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SAMMANFATTNING 
Trä har använts som byggmaterial i tusentals år men det har även varit känt för att brinna lika 
länge. Idag har trä kommit att bli aktuellt att bygga högt och stort med mycket tack vare att 
det är en hållbar och klimatsmart råvara som det finns gott om i Sverige men med det har 
även problem uppstått. Brandproblematiken, som studeras i det här projektet, i 
träkonstruktioner beror på luftspalter mellan konstruktionsdelar, risken med att en brand kan 
ta sig in i konstruktionen, att vatten i samband med trä inte är bra, försäkringsbolagens 
tveksamhet på grund av dessa aspekter vilket försvårar och leder till dyra försäkringar och 
slutligen faktumet att det inte finns särskilt många dokumenterade fall där skador uppkommit 
i samband med brand. Det finns därför förbättringsmöjligheter att sträva efter och i det här 
projektet ligger fokus främst på att undersöka vilka krav som ställts och vilka klassifikationer 
som finns, vilka brandtekniska lösningar som finns och hur dessa påverkar träbyggnaders 
estetik samt hur försäkringsbolag ställer sig till träbyggande eller inte. 
 
För att undersöka dessa aspekter och försöka se hur de skulle kunna förbättras har intervjuer 
hållits, artiklar, böcker och andra internetrelaterade sidor har lästs och en del siffror har tagits 
från doktorsavhandlingar. Det resulterade i nya perspektiv på problemet med att bygga högt 
och stort i trä på grund av brandrisken men även större förståelse för de positiva aspekterna 
med träbyggande ur ett hållbarhets perspektiv. De brandtekniska lösningarna har inverkan på 
estetiken när brandsäkerhet även sätts i fokus och försäkringsbolagen visade sig se 
träbyggande ur ett lite annat säkerhetsperspektiv där alla parter skulle kunna lära sig av 
varandra och få ett bättre samarbete. På så sätt skulle Sverige kunna främja träbyggande ännu 
mer och byggbranschen bidra till ett hållbart byggande där materialvalen är klimatsmarta. 
 
 
Nyckelord: Trä, brandtekniska lösningar, estetik, försäkring 
 
  



 

  

ABSTRACT  
Wood has been used as building material for thousands of years but it has also been known 
for being a burning material for as long. Today, wood has come to be a material to build high 
and large with mostly because it is i sustainable and climate-friendly material that Sweden has 
plenty of in the forests but it has also led to som problematic aspects. The fire related 
problems that are being studied in this project are the air gaps between construction parts, the 
risk that fire may get into the construction, that water in combination with wood is not good, 
the insurance companies doubts due to these aspects which make it a bit more difficult and 
more expensive to get insurance and finally the fact that there are not many documented cases 
where damage has occurred because of fire. Therefore, there are possibilities for 
improvements and in this project focus is primarily on investigating the requirements for fire 
safety and what classifications there is, what fire technology solutions are available and how 
these affect the aesthetics of wooden buildings as well as whether or not insurance companies 
are against wood construction. 
 
In order to investigate these aspects and try to see how they could be improved, interviews 
have been held, articles, books and other internet-related pages have been read and some 
numbers have been taken from doctor dissertations. This resulted in new perspectives on the 
problem of building high and large in wood due to fire risk, but also greater understanding of 
the positive aspects of wood construction from a sustainability perspective. The fire 
technology solutions have an impact on the aesthetics in cases when fire safety is also in focus 
and the insurance companies turned out to see wood construction from a slightly different 
security perspective where all parties could learn from each other and in order to get better 
cooperation. Thus Sweden could encourage wood construction even more, and the 
construction industry could contribute to a sustainable way of construction where the choice 
of material is good for the climate. 
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1 INLEDNING 

1.1 White arkitekter 
White arkitekter är ett av Skandinaviens största arkitektkontor med säten runtom i Sverige, 
Norge, Danmark och England. Företaget grundades 1951 av Sid White och PA Ekholm i 
Göteborg och deras första uppdrag var ett bostadshus i Baronbackarna i Örebro på 1950-talet. 
Fokus låg på barnfamiljernas behov och projektet kom även att bli ett exempel på hur 
arkitektur kan lösa problem. Hållbarhetstänk, undersökande, nyfikenhet och kreativitet är idag 
några av de ledande orden i White arkitekters organisationsfilosofi vilket också präglar de 
runt 900 anställda som finns på företaget. White omsatte 824 M KR år 2015 och har 548 
aktieägare bland sina medarbetare varav 109 av dessa är partners. Vad gäller träbyggande 
inom företaget har White en grupp om cirka 12 personer som är delaktiga i White Research 
Lab Trä vilket är en kunskapsbas som är till för stöttning i projekt och främjande för fortsatt 
utveckling av träbyggande, personer i WRL Trä finns utspridda över alla kontoren. 

 

1.2 Projektet 
Projektet handlar om att göra en fördjupningsanalys av byggande i trä och den 
brandproblematik som råder i samband med detta. I projektet undersöks de krav som ställs i 
Boverkets byggregler gällande brand, jämförelsestudier mellan olika brandtekniska lösningar 
samt en undersökning om den försäkringsproblematik som idag råder gällande byggande i trä 
i större och högre dimensioner. Fokus för projektet ligger i att studera de olika brandtekniska 
lösningarna där utgångsläget är att trästomme och fasad är exponerat. Syftet är att undersöka 
och indikera på vilket sätt lösningarna påverkar estetiken och miljön. Lösningarna som 
kommer att studeras är val av trä, dimensionering, impregnering, ytbehandling och sprinkler 
för att sedan göra jämförelsestudier inom varje lösning. 
 
Byggande i trä, och framför allt i kombination med sprinklersystem, kommer att studeras 
ytterligare utifrån ett försäkrings- och lönsamhetsperspektiv. Hur ser egentligen 
försäkringsbolagen på byggande i trä och i synnerhet byggnader utrustade med sprinkler? 
Varför är det ett problem idag, att få en bra försäkring för stora byggnader i trä? Detta 
undersöks för att kunna skapa en förståelse för hur försäkringsbolagen tänker kring 
brandfrågan i trähus kontra arkitekterna och på sikt kunna främja träbyggandet ur såväl ett 
miljö- som ett estetiskt perspektiv. Även den ekonomiska lönsamheten är intressant att belysa 
för att se hur sprinklersystem står sig gentemot till exempel en gipsbeklädd massiv trädel. 
 
Målet med projektet är att i slutet ha upprättat jämförelsestudier mellan olika brandtekniska 
lösningar som kan nyttjas som en manual eller guide vid val av lösning. Några av de olika 
brandtekniska lösningarnas alternativ ställs emot varandra i jämförelserna. Det möjliggör att 
kunna överskåda vilka som är lämpligast vad gäller påverkan på estetik, miljö men också 
jämfört med att inte ha någon teknisk lösning alls. 
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I projektet har först och främst de krav som ställs på brandsäkerhet i Boverkets byggregler 
studerats för att ge en ökad förståelse för vad som gäller med allt från funktionskrav till olika 
klassbeteckningar för trämaterial till hur man faktiskt kan brandskydda en byggnad och dess 
olika delar. De olika brandtekniska lösningarna har undersökts och jämförts i tabeller för att 
ge en överskådlig bild av vad marknaden har att erbjuda. Delen som behandlar 
dimensioneringars brandtekniska påverkan har ställts upp i tabeller där olika typer av KL-trä 
jämförs när de brandexponeras både med beklädnad och utan. Slutligen har 
försäkringsproblematiken studerats utifrån intervjuer med olika försäkringsbolag som berättat 
om deras syn på byggande i trä, sprinklersystem men också vilka eventuella extrakostnader en 
försäkring hos dem blir för en träbyggnad.  
 

1.2.2 Syfte 
Syftet med projektet är att jämföra olika brandtekniska lösningar som ligger till grund för att 
uppnå de ställda kraven för brand enligt Boverkets byggregler och se hur brandlösningarna 
påverkar träbyggnaders estetik. Förutom det så handlar projektet till stor del om att främja 
byggande i trä i Sverige genom att jämförelsestudierna kan ses som en guide av vad som finns 
på marknaden samt de brandtekniska lösningarnas estetiska och miljömässiga påverkan, men 
även genom att undersöka försäkringsproblematiken som är en faktor som delvis bromsar 
träbyggandets framfart. 
 

• Vad finns det för brandtekniska lösningar och hur ser deras påverkan ut på estetiken 
för en träbyggnad? 
 

• Varför är det svårare att försäkra träbyggnader än andra byggnader, till och med om de 
är utrustade med sprinklersystem? 

 

1.2.3 Avgränsningar 
Projektets avgränsas till att behandla regler, normer och frågeställningar som berör, och idag 
existerar i Sverige, gällande brand. Jämförelsestudierna avgränsas till att enbart behandla 
exponerat trä förutom i delen som handlar om dimensioneringar där exponerat trä jämförs 
med att ha beklädnad. Projektet kommer således inte behandla trä och dess användning i 
andra länder och inte heller jämförelser med andra material såsom stål och betong. 
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2 BAKGRUND 
Så långt som 1000 år tillbaka i tiden har trä använts som byggnadsmaterial och varit en viktig 
del i människans liv. Än idag finns det byggnadsverk kvar som upprättats under alla de år som 
trä varit en del av vår utveckling. Till en början baserades byggandet i trä på traditioner och 
idéer som man testade sig fram med men det var inte förrän under de senaste århundradena 
som man faktiskt började förutse bärförmågan innan man byggde konstruktionerna med hjälp 
av beräkningar som baserades på prövningar. Kulturarvet som träbyggandet medfört är till 
hjälp än idag när man med nya tekniker bygger höga hus i trä och Sverige är ett av de länder 
som ligger i framkant för utvecklingen. I Sverige finns även goda förutsättningar för fortsatt 
utveckling och ökning av byggande i trä eftersom det finns god tillgång av råvaran i våra 
skogar. [1] 
 
Trä är en naturlig råvara och möjliggör bland annat förutsättningar för hållbart byggande samt 
naturliga kretslopp vilket är aktuellt i dagens samhälle [2]. Idag finns omfattande globala 
miljö- och klimatproblem vilka lokalt skulle kunna förbättras om man aktivt valde bland annat 
naturliga och hållbara material vid byggandet av våra växande samhällen och städer. Ett 
treårigt forskningsprojekt kallat Wood2New indikerar också på att trä i byggnader ger 
hälsofrämjande effekter och tester har gjorts bland annat på sjukhus där patienter placerats i 
antingen ett rum med träpaneler eller där tavlor och andra inredningsföremål satts upp. 
Studien visade att patienterna i trärummet mådde bättre under sin sjukhusvistelse och skrevs 
även ut snabbare [3].  
 
Förutom de positiva aspekterna för trä så finns det också vissa nackdelar med att bygga i trä. 
Att trä brinner, något vi använder i vid till exempel uppvärmning, är ingen nyhet och 
användandet av trä som byggnadsmaterial leder därför till en viss problematik vad gäller 
brandsäkerhet [4]. Kraven på brandsäkerhet ställs i avsnitt 5 i Boverkets byggregler och det 
finns ett antal olika brandtekniska lösningar som uppfyller kraven så som val av trä, 
dimensionering, brandimpregnering, ytbehandling och olika typer av sprinklersystem [5].  
 

2.1 Problembeskrivning 
Att brandsäkra en träbyggnad går att genomföra på olika sätt, till exempel genom de tekniska 
ovannämnda lösningarna. Lösningarna kan dock leda till ett antal problem eller frågetecken 
kring brandsäkerheten vilket därför är av intresse att belysa genom det här projektet. Att 
skydda en träbyggnadsdel mot brand genom till exempel impregnering som kan innehålla 
giftiga kemikalier eller ha dålig långtidsbeständighet är två av de problem som kan uppstå [6]. 
Principen vid brandimpregnering är att tillföra kemikalier in i träet vilka binds och bidrar till 
att hämma förbränningen [7]. Att därför utreda vad marknaden erbjuder för 
brandimpregneringsmedel och vad de kan innehålla för farliga ämnen är därför till viss grund 
för att minimera användandet av giftiga medel och därmed även begränsa miljöpåverkan.  
 
En annan problematik som kan uppstå i samband med tillämpningen av brandtekniska 
lösningar är att estetiken kan komma att påverkas negativt. En impregnering eller 
ytbehandling kan ge effekter på träytans färg vilket sällan är eftersträvansvärt vid 
användandet av trä i byggnationer eftersom att målet tenderar att handla om att bevara den 
naturliga råvarans utseende. Även olika dimensioner på träet kan påverka det estetiska 
intrycket där till exempel en överdimensionerad pelare som är tänkt att uppnå högre 
brandmotstånd kan uppfattas klumpig eller estetiskt missanpassad mot de resterande 
byggnadsdelarna. 
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Brandtekniska lösningar innefattar inte bara interiöra byggnadsdelar och deras 
brandsäkerhetsskydd. Även kopplingar mellan olika konstruktionsdelar kan ge upphov till 
branduppkomst genom att inte vara tillräckligt täta och därmed möjliggöra brandspridning i 
oönskade spalter [8]. Brandtekniska lösningar för att motverka spridning mellan olika 
brandceller, så som våningar via fasaden, eller till takfoten är också viktigt att beakta och 
försöka förhindra. 
 
Slutligen har byggande i trä och dess brandproblematik lett till en del försäkringsproblematik 
där försäkringsbolagen ställer sig tveksamma i vissa avseenden till speciellt höga hus i trä. 
Orsaken är bland annat att några anser att sprinklersystem kan läcka vid ledkopplingar vilket 
kan orsaka vattenskador samt att man tycker att trä är ett material som brunnit i tusentals år 
och därför inte lämpar sig att bygga högt med. Det finns även minst ett dokumenterat fall där 
ett studenthus brann 2013 och fick sådana skador av släckningsarbetet att man tvingades riva 
huset. Det här är ett problem som delvis kan tänkas bromsa träbyggandets framfart och att 
därför utreda hur det kommer sig att man har så skilda åsikter och kunskaper om ämnet är 
därför av intresse för en bättre samarbetsmöjlighet. [8, 9] 
 

2.2 White arkitekters tidigare forskning kring området 
White arkitekter har tidigare gjort en rapport som handlar om exponerade trästommar. Arbetet 
gav nya upptäckter av stomsystem som tillåter exponering samt kunskap om hur dessa 
fungerar. Inom gruppen för trä på företaget har diskussioner även lett till en förståelse för hur 
viktig traditionell bygg- och materialkunskap är för att kunna bygga i trä med nytänkande. 
Främst ledde arbetet till idéer om fortsatt forskning inom området trä och träkonstruktioner 
där även referensprojekt redovisats i rapporten. [10] 
 
Företaget har däremot aldrig genomfört andra rapporter eller utredningar för att lösa 
problemet gällande brand, försäkringsfrågan och estetiken för byggnader i trä. 
 

2.3 Tidigare forskning kring området 
SP Hållbar Samhällsbyggnad genomförde under 2015-2016 med hjälp av TCN (Trä-centrum 
Norr) ett arbete vars syfte var att inventera brandskyddsimpregnering och brandskyddsmedel. 
Undersökningar gjordes för deras egenskaper och användningsområden där man även 
analyserade för vad framtida möjligheter skulle kunna vara. Arbetet resulterade bland annat i 
ett konstaterande av att brandskyddsimpregnering kan förbättra träets brandtekniska egenskap 
och att de högsta nivåerna av ytskiktsklasser är möjliga att uppnå med impregnerade 
träprodukter, tillexempel B-s1,d0. [11] 
 

2.4 Beskrivning av teknikområdet 
Projektet berör teknikområdet byggteknik, men för att specificera det så berör projektet främst 
materialteknik, ekonomi och brandteknik.  
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3 METOD 
 

3.1 Metoder för genomförande 
För att hitta uppgifter om de olika brandtekniska lösningarna som ska studeras och jämföra 
dessa med varandra krävs det först att man har förståelse för hur brandsäkerhetskraven är 
uppbyggda och hur de ställs. Därför har reglerna enligt Boverket studerats, såväl hur 
föreskrifterna är uppställda som vilka krav på byggnader som faktiskt måste uppfyllas. 
Därefter har de brandtekniska lösningarna undersökts med hjälp av internetsidor, litteratur och 
genom samtal för att få en ökad förståelse för innebörden av lösningarna och hur de skyddar 
en byggnads olika delar, både interiört och exteriört. 
 
Metoder som använts för att undersöka försäkringsfrågan är genom intervjuer med 
brandingenjörer och annan relevant personal från försäkringsbolag. Detta för att få en 
uppfattning om huruvida problematiken faktiskt existerar och i så fall i vilken utsträckning 
samt för att kunna jämföra de olika försäkringsbolagens inställningar till den utveckling som 
träbyggande går emot. I flera artiklar som finns på internet beskriver en del bolag stort och 
högt byggande i trä som problematiskt och kanske rentav en omöjlighet utifrån ett 
försäkringsperspektiv. Därför är den här delen av projektet av betydelse för främjandet av 
hållbart byggande i trä. 
 

3.1.1 Validitet och reliabilitet 
Metodens noggrannhet är hög eftersom att majoriteten av källorna, såväl internetsidor, 
litteratur och intervjuer, är trovärdiga. Eventuella felkällor och mindre tillförlitlighet kan 
tänkas följa i avsnittet som undersöker försäkringsproblematiken där fler källor möjligtvis 
hade stärkt undersökningen men på grund av tidsbrist har svar inte hunnit fås från fler 
försäkringsbolag. För att få ett så tillförlitligt projekt om möjligt har däremot många av de 
använda källorna varit noggrant utvalda och har således varit trovärdiga genom hela 
projektets gång. 
 

3.1.2 Metodkritik 
Det finns både starka och svaga sidor för projektet och dess metoder där till exempel vissa 
internetsidor är nischade mot ämnet trä och tar således inte upp eventuella nackdelar med 
materialet och brandsäkerhet och kan därför ses som något svagare sidor. Samtidigt har andra 
trovärdiga internetsidor och litteratur använts där trovärdigheten är stor, även intervjuerna 
som hållits anser jag har stark trovärdighet. 
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4 BRANDSKYDDSKRAV ENLIGT BOVERKET 
Boverkets byggregler (BBR) är en samling av föreskrifter och allmänna råd vad gäller 
byggande. Där finns bland annat olika regler, normer, rekommendationer och standarder. 
Reglerna är beskrivningar av lämpligt utförande av bland annat projektering och installation. 
Normer är tekniska och administrativa krav som ska kunna styrkas med certifikat. 
Rekommendationer är vägledningar och innehåller funktionslösningar [12].  
Till BBR hör vägledning om det som framgår där, detta finns dokumenterat i PBL (Plan- och 
bygglagen) som även innehåller EKS vilken behandlar Boverkets konstruktionsregler [13]. 
Byggnormerna har kommit att förändras avsevärt under de senaste åren, 1994 togs till 
exempel förbudet mot att bygga trähus högre än två våningar bort [14]. Idag finns det istället 
nya och moderna byggtekniker och träprodukter som möjliggör träbyggande i stort sett för 
alla typer av byggnadsdimensioner eftersom att hög brandsäkerhet går att uppfyllas vilket 
följer i avsnitt 4.1 [15].  

4.1 Krav och byggnormer 
Brandsäkerhetskraven som ställs för en träbyggnad är idag funktionsbaserade vilket innebär 
att det inte finns några bestämda skyddsåtgärder som är obligatoriska att genomföra för alla 
typer av byggnader. Istället finns ett antal kravmålsättningar som ska uppfyllas som är 
baserade på vilken funktion dessa säkerhetskrav ska fylla för dimensioneringen av byggnaden 
[15]. De målsättningar som finns gällande dimensioneringen följer av bestämmelserna i bilaga 
1 av Byggproduktförordningen, grundläggande krav för byggnadsverk [16].  
För brandsäkerhet gäller att byggnaden projekteras och byggs så att följande fem kriterier 
uppfylls [17],  

• Byggnadsverkets bärförmåga kan antas förbli intakt under en bestämd tid.  
• Uppkomst och spridning av brand och rök inom byggnadsverket begränsas.  
• Brandens spridning till angränsande byggnadsverk begränsas.  
• Personer som befinner sig i byggnadsverket kan lämna detta eller räddas på̊ annat sätt.  
• Räddningsmanskapets säkerhet beaktas. 

Vidare delas den funktionsbaserade dimensioneringen in i två olika begrepp som båda är sätt 
att uppfylla de ovannämnda kraven när man bygger eller ändrar något i en byggnad, 
förenklad- och analytisk dimensionering.  
 
Detaljkrav förenklad dimensionering Analytisk dimensionering 
Typgodkännande Beräkning 
Detaljerade råd Simulering 
Klassificering  
 
Begreppen innebär att byggherren vid förenklad dimensionering ser till att uppfylla de krav 
som ställs i BBR avsnitt 5, 5:2 - 5:7 som behandlar brandsäkerhet helt utifrån de allmänna 
råden som följer i avsnittet. Vad gäller analytisk dimensionering så uppfyller byggherren 
kravföreskrifterna som finns i BBR på andra sätt än genom förenklad dimensionering, till 
exempel genom olika brandtekniska lösningar som är lämpliga och tillräckliga för att uppnå 
samma brandsäkerhetsnivå [16]. Vid analytisk dimensionering där kraven och de allmänna 
råden som används vid förenklad dimensionering frångås ställs dock högre krav på att visa att 
brandsäkerhet uppnås. Högre krav ställs på till exempel på kontroll och dokumentation där 
verifieringen visar att den nya alternativa lösningen är minst lika säker och stöds av 
vetenskapligt dokumenterade metoder [18].  
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4.2 Klassificeringar 
Brandkraven är delvis uppbyggda efter ett antal olika klassificeringar som tar hänsyn till 
byggnaders våningsantal, byggnadsarea och verksamhetsklass. För klassificering tas även 
hänsyn till möjligheterna och faktorerna som påverkar utrymning i händelse av brand och 
risken av allvarliga personskador i samband med brandens inverkan på bärförmågan och 
eventuella kollaps. [19]  

4.2.1 Verksamhetsklasser 
Verksamhetsklasserna baseras på olika faktorer: hur god kännedom personerna i byggnaden 
har om utrymningsmöjligheterna, om personerna i byggnaden har möjlighet att utrymma på 
egen hand, om de förväntas vara vakna samt om det finns en förhöjd brandrisk där branden 
har möjlighet att sprida sig snabbt. Därefter delas klasserna in enligt följande [19]: 
 
Verksamhetsklass Vk1 Industri, kontor, lager 
Verksamhetsklass Vk2 Samlingslokaler 
  Vk2A: Lokal för högst 150 personer 
  Vk2B: Samlingslokal för fler än 150 personer 
  Vk2C: Samlingslokal för fler än 150 personer + alkoholservering 
Verksamhetsklass Vk3 Bostäder 
  Vk3A: Boenden där personerna förväntas ha god lokalkännedom 
  Vk3B: Gemensamhetsboenden 
Verksamhetsklass Vk4 Hotell 
Verksamhetsklass Vk5 Vårdmiljöer 
  Vk5A: Verksamhet som bedrivs på dagtid 
  Vk5B: Behovsprövade särskilda boenden 
  Vk5C: Lokaler för hälso- och sjukvård 
  Vk5D: Lokaler för personer som hålls inlåsta 
Verksamhetsklass Vk6 Lokaler med förhöjd brandrisk, t.ex. pappersindustri 
 
 

4.2.2 Brandtekniska byggnadsklasser 
De brandtekniska byggnadsklasserna är till för att dela upp byggnader beroende på behovet av 
brandskydd. För att kunna bedöma behovet behöver man ta hänsyn till sannolika 
brandförlopp, möjliga konsekvenser vid en eventuell brand samt byggnadens uppställning. 
[19, 20] 
 
Br0 mycket stort skyddsbehov 
 - byggnader med fler än 16 våningar 
 - större byggnader i Vk5C 
 - lokaler och utrymmen i Vk5D där personer är inlåsta 
 - byggnader med speciella samlingslokaler 
Br1 stort skyddsbehov 
 - byggnader med minst 3 våningar 
 - byggnader med 2 våningsplan som innehåller en samlingslokal på andra  

våningen, hotell, vårdmiljö, elevhem, särskilt boende för vårdbehövande  
personer 

Br2 måttligt skyddsbehov 
 - byggnader med 2 våningar och en byggnadsarea större än 200 m2 som inte  
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delats upp med hjälp av brandväggar med lägsta klassen REI 60-M i enheter av 
högst 200 m2 
- byggnader med 2 våningar och som rymmer fler än 2 bostadslägenheter och 
har rum i vindsplanet 
- byggnader med 2 våningar och en samlingslokal som är belägen på markplan 
- byggnader med 1 våning och en samlingslokal Vk2C för fler än 600 personer 
på markplan. En liknande samlingslokal som rymmer 300 personer och är 
belägen under markplan räknas också in 
- byggnader med 1 våning och används som ett boende för personer med 
vårdbehov 

Br3 litet skyddsbehov 
 - byggnader som inte tillhör någon av de andra brandskyddsklasserna 
 

 
Figur 1 Illustration av byggnadsklasserna [19]. 
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4.2.3 Brandmotståndsklasser 
Brandmotståndsklasser finns till för att klassificera de olika konstruktionselementens förmåga 
att motstå brand där tre olika faktorer prövas. R står för bärförmåga, E för integritet/täthet och 
I för isolering, dessa funktionskrav måste uppfyllas i samband med en fullt utvecklad brand. 
[21] 
 

 
 
Figur 2 Funktionskrav för brandmotstånd [21]. 
 
I figur 3 visas en standardkurva för fullt utvecklad brand för en massiv trädel. 
Träkonstruktioner förväntas klara av att brandexponeras under ett visst antal minuter som kan 
vara till exempel 15, 30, 60 minuter och kan i bästa fall uppnå högt brandmotstånd som till 
exempel REI 90 och högre. [22] 
 

 
Figur 3 Standarskurva för fullt utvecklad brand [22]. 
 
Vidare finns det beskrivet i EKS 2015:6 huruvida olika brandsäkerhetsklasser uppfyller ett 
visst brandmotstånd beroende på vilken brandbelastning de utsätts för vilket visas i tabell 1. 
Brandsäkerhetsklasserna numreras 1-5 och kortfattat innebär varje klass följande [23]: 
 

1 Ringa risk för personskada. Byggnadsdelar i Br1-byggnad: till exempel takfot i 
byggnader med upp till fyra våningar eller icke bärande innerväggar. Byggnadsdelar i 
Br2-byggnad: till exempel sekundärbärverk såsom åsar, fribärande takplåtar och 
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bärverk tillhörande huvudsystemet men som inte är beläget under översta källarplanet 
och som vid kollaps inte leder till en kollapsad area större än 300 m2. 

2 Liten risk för personskada. Byggnadsdelar i Br3-byggnad: till exempel bärverk 
tillhörande byggnadens huvudsystem i bostadshus. Byggnadsdelar ska kunna 
upprätthålla brandcellsgräns motsvarande klass EI 15. 

3 Måttlig risk för personskada. Byggnadsdelar i Br1-byggnad: till exempel trapplan som 
utgör utrymningsväg, balkong utan gemensamt bärverk. Byggnadsdelar i Br2-
byggnad: till exempel bärverk som tillhör byggnadens huvudsystem, trapplan som 
utgör utrymningsväg och som är beläget under översta källarplanet. Byggnadsdelar i 
Br3-byggnad: till exempel trapplan på samma sätt som för Br2-byggnad. 
Brandcellsgräns ska kunna upprätthålla klass EI 30. 

4 Stor risk för personskada. Byggnadsdelar i Br1-byggnad: till exempel vissa bärverk i 
säkerhetsklass 2, bjälklag i upp till åtta våningar samt vissa bärverk i säkerhetsklass 3 
med högst fyra våningar. Brandcellsgräns ska kunna upprätthålla avskiljande 
konstruktion motsvarande klass EI 60. 

5 Mycket stor risk för personskada. Byggnadsdelar i Br1-byggnad: till exempel vissa 
bärverk i säkerhetsklass 3 med minst fem våningar samt bärverk tillhörande 
huvudsystemet och som är beläget under översta källarplanet. Byggnadsdelar i Br2- 
och Br3-byggnad: till exempel bärverk tillhörande huvudsystemet och som är beläget 
under översta källarplanet. Brandcellsgräns ska kunna upprätthålla avskiljande 
konstruktion motsvarande klass EI 90. 

 
Tabell 1 Brandteknisk klass i bärande avseende [23]. 

Brandsäkerhetsklass Brandteknisk klass vid brandbelastning f [MJ/m2] 

 f ≤ 800 MJ/m2 f ≤ 1600 MJ/m2 f > 1600 MJ/m2 

1 0 0 0 

2 R15 R15 R15 

3 R30 (R15*) R30 (R15*) R30 (R15*) 

4 R60 R120 (R90*) R180 (R120*) 

5 R90 (R60*) R180 (R120*) R240 (R180*) 
*Vid installation av automatiskt sprinklersystem utförd enligt avsnitt 5:252 i BBR (2011:6). 
 
  



 

  11 (49) 
 

4.2.4 Klassbeteckningar för byggprodukter 
Klassbeteckningarna delas in för material, beklädnader, ytskikt, rörisolering samt kablar och 
är till grund för att bestämma CE-märkning av byggprodukter som används till invändiga 
ytor. Det finns sju klassbeteckningar vilka kallas A1, A2, B, C, D, E, F och ingår i Euroklass-
systemet som har ersatt det tidigare nationella klassifikationssystemet som används i bland 
annat Sverige. De klassbeteckningar som gäller för träprodukter visas i tabellerna nedan. [24] 
 
Tabell 2 Europeisk brandklass för ytmaterial utom golvbeläggningar. 

Huvudklass Rökklass Dropp-
klass 

Krav enligt FIGRA Produktexempel 
Obränn-
barhet SBI Liten 

låga W/s  

B s1, s2 eller 
s3 

d0, d1 
eller d2 - x x ≤ 120 

Gipsskivor (tjocka 
papper), 

brandskyddat trä 

C s1, s2 eller 
s3 

d0, d1 
eller d2 - x x ≤ 250 

Tapet på 
gipsskiva, 

brandskyddat trä 

D s1, s2 eller 
s3 

d0, d1 
eller d2 - x x ≤ 750 Trä och 

träbaserade skivor 
 
S1 är lägsta möjliga rökklass och d0 är den lägsta droppklassen vilket innebär att inga farliga 
droppar uppkommer. SBI är en provningsmetod (Single Burning Item) som utförs av RISE 
(Research Institutes of Sweden) där man mäter den värmeeffekt en produkt utvecklar i kW, 
mängden utvecklad energi i MJ och rökutvecklingen [25]. FIGRA (Fire Growth Rate) är ett 
index som SP, Sveriges forskningsinstitut, har tagit fram till hjälp för att klassificera ytskikt 
för olika produkter [24]. 
 
Tabell 3 Europeisk brandklass för golvbeläggningar. 

Huvudklass Rökklass 

Krav enligt CHF Produktexempel 

Obränn-
barhet 

Strål
nings
panel 

Liten 
låga kW/m2  

Cfl s1 eller s2 - x x ≥ 4,5 Vissa trägolv 

Dfl s1 eller s2 - x x ≥ 3 Flertalet trägolv 

 
Strålningspanel är en provningsmetod som används för golvbeläggningar för att mäta 
produktens flamspridning, rökutveckling och den värmestrålning som lägst behöver strålas 
mot golvbeläggningens yta för att det ska ge upphov till flamspridning. Eftersom trägolv 
omfattas av ett brandkrav och inkluderas i EU:s byggproduktdirektiv utförs 
provningsmetoden för dem enligt tabellen [26]. CHF (Critical Heat Flux) är en viktig 
parameter för brandklassning och visar den termiska gränsen för när förändringar under 
uppvärmning börjar ske för en viss golvbeläggning [27]. 
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5 BRANDTEKNISKA LÖSNINGAR 
I avsnitt 4 behandlades brandsäkerhetskraven och lite om deras uppbyggnad vad gäller 
kriterier och klassindelningar. För att uppnå de krav som ställs på brandsäkerheten i 
Boverkets regler kan förenklad- eller analytisk dimensionering tillämpas och till dessa tillhör 
ett antal olika tekniska lösningar. I det här avsnittet behandlas dels fem olika brandtekniska 
lösningar som är till grund för att uppnå kraven vid till exempel exponerad trästomme och 
fasad men även en översiktlig beskrivning av lösningar för andra delar av en träbyggnad så 
som detaljlösningar i kopplingar och lösningar för att förhindra brandspridning exteriört, till 
exempel via fasaden. Figur 16 illustrerar på vilka sätt brandtekniska lösningar kan tillämpas i 
ett flerbostadshus i trä. 
 

 
Figur 16 Illustration av hur brandtekniska lösningar kan tillämpas i hela byggnader. 
Sektionen kommer från White arkitekters projekt Frostaliden i Skövde, ett åtta våningar högt 
trähus som färdigställs 2018. 
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5.1 Interiör brandsäkerhet 

5.1.1 Detaljlösningar i kopplingar mellan konstruktionsdelar 
Att brandsäkra kopplingar mellan olika konstruktionsdelar i en byggnad är en viktig del i 
utformningen av ett trähus för att säkerställa att en eventuell brand inte kan sprida sig genom 
otäta och osynliga spalter. Idag finns bland annat ett dokumenterat fall i Luleå från 2013 där 
ett flerbostadshus i trä på fem våningar brann ned och där spridning av branden troligen 
skedde bland annat genom otätheter i ventilationskanalernas brandisolering samt på grund av 
de material som fanns mellan lägenhetsmodulerna [28]. På grund av risken för brandspridning 
mellan kopplingarna för konstruktionsdelar och brandceller i en träbyggnad är en 
brandteknisk lösning i hålrum nödvändigt. I hålrum är branden ofta osynlig eftersom den 
sprids i små otäta utrymmen bakom den yta som människan ser. För att förhindra spridning av 
brand i hålrum finns två olika lösningar, antingen genom brandstopp eller genom att 
underventilera och fördröja branden och för båda lösningarna kan lufttäta eller ventilerade 
brandstopp användas. Brandstoppen delas vidare in i tre olika typer [29]: 
 

• Massiva brandstopp: lufttäta, består av trä, stenull eller gips och klarar EI 30 eller EI 
60. 

 
Figur 4 Massiva brandstopp [29]. 
 

• Ventilerade brandstopp: brandavskiljande med verifierat brandmotstånd, används i 
ventilerade hålrum/luftspalter som passerar brandcellsgränser och består av trä, metall 
eller brandsvällande material. 
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Figur 5 Ventilerade brandstopp [29]. 

 
• Ventilerade brandstopp: brandfördröjande, används på ventilerade vindar, fasader 

eller tak, består av smala spalter men dessvärre saknas standardkriterier på grund av 
ogenomförda brandprov. 

 
Syftet med brandstopp i kopplingarna eller hålrummen är att bibehålla brandmotståndet för 
konstruktionsdelarna. För väggar och bjälklag är EI 30 och EI 60 vanligast [15]. Den största 
anledningen till att använda brandstopp är för att en fullt utvecklad brand i hålrum och 
kopplingar kan avvika från standardkurvan i figur 3 och därmed vara oförutsägbar jämfört 
med en synligt exponerad brand [15]. För att verifiera och bedöma massiva brandstopp kan 
ETAG 026 del 5 ”Hålrumsbarriärer” (framtaget av EOTA, European Organisation for 
Technical Approvals) användas, den ger förutsättningar för att få korrekta riktlinjer vid valet 
av brandstopp. Generellt sätt brukar dock massiva brandstopp som består av till exempel 
träreglar ≥ 38 x 38 mm anses vara tillräckliga [15, 30]. Vad gäller de ventilerade 
brandstoppen så kan de verifieras för EI-klassificering genom brandprovningsdokument 
utförda av SP och RISE [15].  
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5.1.2 Val av trä 
Trä är ett naturligt och återvinningsbart material som ger goda förutsättningar för hållbart 
byggande för såväl stora som små ändamål [31]. Anledningen till att träbyggande är hållbart 
för klimatet är att trä binder och lagrar koldioxid vilket finns kvar i träet även när det används 
som byggnadsmaterial. Inte förrän vid eventuell kompostering av trämaterialet frigörs dessa 
lagrade kolföreningar men istället för att tillföra koldioxid till atmosfären tas det istället upp 
av växande träd genom fotosyntesen. Detta medför en så kallad sluten krets och ett 
miljömedvetet sätt att använda en naturligt växande råvara [32]. Olika träslag har varierande 
egenskaper beroende på vedens uppbyggnad samt vart och hur de växer vilket gör att valet av 
trä som byggnadsmaterial är av betydelse. Vad gäller egenskaper som påverkar ett visst 
träslags brandförmåga så finns några varierande parametrar så som fuktkvot, densitet, 
fiberriktning och förkolningshastighet som vanligen är mellan 0,5-1 mm/min [33, 34].  

 
Figur 6 Förkolning av trä [33]. 
 
Det som sker när trä börjar brinna är att vid en yttemperatur av 200-300 °C börjar långa 
kedjor av molekyler i träets cellväggar att dela på sig och börjar då producera gaser och 
brandfarliga föreningar. Dessa föreningar tränger sedan in i träets yta där en reaktion med 
syret i luften gör att förbränning påbörjas. Dessa kemiska gasföreningar sönderdelas i 
processen som kallas för pyrolys genom vilket gasutsläpp från brännbara delar i träet gör att 
det bildas flammor. Genom att detta sker bildas då ett kolskikt som syns utanpå träet och 
fungerar som ett värmeisolerande lager som skyddar det ännu intakta och oskadade träet. [34]  
 
För att jämföra olika träslag och deras brandegenskaper har tabell 4 upprättats där vanligt 
förekommande träslag med olika ändamål tagits med. Fuktkvoten är varierande beroende på 
hur mycket träet torkat och vad virket ska användas till vilket i sin tur påverkar densiteten, 
fuktkvoterna i tabellen är alla under 20 % vilket är vanligt på grund av att det då inte sker 
några förluster vad gäller virkets kvalitet [35]. Den beräknade förkolningshastigheten i 
tabellen, β0, är vid endimensionell förkolning och de experimenterade värdena på 
förkolningshastighet varierar stort vilket indikerar att ytterligare tester bör genomföras för mer 
trovärdiga resultat. De experimenterade resultaten är tagna ur doktorsavhandlingen 
genomförd av Kathinka Leikanger Friquin, Norwegian university of Science and Technology, 
där förkolningshastigheter under varierande brandexponering och inverkande faktorer 
studerats [36]. 
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Tabell 4 Jämförelsetabell över olika träslag och deras brandegenskaper [36, 37, 38, 39, 40, 
41, 42, 43]. 

Träslag Fuktkvot 
[%] 

Densitet 
[kg/m3] 

Förkolnings-
hastighet 
[mm/min] 
Beräknad β0 

Förkolnings-
hastighet 
[mm/min] 
Experiment 

Användnings- 
områden Övrigt 

Gran 12 440 0,65 0,59 - 0,70 Konstruktions-
virke  

Furu 12 470 0,65 0,76 Byggnadsvirke, 
golv, möbler  

Ek 15 690-760 0,50 0,57 
Golv, möbler, 
snickerier i 
utomhusmiljöer 

 

Cederträ 18-20 410 0,65 0,75 Fasad, tak, 
beklädnad  

Sibirisk 
lärk ~ 18 600-770 0,65 - Fasad, tak, trall i 

utomhusmiljö 

Naturlig 
impregne
ring 

 
Tabell 4 indikerar att förkolningshastigheterna varierar beroende på träslag i det 
experimenterade fallet medan den beräknade hastigheten tenderar att vara densamma för de 
flesta träslagen. Densiteten hos träslagen ek och sibirisk lärk är avsevärt högre, även om 
fuktkvoterna inte är densamma som för de andra träslagen, vilket till exempel innebär att 
upptagningsförmågan av vatten är långsammare och lägre [44]. Hög densitet innebär också att 
träet är hårdare vilket också kan vara en bidragande faktor till att till exempel ek har en 
långsammare förkolningshastighet jämfört med de andra träslagen med lägre densitet och 
därmed också mjukare egenskap [45]. 

    

 
Figur 17 Träslag, från överst till vänster: granvirke, furuvirke, ekvirke, cederträvirke och 
sibirisk lärk [90, 91, 92, 93, 94]. 
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5.1.3 Dimensionering 
Att dimensionera trä så att konstruktionernas olika delar uppfyller en brandklass och därmed 
också uppfyller ställda krav på brandsäkerhet är kanske en av de viktigaste lösningarna för att 
kunna bygga högt och stort i trä. I princip kan man dimensionera en träkonstruktion hur stort 
som helst för att vara säker på att funktionskraven uppfylls och mer därtill men med det 
medföljer även estetikfrågan. Stora pelare till exempel som man ur arkitektoniskt perspektiv 
vill ska vara nätta och inte sticka ut alltför märkbart blir ett estetiskt problem om 
dimensionerna skulle ökas kraftigt samtidigt som det kan vara nödvändigt för att 
konstruktionsdelen ska klara av en eventuell brandexponering. 
 

5.1.3.1 KL-trä 
Vid stora och höga träkonstruktioner används ofta KL-trä vilket är korslimmat granvirke med 
vartannat skikt korslagt. Tack vare att man limmar ihop skikten i kors får man formstabila, 
tvärstyva och förhållandevis lätta byggelement som används till såväl väggar, bjälklag som 
yttertak. För att KL-träskivorna ska kunna klara av att brandexponeras måste de 
dimensioneras så att de klarar ett visst antal minuter och att de får ett godtagbart kvarstående 
tvärsnitt efter en brand samt att integriteten är tillräcklig [46].  
 

 
Figur 7 KL-träskivor från Martinsons [46]. 
 
I tabell 5 nedanför visas olika KL typer med antingen tre eller fem skivor, de är exponerade 
träskivor och har alltså ingen beklädnad. Sedan visas det kvarstående tvärsnittet efter att de 
exponerats för brand i 30, 60 eller 90 minuter. För att se det kvarstående bärande tvärsnittet 
subtraheras ett eventuellt icke bärande skikt med det kvarstående tvärsnittet. De skikt som 
efter en brand blir icke bärande står inom parentes och de skikt som redan från början är 
huvudsakligen bärande är markerade med fet stil. Ett kvarstående tvärsnitt som är ≤ 3 mm 
beaktas inte i tabellen och skrivs i sådana fall som 0 mm. 
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Tabell 5 Exponerade KL-träskivor i olika dimensioner utsatta för 30, 60 eller 90 minuters 
brand [34, 48]. 

Ursprungligt tvärsnitt R kriterium EI 
kriterium 

 Kvarstående tvärsnitt efter 
30 minuters brandexponering Kvar-

stående 
bärande 
tvärsnitt 

[mm] 

Be-
räknad 
inte-
gritet 
[min] 

KL-trä 
typ 

Lamell struktur 
[mm] 

Lamell struktur 
[mm] 

Kvar-
stående 
tvärsnitt 

[mm] 
80 C3s 20 40 20   0 (34,1) 20   54,1 20,0 72>30 

90 C3s 30 30 30   4,1 30 30   64,1 64,1 81>30 

100 C3s 30 40 30   4,1 40 30   74,1 74,1 95>30 

120 C3s 40 40 40   14,1 40 40   94,1 94,1 114>30 

100 C5s 20 20 20 20 20 0 (14,1) 20 20 20 74,1 60,0 73>30 

120 C5s 30 20 20 20 30 4,1 20 20 20 30 94,1 94,1 90>30 

140 C5s 40 20 20 20 40 14,1 20 20 20 40 114,1 114,1 111>30 

160 C5s 40 20 40 20 40 14,1 20 40 20 40 134,1 134,1 129>30 

 Kvarstående tvärsnitt efter 
60 minuters brandexponering Kvar-

stående 
bärande 
tvärsnitt 

[mm] 

Be-
räknad 
inte-
gritet 
[min] 

KL-trä 
typ 

Lamell struktur 
[mm] 

Lamell struktur 
[mm] 

Kvar-
stående 
tvärsnitt 

[mm] 
80 C3s 20 40 20   0 (8,7) 20   28,7 20,0 72>60 

90 C3s 30 30 30   0 (12,3) 30   42,3 30,0 81>60 

100 C3s 30 40 30   0 (22,3) 30   52,3 30,0 95>60 

120 C3s 40 40 40   0 (35,2) 40   75,2 40,0 114>60 

100 C5s 20 20 20 20 20 0 0 8,7 20 20 48,7 48,7 73>60 

120 C5s 30 20 20 20 30 0 0 20 20 30 70 70,0 90>60 

140 C5s 40 20 20 20 40 0 (15,2) 20 20 40 95,2 95,2 111>60 

160 C5s 40 20 40 20 40 0 (15,2) 40 20 40 115,2 115,2 129>60 

 Kvarstående tvärsnitt efter 
90 minuters brandexponering Kvar-

stående 
bärande 
tvärsnitt 

[mm] 

Be-
räknad 
inte-
gritet 
[min] 

KL-trä 
typ 

Lamell struktur 
[mm] 

Lamell struktur 
[mm] 

Kvar-
stående 
tvärsnitt 

[mm] 
80 C3s 20 40 20   0 0 0   0 0,0 72>90 

90 C3s 30 30 30   0 0 16,5   16,5 16,5 81>90 
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100 C3s 30 40 30   0 0 26,5   26,5 26,5 95>90 

120 C3s 40 40 40   0 (10,2) 40   50,2 40,0 114>90 

100 C5s 20 20 20 20 20 0 0 0 0 20 20 20,0 73>90 

120 C5s 30 20 20 20 30 0 0 0 (16,6) 30 46,6 30,0 90>90 

140 C5s 40 20 20 20 40 0 0 10,2 20 40 70,2 70,2 111>90 

160 C5s 40 20 40 20 40 0 0 30,2 20 40 90,2 90,2 129>90 

 
För att visa skillnaden mellan att dimensionera en exponerad massiv trädel gentemot en som 
är beklädd med gipsskiva och vad dessa får för kvarstående tvärsnitt efter att ha 
brandexponerats så följer tabell 6 nedanför. 
 
Tabell 6 Jämförelsetabell mellan KL-träskivor som är exponerade kontra beklädda med gips 
[34]. 

K
L-

trä
 ty

p 

Exponerad KL-träskiva KL-träskiva beklädd med 12,5 mm gips 

30 minuter 60 minuter 90 minuter 30 minuter 60 minuter 90 minuter 
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80 
C3s 54,1 20,0 72 28,7 20,0 72 0 0,0 72 68,6 68,6 89 49 20 89 23,7 20 89 

90 
C3s 64,1 64,1 81 42,3 30,0 81 16,5 16,5 81 78,6 78,6 93 60 60 93 35,5 30 93 

100 
C3s 74,1 74,1 95 52,3 30,0 95 26,5 26,5 95 88,6 88,6 104 70 70 104 45,5 30 104 

120 
C3s 94,1 94,1 114 75,2 40,0 114 50,2 40,0 114 108,6 108,

6 123 90,1 90,1 123 69,2 40 123 

100 
C5s 74,1 60,0 73 48,7 48,7 73 20 20,0 73 88,6 88,6 84 69 60 84 43,7 43,7 84 

120 
C5s 94,1 94,1 90 70 70,0 90 46,6 30,0 90 108,6 108,

6 101 90 90 101 65,5 65,5 101 

140 
C5s 

114,
1 

114,
1 111 95,2 95,2 111 70,2 70,2 111 128,6 128,

6 121 110,
1 

110,
1 121 89,2 80 121 

160 
C5s 

134,
1 

134,
1 129 115,

2 
115,
2 129 90,2 90,2 129 148,6 148,

6 137 130,
1 

130,
1 137 109,

2 100 137 

 
För en exponerad KL-träskiva kan man ur tabellen avläsa hur dimensionen behöver vara för 
att uppnå samma kvarstående tvärsnitt vid brandexponering som en KL-skiva med 
gipsbeklädnad. Tabell 6 indikerar på att dimensionerna blir betydligt större för den 
exponerade varianten för att uppnå liknande tvärsnitt som den beklädda varianten vilket är 
såväl en kostnadsfråga som en estetikfråga. För att exemplifiera en KL-skiva så skulle 80C3s 
som har ett bärande tvärsnitt på 20 mm efter 30 minuters brandexponering istället behöva 
väljas till en 100 C3s för att uppnå samma bärande tvärsnitt efter 30 minuters brand som en 
gipsbeklädd skiva. Detta på grund av att en 80C3s skiva beklädd med gips har ett bärande 
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tvärsnitt efter 30 minuters brand som är 68,6 mm och för att uppnå det tvärsnittet så måste 
alltså 100C3s väljas för en exponerad skiva då den har ett bärande tvärsnitt på 74,1 mm ( > 
68,6 mm). Kl-skivan blir i det fallet totalt 20 mm tjockare vilket i längden skulle kunna ha en 
inverkan på till exempel byggnadens area och takhöjd. 

5.1.3.2 Limträ  
Limträ är ett annat vanligt förekommande konstruktionsvirke där lameller, vanligtvis 45 mm 
tjocka, sammansätts med hjälp av limfog. Det kan användas som flera olika typer av 
byggkomponenter så som stolpar, balkar, liggande- och stående ytterpanel och trall och i 
Sverige står limträ för 4 % av all träanvändning [45]. Uppbyggnaden av limträ varierar i övre- 
och nedre kant jämfört med mitten på grund av att kanterna påverkas av maximala tryck- och 
dragpåkänningen medan mitten av limträet har lägre påkänningar. Detta bidrar till bättre 
materialutnyttjande och mer hållbart byggande då det är möjligt att använda virke med 
varierade hållfasthetsklasser [49].  
 

 
Figur 8 Limträbalk före och efter 30- och 60 minuters brand [45].  
 
För att jämföra olika standardlimträbalkar och deras förutsättningar i händelse av brand har 
tabell 7 upprättats. Den utgår från att balkarna brandexponeras från de horisontella sidorna 
och förkolnas därmed i X-led för att exemplifiera vilken dimension som skulle behöva väljas 
med fokus på den opåverkade höjden. Tabellen visar sedan hur bredden av balkarna förändras 
efter 30, 60 och 90 minuters brand och vilken höjd på balkarna man då skulle behöva välja för 
att, efter en viss tid av brandexponering, bibehålla samma beräknade böjmotstånd som de 
ursprungliga standardbalkarna har. 
 
Ekvation för beräknat böjmotstånd i tabell 7: 
 

𝑊 =
𝑏ℎ!

6  
 
där 
 
b = bredd [mm] 
h = höjd [mm] 
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Tabell 7 Standarddimensioner för limträbalkar och nya dimensioner beräknade efter X 
minuters brandexponering för att behålla samma böjmotstånd [50]. 

 
 
Beroende på antalet minuter brandexponering ser dimensionerna olika ut. För att behålla det 
beräknade böjmotståndet W efter brand i horisontal led från båda håll behöver höjden på 
balkarna ändras och tabellen indikerar att balkdimensionen ändras relativt lite efter 30 
minuters brand jämfört med efter 90 minuters brand. Efter 90 minuters brandexponering 
måste till exempel en ursprunglig balkdimension på 90 x 180 mm istället väljas till 90 x 315 
mm för att det ursprungliga böjmotståndet utan någon brandexponering fortfarande ska vara 
samma värde efter 90 minuters brand. Detta innebär att storleksförändringen ser ut som 
följande i figur 9: 

  
Figur 9 Illustration av hur balkdimensionen kan komma att ändras för att uppnå samma 
böjmotstånd vid 90 minuters brandexponering [51].  
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5.1.4 Ytbehandling 
Brandskyddsbehandling av trä kan genomföras med bland annat olika typer av 
ytbehandlingar. Tack vare att man till exempel med hjälp av kemiska medel behandlar träet 
får man ett mer brandtåligt material där de parametrar som påverkas positivt är tid till 
antändning, flamspridning och värme- och rökutveckling. Ett vanligt brandskyddsmedel är 
brandfärg som målas på materialet och vid brandexponering sväller färgen upp och på så sätt 
isoleras ytan [52]. Brandfärgen skiljer sig däremot från till exempel brandimpregnering på 
grund av att brandfärgen ger ett ytskikt och måste därför appliceras på träets alla exponerade 
ytor, eventuella hål och vid brandmålning av ytterpanel måste även inåtriktade sidan målas 
[53]. Brandfärg som appliceras på plats blir kontrollerade så att rätt mängd används så att rätt 
brandklass uppnås och kontrollen ska utföras av leverantören och en certifierad utförare [97].  
 
Brandskyddsmedel är främst till för det tidiga skedet av en brand där det har en förmåga att 
fördröja brandspridning och ökning [54]. Vid kraftiga bränder hjälper inte brandskyddsmedel 
särskilt mycket eftersom att de förkolnar precis som allt annat trämaterial på grund av att det 
inte är helt obrännbart. Att ytbehandla trä ger ofta ändå bättre förutsättningar vad gäller 
brandmotståndsklass än till exempel enbart impregnering eller helt obehandlat trä. Genom att 
ytbehandla träet med brandfärg kan man uppnå till exempel klass REI 30 [15].  
 
I tabell 8 visas och jämförs några olika typer av ytbehandlingar med varierade tekniker. Bland 
det viktigaste vid val av brandskydd är långtidsbeständigheten med anledning av att 
eventuella kemikalier i brandskyddsprodukter kan lakas ut med tiden och därmed förlora dess 
brandskyddande förmåga. Det är därför nödvändigt att verifiera produktens 
långtidsbeständighet för att veta under hur lång tid skyddet varar och på så sätt förutsäga 
eventuell åtgärd som behöver göras med tiden. Två faktorer som påverkar 
långtidsbeständigheten är risken för hög fuktkvot och bortfall av de brandskyddande 
kemikalierna i produkten samt risken, som tidigare nämnts, för att kemikalierna lakas ur vilket 
främst sker vid utomhusanvändning av träprodukter [55].  
 
Tabell 8 Jämförande ytbehandlingstabell för trä [56, 57, 58, 59]. 

Yt-
behandling Typ 

Långtids-
beständig 
het 

Använd-
ning 

Ytskikts-
klass 

Miljö-
märkt Övrigt 

Protega 
Novatherm 
1FR 

Brand-
skyddsfärg 25 år Inomhus B-s1,d0 -  

Eld och 
vatten  
P42 HW02 

Brand-
skyddsfärg < 25 år Inomhus B-s1,d0 -  

Organo-
Wood 01 

Flam- och 
rötskydd 2-10 år - B-s1, 

C-s1,d0 x 

Träet blir 
med tiden 
ljus/silver-
grått 

Shou Sugi 
Ban 

Japansk 
teknik där 
ytan 
bränns 

80-100 år Utomhus D-s2,d0*   

Trä-
beklädnad 

Additions-
metoden  Inomhus D-s2,d0   
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*Ingen officiell klassificering men vissa producenter har fått klassificeringen D-s2,d0. 
 
Tabell 8 indikerar att det kan finnas ett samband mellan brandskyddsbehandlingarna som 
innehåller kemikalier där de med längre beständighet är mindre miljövänliga (innehåller 
farliga kemikalier) och därför inte heller miljömärkta medan den behandling som har kortare 
beständighet är miljövänligare.  
 

  

 
Figur 10 Från överst till vänster: trä behandlat med Protega Novatherm 1FR, Eld och Vatten 
P42 HW02, OrganoWood och Shou Sugi Ban [56, 57, 58, 59].  
 
I figur 10 syns de olika typerna av ytbehandlingarnas påverkan på träets yta och utseende. 
Med den japanska tekniken Shou Sugi Ban sker störst förändring på grund av att träets yta 
bränns för att uppnå olika stadier av förkolning och på så sätt skapas ett skyddande lager som 
även ger ett annorlunda estetiskt intryck. Metoden är däremot inte beprövad och känd i 
Sverige vilket, som även tabell 8 visar, gör att den sortens träprodukter inte har något 
typgodkännande eller klassificering. Brandfärgerna är färglösa vilket inte alls påverkar träets 
yta utseendemässigt nämnvärt.  
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5.1.5 Impregnering 
Att brandskyddsimpregnera trä är ytterligare ett sätt att lösa de brandtekniska kraven för en 
träbyggnad. De vanligaste sätten att impregnera trävirke på är antingen genom 
tryckimpregnering där vattenlösliga träskyddsmedel används vilka innehåller till exempel 
koppar och kan ge virket en grön färg eller genom vakuumimpregnering. Vid 
vakuumimpregnering används istället ofärgade träskyddsmedel som är lösningsburna 
innehållande oljor och ger därför sällan någon färgförändring på trävirket [60].  
Impregnering av träprodukter innebär att dessa metoder där virket utsätts för tryck eller 
vakuum sker i ett slutet impregneringskärl och på så sätt tillförs impregneringsmedel in i träet. 
Medlet tas upp av splintveden, vilket är den yttre delen av en trädstam, på grund av 
tryckskillnaden som uppstår och beroende på vilken mängd medel som trängts in får det 
impregnerade träet olika träskyddsklasser, till exempel klass B [61].  
 
Precis som för ytbehandlingar så som brandskyddsfärg är det viktigt att 
brandimpregneringarna har god beständighet. CEN/TS 15915 är en certifiering som innebär 
att impregneringen får en god beständighet där kriterierna är att produkten har bestående 
egenskaper vad gäller normalt inomhusklimat, förhöjd fuktighet i interiöra installationer och 
även installationer i exteriöra miljöer där de brandtekniska egenskaperna ska vara bestående. 
Vidare delas den tekniska specifikationen av certifikatet in i fyra olika klasser, kortvarig 
användning mindre än 1 år, permanent användning inomhus, permanent användning inomhus 
och i väderskyddad miljö samt högre omgivande fuktkvot än normal inomhusklimat och 
slutligen permanent användning utomhus som till exempel träfasad med beständiga 
brandtekniska egenskaper [62].  
 
Tabell 9 Jämförelsetabell över några brandimpregneringar [63, 64, 65, 66, 67, 11].  

Impregnering Långtids-
beständighet Bruksklass Ytskikts-

klass 
Miljö-
märkt Övrigt 

Woodsafe 
FirePRO 

CEN/TS 
15915 
(alla fyra 
klasser) 

INT1, INT2, 
(inomhus, torrt 
och fuktigt) 
EXT 
(utomhus) 

B-s1,d0 - 
Kan användas i 
Svanen-märkta 
byggprojekt. 

Woodsafe 
Exterior  
Fire-X 

CEN/TS 
15912 

EXT 
(utomhus) B-s1,d0 - 

Kan användas i 
Svanen-märkta 
byggprojekt.  

Moelven BT 
brandskyddat 
trä Fireguard 
(standard och 
vattenfast) 

CEN/TS 
15915  

INT1, INT2, 
(inomhus, torrt 
och fuktigt) 
EXT 
(utomhus) 

B-s1,d0 - 

Standard 
impregneringen 
kräver 
ytbehandling, ej 
den vattenfasta 
impregneringen. 

Ingarp 
träskydd - 
Nordic 
Preventor Anti 
Flame 

Obegränsat 
inomhus, 
utomhus se 
övrigt (enligt 
leverantör) 

Inomhus, 
utomhus med 
ytbehandling 

B-s1,d0 
(utan 
ytefter-
behandling) 
B-s2,d0 
(med) 

- 
Kräver grund- 
och toppstrykning 
med färg. 
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Figur 11 Referensprojekt, från överst: Woodsafe FirePro, Woodsafe Exterior Fire-X 
(Fjärnebofjärden, Sverige), Moelven BT (Skagershuset) [64, 65, 66]. 
 
Tabell 9 indikerar att de brandimpregneringar som finns på marknaden har liknande 
egenskaper för beständighet och klass. Woodsafe marknadsför sig som mest miljövänliga där 
deras produkter bland annat är typgodkända för att användas i Svanen-märkta projekt. 
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5.1.6 Släcksystem 
En annan brandteknisk lösning är olika varianter av släcksystem där sprinkler, och framför 
allt boendesprinkler, är det vanligast förekommande släcksystemet vad gäller brandsäkerhet i 
boendemiljöer. Andra släcksystem förutom sprinkler är skum- och gassystem som också 
kommer att behandlas i den här delen av projektet [69]. Enligt BBR ska dessa automatiska 
släcksystem, i händelse av brand, ha förmåga att släcka eller kontrollera den under avsedd tid 
samt att systemet måste aktivera tillräckligt snabbt och utformas med tillräcklig täckningsgrad 
för att den avsedda funktionen med släcksystemet ska säkerställas. Det är också krav på att 
systemen ska ha de egenskaper som krävs för att säkerställa att aktivering sker utan några som 
helst problem [20].  
 

5.1.6.1 Sprinklersystem och tekniska byten 
Det finns flera olika varianter av sprinklersystem som följer enligt nedanstående: 
 

• Vattensprinkler 
• Boendesprinkler 
• Vattenspray eller grupputlösningssystem 
• Vattendimma 

 
Vattensprinkler är den vanligast förekommande typen av sprinkler och förekommer främst i 
industribyggnader och liknande för att ge ett egendomsskydd [18]. I händelse av brand där 
vattensprinklerhuvudet, till exempel som den i figur 12, känner av temperaturhöjningen 
sprängs den glasbulb som sitter runt sprinklerhuvudet och vatten sprutas då ut. För 
vattensprinklersystem är det endast de huvuden som påverkas av branden som aktiveras och 
det finns även olika typer av sprinklerhuvuden. Beroende på hur tidigt man vill att de ska 
aktiveras samt hur man vill att vattenstrålen ska riktas och vad man vill skydda kan 
utformningen av sprinklerhuvudet väljas efter dessa faktorer [71].  
 

 
Figur 12 Vattensprinkler, konventionell [71]. 
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Några förekommande typer av vattensprinkler och sprinklerhuvuden följer enligt nedan [72, 
73]: 
 

• Konventionell sprinkler    
Vatten kastas upp mot taket, sprinklerhuvudet kan placeras både uppåt och nedåt 
beroende på rådande behov. 
 

• Standard spraysprinkler 
Vatten sprids i ett paraplyliknande mönster, 90 % av vattnet kastas nedåt, huvudena 
finns i såväl uppåt- som nedåtvända varianter. 
 

• Väggsprinkler 
Monteras på väggen antigen horisontellt eller vertikalt, fästes nära takanslutningen. 
 

   
Figur 13 Konventionell sprinkler, standard spraysprinkler och väggsprinkler. 
 

• Extended coverage sprinkler 
Täcker en ca 3 gånger större yta än en normal sprinkler men med samma 
tillförlitlighet, sprinklern förekommer i flera typer så som upright och sidewall. 

 
• ESFR-sprinkler 

ESFR står för Early Suppression Fast Response, sprinklern är lämpad för lagerlokaler 
och är speciellt anpassad för att snabbt kunna lösa ut och sprida mycket vatten. 
 

• Concealed sprinkler 
Sprinklern har ett smältbleck och en nedfällbar spridarplatta dold under en täckplatta, 
vid hög taktemperatur smälter tennet som håller fast blecket och då kan täckplattan 
fällas av vilket aktiverar så att vatten sprids ut via spridarplattan. 
 

      
Figur 14 Extended coverage sprinkler (upright), ESFR och concealed sprinkler. 
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• Boendesprinkler (se nedan) 
 
Boendesprinkler är ett annat sprinklersystem som främst är till för att rädda liv och placeras 
därför enbart i boendeutrymmen. Vad som skiljer boendesprinkler från vanlig vattensprinkler 
är att boendemiljöer innehar högre brandrisker och kräver därför tekniskt mer säkra 
sprinklersystem med högra vattenflöden och förmågan att vattenkällan klarar lång varaktighet 
vilket normalt ofta är mer än 60 minuter. Utformningen skiljer sig åt genom att 
boendesprinklerns spridarplatta ger vattenspridning till väggarnas övre ytor för att möjliggöra 
släckning av till exempel gardiner och andra brännbara material i dessa ytor. För 
boendesprinkler krävs inga speciella vattentankar eller pumpar utan kan kopplas in till det 
vanliga vattenledningssystemet [74]. Eftersom boendesprinkler är till för enbart 
boendemiljöer som är mest utsatta för brand så täcker inte den här typen av sprinklersystem 
övriga utrymmen som till exempel trapphus och vind och inte heller boendemiljöer med låg 
brandrisk som till exempel badrum. Detta medför en del ifrågasättande till om 
boendesprinkler är att rekommendera på grund av lägre tillförlitlighet jämfört med till 
exempel ett vanligt vattensprinklersystem. Trots detta finns det ändå en del motargument som 
bland annat handlar om vikten av att använda boendesprinkler i rätt typ av byggnader, de ska 
inte tillämpas i till exempel stora hotell och vårdanläggningar där även egendomen behöver 
skyddas, och det finns även erfarenheter från Nordamerika där boendesprinkler har visat sig 
vara mycket tillförlitligt [18]. Skulle en brand däremot fästa i taket hjälper det vanligtvis inte 
att sprinkla för att få ett brandskydd, istället krävs då en ytterligare lösning som till exempel 
brandmålning för att få ett tillförlitligt skydd även i taknivå [75].  
 
Vidare kan boendesprinklersystem delas in i tre olika typer, 1, 2 och 3 där sprinklersystem typ 
1 bör användas i byggnader med högst två våningar, typ 2 för byggnader med högst åtta 
våningar och typ 3 för byggnader med högst åtta våningar samt byggnader i verksamhetsklass 
5B [70].  
 
Vattenspray- eller grupputlösningssystem liknar det vanliga vattensprinklersystemet, 
skillnaden är dock att sprinklerhuvudena har öppna munstycken. Det innebär att i händelse av 
brand där ett detekteringssystem aktiverar systemet så flödar vatten från samtliga munstycken 
samtidigt i en sektion [71]. Branddetektorsystemet kan alltså aktivera sprinklerhuvuden i en 
specifik sektion eller område där den känner av att risken för till exempel snabb 
brandspridning [77].  
 
Vad gäller vattendimma är även den en variant av vattensprinkler där principen är att små 
vattendroppar, diametern är <1 mm, ska utlösas från sprinklerhuvudena. Det här systemet har 
ett högre tryck än i vanliga sprinklersystemet för att kunna få de små dropparna. Vattendimma 
är inte särskilt vanligt förekommande utan används främst inom sjöfart och verksamheter ute 
till havs, det har dock kommit att användas även i vissa konventionella byggnader på senare 
tid. Precis som för vattenspray så aktiveras systemet av en typ av branddetektor och alla 
sprinklerhuvuden i en och samma sektion utlöses samtidigt [76]. I ett brandforskningsprojekt 
utfört av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, där bland annat brandtester utförts i olika 
miljöer indikerar vattendimma ha fördelar så som att kunna kyla varma brandgaser och bland 
annat kunna förhindra brandspridning till närstående fordon i händelse av brand i utrymmen 
med mycket fordon [78].  
 
Genom att tillämpa sprinklersystem och på så sätt uppnå brandsäkerhet i en träbyggnad leder 
det till ett antal tekniska byten. Exempel på tekniska byten som kan fås genom att installera 
sprinkler i en träbyggnad är mindre krav på ytskikt i bostad vilket leder till fler möjligheter för 
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användning av exponerat trä, möjlighet att ha brännbar fasad i fler våningar tack vare att 
sprinkler förhindrar brand från att till exempel sprida sig ut genom fönster och sedan längs 
fasaden och minskade krav på ytskikt i utrymningsvägar [18]. Tillämpning av sprinklersystem 
för brandskydd av byggnader kan däremot vara problematiskt där orsaken främst handlar om 
att det är svårt att veta vilken den lägsta kravnivån blir för övriga brandskyddande åtgärder 
som behövs om sprinklersystemet inte skulle fungera som det är tänkt. Det finns alltid en risk 
vad gäller bränder och därför är det viktigt att kunna verifiera de tekniska bytena för att veta 
vad riskerna och de eventuella konsekvenserna kan vara och huruvida ytterligare 
brandskyddsåtgärder behöver tillämpas utöver sprinklersystemet [74].  

5.1.6.2 Skum- och gassläcksystem 
Skumsläcksystem används främst i miljöer med stor risk för vätskebränder eller där risken för 
djupa glödbränder är stor och är därför inte något som används i en träbyggnad i första hand. 
Principen för skumsystem är att med hjälp av tre olika typer av skum innehållande en 
alkoholresistens skumvätska släcka dessa typer av bränder där de olika skumvätskorna har 
olika förmåga att expandera [79].  
 
Gassläcksystem är till för att användas i känsliga miljöer, som till exempel datorhallar, eller 
till exempel för att släcka ämnen som inte vatten kan släcka. I vissa fall kan ett gassystem 
även användas som komplettering till ett vattensprinklersystem för att uppnå ännu högre 
skydd. Principen för gassläcksystem är att den släcker brand genom att absorbera värme och 
reducera syrehalten i den branddrabbade miljön och för att systemet ska aktiveras krävs även 
här någon typ av detekteringssystem [80].  
 

   
Figur 15 Skum- och gassläckning [79, 78].  
 

5.1.6.3 Kostnad 
Kostnadsaspekten för att installera ett vattenbaserat sprinklersystem istället för att till exempel 
gipsa för att kunna behålla en exponerad trästomme visas i tabell 10. 
 
Tabell 10 Jämförelsetabell för kostnad, boendesprinkler, sprinkler och brandgips per kvm [81 
82, 83]. 

Sprinkler per kvm Boendesprinkler per kvm Brandgipsskiva per kvm 

250-300 kr/m2 

(täckningsyta 7-8 m2 per 
sprinklerhuvud) + ~ 200 
000 kr (eldriven pump) 

200-250 kr/m2 + ~ 200 000 kr 
(eldriven pump) ~ 115 kr/m2 
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5.2 Exteriör brandsäkerhet 
För utsidan av en byggnad följer ett antal förhållningsregler gällande avstånd i Boverkets 
byggregler, till exempel ska fönster som är placerade ovanför varandra i höjdled ha 1,2 meter 
obrännbar fasad mellan sig för att inte behöva ha brandskyddsklassade fönster [70]. Vad 
gäller avstånd till andra byggnader som inte klassas som småhus eller komplementbyggnader 
ska avståndet vara minst 8 meter [20]. Med hjälp av analytisk dimensionering går det dock att 
placera byggnader närmare varandra än så om det skulle vara nödvändigt eller önskvärt, detta 
genom att till exempel inte placera några fönster mot den närliggande byggnaden [75]. För 
byggnader med fler än två våningar med träfasad är godtagbara i fall där sprinklersystem har 
installerats förutsatt att byggnaden har obrännbar fasad på nedersta våningen, där träpanelen 
är brandskyddad och uppfyller krav enligt SP Fire 105 och långtidsbeständighet enligt 
CEN/TS 15912 eller där fönstren är brandklassade och låsta [15].  
 
I den luftspalt som finns bakom fasadbeklädnaden, och som är till för att ventilera och 
undvika eventuella fuktproblem, är risken för brandspridning relativt hög vilket medför ett 
behov av att tekniskt lösa problematiken. Risken för brandspridning i luftspalter beror främst 
på att det finns ett luftintag från underkanten av fasaden som löper till ett luftuttag vid 
fasadens överkant. Det gör att brand kan spridas till vinden på en byggnad vilket kan få stora 
konsekvenser. För att förhindra ett sådant scenario är det viktigt med brandstopp i 
luftspalterna och dessa behövs främst i brandcellsgränser i alla riktningar. [15] 
 
Det finns olika varianter av brandstopp för horisontella och vertikala brandcellsgränser. I 
horisontal led finns till exempel ventilerande brandstopp i form av linjära tätningar vilka är 
brandsvällande lister som i händelse av brand sväller och håller brandcellen oförändrad [85]. 
Andra brandstoppslösningar är bland annat metall- eller trästopp bakom fasadbeklädnader, 
metall nät med brandsvällande material och perforerad plåt. De flesta brandstopp är placerade 
bakom fasadbeklädnaden i luftspalterna vilket medför att det estetiska intrycket av en fasad 
behålls intakt [15].  
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6 FÖRSÄKRING AV TRÄBYGGNADER 
Att teckna en försäkring av egendom, syftat på höga eller stora träbyggnader i det här 
projektet, är något som alla fastighetsägare gör på grund av risken för till exempel skador i 
samband med fuktproblem eller brand. De allra flesta fastighetsägare har utomstående 
hyresgäster i egendomarna vilka kan vara okontrollerbart orsakande faktorer till eventuella 
skador och utan en försäkring kan reparation och liknande av skador få höga kostnader och bli 
nästintill omöjliga att klara av på egen hand varför försäkring är ett måste. Alla försäkringar 
gäller, enligt försäkringsavtalslagen, för egendomsskador som inträffar under den tid 
försäkringen är i kraft [86]. En försäkring träder i kraft när ett försäkringsbolag fått in det som 
kallas för premie vilket är en kostnad som gör det möjligt och även värt för 
försäkringsbolagen att teckna en försäkring och därmed även ge ersättning i händelse av 
skador så som brand i egendom [87].  
 
Försäkringsförbundet har gett ut en teknisk rekommendation, FTR 108, som är gemensam för 
alla försäkringsbolag. I den följer ett antal vägledande rekommendationer för hur en byggnad 
bör vara utformad och vilka brandklassificeringar den bör ha och är till hjälp vid 
försäkringsbolagens bedömning av byggnaden. Exempel på vägledning är definitioner av 
byggnadsdelar och klassificering av byggnadsdelar så som ytterväggar, tak, bjälklag och 
stomme där till exempel byggnadsdelar som omfattas i en brand och som består av brännbart 
eller okänt material ska vara av klass 3 för respektive byggnadsdel [88].  
 
Det finns däremot en viss problematik vad gäller träbyggnader och försäkringar där en del av 
försäkringsbolagen i vissa avseenden ställer sig tveksamma till högt och stort byggande i trä. 
Presskopplingar för sprinklersystem kan läcka och få konsekvenser så som vattenskador och 
mögel och luftspalter mellan till exempel fasad och stomregelverk ger rymd för en eventuell 
brand att sprida sig [95]. Den här typen av problematik ligger däremot inte i 
försäkringsbolagens ansvarsområde, istället höjs antagligen premierna för försäkring av höga 
träbyggnader [96].  
 
Länsförsäkringar definierar höga träbyggnader som fyra våningar eller högre och ställer vissa 
krav på till exempel den bärande stommen, bjälklag och att byggnaden är projekterad enligt 
BBR. Att försäkra en egendom ger en fastighetsförsäkring vilket är ett paket innehållande 
många olika delar varav brand bara är en del eller så kallad skadehändelse, försäkringar av 
träbyggnader innefattar alltså så mycket mer än bara brandföreteelsen. Vad gäller brand och 
att bygga högt och stort i trä orsakar som tidigare nämnt viss problematik. Länsförsäkringar 
ser bland annat vissa frågetecken kring träbyggnaders brandrisk i kombination med vatten och 
släckningsarbete. Vatten kombinerat med organiska material i normal rumstemperatur gör i 
regel att mögel bildas och släckningsarbete genom såväl sprinkler som räddningsinsatser kan 
få allvarliga konsekvenser. Hos Länsförsäkringar är även en premiekostnad för en träbyggnad 
minst dubbelt så hög jämfört med en premiekostnad för en likvärdig byggnad i till exempel 
betong. [89] 
 
I grunden är de däremot positiva till träbyggande och generellt sätt säger de inte nej till att 
försäkra höga hus i trä. Länsförsäkringar har istället tagit fram en intern vägledning där de 
identifierat ett antal olika aspekter att beakta vid den här typen av försäkringsärenden där till 
exempel detaljer och skydd för takfotsventiler, luftspalter, ytterväggskonstruktioner och 
sprinklerinstallationer ses över. Ytterligare aspekter som försäkringsbolaget tittar på, men som 
inte innefattas i BBR, är till exempel huruvida en träbyggnad med sprinklersystem har en 
tydlig, synlig och markerad avstängningsventil som räddningstjänsten måste känna till 
eftersom att de är de enda som har tillåtelse att stänga av en aktiverad sprinkler. En sprinkler 
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kan, enligt Länsförsäkringar, också orsaka skador genom att presskopplingar har en tendens 
att läcka. Om det inte uppmärksammas och det tar lång tid innan det åtgärdas kan skadan 
redan vara skedd genom att vatten fått läcka in i träkonstruktionen och risken för mögel ökats, 
hade det varit en betongkonstruktion hade den här typen av vattenläckning inte orsakat någon 
skada. På grund av detta ser man vikten av att placera sprinklersystemens ledningar så synligt 
som möjligt för att i god tid kunna stoppa en eventuell presskoppling som läcker från att 
skada träkonstruktionen. [89] 
 
Vad gäller olika typer av brandtekniska lösningar så som ytbehandlingar och 
brandimpregnering råder en viss diskussion gällande beständigheten som bland annat 
påverkas av vind och regn. Länsförsäkringar menar att den långtidsbeständigheten som 
produktleverantörerna anger i regel skulle kunna halveras istället. Problemet med dessa typer 
av behandlingar är också kontrollfrågan, brandkonsulter som dimensionerat för byggnader 
lämnar ofta uppdraget snabbt och har då ingen koll på hur snabbt till exempel en brandfärg 
lakas ur. Ansvaret lämnas istället över på fastighetsägaren men det finns inga kontrollkrav för 
dessa brandtekniska lösningar att utföra med jämna mellanrum varpå byggnaden efter några 
år i värsta fall står helt utan brandskydd. Istället är det försäkringsbolagen som får facit för 
dessa brandskydd med tiden då skador eller andra konsekvenser uppkommer och blir ärenden 
hos dem. [89] 
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7 RESULTAT OCH ANALYS 
Resultatdelen sammanfattar vad jämförelserna av de olika brandtekniska lösningarna har visat 
och hänvisar således till figurer och tabeller till respektive avsnitt samt vad undersökningen 
kring försäkringsproblematiken har visat. Undersökningen av de olika brandtekniska 
lösningarna för att uppnå de krav som ställs på brandsäkerhet indikerar att estetiken påverkas. 
I avsnitt 5.1.2 som handlar om valet av träslag indikerar jämförelsetabell 4 att vid liknande 
fuktkvot har de olika träslagen olika densitet och olika förkolningshastighet enligt utfört 
experiment. Vanligtvis används dock ett beräknat värde β0 som är 0,65 mm/min men i 
praktiken finns det alltså skillnader träslagen emellan.  
 
I avsnitt 5.1.3 som handlar om dimensionering av massiva trädelar för exponerat trä blir 
resultatet av att välja en massiv del, antingen KL-skiva eller limträ, att desto längre tid den 
ska klara av att exponeras för brand, desto större dimension måste väljas. Tabell 7 
exemplifierar och illustrerar vad som händer i ett fall där limträbalkar brandexponeras från 
endast två håll i horisontalled, det vill säga att bredden är det enda som förkolnar och därför 
väljs en annan balkhöjd för att kunna få samma värde på böjmoståndet W. Det skiljer relativt 
stort i dimension vilket tydligt visas i figur 9 där en limträbalk med dimensionen 90 x 180 
istället måste väljas till en balk med dimensionen 90 x 315 för att klara av att brandexponeras 
i 90 minuter och bibehålla samma värde på böjmotståndet W. För brandexponering i 30 
minuter råder däremot inte lika stort behov av dimensionsförändring och därmed inte heller 
estetisk inverkan, där en 90 x 180 limträbalk istället bör väljas till 90 x 225. 
 
För KL-skivor jämfördes exponerade skivor mot skivor beklädda med 12,5 mm gips vilket 
resulterade i att det råder en betydande skillnad mellan de två olika typernas kvarstående 
tvärsnitt efter 30, 60 eller 90 minuters brand. Tabell 6 indikerar att för till exempel en skiva 
som exponeras i 90 minuter för brand så behöver alltid en dimension högre väljas för att få 
liknande kvarstående tvärsnitt för en exponerad KL-skiva som en beklädd. Det innebär alltså 
att KL-skiva 100C3s behöver ändras till 120C3s och skillnaden blir alltså 20 mm i skivans 
tjocklek. 
 
Resultaten av jämförandet mellan olika ytbehandlingar, se tabell 8, indikerar att det finns ett 
samband mellan miljömärkning och beständigheten där de ytbehandlingarna, i form av 
brandfärg eller flamskydd, med högre innehåll av miljöfarliga kemikalier har betydligt längre 
beständighet jämfört med miljömärkta brandfärger. Undersökningen visar också att det finns 
andra sätt att brandskydda träets yta, genom att tillämpa additionsmetoden och beklä stomme 
med ytterligare träskivor så att brandförloppet blir långsammare och i bästa fall inte hinner ta 
sig in i konstruktionen. Även den japanska tekniken där träets yta bränns till olika nivåer av 
förkolning så att ett isolerande skikt, kolskikt, bildas är också ett alternativ att behandla ytan 
med vilket också visar sig ge olika utseenden till träet. 
 
I avsnitt 5.1.6 om släcksystem har det visat sig finnas många olika varianter, förutom 
sprinklersystem så finns även gas- och skumsläcksystem på marknaden. I träbyggnader, såväl 
kommersiella som bostäder, är däremot sprinklersystem det primära valet av släcksystem. Det 
finns många olika typer av sprinkler och sprinklerhuvuden som kan anpassas till byggnaden i 
fråga och därmed också anpassas utseendemässigt. Vad gäller kostnadsaspekten, hur mycket 
det kostar att installera sprinkler jämfört med att gipsa för att uppnå ställda krav på 
brandskydd, indikerar tabell 11 att skillnaden är förhållandevis stor.  
 
Försäkringsfrågan, problematiken kring att försäkra höga och stora byggnader i trä på grund 
av brandrisken, indikerar att det är minst dubbelt så dyr premiekostnad för ett trähus jämfört 
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med en byggnad i till exempel betong där brandfaktorn är en orsak eller så kallad 
skadehändelse. 
  



 

  35 (49) 
 

8 DISKUSSION 
Resultaten av undersökningen kring de brandtekniska lösningarnas estetiska påverkan, hur 
vissa av lösningarna står sig gentemot ett mer hållbart byggande samt huruvida 
försäkringsproblematiken faktiskt är ett faktum är intressant. 
 
Vid val av träslag, där träslagen givetvis har olika utseende och inverkan på estetiken, har 
resultatet visat att vissa skillnader finns gällande förkolningshastigheter. Skillnaderna är dock 
små, ungefär plus/minus 0,2 mm/min, vilket i händelse av brand troligtvis inte har någon 
större effekt vilket i sin tur kan ses som något positivt eftersom att valet av trä inte har någon 
betydelse i den bemärkelsen. Ur ett hållbart perspektiv är trä ett mycket bra material att bygga 
i och särskilt i Sverige där vi har gott om råvaran och därmed inte behöver importera till 
exempel gran som är det träslag som används främst för konstruktioner. Träslag så som 
sibirisk lärk kräver däremot transport till Sverige från de delar av Ryssland där träet växer 
vilket är en nackdel och inte främjar det hållbara tänket kring träbyggande i samma 
utsträckning. 
 
Vidare har dimensionering av massiva delar undersökts där KL-träskivor och limträ varit 
fokusområden. Resultatet av undersökningen för exponerade KL-skivor jämfört med 
gipsbeklädda skivor visade sig ha betydande skillnader i kvarstående tvärsnitt efter 30, 60 
eller 90 minuters brandexponering. Detta gör att en exponerad KL-skiva skulle behöva väljas 
till tjockare än om skivan hade varit gipsbeklädd, skillnaden är dock relativt liten och har 
troligtvis ingen större effekt på vare sig byggnadens area eller estetisk påverkan. Vad gäller 
limträ och standardbalkarna där böjmotståndet W beräknades för att således kunna bestämma 
vilken höjd balkarna skulle behöva ha för att klara av att bli utsatta för brand i 30, 60 eller 90 
minuter i horisontalled indikerade att skillnaderna blev större än liknande jämförelse mellan 
KL-skivor. Ur jämförelsetabell 7 kunde slutsatsen dras att en 90 x 180 balk utsatt för brand i 
90 minuter istället skulle behöva vara 90 x 315 för att ha samma böjmotstånd. Det innebär en 
balk som är 135 mm högre vilket skulle kunna påverka byggnadens totala höjd då varje balk 
skulle behöva betydligt mer utrymme i höjdled i byggnaden. Ur ett estetiskt perspektiv skulle 
den förändringen också kunna ha konsekvenser då till exempel bjälklagen skulle bli tjockare 
och kunna se klumpig eller oproportionerlig ut i förhållande till den resterande 
konstruktionen, i synnerhet vid bjälklagsöppningar så som trapphus eller liknande, eller till 
den ursprungliga tanken för hur det skulle se ut. 
 
För ytbehandlingar och impregneringar är användandet av farliga kemikalier känt sen tidigare, 
däremot finns det miljövänligare alternativ på marknaden. Sätt att behandla ytan går att göra 
med en ofarlig japansk metod där ytan bränns och skapar ett kolskikt på ytan, metoden är 
dock inte särskilt beprövad i Sverige och metoden har heller inte fått någon typgodkänd 
klassifikation vilket nog gör att det är en svår metod att använda i större sammanhang. 
Additionsmetoden är en annan miljövänligare metod som innebär att man beklär till exempel 
trästommen med ytterligare trä som bromsar en eventuell brands fortlöpande in i 
konstruktionen. Man skulle kunna tänka sig att man dessutom brandmålar det adderade träet 
med ett miljövänligare flamskydd. Vidare i undersökningen visade det sig finnas bland annat 
ett miljömärkt flamskydd som man kan ytbehandla träet med men dessvärre har ett sådant 
medel kortare beständighet än de brandfärger som innehåller mer farliga kemikalier och inte 
är miljömärkta. Det indikerar på ett tydligt samband mellan farliga kemikalier och deras 
inverkan på en längre beständighet samtidigt som de miljövänligare alternativen har mycket 
kort beständighet. För brandimpregneringsmedel säger leverantörerna att produkterna inte 
innehåller miljöfarliga kemikalier men samtidigt återfanns ingen information om eventuell 
miljömärkning varpå frågan kvarstår gällande huruvida miljövänliga medlen faktiskt är eller 
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inte. Samma sak gäller för avfallshanteringen där flera leverantörer menar att virket kan 
avfalls hanteras på samma sätt som annat byggavfall men påverkan på miljön i det fallet är 
ännu oklart enligt min mening. 
 
Efter intervjuer med bland annat Brandskyddslaget fick jag även uppfattningen om att valet av 
miljövänliga medel främst ligger hos beställaren och därmed uppkom även funderingen kring 
efterkontroller. Att välja en ytbehandling eller impregnering och tillämpa det på träet är 
relativt enkelt men vad händer egentligen när medlet lakas ur och träet i en konstruktion bara 
något år efter det färdigställts kanske inte längre har något brandskydd? 
Brandingenjörskonsulter som deltagit i projekten lämnar projektet så fort de är klara med sin 
uppgift, likadant gäller för till exempel arkitekter och konstruktörer. Kvar står egentligen bara 
fastighetsägaren och försäkringsbolagen och det finns inga restriktioner eller krav på 
kontroller i efterhand på huruvida ett brandskydd fortfarande är beständigt eller inte vilket kan 
ge stora konsekvenser. Att därför genomföra efterkontroller vore ur brandsäkerhet något som 
borde tillämpas för alla träbyggnader. 
 
Samarbetet med försäkringsbolagen kan också tänkas vara i behov av förbättring för att kunna 
främja hållbart byggande i trä än mer. Premiekostnaderna för en träbyggnad jämfört med en 
byggnad i till exempel betong är mycket höga och tveksamheterna kvarstår från 
försäkringsbolagen håll även om de inte är emot träbyggande. Bättre och säkrare lösningar i 
luftspalter, tydligare och bättre markeringar för avstängning av sprinklersystem, längre 
beständighet för brandskydd är bara några av de förbättringsmöjligheter som finns. 
Tveksamheterna kring vatten och trä kvarstår däremot där det råder en del skilda åsikter vad 
gäller brandsläckning och sedan uttorkning av konstruktionen. Försäkringsbolagen menar att 
de sitter på vetskapen om vad som händer efter att aktörerna som deltagit i ett projekt lämnat 
och det finns exempel på fall där vattenskadorna vid släckning fått förödande konsekvenser, 
som fallet med flerbostadshuset i Luleå 2013. Samtidigt menar andra att trä torkar och med 
rätt metod kan man torka ut en träbyggnad innan vattnet efter släckningsarbetet orsakat någon 
skada.  
 
Vidare finns delar i Boverkets byggregler som skulle kunna förbättras och krav som skulle 
kunna läggas till. Brandskyddslaget menar dock att reglerna är tydliga och lätta att följa och 
behöver således inte ändras, men det finns ändå vissa tillägg som hade varit att föredra. Till 
exempel att det skulle vara ett krav att ha en tydlig och synlig markering på en 
avstängningsventil för sprinklersystem som även ska kännas till av räddningstjänst. Detta för 
att snabbt kunna stoppa ett sprinklersystem från att vattenskada en träkonstruktion om larmet 
skulle vara falskt, av misstag aktiveras över hela byggnaden fastän branden är minimal i en 
liten del eller liknande. 
 
Gällande sprinklersystem så har det visat sig finnas många varianter på marknaden med olika 
egenskaper för vattenspridning som kan anpassas till rätt miljö. Dessa har en inverkan på 
estetiken beroende på vilken utformning som väljs till en byggnad då en del är nästintill 
osynliga medan andra sprinklerhuvuden och rör syns tydligt längs med taket. Oavsett hur 
själva sprinklersystemet- och huvudena är synliga eller inte i en träbyggnad så kan de 
anpassas till byggnaden och väljas så att det passar in i grund visionen av byggnaden och 
därmed möjliggöra byggande i trä i stora och höga dimensioner. I Sverige finns det som 
tidigare nämnt gott om råvaran och med bättre samarbeten olika aktörer emellan samt 
utvecklande av brandtekniska lösningar i till exempel luftspalter kan Sverige bidra med 
klimatsmart byggande i en värld där miljöproblemen är ett ständigt faktum. 
Sprinklersystemens kostnad gentemot att använda gipsbeklädnad för att uppnå brandsäkerhet 



 

  37 (49) 
 

ser förhållandevis stor ut i tabell 11, speciellt för mindre byggnader då införandet av 
sprinklersystem omfattar en fast kostnad om cirka 200 000 kronor i form av en pump. Utifrån 
ett rent kostnadsperspektiv är det således aldrig lönsamt att använda sprinklersystem gentemot 
gipsbeklädnad. Det går däremot att väga in andra aspekter som trots den högre kostnaden kan 
tänkas göra det värt att installera sprinkler, om man tillgodoser värdet av exempelvis ett större 
hälsofrämjande, ”finare” estetik och helt enkelt den unika känsla som infinner sig i en 
träexponerad byggnad jämfört med en inklädd med gipsskivor. Dessa faktorer kan bidra till 
att fler människor vill vistas i byggnaden vilket kan vara gynnsamt för fastighetsägaren, 
arkitekterna som ritat byggnaden och omgivningen och på så sätt också bidra till att väcka 
intresse för fler människor att vilja bo och leva omkring hållbara städer eller stadsdelar 
byggda i trä. Faktorerna är dock av ”mjuk” karaktär och kan antas vara vanskliga att 
kvantifiera vilket gör att det inte går att dra några generella slutsatser då de skiljer sig från 
projekt till projekt. 
 

8.1 Fortsatt arbete 
Ett förslag till fortsatt arbete kring försäkringsfrågan är att försöka, i samråd med beställaren 
eller byggherren, ha ett samarbete med ett försäkringsbolag under arbetets gång för att på så 
sätt minimera eventuella frågetecken och tveksamheter när projektet väl står klart och 
försäkringsbolagen i normala fall kommer in i bilden. Ett första steg skulle kunna vara att 
träffas vid till exempel början, mitten och slutet av ett projekt för att kunna ta del av alla 
parters åsikter inklusive försäkringsbolagens. Problemet skulle däremot kunna vara att 
försäkringsbolagen inte skulle vilja gå med på detta eller ta mycket betalt vilket inte är tanken 
eftersom att samverkan egentligen skulle kunna leda till lägre premiekostnader, inte högre.  
 
För brandskydden skulle det även vara bra att undersöka möjligheter för längre beständighet 
eller undersöka lösningar för att kunna kontrollera att skyddat är intakt under ett bestämt antal 
år framåt. Det skulle kunna leda till bättre premievillkor av försäkringar och givetvis också ge 
mer säkerhet för alla parter om vetskap om att brandskyddet är beständigt en längre tid än vad 
det är idag. 
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9 SLUTSATS 
Syftet med arbetet var att undersöka om olika brandtekniska lösningar påverkar estetiken och 
även på vilket sätt samt ta reda på om det i praktiken faktiskt är svårare att försäkra en stor 
träbyggnad även om den är till exempel sprinklad. Slutsatsen av projektet är att de 
brandtekniska lösningarna som studerats har en påverkan på träbyggnaders estetik men på 
olika sätt. De ger olika utseende till träet i några lösningsfall vilket möjliggör att kunna välja 
lösning för att uppnå brandsäkerhet även utefter vilket estetiskt resultat man önskar. 
Brandegenskaperna så som beständighet är däremot något som också bör tas hänsyn till 
alternativt att kontroller utförs för att säkerställa att brandskydd inte har lakats ur utan behåller 
sig intakt. Det som undersökning av de brandtekniska lösningarna resulterat i är: 
 

• Estetiken för exponerat trä påverkas, kan vara både positivt och negativt genom till 
exempel färgändring eller att ett sprinklersystem är synligt där sprinklerhuvudena kan 
se olika ut. 

• Förbättring av beständighet för brandskyddsprodukter är en avgörande faktor för att 
främja träbyggande i framtiden. 

• Dimensionering av massiva trädelar för brandsäkerhet kan kräva ökad area eller höjd 
på byggnader. 

 
Vad gäller försäkringsproblematiken så finns det lösningar som skulle kunna tillämpas även 
där för att underlätta försäkringsfrågan. Trots det är slutsatsen att det blir mer komplicerat att 
försäkra en träbyggnad jämfört med en byggnad i till exempel betong bland annat på grund av 
brandrisken och att träbyggande i de här dimensionerna är ett förhållandevis outforskat sätt att 
bygga på utan särskilt många dokumenterade fall med brandskador. 
 

• Det finns aspekter på brand och säkerhet som skiljer sig åt mellan försäkringsbolag 
och projektsidan som delvis gör det svårare att försäkra en träbyggnad. 

• Samarbete hade kunnat gynna främjandet av träbyggnationer i stora dimensioner och 
lett till ett hållbart byggande i Sverige. 
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BILAGA A 
Intervju den 26 april 2017 med Fredrik Lovén, brandingenjör på Brandskyddslaget i Örebro. 
 

1. Vad tycker du som brandingenjör om det ökade intresset för byggande i trä både 
stort och högt? 
Tycker det är intressant och stöttar byggandet. Finns en del problematik som att det är 
svårt att uppfylla ytskiktskraven i BBR med förenklad dimensionering. Man får landa i 
lösningar som alla är överens om i en projektgrupp, genom att välja till exempel 
sprinkler eller impregnering. 
 

2. Hur räknar och dimensionerar du för brandskydd och spridning av brand i 
träbyggnader? (Interiört, mellan kopplingar, exteriört) 
Exteriört: 

• Bärkrav mellan fönster i fasad minst 1,2 m obrännbar fasad mellan 
• 3 våningar och högre – klaras inte med oklassad träpanel som fasad. Löses 

genom sprinkler eller impregnering 
 

Interiört: 
• 20 % av tak och väggar i ett rum kan accepteras i D-s2,d0. Om det är över 20 

% får man problem, lösningar: brandmåla, impregnering, sprinkler. Lönsamt 
att måla. 

• Br2 och br3 oklassade trä som väggar är okej 
• Br1 – tak B-klass, väggar C-klass är ett krav 
• Om man vill ha exponerat trä men inte uppfyller kraven, lösning: gipsa en del 

av en vägg eller liknande som inte är synlig 
• Additionsmetoden, klä in trä med trä. Man måste inte gipsa bara för att 

brandskydda en bärande trästomme 
 

Mellan kopplingar: 
• Eventuella luftspalter mellan kopplingar – finns framför allt vid takfot. 

Lösning kan vara att ha flamgaller som sväller när flammor kommer upp till 
takfoten. 

• Brand som korsas/brinner diagonalt mellan brandcell till brandcell (till 
exempel radhus), frågan huruvida det är ett problem eller inte är ställt till 
Boverket  

 
I övrigt används handboksvärden, handberäkning eller analytiska program vid 
beräkning och dimensionering för brandskydd och spridning av brand. 
 

3. Hur ser du på massiv trästomme kontra gipsad för olika brandlösningar så som 
brandimpregnering, ytbehandling men framför allt sprinkler? 
Föredrar synligt, man får ta höjd för inbränningen och överdimensionera ur 
lastperspektiv. Sprinkler hjälper inte om brand fäster i tak, sprutar ju inte uppåt, då 
måste man brandmåla eller brandskydda på annat sätt. 
 

4. Tror du att det skiljer sig mellan brandingenjörer och kontor hur man tänker, 
räknar och dimensionerar träbyggnader? 
Absolut! Äldre som jobbat på till exempel brandkåren kan inte beräkningsprogram 
vilket leder till mer gipsade lösningar och tabellvärden – blir mer begränsat. 
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5. Hur ser du på de regler och normer som finns för träbyggande, skulle de behöva 
ändras eller förtydligas? Isåfall hur? 
Inga problem med BBR’s uppbyggnad, man får ju frångå alla uppgifter genom att hitta 
andra lösningar. Däremot får aldrig föreskriftskraven frångås, bara de allmänna råden 
kan frångås genom analytisk dimensionering. Har man resurser, som brandkonsulter 
internt och bra program så finns det inga bekymmer. Dessutom finns en god 
kommunikation mellan brandkonsult och brandingenjörer på BBR, man kan fråga om 
råd gällande föreskrifterna med mera. 
 
Om 10 år kanske det införs mer gränsvärden och kriterium. Till exempel kanske 
toxicitet nivåerna kommer utvecklas och man kommer kunna räkna mer på det. 
Det kanske blir 50 m gångavstånd till utrymning istället för 30 m vilket skulle ge mer 
frihet. Med det skulle större krav på granskning och kontroll av certifierad konsult 
också komma. Tror även att utrymningshissar kommer mer och mer. 
 

6. Känner du till några bra, ”miljövänliga” brandimpregneringar och 
ytbehandlingar? Hört talas om Shou Sugi Ban? 
Nej, det handlar om att brandpröva produkten och få en bättre ytskiktsklass än innan. 

 
 
Intervju den 5 maj 2017 med Hans-Eric Zetterström, Länsförsäkringar. 
 

1. Hur ser ni på byggande i trä (högt och stort) ur ett brandriskperspektiv? 
Brand en skadehändelse (byggnadens försäkring, det vill säga egendomsförsäkring 
och inte personförsäkring) som tillhör fastighetsförsäkring vilket är ett paket (brand en 
skadehändelse, sedan finns inbrott, ansvar m.fl.). 
 
Osäkerhet kring brand och vatten som i kombination med organiska material och 
normal rumstemperatur leder till mögelskador. Generellt säger de inte nej till att 
försäkra träbyggnader, de har tagit fram en intern vägledning, identifierat ett antal 
saker att beakta vid sådan här försäkring – till exempel detaljer så som 
takfotsventilation (har man skyddat den?), luftspalter, yttervägg, finns det sprinkler, 
vet räddningstjänst om var vattnet stängs av för sprinklern? Säljande personal ska 
svara på sådana aspekter innan de tecknar en försäkring. 
 
Torka ut konstruktionen efter släckningsarbete? Försäkringsbolagen sitter på facit och 
ser vad som händer efter ett antal år vad gäller bland annat brand och 
vattenskaderisken. Presskopplingar i sprinklersystem läcker, vatten som droppar i 
betong spelar ingen roll då inget händer. Träkonstruktion är organiskt material och i 
kombination med värme börjar det mögla. Vattenledning bör därför läggas så synligt 
som möjligt så att man ser eventuell läckning. 
 
Tekniskt bör man förbättra läckage, med hjälp av larm, ventiler som stänger av eller 
någon typ av magnetventil som stänger av vattenflöden så fort lägenheten lämnas och 
står tom. Om någon råkar slå till ett sprinklerhuvud kan vatten spruta, det sprutar då 
vanligtvis cirka 100 l/min, de enda som har rätt stänga av sprinkler är räddningstjänst 
och då blir det som sagt viktigt och ett måste för dem att veta om var 
avstängningsventilen finns som bör vara markerad från utsidan. 
 
Man kan diskutera vad som är hållbarhet vid stora brandskador, till exempel ett skadat 
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åtta våningshus som måste saneras, eventuellt rivas och transporteras därifrån eller 
nyproduceras, då blir det bland annat fråga om LCA (Livscykelanalys).  
 

2. Hur tänker ni när kunder/byggföretag vill försäkra stora och höga 
träbyggnader? 
I grunden positiva, det pågår en skev debatt men de vill peka på riskerna då de är 
skeptiska till vissa kombinationer skeptiska. Först och främst måste man definiera vad 
som är högt, enligt Länsförsäkringar är det 4 våningar och högre, Svensk försäkring 
har anammat definitioner för bärande stommen, bjälklag, ytterväggar i trä, mängden 
trä och man tittar att det är projekterat enligt BBR med mera. 
 

3. Hur ser ni på trästommar jämfört med t.ex. betong- eller stålstomme? 
Konstruktionsbränder som är riktigt illa fås inte i betongkonstruktioner. För 
träbyggnader bildas kolskikt som skyddar men man vet också att skiktet blir tjockare, 
ökar i mm/min och kryper sakta in i konstruktionen. 
 
För träkonstruktioner kan mögelbildning uppstå i fasaden, problem med stomljud där 
bästa lösningen är isolering med hjälp av luftspalter, luftspalter är i sin tur som en 
skorsten för en brand i en konstruktion. Går att täta till men görs det? Vem 
kontrollerar det isåfall? Skulle gärna se att det blir en tredjepartskontroll, före, under 
och efter där man beaktar egendomsskyddet. Är det verkligen brandimpregnerad fasad 
etc. Kanske ha impregneringskoller för att se att medlet inte lakats ur till exempel. 
 
Har fastighetsägaren väl fungerande systematiskt brandskyddsarbete? Inte bara 
säkerställa utrymning utan också kontroll av det ovannämnda (skylt för 
avstämningsventil, kontroll brandskydd med mera). 

 
4. Vad tycker ni om att en träbyggnad även har stommen och fasaden exponerad, 

dvs synlig men behandlad med t.ex. brandmålning, impregnering? 
Impregnering är ett sätt att bemöta den brandtekniska faran där man kan diskutera 
beständighet/varaktighet. Medlen lakas ned med tiden på grund av till exempel vind 
och regn. En utgångspunkt är att tänka att man halverar den tid som leverantören 
uppgett att det ska hålla/vara beständigt. 
 
I Sverige har test utförts som visat att till exempel brandfärg lakas ur efter 2 år. 
Brandkonsulten ser inte detta då de lämnar uppdraget vid tidpunkt för en eventuell 
brand, istället är det försäkringsbolagen som ser vad som händer, de sitter på facit. 
 

5. Vad tycker ni om sprinklersystem? För- och nackdelar? 
Boendesprinkler är ämnat för de boende, livräddning. Ytorna som förses med dessa är 
boendeytorna, ej källare, vind, trapphus, hissmaskinrum, soprum, tvättstugor etc. Från 
insatsstatiskt av räddningstjänst under 8-10 år har man tittat på vad som orsakar 
bränder flerbostadshus, flest bränder sker på grund av spisar men man tittar också var 
bränderna inträffar vilket inte är i boendeytorna. Väldigt många bränder startar i andra 
utrymmen, så mycket som 34 % startar i andra ytor än boendeutrymmen.  
 
Försäkringsbolagen kan antingen ta rejält betalt eller inte bevilja försäkring på grund 
av uppenbar stor risk för stora skador. 
 

6. Blir det dyrare och läggs det på en extra kostnad för försäkringar av stora 
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byggnader i trä, hur stor extrakostnad på ett ungefär iså fall? 
Ja! Samtliga bolag tar betydligt mer betalt för en byggnad i trä. Minst dubbelt så hög 
kostnad jämfört med premier för betongbyggnader. 
Försäkringsbolagen har ett gemensamt klassystem – FTR 108. Dokumentet går att 
handlar om regler som är gemensamt och visar hur branschen ser på olika 
byggnadskonstruktioner men hur mycket det påverkar en premie är individuellt för 
försäkringsbolagen. 
 

7. Skulle ni kunna ge exempel på två försäkringsfall och deras kostnader där ett är 
en byggnad med t.ex. betongstomme och en med trästomme men att båda 
byggnaderna är någorlunda lika i storlek och höjd? (Detta för att kunna göra en 
enklare jämförelse ur ett kostnadsperspektiv) 
- 

 
 

 
 
  
 
 
 


