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Brandteknisk analys

SAMMANFATTNING
Kraven i de svenska regelverken gällande brandteknisk klass på bärverk till balkonger i t e x
flerbostadshus har sedan lång tid tillbaka varit lägre än för bärverk generellt i samma byggnad.
Dock har kraven i detalj varierat över tid. Tidigare har de lägre kraven och gällande praxis omfattat såväl öppna balkonger som balkonger med enkel inglasning. Vidare har det inom branschen funnits olika uppfattningar och varit oklart om den s. k. nominella utvändiga brandkurvan är tillåten att använda vid brandteknisk dimensionering av balkonger. I senaste tappningen
av EKS tillåts dock numera att den nominella utvändiga brandkurvan får användas som underlag vid dimensionering av bärverk till balkonger. Den innebär lägre brandgastemperaturer än
den vanliga standardbrandkurvan ISO834. Dock innebär ett allmänt råd i EKS att byggnadsdelar som är placerade inom inglasade balkonger normalt inte omfattas av detta utan då gäller
standardbrandkurvan ISO 834. Vidare har råd och praxis varierat över tid från att samma lägre
krav omfattar balkongens samtliga bärverk till att skilja på för balkonger gemensamma respektive ej gemensamma bärverk.
Skillnader över tid, skillnader mellan olika typer av bärverk och skillnader mellan öppna respektive inglasade balkonger har inte varit särskilt väl motiverade eller väl underbyggda. Skillnaderna medför stora praktiska, tekniska och ekonomiska problem. Inte minst eftersom bärverk
till balkonger idag ofta utförs med stålkonstruktioner, antingen i form av pelare som för ned
lasterna till grunden eller med dragstag som förankrar balkongplattan till fasaden, kan dessa
skillnader slå mycket hårt.

Mot bakgrund av ovan nämnda problem har Balkongföreningen i egenskap av branschorganisation tagit initiativ till olika utredningar samt låtit utföra ett antal fullskaliga brandförsök vid
RISE representerande brand på inglasade balkonger. Vid dessa försök uppmättes såväl brandgastemperaturer som temperaturer på ett flertal ställen på olika representativa stålkonstruktioner.
Brandförsöken och tillhörande analyser visar att brandgastemperaturerna är lägre än såväl
standardbrandkurvan som den utvändiga brandkurvan. Dessutom är brandvaraktigheten
kortare än vad som representeras av ett krav på R 30 eller R 60. Lokalt direkt i flamman kan
temperaturerna vara högre men den direkta flampåverkan på en specifik konstruktion eller
del därav är mycket kortvarig eller högst ett antal minuter. Någon skillnad därvid vad gäller en
öppen balkong eller en balkong med enkel inglasning föreligger inte.
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Att kunna använda stålkonstruktioner utan yttre brandskydd bygger på att konstruktionerna är
tillräckligt lågt statiskt utnyttjad för lastfallet brand. Skillnaderna ovan innebär att tillåten utnyttjandegrad för till synes jämförbara konstruktioner varierar från 28 %, vilket paktiskt och
ekonomiskt är fullt möjligt att innehålla, till 5 % vilket inte är praktiskt eller ekonomiskt möjligt. Det senare fallet kräver att konstruktionerna förses med ett yttre brandskydd vilket i sin
tur medför att man bygger in ett stort underhållsproblem. För utvändiga stålkonstruktioner
ställs höga krav på korrosionsskydd. Om man tvingas brandskydda t e x en stålpelare till en
balkong är oftast brandskyddsmålning det alternativ som först kommer i åtanke. De flesta
brandskyddsfärger är dock av miljöskäl vattenbaserade och fungerar inte alls utomhus.
Lösningsmedelbaserade brandskyddsfärger finns men brandskyddsfärger generellt passar inte
alltid ihop med de speciella rostskyddsbehandlingar som är aktuella utomhus. Ett annat praktiskt problem som skillnaderna i krav medför är att många balkonger byggs som öppna balkonger för att kanske i ett senare skede glasas in av de boende. Det kan då innebär att tillåten
utnyttjandegrad på en stålpelare plötsligt minskar från 28 % till 5 %. Pelaren måste då i efterhand brandskyddas på ett eller annat sätt.

Sammanfattat kan konstateras att en brandteknisk dimensionering baserad på den nominella
utvändiga brandkurvan ger resultat på säkra sidan och bör därmed kunna läggas till grund vid
en förenklad brandteknisk dimensionering av balkongbärverk. Den kan förutsättas ge konservativa resultat vid såväl öppna balkonger som vid balkonger med enkel inglasning.
Eftersom maximal brandgastemperatur för den utvändiga brandkurvan är 680 grader, oberoende av tiden, kan aldrig en stålkonstruktion uppnå högre temperatur. Detta oberoende av
konstruktionens dimensioner eller termisk tröghet . Vid 680 grader är hållfastheten för stål
28 % av ursprunglig hållfasthet. Vid den förenklade dimensioneringen gäller då att tillse att
utnyttjandegraden vid lastfallet brand för aktuella stålkonstruktioner ej överstiger 28 %. Det
innebär sålunda i praktiken ett mycket enkelt brandtekniskt dimensioneringsförfarande.
Det rekommenderas också vid beräkning av aktuella laster vid lastfallet brand att ᴪ2 faktorn
tillåtas användas för just balkonger med värdet 0.3 i stället för ᴪ1faktorn 0.5. Eurokod rekommenderar att ᴪ2 generellt används vid brandlastfallet. Flertalet europeiska länder följer denna
rekommendation så bl. a Norge medan Sverige som nationellt val bestämt att använda ᴪ1 för
lastfallet brand. Detta ger orimliga höga lastvärden för balkonger vid lastfallet brand. Även
med ᴪ2 värdet 0.3 för balkonger blir den nyttiga lasten vid brand hög eller 1.05 kN/m2.
Ytterligare skäl att välja ᴪ2 faktorn 0.3 för balkonger är att vid tidigare brandprovning av balkonger med brandprovningsmetoden SP Fire 105, belastades balkongerna med en punktlast
mitt på balkongplattan som motsvarade en jämnt utbredd last av 1kN/m2. Även enligt tidigare
BKR var den dimensionerande nyttiga lasten vid brand 1kN/m2.
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Som alltså konstateras kan en dimensionering baserad på den nominella utvändiga brandkurvan förutsättas ge konservativa resultat vid såväl öppna balkonger som vid balkonger med
enkel inglasning. Dock visar brandförsöken och analyserna att såväl standardbrandkurvan som
den utvändiga brandkurvan vad gäller temperaturer och varaktighet dåligt speglar de verkliga
förhållandena vid en balkongbrand. Man kan givetvis genom en analytisk brandteknisk dimensionering baserad på resultaten från brandförsöken och på analyserna i föreliggande rapport
optimera konstruktionerna jämfört med en förenklad brandteknisk dimensionering enligt
ovan.
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1 Bakgrund
Kraven på bärförmåga vid brand för balkonger har varierat över tid och kraven har i vissa avseenden upplevts som svårtolkade och inkonsekventa. Inte minst gäller detta vid inglasning av
balkonger. Nuvarande råd i EKS 11 innebär en skillnad i krav på brandmotstånd på bärverk till
en öppen balkong respektive bärverk till en balkong som är inglasad med enkelglas. Speciellt
som många balkonger idag, såväl vid nybyggnad som vid tillskapande av nya balkonger på befintliga byggnader, ofta innehåller bärverk av stål medför dessa skillnader stora praktiska, tekniska och ekonomiska problem.
Dessa bärverksdelar i stål kan t e x utgöras av pelare som för ned lasterna till grunden eller av
snedstag/dragstag fästa till respektive balkongplatta och intill fasad. Se a) respektive b) i figur
1. I det förra fallet pratar man om gemensamma bärverk i det andra fallet om icke gemensamma bärverk. Även mellan dessa olika tekniska lösningar skiljer sig kraven på bärförmåga vid
brand åt. Motivet bakom denna skillnad kan ifrågasättas.

Figur 1

Dessa låga utnyttjandegrader innebär normalt att en kraftig och kostsam överdimensionering
av stålet krävs alternativt att stålet brandskyddas. Det senare innebär givetvis också ökade
kostnader men kanske framförallt att ett underhållsproblem byggs in. Det önskvärda brandskyddet i detta fall torde vara brandskyddsmålning. Flertalet brandskyddsfärger är av miljöskäl
vattenbaserade och fungerar i inomhusmiljö men inte på en balkong, inglasad eller ej. Det
finns visserligen lösningsmedelsbaserade brandskyddsfärger som kan fungera utomhus men de
ska samtidigt passa och fungera tillsammans med de höga krav på korrosionsskydd som ställs
på utvändiga stålkonstruktioner. Ofta vill man av underhållsskäl använda sig av varmförzinkat
stål och det är högst osäkert om varmförzinkning och brandskyddsfärg överhuvudtaget fungerar tillsammans.
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I fallet med öppna balkonger innebär nuvarande råd i EKS 11 att man får tillämpa den temperaturmässigt gynnsammare s. k. nominella utvändiga brandkurvan. Se vidare avsnitt 3. Det går
då oftast att påvisa erforderlig bärförmåga vid lastfallet brand utan att något yttre brandskydd
av stålet krävs. Detta bygger på att utnyttjandegraden för stålet vid lastfallet brand begränsas
till högst 28 % vilket är fullt realistiskt. Vid inglasade balkonger däremot innebär råden i EKS 11
att den utvändiga brandkurvan inte får tillämpas utan i stället gäller standardbrandkurvan ISO
834. Det i sin tur innebär att utnyttjandegraden för dragstagen måste begränsas till ca 10 %
samt för pelarna till ca 5 %.

Ett ytterligare problem med skillnaden i krav på en öppen respektive inglasad balkong är att i
många fall byggs balkonger som öppna balkonger men att den boende framöver kanske önskar
glasa in balkongen. Ska alla balkonger då från början dimensioneras motsvarande brandkraven
för en inglasad balkong eller ska man överlåta till de boende att ordna ett ökad brandskydd i
samband med inglasningen ? Detta senare är knappast realistiskt.
Ovanstående skillnader i brandkrav på bärverken till en öppen respektive en inglasad balkong
medför sålunda mycket stora praktiska och ekonomiska problem. Det finns också mycket som
talar för att skillnaderna inte är brandtekniskt motiverade. Balkongföreningen har därför nyligen tagit initiativ till olika utredningar för att närmare studera förutsättningarna vid brand på
öppna respektive inglasade balkonger. Bl. a har teoretiska analyser gjorts [1], [2], [3] samt har
fullskaliga brandförsök genomförts vid RISE i Borås [4].
Baserat bl. a på dessa utredningar samt inte minst de utförda fullskaleförsöken och de där uppmätta temperaturerna, kan föreliggande rapport ses som en generell analytisk brandteknisk
dimensionering som ger förutsättningar att använda stålkonstruktioner utan yttre brandskydd
vid såväl öppna som inglasade balkonger.
Först ges dock nedan en översiktlig beskrivning av hur brandkraven på balkongbärverk har
ändrats över tid i gällande normer (avsnitt 2) samt vilka realistisk brandförlopp och dess
påverkan på olika balkongbärverk som kan förväntas (avsnitt 3).

2 Brandkrav på bärverk till balkonger över tid
För flervåningsbyggnader, t e x flerbostadshus, gäller normalt krav på att de bärande konstruktionerna ska uppfylla t e x brandteknisk klass R 60. Kravet R 60 är kopplat till en tänkt nominell standardbrandpåverkan enligt ISO 834 och innebär att aktuell konstruktion ska påvisas ha
en bärförmåga under dessa 60 minuters standardbrand som är större en aktuell belastning vid
lastfallet brand.
Den verkliga brand som en konstruktion kan bli utsatt för avviker oftast från standardbranden,
på grund av bl. a ventilationsförhållandena, med kanske en längre varaktighet men med en
lägre maximal brandgastemperatur eller tvärtom med en kortare brandvaraktighet men en
högre maximal brandgastemperatur. Bakgrunden är dock att en konstruktionen som påvisats
klara en standardbrand under 60 minuter, vilken är avsedd att representera en övertänd rumsbrand, också ska klara den verkliga branden vid en brandbelastning av högst 800 MJ/m2 golvarea oberoende av tiden [5]. Denna brandbelastning är den schablonmässigt dimensionerande
brandbelastningen för bl. a. bostäder. Se vidare avsnitt 3.
NR

Figur 2
Brandteknisk klass A 30 motsvarar dagens brandtekniska klass R 30.
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Redan i NR (NybyggnadsReglerna) från 1988 ställdes mindre krav på balkongers brandtekniska
klass i en Br1 byggnad än för Br1 byggnadens konstruktioner generellt. Se utdrag ur NR enligt
figur 2.

Ovanstående innebar inte att man förväntade sig att balkongen skulle kollapsa efter 30 minuter. Balkongen förväntades inte kollapsa överhuvudtaget. Skälet till det lägre R 30 kravet i
stället för det normala R 60 kravet var den bedömda lägre termiska påverkan utomhus jämfört
med en invändig övertänd lägenhetsbrand. Denna lägre termiska påverkan översattes till den
lägre brandtekniska klassen R 30.
Intressant i sammanhanget är också att man då inte skilde på en öppen balkong respektive en
balkong med enkel inglasning. Bakgrunden var att man antog att om en övertändning skedde
på den inglasade balkongen, med högre temperaturer som följd, skulle inglasningen kollapsa
vid kanske 300-400 grader d v s långt före att kritiska temperaturer på storleksordningen kanske 600 grader uppnåddes i ett stålbärverk. Efter inglasningens kollaps skulle de termiska förhållandena motsvara de för den öppna balkongen.
EKS 10
Figur 3 utgör utdrag ur EKS 10. Där framgår att balkong utan gemensamt bärverk hänförs till
brandsäkerhetsklass 3 vilket motsvarar ett krav på brandteknisk klass R 30.

Figur 3

Någonting om vad som gäller för balkonger med gemensamma bärverk fanns inte angivet i EKS
10, t e x pelare som för ned lasten till grunden enligt figur 1 eller för ett gemensamt dragstag.
Dock har vissa handboksförfattare tolkat det hela som att brandteknisk klass R 60 gäller för
pelare . Med förklaringen i anslutning till figur 2 ur NR om den lägre termiska påverkan utomhus, är dock denna tolkning inte särskild logisk. Såväl dragstag som pelare utsätts ju för samma lägre termiska påverkan.
Balkongföreningen
I eurokoderna finns angivet en nominell utvändig brandkurva med lägre brandgastemperaturer än standardbrandkurvan ISO 834. Maximal brandgastemperatur är 680 grader oberoende av brandvaraktigheten. Standardbrandkurvan ISO 834 har en brandgastemperatur efter
30 minuter på 842 grader och efter 60 minuter på 945 grader. Detta gör stor skillnad vad gäller
uppkomna temperaturer i en brandpåverkad stålkonstruktion.

Uppdragsnamn: Bärverk till balkonger Datum: <2020-12-21> Uppdragsnummer: > Sida: 7 av 37

Innehållet i detta dokument tillhör Balkongföreningen © 2021.

Utan gemensamt bärverk tolkas sannolikt av de flesta som dragstag enligt figur 1. Ett dragstag
skulle dock kunna vara gemensamt för t e x två direkt intill varandra placerade balkonger.

I samband med diskussioner mellan balkongföreningen och representanter för Boverket och
SP angående att fasadbrandprovningsmetoden SP Fire 105, som tidigare använts som en realistisk brandprovningsmetod även för balkonger - av något outgrundligt skäl ej längre fick användas för balkongprovning - diskuterades den utvändiga brandkurvan. Balkongföreningen
uppfattade då diskussionen som att den utvändiga brandkurvan kunde få läggas till grund för
den brandtekniska dimensioneringen av balkonger. Mot bakgrund av tidigare regler och motiv
enligt NR samt gällande praxis förutsattes detta gälla såväl öppna balkonger som balkonger
med enkel inglasning.
I balkongföreningens handbok står att läsa om möjligheterna att tillämpa den utvändiga
brandkurvan baserat på mötet med Boverket och SP. Se figur 4.

Figur 4

Boverket
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I samband med att enskilda brandkonsulter ställt frågor till Boverket angående möjligheterna
att använda den utvändiga brandkurvan vid dimensionering av balkonger har Boverket dock
svarat att detta inte ryms inom en förenklad brandteknisk dimensionering utan det i så fall är
en analytisk brandteknisk dimensionering
dimensionering som gäller. Se svar från Boverket enligt figur 5.

Figur 5
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EKS 11
I och med EKS 11 har de brandtekniska råden för balkonger något förtydligats samtidigt som
den utvändiga brandkurvan tillåts för öppna balkonger men ej för inglasade balkonger. I ett
allmänt råd anges nämligen att byggnadsdelar placerade inom inglasade balkonger normalt
inte bör anses vara placerade utomhus. Detta står alltså i motsatsförhållande till den tidigare
uppfattningen uttryckt i NR där de då angivna lägre brandkraven på balkongplattor med tillhörande bärverk inkluderad även inglasade balkonger. Någon skillnad angavs heller inte i NR
mellan gemensamma respektive inte gemensamma bärverk.
Se utdrag ur EKS 11 enligt figur 6 respektive figur 7.

Figur 7
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Figur 6

I Boverkets konsekvensutredning motiveras ändringarna jämfört med EKS 10. Se utdrag enligt
figur 8.

Figur 8

Sammanfattande synpunkter
Alla ändringarna över tid när det gäller olika syn och uppfattning på brandkraven på balkongplattor och tillhörande bärverk är ytterst besvärande. Speciellt som det inte är känt att någon
balkong på en flervåningsbyggnad kollapsat på grund av brand trots att det idag finns ett stort
antal nybyggda balkonger men även många äldre balkonger med bärverk av stål utan yttre
brandskydd. Se t e x figur 9.

Begränsningen genom det allmänna rådet enligt figur 7 att byggnadsdelar som är placerade
inom inglasade balkonger normalt inte bör anses placerade utomhus, innebär dessutom ett
stort praktiskt, tekniskt och ekonomiskt problem. Som påpekats i avsnitt 1 innebär skillnaden
på t e x en stålpelare som uppbär ej inglasade balkonger att lastutnyttjandet vid lastfallet
brand för tillåts uppgå till 28 % medan lastutnyttjandet för samma pelare vid motsvarande
inglasade balkong endast får uppgå till 5 %. Vidare gäller, som också påpekats i avsnitt 1, att
många balkonger byggs som öppna för att kanske i ett senare skede glasas in vilket innebär
stora såväl praktiska som ekonomiska problem.
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Figur 9

Mot bakgrund av ovanstående problem är det förståligt att balkongföreningen som branschorganisation vill få utrett om det verkligen föreligger en sådan signifikant skillnad vid brand på
en öppen respektive en inglasad balkong att den motiverar de stora skillnaderna i brandkrav
på balkongernas bärverk. Inte minst de genomförda brandförsöken vid RISE [4] visar att denna
skillnad inte är motiverat. Detta analyseras närmare i det följande men först diskuteras i
avsnitt 3 mer generellt olika verkliga brandförlopp som kan ha aktualitet vid balkongbränder.
Detta i förhållande till de brandtekniska kraven kopplade till den nominella standardbrandkurvan enligt ISO 834 respektive till den nominella utvändiga brandkurvan.

3 Olika brandförlopp och dess påverkan på konstruktioner
En brand är en kemisk reaktion där kolet (C) i det brännbara materialet (brandbelastningen)
förenar sig med luftens syre vid en fullständig förbränning till koldioxid (CO2) eller vid en
ofullständig förbränning till koloxid (CO) under avgivande av bestämda värmemängder. Hur
långvarigt ett brandförlopp blir efter övertändning vid en given brandbelastning och vilka
brandgastemperaturer som uppkommer vid en rumsbrand beror därför i hög grad på tillgången på syre via brandcellens fönsteröppningar och andra öppningar. Ju större öppningar
som finns till brandcellen ju snabbare sker förbränning och ju kortare blir brandförloppet.
Samtidigt ger det kortvariga brandförloppet högre maximal brandgastemperatur än vid mindre
öppningar som ger ett långvarigare brandförlopp. Den övertända branden är ventilationskontrollerad. Även de termiska egenskaperna av brandcellens omslutande konstruktioner
(golv, väggar och tak) påverkar brandgastemperaturerna. Lätta högisolerande konstruktioner
medför högre brandgastemperturer vid i övrigt lika förhållanden jämfört med tunga "värmeslukande" konstruktioner som t e x konstruktioner av betong eller dåligt isolerade ytterväggar
av t e x enkelglas.

Vid en brand i det fria stiger en värmeplym upp från branden. Denna plym "suger" åt sig omgivande luft som späder ut brandgaserna. Ju högre upp i plymen ju svalare är brandgaserna.
Branden i det fria är lokalt begränsad eftersom ingen övertändning sker. Eventuell spridning av
branden sker i sidled genom att närliggande föremål successivt kan antändas genom värmestrålning från brandens flammor. Även inomhus kan en brand vara lokalt begränsad. I början
av ett brandförlopp är rumsbranden alltid lokalt begränsad. Om denna lokalt begränsade
brand kommer att leda till övertändning eller inte beror på flera faktorer. I ett mindre rum t e x
ett vardagsrum och vid brand i en stoppad fåtölj ökar temperaturerna i taknivå snabbt och när
temperaturen uppnår ca 500 grader är strålningen mot andra brännbara föremål på golvnivå i
rummet så stor att de spontant antänds och rummet är övertänt. Samma brinnande fåtölj i ett
större rum speciellt med högre takhöjd där värmeplymen uppåt successivt kyls, kanske aldrig
leder till övertändning.
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Vid en viss storlek på öppningarna ökar inte förbränningshastigheten efter övertändning med
ytterligare ökade storlek på öppningar. Brandbelastningens karaktär styr då i stället möjlig förbränningshastighet. Den övertända branden är nu i stället brandbelastningskontrollerad.
Med ytterligare ökade storlek på öppningarna ökar dock fortfarande luftomsättningen av
rummet. Denna ökade luftmängd deltar dock inte i förbränningsreaktionen utan får i stället en
direkt kylande effekt på brandgaserna.

Alla ovan nämnda omständigheter skulle göra det mycket komplicerat och tidsödande att i
varje enskilt fall försöka bestämma verkligt brandförlopp som underlag för den brandtekniska
dimensioneringen av bärande konstruktioner. Normalt är det först efter övertändning som
branden blir avgörande för en bärande konstruktions bärförmåga vid brand. Av praktiska skäl
är det därför en klar fördel att standardbrandkurvan ISO 834 finns att tillgå. Den kan ses representera en övertänd ventilationskontrollerad brand som har ett brandförlopp som motsvarar
en s k. öppningsfaktor av 0.04 m-0.5. Längden av branden beror på brandbelastningens storlek.
Med en öppningsfaktor enligt ovan och en brandbelastning motsvarande 800 MJ/m2 golvarea
har brandbelastningen förbränts inom 60 minuter. Brandbelastningsvärdet 800 MJ/m2 anges
som dimensionerande brandbelastning för bl. a bostäder, kontor mm. Om i det verkliga fallet
öppningsfaktorn är större förbränns brandbelastningen snabbare d v s brandvaraktigheten blir
kortare samtidigt blir brandgastemperaturerna högre. Om å andra sidan öppningsfaktorn är
mindre tar det längre tid att förbränna samma brandbelastning, d v s brandvaraktigheten blir
längre men samtidigt blir brandgastemperaturerna lägre. Oberoende av öppningsfaktorns storlek i det verkliga fallet är bakgrunden att en konstruktion som uppfyller brandteknisk klass R 60
kopplat till standardbrandkurvan ISO 834 har erforderlig bärförmåga vid en verklig brand med
en brandbelastning av högst 800 MJ/m2. Detta oberoende av om brandbelastningen brinner
upp på en halvtimme eller om det på grund av begränsad syretillförsel tar två timmar att
förbränna samma brandbelastning [5].
När det gäller balkonger visar brandprovningarna av balkonger vid RISE [4] samt även de teoretiska utredningarna [2] och [3] helt andra brandförlopp och temperaturer oberoende av om
balkongen är öppen eller inglasad. Det handlar bl. a om ej övertända lokala bränder .I de fall
något liknande en övertändning sker blir branden oftast inte ventilationskontrollerad utan
brandbelastningskontrollerad med lägre brandgastemperaturer som följd. Snarare än en reell
övertändning där alla brännbara komponenter på balkongen brinner samtidigt, visar brandförsöken på att branden ofta successivt flyttar sig på balkongen och att brandvaraktigheten på
"varje ställe" är begränsad.
En brandpåverkan motsvarande standardbranden ISO 834 under 30 minuter (R 30) alternativt
under 60 minuter (R 60) speglar mycket dåligt den termiska påverkan olika balkongbärverk kan
komma att bli utsatta för. Även den utvändiga brandkurvan under 30 alternativt 60 minuter
speglar dåligt den verkliga termiska påverkan balkongbärverk och ger i regel högre beräknade
ståltemperaturer jämfört med de vid försöken uppmätta.
Ovanstående analyseras närmare i avsnitt 4 genom olika jämförelser av resultaten från brandprovningarna [4] men även slutsatser från de teoretiska utredningarna [2] och[3] som föregick
brandförsöken inkluderas i analysen.

För att närmare studera brand på inglasade balkonger och dess påverkan på olika bärande stålkonstruktioner lät balkongföreningen under hösten 2020 genomföra ett antal brandprov på
RISE i Borås [4]. Beträffande vald storlek på balkongen för brandproven konstaterades i såväl
[1] som [3] att en mindre balkong kan bedömas som "farligare" än en större balkong eftersom
brandbelastningen per kvadratmeter golvarea tenderar att bli högre för den mindre balkongen
jämfört med den större balkongen.
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4 Analys av de termiska förutsättningarna vid balkongbränder

En balkongattrapp byggdes upp i RISE stora provningshall med mått som enligt Balkongföreningens bedömning utgjorde minsta praktiskt mått för en inglasad balkong. Balkongen byggdes
upp av en ram av VKR profiler av stål samt med täta räcken upp till 1100 mm höjd. Se figur 10.

Figur 10
Planmåttet på balkongen var 3250 x 1800 mm = 5.85 m2 samt höjden 2700 mm.

Figur 11
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Temperaturerna under försöken mättes på ett flertal ställen i brandrummet samt på
stålkonstruktionerna. Se figur 11 och 12 beträffande termoelementens placering.

Figur 12

Figur 13
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Möbleringen på balkongen vid försöken utgjordes av en typisk balkongmöblering för en
inglasad balkong med bl. a stolar med stoppade dynor. Se figur 13.

Beräkningen av brandbelastningen framgår av figur 14.

Figur 14
Brandbelastning beräknades till 261 MJ/m2 balkongarea d v s betydligt mindre än den schablonmässigt dimensionerande brandbelastningen för t e x bostäder på 800 MJ/m2. Ändå hade
det lagts till en extra brandbelastning av trä på 288 MJ eller motsvarande drygt 20 % av den
"normala" balkongbrandbelastningen. Att brandbelastningen på en balkong, även en inglasad
sådan, är låg i förhållande till brandbelastningen i en innanförliggande lägenhet styrks också av
uppgifter i [1].

Figur 15
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I figur 15 visas placeringen av möblerna vid de olika försöken. Fyra olika försök genomfördes
varvid placeringen av möblerna skilde sig något åt för att variera den lokala termiska påverkan
på de olika stålkonstruktionerna.

Mycket högre brandbelastning kan rimligen inte få plats på en balkong med mått enligt ovan.
Man måste ju kunna öppna dörren och ta sig fram på balkongen. Argument som att man skulle
- speciellt vid en inglasad balkong - använda denna som upplag och därmed riskera få en
högre brandbelastning är inte skärskilt trovärdiga. Flertalet boende uppskattar inglasningen
som ett stort trivseltillskott till lägenheten och att kosta på en dyr inglasning för att få extra
förrådsutrymme torde inte vara skärskilt troligt. Även om brandbelastningen i extrema undantagsfall skulle kunna vara högre på en inglasad balkong än den vid brandförsöken bör denna
brandbelastningen ändå kunna antas representativa och statistiskt täcka in minst 80 % av
fallen. Det är den gräns som utnyttjas i andra sammanhang när det gäller att statistiskt bestämma den dimensionerande brandbelastningens storlek för olika verksamheter och lokaler.
Som framgår nedan finns också stora marginaler på uppmätta och beräknade temperaturer
jämfört med de som fås med koppling till en standardbrandpåverkan enligt ISO 834 under 30
alternativt 60 minuter.
Man kan i sammanhanget fundera på om en brand i rummet innanför balkongen, där högre
brandbelastning kan förväntas, skulle kunna innebära en större termisk påverkan på balkongens bärande konstruktioner om den slår ut mot den inglasade balkongen och t o m antänder
brandbelastningen på själva balkongen. Ett scenario skulle då kunna vara en samtidig rumsbrand och balkongbrand. I den rapport från RISE [3] med olika beräkningar och som bl. a kan
ses som en förstudie till de genomförda provningarna, konstateras att samtidig brand i innanförliggande rum och balkong inte var dimensionerande för balkongens brandgastemperaturer.
Se citat enligt figur 16.

Figur 16

"Worst case scenario" som närmare analyserades var balkongbrand med öppen balkongdörr
mot lägenheten och med olika förutsättningar angående när inglasningen förväntades spricka.
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Liknande slutsats dras även i [2]. Ett stort antal FDS beräkningar med olika förutsättningar gjordes för bestämning av uppkomna brandgastemperaturer på balkongen. Se figur 17.

Figur 17
Det valda provningsförfarandet vid RISE [4] med brand på själva balkongen, oberoende av
innanför liggande rum, kan därför anses väl spegla de verkliga förhållandena vid en balkongbrand. Slutsatsen även i denna rapport är att det är själva balkongbranden med öppen balkongdörr mot innanför liggande rum som temperaturmässigt är dimensionerande för balkongens bärverk.

Figur 18
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Av praktiska skäl användes ej fönsterglas vid försöken utan "inglasningen" utgjordes av ett
antal obrännbara isolerskivor som successivt plockades bort när uppmätta "glastemperaturer"
uppgick till 600 grader vilket enligt RISE ansågs vara ett rimligt och konservativt värde baserade
på tidigare försök med riktiga glas. En "glasruta" var alltid öppen vid försökens början för att få
tillräckligt med syre för att starta branden. Se figur 18 till figur 21.

Figur 19

Figur 21
I figur 22, 23, 24 och 25 visas uppmätta brandgastemperaturer för försök 1 till försök 4. Dessa
temperaturer registreras mitt i brandrummet med termoelementen 13, 14, 15, 16 och 17 enligt figur 11.
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Figur 20
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Figur 22

Figur 23
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Figur 24

Figur 25
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Som framgår är uppmätta brandgastemperaturer via termoelementen 13, 14, 15, 16 och 17
betydligt lägre en såväl standardbrandkurvans ISO834 som den utvändiga brandkurvans temperaturer samtidigt som maxtemperaturerna är mycket kortvariga. Högsta brandgastemperatur uppmättes vid försök 1 till ca 600 grader. Varaktigheten med dessa temperaturer begränsades till ett par minuter. Detta innebär att t e x en stålkonstruktion som utsätts för en så kortvarig temperaturpåverkan genom sin värmetröghet inte hinner värmas upp särskilt mycket.
I figur 26 redovisas uppmätta ståltemperaturer i samtliga försök i balk och pelare med termoelement 4 respektive 9 enligt figur 11.

Detta är temperaturer på de mot branden direkt exponerade sidorna av balk respektive pelare.
Övriga ej direkt exponerade delar av balken respektive pelaren är betydligt lägre eftersom en
värmeavgivning sker mot kallare ej exponerade delar. Medeltemperaturen för respektive
konstruktion, vilken är mer representativ för konstruktionens bärförmåga vid brand, är
betydligt lägre än ovan uppmätta maximala ståltemperaturer. Se vidare avsnitt 5.1.
Som jämförelse är även standardbrandkurvan ISO 834 samt den utvändiga brandkurvans
temperatur - tidförlopp inlagda i figur 26.
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Figur 26

Enda högre uppmätta temperaturer under försöken var direkt i flamman från den lokala
brandhärden i de stoppade dynorna. Genom flamman passerar ett dragstag. Se figur 27.

Figur 27
Uppmätta temperaturer lokalt i flamman uppgår där till ca 1000 grader men varaktigheten
med temperaturer över t e x 600 grader är endast några få minuter. Se figur 28.

I [3] konstateras att det kan förväntas en begränsad skillnad mellan en lokal brand i en inglasad
balkong eller en öppen balkong eftersom den lokala branden inte är ventilationskontrollerad
utan alltid är brandbelastningskontrollerad. Se citat enligt nedan.

Effekten av en lokal brands påverkan på bärverket analyseras närmare i avsnitt 5.2
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Figur 28

5 Beräkning av uppkomna ståltemperaturer
På basis av uppmätta brandgastemperaturer vid brandförsöken enligt avsnitt 4 görs en närmare analys och beräkning av uppkomna ståltemperaturer i olika bärverksdelar som underlag
för bedömning av bärverksdelarnas bärförmåga vid brand. Dels kontrolleras detta mot uppmätta brandgastemperaturer enligt termoelement 13, 14, 15, 16 och 17. Dels kontrolleras
bärverken för en lokal brandpåverkan från flamman.
5.1 Beräkning av ståltemperaturer baserad på uppmätta brandgastemperaturer
Som ett beräkningsantagande på säkra sidan väljs ett schabloniserat brandförlopp med en
maximal brandgastemperatur motsvarande försök 1 enligt figur 22 men med en brandvaraktighet som täcker in även försök 2 enligt figur 23. Se figur 29.

Figur 29

Figur 30
Vid påverkan av ett brandgastemperaturförlopp enligt figur 29 kan förutsättas att pelarna blir
direkt brandutsatta på tvåsidor samt dragstaget från en sida. I avsnitt 5.2 redovisas motsvarande beräkningar vid direkt flampåverkan från en lokal brand då bl. a ett dragstag förutsätts
brandpåverkat runt om.
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De konstruktioner som analyseras närmare för en brandpåverkan enligt figur 29 är pelare mot
fasad respektive pelare i framkant balkongplatta samt dragstag. Se figur 30.

Ett i sammanhanget användbart dataprogram för beräkning av temperaturen i t e x en brandutsatt stålkonstruktion är det tvådimensionella värmeledningsprogrammet TASEF (Temperature Analysis of Structures Exposed to Fire) utvecklat av professor Ulf Wickström. Ulf
Wickström var tidigare mångårig chef på SP brandprovningslaboratorium i Borås och TASEF
programmet har använts och verifierats mot ett stort antal brandprovningar.
Vid TASEF beräkningen indelas tvärsnitten med hjälp av nodlinjer i ett antal element. Programmet beräknar sedan successivt under branden temperaturerna i varje nodpunkt varvid hänsyn
tas till de ingående materialens termiska data och dessas variation med temperaturen.
Väggpelare
Vald nodindelning för TASEF beräkningen av pelare mot fasad framgår av figur 31. Minsta rimliga pelardimension har valts till motsvarande VKR 100 x 100 x 4 mm. Grövre dimensioner ger
lägre ståltemperaturer. Väggen bakom pelaren antas ha termiska egenskaper motsvarande
stenull. Tyngre väggar av typ tegel, puts, betong eller liknande har större värmekapacitet med
större kylande effekt på stålpelaren.

Figur 31

Figur 32
I figur 33 visas en temperaturbild över pelartvärsnittet efter 15 minuter då ståltemperaturerna
är som högst.
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Motsvarande från TASEF utskriften framgår av figur 32.

Figur 33
I figur 34 visas beräknade ståltemperaturer för nodpunkter på de brandutsatta sidorna av
pelaren som funktion av tiden och i figur 35 motsvarande för nodpunkter på de icke brandutsatta sidorna av pelaren.

Figur 35
Beräknade ståltemperaturerna överstiger inte i något fall 400 grader.
Enligt EN 1993-1-2 har stål full hållfasthet upp till 400 grader. Eftersom lasterna vid lastfallet
brand är betydligt mindre än vid brottlastdimensioneringen (se avsnitt 6) blir brandlastfallet
vid aktuell brandpåverkan aldrig dimensionerande för väggpelarna. Pelarna i framkant av
balkongplattan kan bedömas termiskt gynnsammare än väggpelarna eftersom två sidor kan
antas exponerade direkt mot det fria.
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Figur 34

Dragstag
Dimension på dragstagen vid försöken var plattstål 6 x 40 mm. Detta kan bedömas vara den i
praktiken minsta förekommande dimensionen.
På motsvarande sätt som för väggpelaren antas dragstagen utsatta för stålning från en brand
med brandgastemperaturer enligt figur 29 mot ena sidan och mot kortsidorna. Se figur 36 där
också nodindelningen för TASEF beräkningen framgår.

Figur 36

Figur 37

I figur 38 framgår beräknade temperaturer i dragstaget för strålning från ett brandgaslager
med temperaturer enligt figur 29.
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Figur 37 visar motsvarande från TASEF utskriften.

Figur 39
Beräknad maximal ståltemperatur är åter under 400 grader och dragstaget har sålunda full
hållfasthet.

5.2 Beräkning av ståltemperatur från lokal brand med direkt flampåverkan
Temperaturen direkt i flamman från en lokal brand kan ofta vara högre än temperaturen i
brandgaslagret enligt avsnitt 5.1. Å andra sidan är tiden som en enskild stålkonstruktion eller
del därav utsätts för direkt flampåverkan från en lokal brand på en balkong begränsad. Vidare
konstateras i [3] och med hänvisning till figur 28, att skillnaden mellan en lokal flampåverkan
vid en öppen respektive inglasad balkong är begränsad. Flampåverkan från en lokal brand kan
förekomma såväl på en öppen som en inglasad balkong.

Figur 40
Inom varje cylinder förutsätts en temperatur av 900 grader vilket anges som ett konservativt
antagande eftersom denna temperatur är baserad på mätningar på hydrocarbonpölbränder.
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Vissa svårigheter kan föreligga att exakt bestämma flammans storlek och flamtemperaturen
vid en lokal brand som underlag för en beräkning av t e x uppkomna ståltemperaturer. I [3]
hänvisas till SFPE handbok för bestämning av flammans höjd L och diameter D som funktion av
brandeffekten Q. Se figur 40.

Beroende på aktuell konstruktions placering i förhållande till flambilden enligt figuren kan synfaktorn mellan flamman och konstruktionen och därefter ståltemperaturen beräknas som
funktion av strålningen från flamman. I det fall flamman helt omsluter konstruktionen, vilket
var fallet för ett av dragstagen vid brandförsöken, kan temperaturen som påverkar konstruktionen konservativt antas vara 900 grader. Tiden under vilken flamman från en lokal brand på
balkongen påverkar konstruktionen är dock kortvarig och kan uppskattas enligt nedan.
I brandförsöket där flamman omslöt ett av dragstagen var det en av de stoppade fåtöljerna
som var placerad direkt mot dragstaget som utgjorde den lokala branden. Se t e x figur 27.
Effektutvecklingen fån en brinnande stoppad fåtölj kan antas ligga mellan 1 MW och 2 MW.
Antag i aktuellt fall en effektutveckling på 1.5 MW = 1.5 MJ/sek.
Brandbelastningen av en stoppad fåtölj uppskattas genom att anta en vikt på 15 kg samt ett
energiinnehåll av 20 MJ/kg. Detta ger 300 MJ.
Med en effektutveckling på 1.5 MJ/sek fås en varaktighet på 300 / 1.5 = 200 sek = 3 minuter.

Figur 41
Bilden stämmer även bra med filmerna från försöken. När fåtöljen brunnit upp flyttade sig
branden till trähyllan bredvid fåtöljen varvid flampåverkan på dragstaget upphörde. Jämför
även figur 27.
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Storleksordningen på brandvaraktigheten ovan stämmer väl med uppmätt effekt- tidkurva. Se
figur 41 från försök 1 och försök 2.

På basis av effektutvecklingen enligt ovan samt antagandet om en maximal flamtemperatur av
900 grader visas i figur 42 ett rimligt dimensionerande temperatur - tidförlopp som påverkar
dragstaget genom direkt flampåverkan från en lokal brand på balkongen.

Figur 42
Dragstaget i figur 36 och 37 utsätts då för detta temperatur - tidförlopp runt om.

Figur 43
Beräknad maximal ståltemperatur med dragstaget omslutet av flammor är ca 700 grader d v s
något högre än temperaturen 680 grader motsvarande den nominella utvändiga brandkurvan.
Som redan påpekats kan skillnaden vid lokal flampåverkan på en konstruktion vid en öppen
respektive en inglasad balkong bedömas vara begränsad.
Om godstjockleken på dragstaget av plattstål ökas från 6 till 10 mm fås en beräknad ståltemperatur som funktion av tiden i stället enligt figur 44.
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I figur 43 visas beräknade temperaturer i dragstaget som funktion av tiden.

Figur 44
Beräknad maximal ståltemperatur är i detta fall ca 600 grader.
Motsvarande beräkning görs för pelaren enligt figur 31 men nu med ett antagande om direkt
flampåverkan vilket betyder högre brandtemperatur men kortare brandvaraktighet jämfört
med påverkan från brandgaslagret enligt avsnitt 5.1.

Figur 45
I figur 46 visas beräknade ståltemperaturer för nodpunkter på de brandutsatta sidorna av
pelaren som funktion av tiden och i figur 47 motsvarande för nodpunkter på de icke brandutsatta sidorna av pelaren.
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I figur 45 visas en temperaturbild över pelartvärsnittet efter ca 5 minuter då ståltemperaturerna är som högst.

Figur 46

Beräknade ståltemperaturerna varierar över ståltvärsnittet mellan ca 550 grader och ca 350
grader som mest. Genomsnittlig beräknad ståltemperatur kan från datorutskriften utläsas till
420 grader. Detta innebär en mycket begränsad reduktion av hållfasthet och bärförmåga
jämfört med förhållandena vid rumstemperatur. Eftersom dimensionerande last vid lastfallet
brand är betydligt mindre än dimensionerande last vid brottlastdimensionering (se avsnitt 6)
blir aldrig brandlastfallet dimensionerande för pelarna ens vid direkt flampåverkan från en
lokal brand.
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Figur 47

5.3 Sammanställning av beräknade ståltemperaturer
I tabellen nedan har beräknade ståltemperaturer enligt avsnitt 5.1 och 5.2 sammanställts. I
tabellen anges också aktuell hållfasthet för stål vid respektive temperatur i procent av hållfastheten vid rumstemperatur. Denna kan jämföras med och ska vara större än beräknad
utnyttjandegrad vid lastfallet brand enligt avsnitt 6.3.

Konstruktion

Brand enligt avsnitt 5.1

Brand enligt avsnitt 5.2

(Påverkan från brandgaserna)

(Direkt flampåverkan)

Temp

hållfasthet

Temp

hållfasthet

Pelare

< 400

100 %

420

95 %

Dragstag 6 mm

< 400

100 %

700

23 %

600

47 %

Dragstag 10 mm

Temperaturen för den nominella utomhusbrandkurvan uppgår till maximalt 680 grader oberoende av tiden en konstruktion utsätts för denna. Det innebär att beräknad ståltemperatur heller aldrig kan bli högre än 680 grader oberoende av konstruktionens dimensioner eller termiska tröghet. Endast för ett tunt dragstag och i fallet med direkt flampåverkan från en lokal
brand runt om dragstaget överstiger beräknad ståltemperatur 680 grader marginellt. Vid 680
grader utgör hållfastheten 28 % av hållfastheten vid rumstemperatur.
Eftersom det är frågan om en lokal brand som rimligtvis endast påverkar ett av dragstagen
medan det andra dragstaget kan förutsättas ha full hållfasthet, kan bedömas att beräknad
ståltemperatur även för det tunna staget inte innebära någon risk för kollaps. Eventuell
nödvändig omfördelning av krafter mellan det brandpåverkade respektive det ej brandpåverkade staget kan förutsättas.

6 Dimensionerande last på balkonger

I EKS 11 anges nyttig last på balkonger till 3.5 kN/m2. Detta motsvarar t e x en belastning av
5 normalviktiga personer per kvadratmeter. Den möblering som användes vid brandförsöken
[4], och som kan bedömas representativ för en inglasad balkong, vägde totalt ca 70 kg och
motsvarade därmed en last av 0.12 kN/m2. Lasten på balkongen skulle således behöva ökas
med en faktor 3.5 / 0.12 eller ca 30 gånger. Med aktuell möblering verkar det inte särskilt
troligt att tillkommande personlast kan resultera i en total nyttig last på balkongen av 3.5
kN/m2. Med andra ord är det svårt att föreställa sig hur man ska komma upp till värdet 3.5
kN/m2 genom personbelastning, möblering eller en kombination av personlast och möbellast.
Enbart personlast skulle å andra sidan innebära att balkongens brandbelastning är så gott som
obefintlig.
Den totala belastningen som balkongens bärverk ska dimensioneras för består av balkongens
egenvikt (balkongplatta, räcken ,eventuell inglasning) samt nyttig last enligt ovan med de till
brottlastdimensioneringen hörande lastfaktorerna.
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6.1 Brottlastdimensionering

Vid brottlastdimensionerig gäller då följande dimensionerande last Q per kvadratmeter balkongplatta där G är balkongens egenvikt per kvadratmeter.
Q

BROTTLAST =

1.2 x G + 1.5 x 3.5 = 1.2 x G + 5.25 (kN/m2)

Även om dimensionerande laster enligt ovan förefaller mer eller mindre osannolika är lastareor och spännvidder på normala balkonger begränsade och i praktiken blir därmed ändå
erforderliga dimensioner på t e x stålpelare eller dragstag av stål hanterbara.
6.2 Lastfallet brand
Eftersom brand trots allt är en sällsynt händelse gäller generellt att den nyttiga lasten i alla
typer av verksamheter får reduceras vid dimensionering mot brand. Det är ju högst osannolikt
att t e x "100 års lasten" skulle belasta en konstruktion samtidigt som en kraftig brand rasar.
Reduktion av den nyttiga lasten vid lastfallet brand regleras i EKS med en faktor ᴪ (ᴪ1 alt. ᴪ2)
Värdet på faktorn är olika för olika verksamheter och kan variera mellan 0.2-0.9. Faktorn ᴪ2 är
alltid mindre än faktorn ᴪ1..
Eurokod generellt rekommenderar att ᴪ2 bör användas vid lastfallet brand. Valet av detta är
dock ett nationellt val. Flertalet länder inklusive bl. a Norge har gått på Eurokods rekommendation och valt ᴪ2. Sverige har dock valt faktorn ᴪ1 för lastfallet brand.
I figur 48 som utgör utdrag från tabell i EKS framgår värdet på ᴪ faktorn för olika fall.

Figur 48

En reduktion av den nyttiga lasten med faktorn 0.5 ger en nyttig last vid lastfallet brand 0.5 x
3.5 motsvarande 1.75 kN/m2. Även om den nyttiga lasten reducerats i förhållande till värdet
vid brottlastdimensionering är det fortfarande svårt att tro att denna last skulle kunna belasta
balkongen vid brand. Som ovan konstaterats är lasten av möbler begränsad samtidigt som person lasten på den brinnande balkongen av naturliga skäl torde vara obefintlig. Även på angränsande balkonger som kan påverkas av branden torde personlasten vara begränsad. Därvid lag
föreligger en viss skillnad jämfört med personlasten på t ex ett bjälklag inom en lägenhet vid
brand i underliggande lägenhet. Detta eftersom branden kanske inte uppmärksammats i den
ovanförliggande lägenheten på samma sätt som en balkongbrand uppmärksammas.
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För balkonger till bostäder gäller alltså i Sverige faktorn 0.5 medan för t e x Norge gäller
faktorn 0.3.

Mot bakgrund av ovan redovisade förefaller det rimligt att för balkonger få tillämpa ᴪ2 faktorn
vid lastfallet brand, vilken som ovan nämnts tillämpas för flertalet europeiska länder inklusive
t e x Norge. Detta skulle innebära en nyttig last på balkonger vid lastfallet brand motsvarande
0.3 x 3.5 = 1.05 kN/m2. Även denna lastnivå måste mot bakgrund av ovan redovisade förhållanden fortfarande betraktas som mycket konservativ. Värde kan jämföras med nyttig last på
ett lägenhetsbjälklag som vid brandlastfallet med ᴪ1 faktorn ger värdet 1.0 kN/m2.
I samband med att brandprovningsmetoden SP Fire 105, som ursprungligen är framtagen för
brandprovning av fasader, tidigare även användes för brandprovning av balkonger belastades
balkongen med en punktlast mitt på balkongplattan som motsvarade än jämnt fördelad last på
1 kN/m2.
Även enligt tidigare BKR var dimensionerande nyttig last för balkonger 1 kN/m2 vid lastfallet
brand.
Allt talar sålunda för att det är högst rimligt att kunna få använda ᴪ2 faktorn för balkonger vid
lastfallet brand.
Följande fås då för dimensionerande last vid lastfallet brand.
Q

BRAND

= 1.0 x G + 1.0 x 0.3 x 3.5 = 1.0 x G + 1.05 (kN/m2)

6.3 Utnyttjandegrad vid lastfallet brand
Om aktuella bärverk till en balkong hållfasthetsmässigt är utnyttjade till 100 % vid brottlastdimensionering blir utnyttjandegraden µ vid lastfallet brand lika med förhållandet mellan dimensionerande last vid lastfallet brand och dimensionerande last vid brottlastdimensionering.
µ=Q

BRAND

/Q

BROTTLAST =

(1.0 x G + 1.05) / (1.2 x G + 5.25)

Av formeln framgår att egenvikten påverkar utnyttjandegraden vid lastfallet brand. Ju större
egenvikt ju högre utnyttjandegrad under i övrigt lika förhållanden.
I tabellen nedan redovisas utnyttjandegraden vid lastfallet brand för olika egenvikter av
balkongen förutsatt att bärverken är utnyttjade till 100 % vid brottlastdimensionering.
Utnyttjandegrad vid lastfallet brand

0.5

26 %

1.0

32 %

1.5

36 %

2.0

40 %

2.5

43 %

3.0

46 %

4.0

50 %
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Egenvikt G(kN/m2)

Utnyttjandegraden enligt ovan kan jämföras med hållfastheten som funktion av temperaturen
enligt tabellen i avsnitt 5.3. Om t e x egenvikten är 2.0 kN/m2 är utnyttjandegraden enligt ovan
40 %. Av tabellen i avsnitt 5.3 framgår att hållfastheten är mindre än 40 % enbart för fallet
med det tunna dragstaget som utsätts för direkt flampåverkan från den lokala branden. Då är
hållfastheten 23 %. Om dragstag i stället är utnyttjat till säg 50 % vid brottlastdimensionering
blir utnyttjandegraden vid brandlastfallet 0.5 x 40 = 20 % och alltså mindre än hållfastheten
23 % . Dragstaget har därmed erforderlig bärförmåga vid brand. Jämför också möjligheterna till
kraftomlagring mellan dragstagen enligt avsnitt 5.3.
Om i stället den utvändiga brandkurvan generellt läggs till grund för branddimensioneringen av
bärverk till balkonger, såväl öppna som inglasade gäller följande. Då blir maximal ståltemperatur högst 680 grader oberoende av brandvaraktighet och stålkonstruktionens dimensioner.
Kvarvarande hållfasthet är då 28 % . För en balkong med egenvikt 2.0 kN/m2 bör därmed utnyttjandegraden för balkongens bärverk vid brottlastdimensionering vara högst 28/40 = 70 %.

7 Sammanfattande slutsatser
På basis av genomförda brandprov vid RISE på balkonger [4] samt i föreliggande rapport gjorda
analyser och beräkningar kan följande sammanfattande slutsatser dras.
Någon signifikant skillnad brandtekniskt vad gäller påverkan på balkongers bärverk mellan
öppna balkonger och balkonger med enkel inglasning föreligger inte. Eftersom EKS godkänner
att den nominella utvändiga brandkurvan används vid en förenklad brandteknisk dimensionering av öppna balkongers bärverk bör samma möjlighet föreligga även vid balkonger med
enkel inglasning.
Vid beräkning av aktuella laster vid lastfallet brand bör ᴪ2 faktorn tillåtas för balkonger med
värdet 0.3 vid en förenklad brandteknisk dimensionering i stället för ᴪ1 faktorn . Eurokod
rekommenderar att ᴪ2 generellt används vid brandlastfallet. Flertalet europeiska länder följer
denna rekommendation, så bl. a Norge medan Sverige som nationellt val bestämt att använda
ᴪ1 för lastfallet brand. Detta ger för balkonger orimliga höga värden vid brand. Även med ᴪ2
värdet 0.3 för balkonger blir den nyttiga lasten vid brand hög eller 1.05 kN/m2.

Av de genomförda brandförsöken samt även av genomförda teoretiska analyser kan vidare
konstateras att en brandteknisk dimensionering baserad på en standardbrand enligt ISO834
under 30 eller 60 minuter mycket dåligt speglar de termiska förhållande vid en verklig balkongbrand och dess påverkan på balkongens bärverk. Även den nominella utvändiga brandkurvan
speglar dåligt de verkliga förhållandena men ger inte lika konservativa resultat som en dimensionering baserad på standardbrandkurvan.
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Det kan ifrågasättes om ens detta värde är rimligt eftersom några personer knappast kan
befinna sig på den brinnande eller på närliggande balkonger. Lasten är också hög i förhållande
till den nyttiga last som utgjorde last vid brandprovningarna och som kan anses representativ
för möbleringen på en inglasad balkong. Denna last motsvarade 0.12 kN/m2 vilket utgör endast
drygt 10 % av värdet 1.05 kN/m2. . Ytterligare skäl att välja ᴪ2 faktorn 0.3 för balkonger är att
vid tidigare brandprovning av balkonger med brandprovningsmetoden SP Fire 105 belastades
balkongerna med en punktlast som motsvarade en jämnt utbredd last av 1kN/m2. Även enligt
tidigare BKR var dimensionerande nyttig last för balkonger 1 kN/m2 vid lastfallet brand.

En verkliga brand på en öppen balkong eller en balkong med enkel inglasning karakteriseras
av betydligt lägre genomsnittliga brandgastemperaturer . Detta beror bl. a på att branden
oftast är brandbelastningskontrollerad och ej ventilationskontrollerad som oftast är fallet vid
en övertänd rumsbrand samt att brandförloppet blir kortvarigare på grund av lägre brandbelastning. Detta sker i kombination med att delar av konstruktionerna lokalt kan utsättas för
högre temperaturer genom direkt flampåverkan från en lokal brand. Den tid som en och
samma konstruktion utsätts för en sådan lokal flampåverkan är dock kort och omfattar
normalt endast ett begränsat antal minuter. Detta gör att konstruktionstemperaturerna
begränsas trots en högre flamtemperatur.
Sammanfattat kan konstateras att den nominella utvändiga brandkurvan bör kunna läggas till
grund vid en förenklad brandteknisk dimensionering av balkongbärverk. Den kan förutsättas
ge konservativa resultat vid såväl öppna balkonger som vid balkonger med enkel inglasning.
Eftersom maximal brandgastemperatur är 680 grader oberoende av tiden kan aldrig en stålkonstruktion uppnå högre temperatur. Vid 680 grader är hållfastheten för stål 28 % av ursprunglig hållfasthet. Det gäller då att tillse att utnyttjandegraden vid lastfallet brand för aktuella
stålkonstruktioner ej överstiger 28 %. Det innebär sålunda en enkel dimensioneringsmetodik.
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Man kan givetvis genom en analytisk brandteknisk dimensionering baserad på resultaten från
brandprovningarna och på analyserna i föreliggande rapport optimera konstruktionerna jämfört med en förenklad brandteknisk dimensionering enligt ovan.
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