. 
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Figur 25 – 7-skikts CLT med varierande tjocklek på icke bärande skikt. 

I nedanstående diagram (Figur 26, Figur 27 och Figur 28) varierar tjocklek på de bärande skikten. Det 
visar sig för såväl 3-, 5- och 7-skiktskonstruktioner att bärförmågan ökar ju tjockare skikten är. Även 
här visar det sig att No Ablation är av betydelse. Anledningen till att det i 7-skikts CLT finns ett tydligt 
hopp mellan X=25 och X=27 beror på att modellen har intervall för vilka värden och vilka formler som 
ska användas och gränsen finns just här. 

 

Figur 26 – 3-skikts CLT med varierande tjocklek på bärande skikt. 
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Figur 27 – 5-skikts CLT med varierande tjocklek på bärande skikt. 

 

Figur 28 – 7-skikts CLT med varierande tjocklek på bärande skikt. 
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I Figur 29 - Figur 32 redovisas resultat av hur bärförmågan för ett CLT bjälklag skyddad med en 
gipsskiva påverkas av en förlängd nedfallstid hos gipsskivan. Den förbättrade nedfallstiden kan 
tillgodoräknas på grund av att det massiva träet bakom gipsskivan tillåter att fästdonen kan monteras 
på ett längre avstånd från skarven. Detta minskar risken för sprickbildning på skivans kanter vid 
montage eller brand och ger därför bättre infästning och i och med det bättre nedfallstid. För 
lättregelkonstruktioner behandlas detta av Richardson i [14] och bekräftas speciellt för CLT av Schmid 
och König i [17]. Det är många faktorer som spelar in däribland antal lager, skikttjocklek och total 
tjocklek. Det kan konstateras att bärförmågan för vissa konstruktioner inte påverkas alls av den 
förlängda nedfallstiden medan andra konstruktioner får en enorm förbättring. Detta visar hur stor 
betydelse själva monteringen kan ha för de konstruktioner som påverkades av förbättrad nedfallstid.  

 

 

Figur 29 – Betydelsen av modifierade nedfallstider för CLT-bjälklag skyddad med en gipsskiva, (Noabl). 
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Figur 30 - Betydelsen av modifierade nedfallstider för CLT-bjälklag skyddad med en gipsskiva, (Abl). 

 

Figur 31 - Betydelsen av modifierade nedfallstider för CLT-väggar skyddade med en gipsskiva, (NoAbl). 
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Figur 32 - Betydelsen av modifierade nedfallstider för CLT-väggar skyddade med en gipsskiva, (NoAbl). 

Det har visat sig att många CLT-konstruktioner som inte är skyddade av någon gipsbeklädnad i vissa 
fall uppnår exakt samma bärförmåga som för de med gips skyddade konstruktionerna. Att använda 
gipsskivor på en CLT-konstruktion är alltså inte nödvändigt med avseende på bärförmåga. Då design 
och utseende ofta har en inverkan för valet av själva konstruktionen, samt att strukturen på ytskiktet 
kan vara viktigt av estetiska skäl, är det en fördel att samma resultat kan uppnås med eller utan en 
gipsskiva. Eventuellt måste högre krav på ytskikt beaktas samt att fritt exponerat trä bidrar till en 
ökad brandbelastning vid en potentiell brand. Båda kan kompenseras genom installation av sprinkler. 
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10 Slutsats 

Det pågår ett ständigt arbete med att utveckla beräkningsmodeller för branddimensionering av 
bärande träkonstruktioner. Syftet är att arbeta fram modeller som ska gälla för hela Europa samtidigt 
som de ska ge en så sanningsenlig bild av brandförloppet som möjligt. Resultatet av detta är den 
europeiska handboken Fire Safety In Timber Buildings som varit grunden för alla tabellvärden i denna 
rapport.  

I detta arbete har EC5-1-2 varit ett nödvändigt hjälpmedel men det visade sig att det saknas några 
viktiga kombinationer och anvisningar. Den nya handboken FSITB har en tydlig struktur och 
innehåller aktuella beräkningsexempel som är enklare att följa än EC5-1-2.  

Uppgiften har inneburit en process med många beräkningar men de programmerade 
beräkningsbladen gjorde det möjligt att en stor mängd data relativt snabbt kunde tas fram. 
Resultatet blev en uppsättning tabeller innehållande uppdaterade värden för bärförmåga och 
avskiljande förmåga för träkonstruktioner enligt den senaste beräkningsmodellen. Dessa tabeller ska 
ingå i den nya versionen av den nordiska handboken Brandsäkra trähus v3. Erhållna data har 
analyserats genom att sammanställa grafer för intressanta frågeställningar. Dessa analyser gav en 
bredare syn på problematiken kring bärande träkonstruktioner utsatta för brand samt en djupare 
förståelse för hur olika material kan skydda dessa. Slutsatsen är att så länge träkonstruktioner är rätt 
dimensionerade, brandskyddet utförs på rätt sätt och med material avsedda för ändamålet, det vill 
säga gipsskivor med förbättrade brandegenskaper, kan bärande träkonstruktioner uppnå lika stor 
brandsäkerhet som vilken annan konstruktion som helst. 
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Bilaga 2 – Excel sammanfattningsblad - bärförmåga 
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Bilaga 3 - Excel beräkningsblad - bärförmåga 
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Bilaga 4 - Excel beräkningsblad - avskiljande förmåga 
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Bilaga 5 - Excel sammanfattningsblad för CLT - bärförmåga  

 


