
• Hva gjør vi når vi dimensjonerer en konstruksjon i 
ulykkesgrensetilstanden (brann) 

1. Dimensjonerer med reduserte laster 

2. Øker kapasiteten til virket (sammenlignet med 
bruddgrensetilstanden) 

3. Reduserer tverrsnittet pga forkulling samt stålets 
kapasitet ved 300˚C 

• Vi kan ikke på forhånd si hva som slår sterkest ut og 
vi må kontrollere konstruksjonen vår både for 
bruddgrense og bruksgrense som før samt at vi må 
kontrollere den i ulykkesgrensetilstanden (brann).  

 

Branndimensjonering av takstoler 
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• Hvilke laster skal konstruksjonen dimensjoneres for 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensjonerer med reduserte laster 

Branndimensjonering av takstoler 

Som vi ser har vi ingen lastfaktorer, 

men reduksjonsfaktor ψ1 eller ψ2 

som lastene skal reduseres med. 

Hvilken som skal benyttes 

bestemmes i NS-EN 1991-1-2 



• Bestemmelse av ψ1 og ψ2 i NS-EN 1991-1-2 

 

 

 

• I NS-EN 1990 har vi ψ1 og ψ2  

Dimensjonerer med reduserte laster 
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• I ulykkesgrenstilstanden kan vi altså redusere 
snølasten til 20% av karakteristisk verdi, men har 
valgt til sikker side å benytte ψ1 – verdien slik at vi 
reduserer til 50% av verdien. 

Dimensjonerer med reduserte laster 
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• Dimensjonerende kapasiteter (NS-EN 1995-1-2) 

Øker kapasiteten til virket  

Branndimensjonering av takstoler 

• Vi øker altså kapasiteten 
for vanlig trevirke med 
25% i ulykkessituasjonen. 



• Grunnlaget finner vi i NS-EN 1995-1-2 

• Materialfaktor 

 

 

 

• Dimensjonerende kapasiteter (NS-EN 1995-1-2) 

• Vi benytter redusert tverrsnittsmetode (reduced 
cross-section method) beskrevet i pkt. 4.2.2 

Øker kapasiteten til virket  
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• Vi følger metoden beskrevet i pkt. 4.2.2: 

Reduserer tverrsnittet etter NS-EN 1995-1-2 

Branndimensjonering av takstoler 



• Vi følger metoden beskrevet i pkt. 4.2.2: 

• k0 = 1,0 (t > 20 min) 

• d0 = 7 mm 

• dchar,n er gitt i tabell 

Reduserer tverrsnittet 
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• Vi beregner reduksjonen i tverrsnittet 

• def = 0,8∙ 15 + (15/20) ∙ 7 ≈ 18 mm (t=15 min) 

• def = 0,8∙ 30 + 1,0 ∙ 7 = 31 mm (t=30 min) 

• def = 0,8∙ 45 + 1,0 ∙ 7 = 43 mm (t=45 min) 

• def = 0,8∙ 60 + 1,0 ∙ 7 = 55 mm (t=60 min) 

 

• Noen av disse millimetrene finner vi igjen i tg 20079 
der nødvendig overdekning er beregnet. 

 

Reduserer tverrsnittet 
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• Med bakgrunn i at vi tillater temperaturen å nå 300˚C 
så må vi redusere kapasiteten på stålet (platebrudd) 
ved dimensjonering av spikerplatene. Dette vil gjelde 
platebrudd. I den tekniske godkjenningen 20079 er 
reduksjonsfaktoren gitt: 

 

Reduserer kapasitet på spikerplaten 
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• Vi har nå sett på hvilke regler som gjelder for 
ulykkesgrensetilstanden (brann) og er klare til å 
dimensjonere etter disse reglene: 

1. Dimensjonerer med reduserte laster 

2. Øker kapasiteten til virket 

3. Reduserer tverrsnittet pga forkulling samt stålets 
kapasitet ved 300˚C 
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• Eksempel med gitterdragere som skal dimensjoneres 
for 60 min brannbelastning (R60). 

• Det monteres 11 stk. gitterdragere sammen 
hvorav de to ytterste fungerer som overdekning og 
ved ulykkesgrensetilstanden blir bare 11–2–2 =7 
stk gitterdragere med i dimensjoneringen. 
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• Gitterdrager som skal dimensoneres for 60 min 
brannbelastning. I dette tilfellet utnytter vi å legge 
påforinger langs gurtene for å slippe å få innbrenning 
på overside av undergurt og underside av overgurt. 

Branndimensjonering av takstoler - eksempel 
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• Forutsetter at overgurt ikke er utsatt for forkulling fra 
overkant og påforing på underside gir overdekning > 
55 mm. 
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• Takstol dimensjoneres med reduserte tverrsnitt, og 
alle knutepunkter må påses at har nok overdekning 
samt at sideveis avstivninger ivaretas.  

• Påforingen under overgurt er ikke fjernet da denne 
ikke er med i den statiske modellen i dette tilfellet. 
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• Takstolen må dimensjoneres i ulykkesgrensetilstanden 
med ”sine lastkombinasjoner: 
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• Vindlasten blir så liten at det i de fleste tilfeller ikke 
kan oppstå løft på konstruksjonen i ulykkes-
grensetilstanden og dermed slipper vi å avstive 
undergurt  av fagverket for ulykkesgrensetilstanden. 

• Påforingen på undersiden av undergurt fungerer 
derfor som del av avstivningssystemet i bruddgrense 
og som brannbeskyttelse i ulykkesgrensetilstand. Vi 
kan benytte stålstag som går på tvers av takstolene 
med en gitt c/c-avstand. Dette dimensjoneres i hvert 
enkelt tilfelle. 
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• Avstivning av diagonaler kan gjøres 
med påforinger. Påforingene vil 
måtte gjøres doble dersom det er 
nødvendig med avstivning også i 
ulykkesgrensetilstanden. 

• Vi får en påforing som legges på 
siden og som fungerer som 
avstivning samt en påforing som 
fungerer som brannbeskyttelse av 
den første. 

Branndimensjonering av takstoler - eksempel 
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