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Sammanfattning 

WSP byggprojektering i Umeå definierade behov av ett examensarbete vars syfte var att ger ett 

förslag på en utformning av en stålstomme med ett befintligt indata med hänsyn till 

brottgränstillstånd och brand. Projektet avgränsades till att dimensionera stommen för 

brottgränstillstånd och branddimensionering avgränsades till att beräkna hur mycket 

brandskyddsfärg som behövdes vid brandteknisk klass R30 för byggnadsdelar. Den bärande 

stommen avgränsades till pelare, balkar, horisontell stabilisering och knutpunkter. Med hjälp av 

framtagen teori verifierades bärförmågan och dimensionerande mängd brandskyddsfärg.  

 

Som lösningsmetod användes dimensioneringsprogrammet FEM-Design där en modell av 

konstruktionen gjordes och där dimensionerande lastkombinationer genererades utifrån de 

förutsättningar som gavs. Med hjälp av programmets dimensioneringsverktyg kunde det tvärsnitt 

som behövdes vid aktuell lasteffekt tas fram för pelare och balkar. I programmet togs lasteffekt 

som uppträder vid knutpunkter fram, som dimensioneras enligt SBI:s publikationer för ramhörn 

och pelarfot. Mest nyttjat element blev mittenpelaren vilket blev en HEA 200 profil och fick ett 

nyttjande på 80 %. Utförligt resultat presenteras i form av tabeller med nyttjandegrad vid 

dimensionerande lastkombination och med planritning, sektioner och detaljritningar. 

 

Med hjälp av nödvändig teori om brand och den gjorda FEM modellen kunde mängden 

brandskyddsfärg beräknas med olyckslastkombinationer. Olyckslastkombinationer gav upphov till 

ett lägre nyttjande där färgmängd beräknas utifrån färgtillverkarens tabell. Pelare fick 

färgmängden 750 g/m2 och balk vid gavel fick färgmängden 1000 g/m2. Horisontalstabiliserande 

element målas ej då det var möjligt att påvisa en inspänningseffekt vid pelarfot för olyckslasten.  

 

Examensarbetet understryker vikten av att hitta en balans mellan mängden färg och 

pelardimension och för en diskussion kring brandskyddsfärg vid knutpunkter. Nyttjandegraden för 

pelare och balkar blev en riktlinje för nyttjandegrad för knutpunkter då mängden färg på balken 

och anslutande förband är samma. Att bestämma den mängd färg som behövs försvåras om olika 

stålsorter används i ett förband och ifall detaljer som till exempel avstyvningar är smalare än 

anslutande pelare/balks godstjocklek.   
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Abstract 

WSP Structures in Umeå wants the student to propose a preliminary design for a steel frame with a 

given input, considering the ultimate limit state and fire. The project has been limited to design the 

frame for the ultimate limit state and the fire design has been limited to calculate the amount of 

fire retardant paint needed for fire classification R30 for building components. The frame is 

delimited to columns, beams, horizontal stabilization and connecting joints between parts. With 

the help of theory, the resistance and the design amount of fire protection are verified, of which the 

results are verified.  

 

As a solution, a model is created in the modeling software FEM-Design where load combinations 

are created by the given input and assumptions. Using the software´s design tool, the needed 

sections for columns and beams is calculated. Load effects that accords at joints is indicated by the 

program and is used to design joints and connections between parts according to SBI:s 

publications for beam-column connections and column footings. Most utilized elements were the 

“middle column”, which were designed to a HEA 200 profile with an 80% utilization. Detailed 

results are presented with tables which presents the utilization for each element. Designed 

columns, beams and joints can be found in level, section and detail drawings. 

 

With the help of the created FEM model and used theory about fire design, the amount of fire 

retardant paint is calculated with the accidental load combination. The accidental load combination 

generates a lower utilization, which is used to calculate the needed amount of paint based on the 

manufacturer´s table. Columns received an amount of 750 g/m2 and beams received an amount of 

1000 g/m2. Horizontal stabilizing elements didn´t receive any protection because it could be shown 

that columns could be calculated with a fixed support during the accidental load combination with 

a significant lower horizontal load. 

 

The student thesis emphasizes the importance of finding a balance between the amount of paint 

and section and embracing a discussion about fire protection for joints. The utility rate for columns 

and beams became a guideline for the utility for joints since the amount of paint applied on the 

beam and connecting joints is the same, it would be a problem for example if the joint is utilized 

more than the connected beam. Also, determining the amount of paint needed is difficult if 

different steel grades are used in a joint and if details such as stiffeners are narrower than the 

thickness of the connecting column/beam.  
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1. Inledning 

Trots att träkonstruktioner blir alltmer populärt i Sverige är stål fortfarande det dominerande 

alternativet för höga konstruktioner och för konstruktioner med längre spännvidder. Materialet stål 

har precis som alla andra konstruktionsmaterial både fördelar och nackdelar med hänsyn till hur 

det optimala konstruktionsmaterialet skulle kunna vara. Den stora fördelen med stål är att det är ett 

isotropt material, alltså att det har samma fysikaliska egenskaper i alla riktningar. En annan stor 

fördel med stål är formbarheten och den höga bärförmågan för relativt små profiler, vilket gör att 

stål kan göras i väldigt många former för att på ett mer effektivt sätt nyttjas vid det särskilda fallet. 

Nackdelen med att använda stål som konstruktionsmaterial är att den höga bärförmågan snabbt 

försvinner vid uppkomst av brand. Efter en viss tid av värmeutveckling kommer stålstommen att 

kollapsa och måste därför brandskyddas på något sätt för att till exempel utrymning eller 

släckningsarbete ska hinnas med. 

 

Vilken brandskyddslösning som görs beror helt på det unika fallet. Det bärande 

konstruktionselementet kan placeras inne i fasaden och på så sätt få ett skydd av väggen. En 

byggnadsmetod som blir alltmer vanlig idag är att många konstruktionsdelar anländer som 

prefabricerade till byggarbetsplatsen där klimatskalet monteras fast utanpå stålstommen, detta ger 

upphov till pelare och balkar med fria sidor av tvärsnittet på insidan av byggnaden som måste 

projekteras för brand om sådana krav ställs. Fria pelare och balkar kan kläs med brandskyddande 

material, ofta utav brandskyddsgips. Ett annat alternativ till detta är brandskyddsmålning av 

stålkonstruktionen, vilket detta examensarbete kommer behandla. 

 

WSP byggprojektering i Umeå vill att examensarbetaren ger ett förslag på en alternativ utformning 

av en stålstomme med ett givet indata. Indatat som presenteras i Bilaga A har till en viss grad 

modifierats. Detta görs för att avgränsa examensarbetet så att projektet ska vara genomförbart 

under tidsramen då nya verktyg för dimensionering som inte använts av examensarbetaren under 

studietiden nyttjas under projektet. Brand är även något som inte behandlats i någon större 

utsträckning under utbildningen vilket också kräver en del inläsning av teori. Detta projekt gör det 

möjligt för examensarbetaren att lära sig hur ett dimensioneringsverktyg som används inom 

branschen fungerar och fördjupa sig i hur man skyddar en stålkonstruktion för brand. 

 

I detta examensarbete modelleras den bärande stommen för aktuell byggnad med programmet 

FEM-Design för att ta fram de dimensionerande lastkombinationerna vid brott och brand. Med 

hjälp av dimensionerande lasteffekt kan sedan konstruktionen dimensioneras. Brandprojekteringen 

har avgränsats till att beräkna hur mycket brandskyddsfärg som måste appliceras vid den aktuella 

brandtekniska klassen R30 och för en diskussion kring hur man bör tänka kring 

brandskyddsmålning av knutpunkter. 

1.1. Syfte 
Syftet är att ge ett förslag på hur en stålstomme med ett aktuellt indata kan utformas och hur 

mycket brandskyddsfärg som måste appliceras för att uppfylla brandteknisk klass R30.  

 

1.2. Mål 
Dimensionera en stålstomme med ett givet indata för brottgränstillstånd och beräkna den mängd 

brandskyddsfärg som måste appliceras på pelare, balkar och infästningar för att klara brandkravet 

R30.  
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1.3. Frågeställning 
• Vilka stålprofiler och byggtekniska lösningar behövs på pelare, balkar och infästningar för att 

klara den dimensionerande lastkombinationen för brottgränstillstånd? 

 

 • Hur mycket brandskyddsfärg måste appliceras på byggnadens pelare, balkar och infästningar för 

att uppfylla brandteknisk klass R30? 

1.4. Avgränsning 
Tiden för examensarbetet är begränsat för tidsperioden 26:e mars till 25:e maj. För att 

examensarbetet inte ska bli för omfattande gjordes det en del avgränsningar under förstudien. 

Under projekttiden behövdes det även göras antaganden som avgränsar projektet ytterligare för att 

göra projektet genomförbart inom tidsramen för kursen. 

 

• Byggnaden kommer endast dimensioneras för brottgranstillstånd och för 

branddimensioneringen beräknas endast den mängd brandskyddsfärg som måste 

appliceras för det aktuella brandkravet. Den bärande stommen begränsas till pelare, 

takbalkar, infästningar och horisontell stabilisering. 

 

• Brottgränstillstånd avgränsas ytterligare till att inte ta hänsyn till effekter av fukt, 

korrosionsangrepp och värmerörelser för stålstommen vilket hade behövts beaktas vid en 

realistisk dimensionering. 

 

• Skivverkan sker med en styv profilerad plåt för att överföra horisontella krafter till 

stabiliserande diagonalstag. Takplåtens infästning i fackverk och takbalkar dimensioneras 

ej. 

 

• Det valda fackverket är prefabricerat och har ett bestämt dimensionerade värde taget från 

tillverkarens MAKU:s tabell. Pelartopp utformas så att denna ska kunna monteras fast. 

 

• Teorin som ligger i grund till FEM-Design är utöver den matematiska kunskap som 

examensarbetaren kommit i kontakt med och därför görs ingen större analys om teorin 

bakom programmet, däremot görs en bedömning ifall resultatet kan antas vara rimligt.  
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2. Metod 

För att få ett resultat som kan anses vara trovärdigt måste nödvändig teori tas fram för att kunna 

dimensionera konstruktionen. Dels behövs förståelse för dimensioneringsprogrammet FEM-

Design och vetskap om vilka begränsningar programmet har. För att verifiera resultatet måste 

modelleringen utgå från framtagen teori. Utöver detta behövs även teori om brand samt teori 

angående de parametrar som styr hur mycket brandskyddsfärg som behövs vid en angiven 

brandteknisk klass.  

 

Vissa delar av projektet måste vara genomförda för att det ska gå att påbörja nästa moment. För att 

göra FEM modellen behövs teori om laster och lastkombinationer samt vilka profiler på stålbalkar 

och pelare som kan vara rimliga att använda sig av. Sedan när programmet dimensionerat behöver 

det mest väsentliga från programmet plockas ut, dels beräkningar som programmet gjort på egen 

hand, samt den lasteffekt som behövs för att dimensionera knutpunkter. När byggnaden är 

dimensionerad i brottgränstillstånd kan mängden brandskyddsfärg beräknas med den hjälp av den 

framtagna FEM modellen och nödvändig teori om brandskyddsfärg. 

 

Framtagen lösningsmetod för att svara på frågeställning angående vilka dimensioner på 

balkar pelare och infästningar som behövs vid brottgränstillstånd är: 

Indata + Teori FEM-Design + Teori Dimensionering → FEM modell → Lastkombinationer → 

Dimensioner i brottgränstillstånd → Beräknade knutpunkter 

 

Framtagen lösningsmetod för att svara på frågeställning angående hur stor mängd 

brandskyddsfärg som måste appliceras vid R30 är: 

Teori brand + Lastkombinationer + Dimensioner i brottgränstillstånd → Mängd brandskyddsfärg 

 

Resultatet presenteras med tabeller med profiler och dess nyttjandegrad vid brottgränstillstånd. 

Hur knutpunkter dimensioneras visas i form av figurer tagna från gjorda ritningar i Tekla med en 

förklarande text. 
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3. Teori 

För att kunna svara på den framtagna frågeställningen kommer nödvändig teori tas fram för 

examensarbetet. För att kunna dimensionera byggnaden behövs metoder för att kunna verifiera 

byggnadens bärförmåga vid brottgränstillstånd och brand. Sedan behövs även nödvändig teori som 

ligger bakom de hjälpmedel som används i from av standarder, rekommendationer och datorstöd. 

3.1 Dimensionering 
För att kunna dimensionera och verifiera bärförmågan vid brottgränstillstånd och brand används 

Eurokod och EKS. Innan Eurokoderna författades ingick dimensioneringsregler för både 

brottgräns och brand i boverkets konstruktionsregler BKR. Från och med 2011 har de tidigare 

konstruktionsreglerna utgått och ersatts av Eurokoderna. Dokumenten utgörs av en samling 

standarder för dimensionering och kontroller för både byggnader och mindre elements bärförmåga, 

stadga och beständighet [1]. 

 

EKS står för Boverkets föreskrifter och allmänna råd och behandlar hur Eurokoderna ska tillämpas 

i Sverige och för svenska förhållanden. Föreskrifterna gäller vid uppförandet av nya byggnader, 

ändring av befintliga byggnader och vid mark och rivningsarbeten [2]. 

 

Att verifiera ett bärverks eller ett elements bärförmåga beskrivs i Eurokod i form av en framtagen 

metod som kallas partialkoefficientmetoden. Grunden för dimensionering utgår alltid från att 

påvisa att bärförmågan ARd är större än lasteffekten AEd. Partialkoefficienter som benämns γd 

används för att öka lasteffekten och på ett sådant sätt få en säkerhetsmarginal. Partialkoefficienter 

som benämns γM används för att minska bärförmågan som tar hänsyn till osäkerheter för 

hållfasthetsvärden, tvärsnittsmått och beräkningsmodell [3]. 

 

3.1.2 Laster 
Laster delas in i permanenta (G) och variabla laster (Q). En permanent last verkar under en given 

referensperiod och varierar inte med tiden. En variabel last kan variera i storlek med tiden och är 

varken monoton eller försumbar. Laster delas även in i bundna och fria laster där en bunden last 

har bestämd utbredning och läge på bärverket eller bärverksdelen. En fri last kan ha olika 

utbredningar över ett bärverk [4]. 

 

Ett byggnadsverk eller en byggnadsdels egentyngd klassificeras enligt Eurokod som en permanent 

bunden last. Den totala egentyngden av bärverksdelar eller icke bärande konstruktionsdelar bör 

enligt standard SS-EN 1991-1-1 definieras som en egen last i lastkombinationen. Egentyngden tas 

fram med ett karakteristiskt värde och beräknas i många fall från det karakteristiska värdet för 

tunghet [1]. 

 

SS-EN 1991-1-4 behandlar fastställning av vindens inverkan på konstruktionen som måste beaktas 

vid dimensioneringen. Vindlast varierar med tiden och verkar som en tryckkraft eller en sugande 

kraft på bärverk som kan antas vara slutna. Lasten betraktas som en variabel bunden last. Vid 

fastställning av vindlast finns karakteristiska värden för vindhastighet och hastighetstryck för den 

aktuella orten tillgänglig i EKS 10 [5]. 

  



9 
 

 

SS-EN 1991-1-3 behandlar snölast och hur den ska beaktas vid konstruktionsberäkningar. 

Karakteristiska värden för snölasten finns i EKS 10 för olika zoner i Sverige. Det karakteristiska 

värdet för snölasten överskrids med sannolikheten 0,02 under ett år. De två primära lastbilder som 

skall beaktas är snölast på tak opåverkat av snödrift och snölast på tak påverkad av snödrift. Vid 

beaktning av snödrift används formfaktorer för det aktuella takets geometri. Snölasten klassas som 

en variabel bunden last [6]. Snölasten s beräknas med  

 

𝑠 =  𝜇𝑖𝐶𝑒𝐶𝑡𝑠𝑘  (0) 
 

 där 𝜇𝑖 är en formfaktor som beror av takytans form, 𝐶𝑒är en exponeringsfaktor beroende 

på topografi, 𝐶𝑡 är en termisk koefficient som beror av energiförluster genom taket och 𝑠𝑘 är 

snölastens grundvärde på mark för den specifika orten enligt EKS 10 [3]. 

 

För ramar som är känsliga för förskjutning i knutpunkter beaktas snedställning. Enligt Eurokod 

beaktas endast snedställning för de pelare som antas ta 50 % av medelvärdet av den vertikala 

lasten. Snedställning tas fram genom en dimensionslös faktor som man multiplicerar med den 

vertikala lasten. Denna fiktiva last placeras sedan som en last vid pelartopp som då ska motsvara 

effekten av snedställning. Den dimensionslösa faktorn 𝜃 bestäms med 

 
𝜃 = ∅0 𝛼ℎ 𝛼𝑚 (1) 

  

där ∅0 är snedställningens grundvärde på 1/200. Faktorn 𝛼ℎär en reduktionsfaktor av 

pelarhöjd och bestäms med 

 

𝛼ℎ = 
2

√ℎ
 (2) 

 

där h är pelarhöjden. Faktorn 𝛼𝑚 tar hänsyn till att alla pelare inte lutar åt samma håll och 

att sannolikheten minskar för detta beroende på hur många pelare som är på rad och bestäms med 

𝛼𝑚 = √0,5 (1 +
1

𝑚
) (3) 

 där m är antalet pelare på rad som tar mer än 50 % av medelvärdet av              

vertikallasten [7]. 

3.1.3 Definition av brottgränstillstånd 
Dimensionering i gränstillstånd ska baseras på att bärverks- och lastmodeller för respektive 

tillstånd används. Enligt SS-EN_1990 kapitel 3.3 klassificeras brottgränstillstånd som ett 

gränstillstånd som berör människors och bärverkets säkerhet där förlorad jämvikt hos bärverket, 

deformationsbrott, materialbrott, förlorad stabilitet, utmattningsbrott och eventuella tidsberoende 

effekter verifieras. I kapitel 3.5 i senast nämnda standard fastställs att verifiering vid ett 

gränstillstånd ska utföras för alla relevanta dimensioneringssituationer och lastfall [4]. 

3.1.4 Lastkombinationer 
Vid dimensionering i brottgränstillstånd beaktas möjligheten av att flera laster inverkar samtidigt i 

form av en lastkombination. Vid brottlastdimensionering gäller det att ta fram aktuella 

lastkombinationer enligt Tabell 3.1. Gk är det karakteristiska värdet för permanent last och Qk är 

det karakteristiska värdet för en variabel last. 

Ekvation 6.10a i Tabell 3.1 är uppkallad STR-A där egentyngden kan ses som huvudlast. Ekvation 

6.10b är uppkallat STR-B där man ser en av de variabla lasterna som huvudlast i 

lastkombinationen. Faktorn ψ0 används vid samverkan mellan olika laster som beaktar att 

sannolikheten att det karakteristiska värdet inte uppstår för fler än ett lastfall åt gången. Faktorn γd 
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beror av vald säkerhetsklass på bärverksdelen som belastas. Lastens gynnsamma eller 

ogynnsamma verkan för det enskilda dimensioneringsfallet måste beaktas [3]. 

 

Tabell 3.1: Dimensioneringsvärden för lastkombinationer STR-A och STR-B [2]. 

Ekvation i 

SS-EN 1990 

Permanent last Variabel 

huvudlast 

Samverkande variabel last 

Ogynnsamma Gynnsamma Största last Övriga laster 

Ekvation 

6.10a STR-

A 

γd 1,35Gkj,sup 1,00 Gkj, inf  När lasten är 

ogynnsam: 

γd 1,5 ψ0,1  Qk,1 

När lasten är 

gynnsam: 0 

När lasten är 

ogynnsam: 

γd 1,5 ψ0,i  Qk,i 

När lasten är 

gynnsam: 0 

Ekvation 

6.10b 

STR-B 

γd 

0,89*1,35Gkj,sup 

1,00 Gkj, inf När lasten är 

ogynnsam: 

γd 1,5 Qk,1  

 När lasten är 

ogynnsam: 

γd 1,5 ψ0,i  Qk,i 

När lasten är 

gynnsam: 0 

 

Vid brandlastfallet får det antas lägre laster, lastfaktorer och partialkoefficienter än vid 

dimensionering vid brottgränstillstånd. Dimensionering vid brand sker med lastkombinationer för 

exceptionella dimensioneringssituationer enligt [4] och presenteras i Tabell 3.2. Säkerhetsfaktorn 

γd sätts alltid till 1 vid branddimensionering. Enligt EKS 10 avsnitt A.1.3.2  [2] ska man i Sverige 

sätta den variabla huvudlastens värde sättas som det frekventa värdet ψ1 vid brand. Övriga variabla 

laster sätts som det kvasipermanenta värdet ψ2. Gynnsamma laster sätts till 0 [8]. 

 

Tabell 3.2: Dimensioneringsvärden för lastkombinationen vid brandlastfallet [2] [4]. 

Ekvation i SS-

EN 1990 

Permanent last Variabel 

huvudlast 

Samverkande 

variabel last 

 

Ekvation 6.11b 

Olyckslast 

Gkj ψ1 Qkj ψ2 Qkj  

 

3.1.5 Pelare 
Pelarnas uppgift är att överföra last från takkonstruktion och takbalkar till grunden. Till pelare 

används oftast HEA profiler. HEB profiler kan också användas men är mer kompakta i form av ett 

tjockare gods som är betydligt dyrare. Ett motiv för att använda mer kompakta profiler skulle vara 

ifall den vertikala lasten är stor och det ställs krav på mindre pelarstorlekar. IPE profiler kan också 

användas som pelare då den vertikala lasten är liten i förhållande till den horisontella lasten. Ett 

exempel på där en IPE profil kan användas är då en pelare bara bär ett fasadelement. Rektangulära 

profiler som VKR-rör har en bra förmåga att klara vertikal last och används ofta som innerpelare. 

Nackdelen med dessa om man jämför med H profiler i samma storlek så har rörprofiler en sämre 

bärförmåga vid böjning och kan vara mindre fördelaktig att ha i en fasad då den utsätts för 

horisontella vindlaster [9]. 

 

Bärförmågan 𝑁𝑏,𝑅𝑑 vid knäckning av en tryckt pelare eller balk kan beräknas med 

 

𝑁𝑏,𝑅𝑑, =
𝜒1 · 𝐴 · 𝑓𝑦

𝛾𝑀1
 (4) 

 där A är tvärsnittsarean och 𝑓𝑦 är flytgränsen och där 𝜒1 är reduktionsfaktor för knäckning 

som kan bestämmas med följande tre ekvationer 
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λ1 =
𝐿𝑐𝑟
i · λ1

 (5) 

  

 
där Lcr är stångens knäcklängd, i är tröghetsradien och 𝜆1 är slankhetsparameter för 

tvärsnittet 

 

𝜑1 = 0.5 [1 + 𝛼1 · (𝜆1 − 0.2) + 𝜆1
2
] (6) 

 

 
där 𝛼1är en faktor som beror av geometri och stålsort 

 

χ1 = min

(

 
1

φ1 +√φ1
2 − λ1

2
, 1.0

)

  (7) 

 
Ekvation (4) till (7) är tagna ifrån boken byggkonstruktion [3]. 

3.1.6 Balkar 
Takbalkar och fackverk har till uppgift att bära takkonstruktionen, snölasten och den vind som 

verkar på taket. Stålfackverk kan utformas för att klara spännvidder på 100 meter men de mer 

normala fackverken som är lagerförda har spännvidder omkring 12-40 meter. Problemet med 

fackverk ligger ofta inom logistiken då det är svårt att transportera långa byggnadselement.  

Vid gavlar har man normalt en IPE eller en HEA balk som läggs på hörn och gavelpelare. 

Gavelbalken ligger ofta kontinuerligt över mellanpelare vid gavel vilket gör att en mindre profil 

kan användas då balken nyttjas mer effektivt om man placerar en balk kontinuerligt över 

mittenstöd [9]. 

3.1.7 Horisontalstabilisering 
Rektangulära hallbyggnader brukar stabiliseras med diagonalstag och trapetsprofilerad takplåt. 

Plåten ska vara tillräckligt styv så skivverkan kan ske. Vindlast, stagkraft, snedställning och övriga 

horisontella krafter ska kunna överföras till ett stabiliserande fack där det finns ett diagonalt stag 

som tar ner kraften till grunden. En fördel är att anta att staget endast tar drag då man vid tryck 

måste beakta knäcklängden, om element tillåts ta tryckkrafter gäller knäckningskontroller enligt 

ekvation (4) till (7). Figur 3.1 visar hur konstruktionens horisontella stabilisering beter sig som 

vanlig balkteori där kantbalkar kan ses som flänsar den styva takskivan som ett liv. Plåt är en 

väldigt effektiv lösning för att stabilisera förutsatt att den är ordentligt monterad i takbalkar med 

mekaniska förband. Vid större taklutning kan även skivverkan ta upp vertikala krafter. Idag är det 

alltmer vanligt att takplåtstillverkaren dimensionerar plåten och dess infästningar i samråd med 

stomkonstruktören då många plåttillverkare har tillgång till egna dimensioneringsverktyg [10]. 
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Figur 3.1: Skivverkan i en konstruktion som har en stabilisering som påminner om balkteori [10]. 

 

3.1.8 Knutpunkter och förband 
Ett förband är en uppsättning av byggnadsdelar som mekaniskt förbinds med varandra för att 

överföra last. Det som styr utformningen av ett förband är ifall förbandet ska ha en 

rotationskapacitet, med andra ord vara momentstyvt. Ett förband som inte kan överföra moment 

benämns som ledad och överför endast normalkraft och tvärkraft. I praktiken går det inte att göra 

ett förband helt ledat eller helt momentstyvt. Ledat infästa förband går ofta att göra med något typ 

av skruvförband med ett mindre antal skruvar där man tillåter förbandet att rotera. [11] 

 

Stålbyggnadsinstitutet SBI har färdiga beräkningsmodeller för knutpunkter för stålkonstruktioner. 

Vid utformning enligt PT8 enligt SBI publikation 186 [12] kan topplåt eller avstyvningar svetsas 

ihop med anslutande liv med a-måttet aw enligt 

 

aw ≥
tw βw γM2 fy

2 γM0 fu
 (8) 

 

 där tw är tjockleken på anslutande liv, βw är en koefficient som beaktar svetsgodsets 

hållfasthet för olika stålsorter och fu är brottgräns för svetsat gods. [12] 

 

Om man antar att upplagsreaktionen verkar i pelarflänsar med halva kraften i varje fläns belastas 

livet på en effektiv sträcka 𝑏𝑒𝑓𝑓,𝑐,𝑤𝑏 enligt 

 

𝑏𝑒𝑓𝑓,𝑐,𝑤𝑏 = 𝑡𝑓𝑐 + √2 𝑎𝑐 + 5(𝑡𝑓𝑏 + 𝑠𝑏) + 𝑡𝑝 (9) 

 

 

 där 𝑡𝑓𝑐 är pelarens flänstjocklek, 𝑎𝑐 är a-mått för kälsvets mellan pelarfläns och topplåt, 

𝑡𝑓𝑏 är balkens flänstjocklek, 𝑠𝑏 är valsningsradien för balken och 𝑡𝑝 är topplåtens tjocklek. 

 

Ett balklivs bärförmåga vid upplag blir då 

 

𝑁𝑅𝑑 ≥
  𝜌 𝑏𝑒𝑓𝑓,𝑐,𝑤𝑏 𝑡𝑤𝑏 𝑓𝑦

𝛾𝑀1 
 (10) 

 

 

 där 𝑡𝑤𝑏 är balkens livtjocklek och där 𝜌 är en en reduktionsfaktor för buckling som styrs 

av: 

 

- 𝜌 = 1,0   om 𝜆𝑝  ≤ 0,78 
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- 𝜌 = (𝜆𝑝 − 0.2)/ 𝜆𝑝
2  om 𝜆𝑝 > 0,78 

 

där 

𝜆𝑝 ≥ √
   𝑏𝑒𝑓𝑓,𝑐,𝑤𝑏 𝑑𝑤𝑏 𝑓𝑦

𝐸 𝑡𝑤𝑏 
2  (11) 

 

 

 där E är stålets elacticitetsmodul och 𝑑𝑤𝑏 definieras som 

 

𝑑𝑤𝑏 = ℎ𝑏 −  2(𝑡𝑓𝑏 + 𝑠𝑏) (12) 

 

 

 där ℎ𝑏 är balkens höjd. 

 

Om man istället antar att upplagsreaktionen verkar i livet måste både balklivet och pelarlivet 

kontrolleras för upplagstryck för en effektiv sträcka 𝑏𝑒𝑓𝑓,𝑐,𝑤𝑏 respektive 𝑏𝑒𝑓𝑓,𝑐,𝑤𝑐 som beräknas 

med 

 

𝑏𝑒𝑓𝑓,𝑐,𝑤𝑏 = 𝑡𝑤𝑏 +  2(√2𝑎𝑐 + 𝑡𝑝 + 𝑡𝑓𝑏) (13) 

 

 

𝑏𝑒𝑓𝑓,𝑐,𝑤𝑐 = 𝑡𝑤𝑐 +  2(√2𝑎𝑐 + 𝑡𝑝 + 𝑡𝑓𝑏) (14) 

 

som sedan sätts in i ekvation (10) för att beräkna bärförmåga för upplagskraft. Balkar 

avstyvas som regel alltid i änden. Även fast man påvisar att bärförmågan är tillräcklig brukar 

avstyvningar nästan alltid göras vid pelare-balk anslutningar. Detta beror främst på att balkar med 

ostagad underfläns kan knäcka pelaren då det veka balklivet deformerar i sidled. 

 

 Ett skruvförbands bärförmåga med hänsyn till hålkantbrott 𝐹𝑏,𝑅𝑑 beräknas enligt 

 

𝐹𝑏,𝑅𝑑 =
𝛼𝑏 𝑘1 𝑓𝑢 𝑑 𝑡

𝛾𝑀2 
 (15) 

 

 där  

𝛼𝑏 = min (𝛼𝑑;
𝑓𝑢𝑏
𝑓𝑢
; 1,0) (16) 

 

 

 där 𝛼𝑑  och 𝑘1 är två faktorer som beror av avståndet mellan skruv och fri kant samt 

avståndet mellan skruvar inom förbandet, d är skruvens nominella diameter, 𝑓𝑢 är plåtens 

nominella brottgräns och t är plåtens tjocklek [12]. 

 

 

 

 

  



14 
 

3.2 Bärande konstruktioner och brand 
När en brand uppstår sker en kemisk reaktion där kolatomer under inverkan av tillförsel av syre 

oxideras till koldioxid eller koloxid och en värmemängd avges i form av energi. Ett realistiskt 

brandförlopp inom en yta kan indelas i faserna antändningsfas, flamfas, övertändning och 

avsvalningsfas. Beroende på tillförsel av syre och den mängd energi som kan omvandlas är det 

möjligt att temperaturer över 1000 °C uppnås vid övertändningsfasen. Det är också mängden syre 

och brännbart material som styr den totala brandtiden. 

 

Antändningsfasen är precis som ordet benämns då ett material värms upp till att den första 

flamman uppkommer. Detta varierar i både tid och temperatur beroende på vad som antänds. Vid 

flamfasen tar materialet eld där varma brandgaser bildas och stiger i och med värmen. Gaserna 

ökar i tjocklek och temperatur för att sedan koncentreras under tak och mellanbjälklag där flödet 

av gasen stryps. Övertändningen sker då rökgasskiktet når temperaturer runt 500 °C. Brännbara 

material under gassamlingen har då antänts på grund av värmestrålning från gasmolnet. Vid 

övertändning förutsätts att temperaturen är lika i hela rummet, dock inte där höjden till tak är 

väldigt stor. Vid övertändning stiger temperaturen upp till runt 800 och 1000°C. Avsvalningsfasen 

börjar när 80 % av brandbelastningen förbrukats, eftersom mängden av nytt brännbart material 

minskar, avtar även energimängden som frigörs. Gaser har mest troligen börjat hitta ut från 

byggnaden i form av brott i konstruktionen, därför minskar även temperaturen [8]. 

 

Stål leder värme väldigt bra och man kan anta att temperaturen vid stålprofilens yta är likadan som 

i mitten av profilen. Vid temperaturer kring 500°C har stålet tappat 50 % av bärförmågan vilket 

medför problem för en bärande stomme. Stålets bärförmåga med hänsyn till temperaturökning 

visas i Figur 3.2. På grund av stålets goda förmåga att leda värme kan även angränsande material 

som lättare antänds börja brinna. Dels för att klara av att ha en tillräcklig bärförmåga vid ett visst 

krav och dels för att branden inte ska spridas ställs det ofta krav på brandskydd och brandisolering. 

Figur 3.2: Bärförmågan för stål reduceras med en ökning av temperatur [8]. 

 

För att dimensionera konstruktionens bärförmåga vid brand finns det två dimensioneringssätt 

enligt Eurokod och EKS. Den vanligaste dimensioneringsmetoden är dimensionering genom 

klassificering. Denna metod bygger på standardiserade temperatur-tid diagram som benämns som 

standardbrandkurva enligt ISO 834. Kurvan i ett temperatur-tid diagram definierar en verklig 

övertänd brand. Konstruktionen dimensioneras och utformas så att den klarar kraven för 

brandteknisk klass för byggnadsdel. Idag är dessutom denna metod ytterligare förenklad då 

fabrikanter för brandgips och brandskyddsfärg har tagit fram tabeller som utgår ifrån teorin om 

standardbrandkurvan med resultat från verifierade brandprov där det direkt går att ta fram hur 
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mycket brandskyddande material eller brandskyddsfärg som behövs. Denna metod är den vanligast 

förekommande metoden vid dimensionering vid brand. 

 

Den andra metoden utgår ifrån att branden utrycks som en funktion av en mängd olika egenskaper 

som finns i den specifika byggnaden. Mängden brännbart material, öppningars storlekar och 

ventilationsmöjligheter. Detta brukar definieras som en modell av naturligt brandförlopp. 

Dimensionering på detta sätt gör att brandskyddet kan bli mer anpassat för byggnadens verksamhet 

och utformning och om modellering görs ordentligt kan den ge ett mer verklighetsbaserat resultat  

[8]. 

 

Den metod som är vald i detta examensarbete är den första metoden med klassificering då fokus 

läggs på att dimensionera mängd brandskyddsfärg för de enskilda stomelementen som nämns i 

frågeställningen. En modellering enligt den andra metoden skulle vara för komplex.  

 

Förutsättningen för att använda metoden med klassificering är att konstruktionsdelar ges en 

klassbeteckning. Enligt Boverkets författningssamling [13] ska byggnadsdelar delas in beroende 

på funktion i följande klasser: 

 

• R för bärförmåga 

• E för integritet 

• EI för integritet och isolering 

• RE för bärförmåga och integritet 

• REI för bärförmåga, integritet och isolering 

 

Enligt Brandskydd, byggvägledning 6 anses kravet på integritet E som uppfyllt om byggnadsdelen 

inte släpper igenom mer än enstaka lågor med en längsta varaktighet av 10 sekunder. Isolering I 

vid brand avser maximal temperaturstegring. [14] Dessa beteckningar följs av ett tidskrav 15, 30, 

45, 60, 90, 120, 180, 240 eller 360 minuter. Det som avgör vilken klassificering en byggnadsdel 

får är byggnadens eller brandcellens byggnadsklass och verksamhetsklass som utvärderas i ett 

byggnadsprojekts förstudie. För detta beaktar man flertalet parametrar bland annat verksamhet, 

risken för personskada, byggnadshöjd, mängden våningar, ifall personer kan anses vara vakna, 

utrymningsmöjlighet och släckningstid [13]. 
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3.3 Dimensionering av mängd brandskyddsfärg 
Brandskyddsfärg målas i tjocklek vanligen mellan 0.5 och 2 mm. Mängden beror dels på stålprofil, 

hur många sidor av profilen som är brandutsatt, vilken klassificering som är aktuell och vilken 

lastutnyttjandegrad konstruktionselementet har.  

Vid upphettning sväller färgen till ett skikt cirka 30–40 mm tjockt som isolerar stålgodset från den 

kringliggande värmen. Brandskyddsfärg appliceras oftast efter montering på byggarbetsplatser för 

att minimera risken att färg skrapas bort under transport och montering, dessutom måste allt 

svetsjobb vara gjort innan målning då färgen kommer att expandera vid den höga temperaturen av 

svetsen. På grund av stålets förmåga att snabbt värmas upp och goda förmåga att leda värme är det 

viktigt att hela profilen målas för att det aktuella brandskyddet ska nyttjas maximalt. Tester har 

visat att profiler som har 5 % av godset oskyddat kan få temperaturer på 170 °C mer än en fullt 

skyddad profil [8]. 

 

Standardbrandkurvan i Figur 3.3 enligt ISO 183 ska motsvara en verklig brand. Vid 30 minuter 

har gastemperaturen nått cirka 800 °C. Om man nu tittar i Figur 3.2 kan man se att sträckgränsen 

reduceras med en faktor 0.1. Detta betyder att om den oskyddade konstruktionen nyttjas till med 

än 10 % kommer flytgränsen att överskridas därav plastisk deformation ske. För att förhindra detta 

måste stålgodset isoleras för att inte temperaturen ska vara 800 °C efter 30 minuters brand. 

 

 

Figur 3.3: Standardbrandkurvan enligt ISO 183 [8]. 

 

Ökningen av temperaturen i en konstruktion utsatt för brand och hur mycket brandskydd som 

behövs beror av profilfaktorn F/A som är ett förhållande mellan profilens exponerade yta och 

tvärsnittsarea och visas i Figur 3.4 [15]. 
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Figur 3.4: H-profils F/A värde vid 4-sidig respektive 3-sidig exponering [15]. 

 

Idag använder man oftast färgtillverkarens tabeller för att dimensionera mängden brandskyddsfärg 

som behövs för att klara en viss klassificering. I detta examensarbete används Tabell 3.3 som är 

för en färg, Novaterm, som är en av de vanligare på marknaden. Enligt Protegas föreskrifter kan 

man dimensionera mängden brandskyddsfärg med en känd nyttjandegrad från brottgränstillstånd 

för en pelare αpelare och med nyttjandegraden för en balk αbalk . Det går även att dimensionera 

mängden färg ifrån den nyttjandegrad µ0 man får vid olyckslastkombinationen, vilket är att föredra 

då det inte ger en överdimensionering av färgmängd. Enheten för mängd applicerad 

brandskyddsfärg är g/m2. Tabellen ger värden med 250 g/m2 i skillnad, där man i regel väljer det 

värde som är på säkra sidan. Detta då målaren ofta mäter mängden färg med en mätkam med en 

viss begränsning i precision, därav är det i praktiken onödigt att göra något typ av interpolering 

mellan värden. Vid användandet av färgtillverkarens dimensioneringstabell förutsätts att ytor som 

exponeras av brand målas fullt ut [16]. 

Tabell 3.3: Dimensioneringstabell för mängd applicerad brandskyddsfärg vid aktuell 

klassificering [16]. 
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3.4 Datorstöd 
Under projektet har det underlättat att använda sig av datorstöd för att ta fram ett resultat. 

3.4.1 FEM-Design 
FEM-Design är ett 3d modelleringsprogram utvecklat av Strusoft som använder sig av analys med 

finita elementmetoden, en numerisk metod för att lösa partiella differentialekvationer. 

Programvaran uppdateras varje år för att programmet ska göras mer användarvänligt och 

utvecklingen under senare år har gjort det möjligt med konvertering mellan andra program som 

Tekla Structures och Autodesk Revit.   

 

Alla typer av byggnader, från enskilda element till analys av global stabilitet är möjlig med 

programmet. Med ett dimensioneringsverktyg för betong, stål och träkonstruktioner enligt 

Eurokod kan snabbt profiler bytas ut och kontrolleras på nytt. Programmet kan med enkelhet ta 

fram ett eget beräkningsnät, vardagligt kallat för mesh, av en vald geometri [17]. 

3.4.2 Tekla Structures 2017 
Tekla Structures är ett modelleringsprogram i 3d utvecklat av Trimble Navigation som används för 

att modellera stommen för den hallbyggnad som görs i projektet. Programmet hanterar materialen 

stål, trä och såväl platsgjuten och prefabricerad betong. Tekla har färdiga inställningar för 

hållfasthetsklasser och dimensioner efter de standarder som finns i Europa. Programmet används 

till största del för att göra BIM modeller och byggnadsritningar [18]. 
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4. Modellering med FEM-Design 

Med känt indata från Bilaga A utformas och matas data in i en modell gjord i programmet FEM-

Design. Figur 4.1 visar geometriska utformningen av konstruktionen. På grund av den valda 

fackverkskonstruktionen blir taklutningen väldigt liten och lasters inverkan kan antas verka på ett 

plant tak, dock ändras knäcklängd för pelarna längs gaveln för att simulera den verkliga höjden. 

Fasader ritas ut som Covers där vindlasten angriper och för varje cover definierades vilka pelare 

som tar horisontell last vidare i konstruktionen. Det är av vikt att inte markera de byggnadsdelar 

som inte ska ta någon vindlast som diagonalstag och kantbalk. Den valda metoden att stabilisera 

konstruktionen är via skivverkan med pendelpelare där alla knutpunkter definieras som ledat 

infäst. Med bakgrund från teori väljs pelare och balkar till HEA profiler och diagonaler till VKR 

rör. Pelare och balkar väljs till godtyckliga dimensioner och dimensioneras med hjälp av 

programmets dimensioneringsverktyg till den tvärsnittsarea som behövs vid brottgränstillstånd. 

 
Figur 4.1: Utformning av geometri i FEM modell. 

 

För att inte göra en för avancerad modell diskuterades en metod tillsammans med handledare för 

att simulera fackverkskonstruktionen. En HEA 1000 med känd egentyngd används som en fiktiv 

fackverkskonstruktion. Egentyngd för MAKU:s fackverkskonstruktion placeras i form av en 

nedåtriktad linjelast på det fiktiva fackverket och en uppåtriktad linjelast som motsvarar HEA 

1000 balkens egentyngd placerads under det fiktiva fackverket. Någon styv takplåt finns inte 

tillgänglig i FEM-Design och simuleras med en betongplatta som sätts som takkonstruktion. 

Denna platta definieras sedan som oändligt styv i programmet för att den tidigare nämnda teorin 

om skivverkan ska kunna appliceras i modellen. Takkonstruktionen antas vara tillräckligt styv så 

att de två stagen efter långsidorna samt de två stagen längs gaveln samverkar och tar lika mycket 

last vardera. Precis som fackverket sätts betongplattans egentyngd som en uppåtriktad last och en 

egentyngd för takkonstruktionen som en nedåtriktad last. Lösningarna för dessa fiktiva 

konstruktionselement visas mer utförligt i Figur 4.2 och Figur 4.3.  
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Figur 4.2: Simulering av ett fiktivt fackverk i FEM modell. 

 
Figur 4.3: Simulering av en styv takskiva i FEM modell. 

 

Dimensionerande Snölast beräknas med ekvation (0) och placerads som en last på taket. 

Vindlastens inverkan med formfaktorer vid olika zoner i enighet med Eurokod 1-1-4 kan 

programmet bestämma med verktyget wind macro. I detta fall behövs det fyra lastfall, dels då 

vindlasten angriper vinkelrätt mot kortsidan och ger lyftande eller sugande kraft och fallet då 

vindlasten angriper vinkelrätt mot långsidan och ger lyftande eller sugande kraft. Anledningen till 

att fler lastfall väljs bort beror på den rektangulära formen och att dimensionering sker efter det 

mest belastade elementet. Flera av vindlastfallen skulle då ge ett likadant fast spegelvänt resultat. 

Hur programmet delar in vindlasten efter olika formfaktorer visas mer utförligt i Figur 4.4. 

Nödvändig data som matades in för att programmet ska beräkna vindlasten var takhöjden 6,8 m, 

referensvindhastigheten för Umeå på 22 m/s och sedan valet av terrängtyp enligt Bilaga A. 
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Figur 4.4: FEM-Design delar in vindlasten i olika zoner. 

 

Global snedställning beräknas enligt ekvation (1), (2) och (3) där beräkningar för detta presenteras 

i Bilaga B sida II. Effekten av snedställning beaktas som två separata lastfall som enligt Eurokod 

bara kan inverkat ett åt gången. Ett då snedställning verkar vinkelrät mot långsida och ett då 

snedställning verkar vinkelrät mot kortsidan. Effekten av snedställning lades in som en utbredd 

last längs fasaden. 

 

När lastfall tagits fram delades lasterna in i lastgrupper där man definierar hur länge lasten verkar 

och vilka lastfall som kan verkar inom en viss lastkombination. Aktuella partialkoefficienter och 

koefficienter för lastnivå ψi matades in. Värden för dessa presenteras i Bilaga B. Lastgrupper visas 

i Figur 4.5 där lasterna som har ett X+ efter sig angriper kortsidan vinkelrätt och lasterna med Y+ 

efter sid angriper långsidan vinkelrät.  

 

 
Figur 4.5: Inmatade värden för de olika lasterna vid aktuell lastgrupp. 
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Av dessa lastfall kan sedan programmet automatiskt generera lastkombinationer i 

brottgränstillstånden STR-A och STR-B i enighet med den teori som presenterats tidigare 

angående lastkombinationer. FEM-Design genererade totalt 12 lastkombinationer och ytterligare 2 

lastkombinationer lades till manuellt för att kontrollera fallet då konstruktionen kan tänkas lyfta. I 

detta fall antas snölasten inte vara verksam och endast med vind som en variabel huvudlast där 

egentyngden sätts till ett gynnsamt värde för att konstruktionen lyfter. Figur 4.6 visar genererade 

lastkombinationer. 

 

 
Figur 4.6: Genererade lastkombinationer i FEM-Design. 

 

När lastkombinationer är gjorda kan programmet utföra beräkningar i brottgränstillstånd och 

dimensionera pelare och balkar till en nyttjandegrad. Dimensionerade balkar och pelare 

presenteras i rapportens resultatdel. Kantbalken som den styva takskivan är fastsatt i längs 

långsidorna ska stabilisera genom att ta den tryckkraft som sker genom skivverkan. Vid simulering 

av en styv talskiva med FEM-Design tar betongplattan upp en del tryck som inte visas som någon 

kraft för tryckstagen vilket är ett problem. Därför görs en handberäkning för att verifiera 

bärförmågan för tryckt HEA profil med hänsyn till knäckning. Med ekvation (4) till (7) beräknades 

kantbalkens bärförmåga med hänsyn till knäckning, beräkningsgång visas i Bilaga B sida VI-VIII. 

 

Med hjälp av programmets analysverktyg kunde de laster som uppträder i knutpunkter tas fram 

vilket behövdes vid dimensionering av pelarfötter, pelartoppar och stabiliserande element. 

Beräkningar för knutpunkter visas i Bilaga B sida X till XXI i enighet med framtagen teori från 

SBIs publikation 183 pelarfot och publikation 186 pelartopp där ekvation (8) till (16) används. 

 

Vidare gjordes även lastkombinationer för olyckslast i enighet med den teori som tidigare 

presenteras. Frekvent och kvasipermanenta värden på lasten lades in i lastkombinationer som 

sedan genereras på nytt. Kvasipermanenta och frekventa värden för last presenteras i Bilaga B sida 

II. Figur 4.7 visar genererade olyckslastkombinationer. 
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Figur 4.7: Genererade olyckslastkombinationer i FEM-Design. 

 

Pelare antogs vara brandutsatta på 3 sidor då fasaden monteras fast på yttersidan av pelaren. Då 

profiler dimensionerats i brottgränstillstånd är F/A faktorn känd och Tabell 3.3 används för att 

beräkna den mängd brandskyddsfärg som behövdes för att isolera stålet för att inte kritisk 

temperatur överskrids. 

 

För att påvisa att stabiliserande delar av byggnaden inte behöver brandskyddsmålas togs 

diagonalstag och tryckstag bort från modellen och pelare definierades som inspända, se Figur 4.8. 

Då pelarna vid olyckslast inte nyttjas i samma grad som vid brottlast kan ett inspänningsmoment 

till en viss grad nyttjas. Med olyckslastkombinationen gjordes en ny beräkning för pelarnas 

inspänningsmoment. 

 

 
Figur 4.8: Horisontalstabiliserande element togs bort och pelare definierades so inspända. 
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Figur 4.9 visar lasteffekten för den mest nyttjade pelaren vid olyckslastfallet. Laster på bärverket 

ger nu upphov till ett inspänningsmoment som pelarfoten måste klara av.  

 

 
Figur 4.9: Lasteffekter på inspänd pelare vid olyckslast. 

 

Normalkraften i pelaren blev väldigt liten vid olyckslastfallen därav kan pelarfoten nyttjas för ett 

moment. Bilaga B sida X där pelarfoten dimensionerades för brott med SBI:s tabell visar att 

bärförmågan är mer än normalkraften och inspänningsmomentet i Figur 4.9 ovan.  
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5. Resultat 

5.1 Dimensionering i brottgränstillstånd 
Beräkningar i brottgränstillstånd presenteras mer utförligt i Bilaga B. Med FEM-Designs 

dimensioneringsverktyg kunde pelare, diagonalstag och takbalk dimensioneras. Med ekvation (4) 

till (7) i kombination med en jämviktsfriläggning kunde lasten i kantbalken beräknas och 

dimensioneras därefter. Figur 5.1 visar modell gjord i Tekla structures som användes för att göra 

ritningar. Siffran i figuren hänvisar till byggnadsdel i Tabell 5.1. Tabell 5.1 visar vald profil och 

nyttjandegrad för byggnadsdel i brottgränstillstånd. Värt att konstatera är att resultatet ej gav 

upphov till lyftande kraft i någon pelare, alltså blev detta ej dimensionerande. 

 

Figur 5.1: Modell av byggnad gjord i Tekla Structures där siffror hänvisar till byggnadsdel i 

tabell 5.1. 

 

Tabell 5.1: Dimensionerade profiler och nyttjandegrader vid respektive dimensionerande 

lastkombination. 

 Byggnadsdel 

 

Profil Nyttjandegrad Dim. lastkombination 

1 Pelare gavel HEA 160 79 % STR-B - vind huvudlast 

2 Pelare långsida HEA 200 78 % STR-B – vind huvudlast 

3 Takbalk gavel HEA 160 60 % STR-B – vind huvudlast 

vinkelrätt mot långsida 

4 Diagonalstag VKR 100x100x6.3 68 % STR-B – vind huvudlast 

5 Kantbalk HEA 120 32 % STR-B – vind huvudlast 

mot kortsida 

 

Infästningar valdes som ledade och beräkningsgången följer SBI publikationer. Med ekvation (8) 

till (16) kunde avstyvningar och svetsar dimensioneras för de olika knutpunkterna. Knutpunkter 

presenteras i form av monteringsritningar dock med inritade svetsar för att förtydliga figurer och 

beräkningsgång i bilagor. Dimensionerade knutpunkter presenteras i figur 5.2–5.5. Planritning och 

två sektionsritningar med detaljer presenteras i Bilaga B på sida XXII.  
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Figur 5.2: Dimensionerad knutpunkt hörnpelare-takbalk till vänster och dimensionerad knutpunkt 

gavelpelare-takbalk-diagonal till höger. 

Figur 5.3: Dimensionerad knutpunkt vid gavelnock. 

Figur 5.4: Dimensionerad pelarfot och dragstagsinfästning.  
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Figur 5.5: Dimensionerad knutpunkt mittpelare-fackverk-kantbalk. 

5.2 Dimensionering av applicerad brandfärgsmängd för brandteknisk klass 

R30 
Med känd nyttjandegrad vid olyckslastfallet, brandklassificering och antalet sidor som är utsatt vid 

brand användes Tabell 3.3 för att beräkna mängden brandskyddsfärg som behövs. Vid 

dimensionering av mängd brandskyddsfärg antogs 3 sidors exponering för brand. Då det kunde 

påvisas att en viss inspänningseffekt av pelarna kunde tillgodoräknas behöver inte stabiliserande 

element brandskyddsmålas. 

 

Tabell 5.2 visar framtagen nyttjandegrad vid brandlastfallet för de aktuella 

konstruktionselementen, vilken lastkombination som gav upphov till nyttjandegraden och 

mängden målarfärg som behövs för att klara brandteknisk klass R30. 

 

Tabell 5.2: Dimensionerade profiler och nyttjandegrader vid respektive dimensionerande 

lastkombination. 

Byggnadsdel 

 

Profil Nyttjandegrad, 

µ0 

Dim. lastkombination Mängd 

applicerad 

färg (g/m2) 

Pelare gavel HEA 160 20 % Frekvent värde snölast 750 

Pelare långsida HEA 200 34 % Frekvent värde snölast 750 

Takbalk Gavel HEA 160 25 % Frekvent värde snölast 1000 

Diagonalstag VKR 

100x6.3 

10 % Frekvent värde vindlast 

vinkelrät långsida 

- 

Kantbalk HEA 120 10 % - - 
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6. Diskussion 

Det aktuella indatat för byggnaden gav upphov till en väldigt liten horisontell last i form av 

vindlast och snedställning. Detta beror på liten egentyngd och den givna terrängtypen, därav blev 

horisontalstabiliserande konstruktionselement lågt nyttjade. Det går att dimensionera ner 

diagonalstag och kantbalk ytterligare, problemet är dock att mindre profiler på VKR rör snabbt blir 

känsliga för knäckning då stagen blev väldigt långa. När det gäller FEM-Designs 

dimensioneringsverktyg hade lägre profiler gett upphov till nyttjandegrad på över 100 % eller 

väldigt nära 100 % vilket motiverar valet av dimensioner. 

 

Den stora fördelen med att nyttja skivverkan och pendelpelare är att pelardimensionerna blir 

mindre. Om konstruktionen hade stabiliserats med inspända pelare hade pelarna behövts vara av 

större dimension. Att använda sig av inspända pelare kan vara att föredra vid lägre takhöjder då 

momentet vid pelarfot nödvändigtvis inte blir stort. Ledat infästa pelare ställer även mindre krav 

på grundläggningen där moment inte behöver beaktas förutom under monteringen. Här hade det 

vart intressant att vidare göra en jämförelse hur värt det hade vart att ha instängda pelare eller inte, 

problemet ligger mest i hur ett sådant arbete avgränsas.  

 

Brukgränstillstånd, där kontroller för skador och olägenheter på grund av för stora deformationer 

av konstruktionselement görs avgränsades från examensarbetet. Eftersom fackverkskonstruktionen 

var prefabricerad enligt tillverkare är det egentligen bara takbalkarna vid gaveln som skulle få 

nedböjningsproblem. Stålbalkar har generellt sällan nedböjningsproblem och då spännvidden 

mellan gavelpelare är 5,1 meter samt att takbalken nyttjas kontinuerligt kan detta anses att inte ge 

upphov till någon större nedböjning. Om brukgränstillständ hade vart ett problem hade balken 

dimensionerats upp och då gett upphov till ett lägre nyttjande vilket hade gett mindre 

brandskyddsfärg. 

 

Färgmängden styrs av vilka antaganden man gör och hur man väljer att utforma konstruktionen. 

Det hade gått att göra antagandet att placera balkar och pelare inne i en fasad eller att skydda med 

gips, dock för denna typ av stommar är det mer vanliga att ha fritt exponerade pelare där 

väggelement monteras på utsidan. Det går även att minska nyttjandegraden genom att 

dimensionera upp pelarens profil och på detta sätt få en mindre mängd brandskyddsfärg.  

Att bara använda sig av känd nyttjandegrad för brottgränstillstånd αpelare i dimensioneringstabellen 

(Tabell 3.3) hade gett upphov till cirka 500 g/m2 mer färg på pelare, vilket hade vart en 

överdimensionering om man jämför det med resultatet tagen från nyttjandegraden vid olyckslast. 

Dock är den faktor som styr färgmängden mest klassificeringen. Att ändra brandteknisk klass på 

konstruktionen till R60 hade gett upphov till ungefär tre gånger mer färg på mittenpelaren, cirka 

2500 g/m2. Detta beror på att temperaturen enligt standardbrandkurvan kan vara upp till 1000 °C 

efter en timmes tid, därav ett behov av betydligt mer färg. En R60 klassning av denna byggnad kan 

dock ses som osannolik på grund av byggnadens begräsningar när det gäller verksamheter och att 

möjligheten att utrymma kan tänkas vara rätt oproblematisk. 

 

Vid dimensionering av knutpunkter var nyttjandegraden för pelare och balkar riktlinje för 

förbandets nyttjandegrad. Då hela balken brandskyddsmålas efter montering kan det vara ett 

problem om ett förband har ett nyttjande på 95 % och balken som förbandet är anslutet till bara har 

ett nyttjande på 80 %. Brandskyddsfärgen skyddar inte bara balken utan även förbandet. Att då 

bara titta på tabellen och dimensionera brandskyddsfärg för balken kan ge mindre färg än vad som 

behövs vid förbandet. Om det hade vart en sämre stålsort eller mindre godstjocklek på till exempel 

livavstyvningar kan det vara något man måste kontrollera. Detta motiverar valet av samma stålsort, 

tjocklek på livavstyvning och nyttjandegrad vid utformning av förband. 
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Dock är knutpunkter och förband mer komplext än så vid branddimensionering. I och med stora 

temperaturförändringar vid upphettning och avsvalning kommer konstruktionselement att även ha 

krav på att kunna klara en viss förskjutning. Förskjutningar i sig kan ge upphov till excentricitet 

och både gynnsamma och ogynnsamma tvångskrafter och tvångsmoment. 
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7. Slutsats 

Resultatmässigt var arbetet lyckat då en alternativ utformning togs fram som håller i 

brottgränstillstånd och där beräknad mängd brandskyddsfärg räcker för given brandteknisk klass 

enligt den valda beräkningsmetoden. Vidare går det självklart att optimera byggnaden ytterligare 

men nyttjandegraderna som tagits fram kan anses vara godtagbara. Examensarbetet understryker 

vikten av att hitta en balans mellan dimensioner och mängden brandskyddsfärg samt vikten av en 

korrekt brandklassning i ett tidigt skede för den verksamhet som kan antas vara i lokalen. 

 

Att använda sig av FEM-Design har både sina fördelar och nackdelar. Det var möjligt att lösa 

några av problemen som uppstod med programmet som till exempel att ingen styv takskiva fanns 

tillgänglig och en fiktiv fackverkskonstruktion simulerades. Vid mer komplexa byggnader hade 

det vart svårt att göra en jämviktsfriläggning för hand för ett stabiliserande element där 

programmet visar ett felaktigt resultat. Att använda en mer verklig geometri för ett stålfackverk 

hade kunnat upphov till ett mer verkligt resultat. Problemet är dock att beräkningsnätet i 

programmet blir mycket större och mer komplext vilket gör att det tar längre tid att göra 

beräkningar med programmet och ställer högre krav på datorns prestanda. För minsta lilla ändring 

av modellen måste en ny beräkning göras. Att göra dessa förenklingar kan därför vara till nytta vid 

verkliga projekt då tidsaspekten ofta kan vara styrande. 

 

Den stora fördelen med FEM-Design är användandet av lastkombinationer. Det går på ett snabbt 

och smidigt sätt växla mellan lastkombinationerna och se hur tvärsnitt nyttjas vid aktuell 

kombination. En annan fördel med programmet är nyttjandet av vind macro och att kunna ta fram 

alla vindzoner för vindlastfall. Av egen erfarenhet kan växlingen mellan lastkombinationer och 

beräkning av vindlastens zoner vara något som kan ta lång tid vid handberäkningar. 

 

Under projektets gång har många nya frågeställningar och egentligen mer intressanta 

frågeställningar för andra examensarbeten uppkommit. Det hade vart intressant att utvärdera och 

försöka optimera konstruktionen, dock kanske med lite längre spännvidder och större vindlaster 

för att göra uppgiften lite mer utmanande. Detta för att sedan ställa de olika brandskyddsmetoderna 

mot varandra för att jämföra i pris. Problemet är dock att projektet snabbt blir väldigt stort vid ett 

sådant examensarbete. Att till exempel skydda en pelare i en fasad ställer krav på vad den fasaden 

är uppbyggt av, hur bra den isolerar och hur den är fastsatt i konstruktionen. Att göra en sådan 

jämförelse blir snabbt ganska omfattande, speciellt utan några förkunskaper om brand. 

 

I och med att examensarbetet blev väldigt stort handlade det mest om att dimensionera 

konstruktionen. Endast en metod för att svara på frågeställningen togs fram, därför gjordes inga 

större jämförelser mellan till exempel brandskyddsmöjligheter vilket kan anses vara negativt då 

arbetet inte är speciellt undersökande. Resultatet hade därför kunnat se ut på väldigt många olika 

vis då det viktiga var att påvisa att bärförmågan är mer än lasteffekten och samtidigt inte 

överdimensionera. För examensarbetarens egen del var arbetet nyttigt då både tidigare teori från 

utbildningen behandlades och ny teori om brand behövdes läsas in. FEM-Design är ett program 

som används i stor omfattning inom branschen, att därför prova på att använda sig av programmet 

var även väldigt nyttigt för framtiden. 
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Bilaga A  

Byggnadens placering, utformning och verksamhet 
Beställare vill ha en stålstomme för ett utrymme på ungefär 600 kvm. Pelarnas centrumavstånd 

längs långsida sätts till 6 m. Taklutning och spännvidd styrs av vald fackverkstakstol. Krav på fri 

invändig takhöjd är satt till 6 m.  

Byggnaden är placerad i Umeå med normal topografi och där terrängtyp III kan antas. Beställare 

har krav på brandteknisk klass R30 och att brandskyddsmålning ska göras för att konstruktionen 

ska ha tillräcklig bärförmåga vid brand. Byggnaden förutsätts att vara isolerad, därav hålla en jämn 

temperatur året runt. 

 

Vald fackverkstakstol: MAKU SU16 110-110-80-800  

Spännvidd = 20,4 m 

Höjd apex = 0,800 m 

Egentyngd = 0,94 kN/m 

Taklutning 1:16 (3,6°) 

 

Takkonstruktion 

Egentyngd 0.6 kN/m 
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Bilaga B 

Inmatade värden och beräkningar 
Partialkoefficienter 

γ
d
 = 1.0 (Säkerhetsklass 1) 

 

Vindlast 

Genereras av programmet per automatik efter inmatning av data från Bilaga A. 

 

Snölast 

𝜇𝑖 = 0.8 

𝐶𝑒 = 1.0 

𝐶𝑡 = 1.0 

𝑠𝑘 = 3 𝑘𝑁/𝑚2 (Umeå)  Ekv (0) → 𝑠 = 2.4 𝑘𝑁/𝑚2 

 

Snedställning 

∅0 = 0,005 

ℎ = 6.8𝑚   Ekv (2) →  𝛼ℎ  = 0,77 

m = 4    Ekv (3) → αm = 0,79 

Ekv (1) → 𝜃 = 0,003 

 

gtak = 0.6 kN/m2  

gfackverk = 0.94 kN/m  → gtot = 0,76 kN/m2  

 

Snedställd egentyngd gtot,h  = 0,003 * 0,76 kN/m2 

Snedställd snölast stot,h   = 0,003 * 2,4 kN/m2 → Total snedställd last = 0,001 kN/m2 

 

Kombinationsvärde för lastnivå, ψi 

Last Kombinationsvärde, 

ψ0 

Frekvent värde, 

ψ1 

Kvasi-permanent 

värde, ψ2 

Snölast 0,8 0,6 0,2 

Vindlast 0,3 0,2 0 

 

Materialvärden stål S355 

E = 210 GPa fy  = 355 MPa fu = 470 MPa 

γ
M0
= 1.0  

γ
M1
= 1.0 

γ
M2
= 1.2  
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Dimensionering av gavelpelare 
Dimensionering av gavelpelare gjordes med hjälp av FEM-Designs dimensioneringsverktyg. 

Dimensionerande lastkombination blev STR-B med vindlast som huvudlast vinkelrätt mot 

långsidan. Figur A visar lasteffekten vid dimensionerande lastkombination och Figur B visar den 

kontroll av bärförmågan som gav verkningsgraden vid brottgränstillstånd. 

 

 
Figur A: Lasteffekter vid dimensionerande lastkombination för gavelpelare med profil HEA 160. 

 

 
Figur B: Kontroll mot bärförmåga som ger verkningsgraden i brottgränstillstånd från FEM-

Design.  
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Dimensionering av mittpelare 
Dimensionering av mittpelare gjordes med hjälp av FEM-Designs dimensioneringsverktyg.  

Dimensionerande lastkombination blev STR-B där vindlast är huvudlast vinkelrätt mot kortsida. 

Lasteffekter för pelare visas i Figur C. Den kontroll mot bärförmågan som ger verkningsgraden på 

72 % är interaktion mellan normalkraft och böjning och visas i Figur D. 

 

 
Figur C: Lasteffekter vid dimensionerande lastkombination i mittpelare HEA 200. 

 

 
Figur D: Kontroll mot bärförmåga som ger verkningsgraden i brottgränstillstånd från FEM-

Design. 
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Dimensionering av diagonalstag 
Som figurerna från modelleringsavsnittet visar är det ett stabiliserande stag på varje sida av 

byggnaden. De två stagen som sitter på sidans långsidor respektive kortsidor antas samverka med 

varandra där ett av stagen tar tryck och det andra staget tar drag. VKR profilen dimensionerades 

till 100x100x6.3 och kan ta väldigt stora dragkrafter. Det som blir dimensionerande är det tryckta 

staget där knäckning måste beaktas. Då långsidans fack får en annan knäcklängd och det tryckta 

staget på gavelsidan får en större tryckkraft måste båda sidor kontrolleras för knäckning. För 

enkelhetens skull görs en kontroll för gavelsidans tryckkraft från Figur E med långsidans 

knäcklängd på 9,07m. Dimensionerande lastkombination blev STR-B med vind som huvudlast 

vinkelrätt mot kortsida. 

 

 
Figur E: Tryckkraft i gavelstag vid dimensionerande lastkombination.  

 

 
Kontroll av knäckning av tryckt diagonalstag 

 

Ekv (5)  λ1 =
Lcr,1

i1·λ1
=

9070

38·76.40
= 3,12 

 

α1 = 0.21               (Buckling curve: a) 

 

Ekv (6)  φ1 = 0.5 [1 + α1 · (λ1 − 0.2) + λ1
2
] = 0.5 [1 + 0.21 · (3.12 − 0.2) + 3.122] = 5.67 

 

Ekv (7) χ1 = min(
1

φ1+√φ1
2−λ1

2
, 1.0) = min (

1

5.67+√5.672−3,122
, 1.0) = 0,1 

 

Ekv (4) Nb,Rd =
χ1·A·fy

γM1
=
0.1·2319·355

1.00
= 82,3 kN 

 

Vilket ger nyttjandegraden  
NEd

Nb,Rd,1
=
55.27

82.3
=0.68≤1.00 
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Dimensionering av kantbalk 
Kantbalken som den styva takskivan är fastsatt i längs långsidorna ska stabilisera genom att ta den 

tryckkraft som sker genom skivverkan. Vid simulering av en styv talskiva med FEM-Design tar 

betongplattan upp en del tryck som inte visas som någon kraft för tryckstagen. Därför görs en 

handberäkning för att verifiera bärförmågan för tryckt HEA profil med hänsyn till knäckning. 

Med hjälp av FEM-Designs jämviktskontroll kan den totala horisontella kraften som långsidans 

HEA profil ska stabilisera för bestämmas. Då största dragkraften i diagonalstag stämmer i 

modellen se Figur F, kan tryckkraften beräknas med en jämviktsekvation. Jämviktsverktyget från 

FEM-Design ger en total horisontell kraft på 85 kN, av denna kan dock endast hälften 42,5 kN 

antas behövas stabiliseras då halva vindlasten antas tas upp i pelarfot.  

 

 

 
Figur F: Dragkraft i diagonalstag längs långsidan. 
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Dimensionering av takbalk i gavel 
Takbalken är belastad av en tryckande kraft för stabilisering och vertikal utbredd last vilket ger 

upphov till momentbelastning. Dimensionerande lasteffekt vid den dimensionerande 

lastkombinationen visas i Figur G och den kontroll som gav upphov till nyttjandegraden visas i 

Figur H. Dimensionerande lastkombination blev STR-B med snö som huvudlast och vind 

vinkelrät mot långsidan. 

 

 
Figur G: Lasteffekter i takbalk HEA 160 vid dimensionerande lastkombination.  

 

 
Figur H: Kontroll mot bärförmåga som ger verkningsgraden i brottgränstillstånd från FEM-

Design.  
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Dimensionering av knutpunkter 
 

Pelarfot 

 

Dimensionerande värden för vertikal och horisontell last från värsta tänkbara lastkombination taget 

från FEM-Design visas i Tabell A. 

 

Tabell A: Vertikallast NEd  och horisontell last VEd  vid pelarfot. 

Pelarfot NEd VEd 

Huvudpelare (HEA 200) 290 8,7 

Gavelpelare (HEA 160) 112 5,8 

 

Infästning av pelarfot för mittenpelare beräknades fram med hjälp av SBI:s Publikation 183 

Pelarfot. Väljer PF4 och väljer utformning efter dimensioneringsvärden för aktuell pelarprofil och 

ledad infästning. Detta ger bärförmågan och mått enligt Tabell B. Figur I visar de aktuella måtten 

från tabell X. Tabell C användes för att påvisa att det går att nyttja en viss in spänning vid 

olyckslast. [19] 

 

 

Tabell B: Bärförmåga och mått för ledad pelarfot. 

Pelarfot  N0,Rd 

(kN) 

VRd 

(kN) 

tp 

(mm) 

hp 

(mm) 

bp 

(mm) 

e1 

(mm) 

e2 

(mm) 

e3 

(mm) 

e4 

(mm) 

c1 

(mm) 

c2 

(mm) 

Huvudpelare 

(HEA 200) 

484  342 20 305 230 45 145 40 75 55 120 

Gavelpelare  

(HEA 160) 

391 269 20 265 190 45 125 20 75 45 100 

  

 

Figur I: Mått för pelarfot. [19] 

 

Tabell C: Bärförmåga om pelarfoten antas vara inspänd. 

Pelarfot  NRd 

(kN) 

MRd 

(kNm) 

VRd 

(kN) 

Huvudpelare 

(HEA 200) 

183 25 342 

Gavelpelare  

(HEA 160) 

142 18 269 
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